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


พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อก้ าวไปสูค่ วามเป็ นผู้นําในภูมิภาคเอเชีย



สร้ างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน



จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้ นการรักษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชื่อถือและความยืดหยุน่ ต่อลูกค้ า



ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม



สร้ างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ นพลเมืองที่
ดีของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในรอบปี 2556 รวมทัง้ เหตุการณ์ ปัจจุบัน
o เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อการบริ หารการเงิน
วงเงินสูงสุดที่ใช้ ในการซื ้อหุ้นคืน 6,150 ล้ านบาท จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืนประมาณ 13.56 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
้
บาท จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืนคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
กําหนดระยะเวลาในการซื ้อหุ้นคืนตังแต่
วันที่ 15 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2556 โดยวิธีการซื ้อหุ้นคืนซื ้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการซื ้อหุ้นคืนตามโครงการซื ้อหุ้นคืนเสร็จสิ ้นโดยทําการซื ้อหุ้นคืนจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 3,958.57 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่ากับ 133.38 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ คิดเป็ นจํานวนหุ้นทุนซื ้อคืนจํานวน 13.56 ล้ านหุ้น (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และจํานวนหุ้น)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว จาก 2,717,478,550 บาท เป็ น
2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นที่ซื ้อคืนของบริ ษัท จํานวน 135,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 135,600,000 หลังจดทะเบียนลดทุนแล้ วบริ ษัทฯ จะมีทนุ จดทะเบียนที่ชําระแล้ ว จํานวน 2,581,878,550 บาท
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 2,581,878,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
o เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐชนิดระบุชื่อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกันจํานวน 15,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 10,000 เหรี ยญสหรัฐ รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 150 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี โดยชําระทุก 6 เดือน และครบกําหนดไถ่ถอนใน
วันที่ 4 เมษายน 2566
o เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 กลุม่ บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัท PT. ITM Indonesia ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพื่อดําเนินการจําหน่ายถ่านหิน ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 40,000 ล้ านอินโดนีเซียนรูเปี ยะห์ โดยกลุม่ บริ ษัทมี
สัดส่วนการลงทุนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่าว
o เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 บริ ษัท Centennial Coal Company Limited ("Centennial") ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยใน
ประเทศออสเตรเลียที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ได้ ทําการลงนามในสัญญาซื ้อ-ขายถ่านหินกับบริ ษัท Origin Energy
้
(ASX:ORG) เป็ นจํานวนสูงสุดไม่เกิน 24.5 ล้ านตัน โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เป็ นระยะเวลา 8 ปี เริ่ มตังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าปากเหมือง Eraring Power ซึง่
ตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั เหมืองถ่านหินของ Centennial ในรัฐนิวเซาท์เวลส์
o เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
อายุ 7 ปี มูลค่า 2,300 ล้ านบาท และอายุ 12 ปี มูลค่า 2,100 ล้ านบาท มูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 4,400 ล้ านบาทหรื อ
เทียบเท่ากับ 141.36 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยได้ กําหนดอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่ 4.65% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12
ปี ที่ 4.95% ต่อปี ได้ เสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
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o บริ ษัท ทริ สเรทติง้ จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริ ษัทฯ ที่ระดับ “AA-” แต่ปรับ
แนวโน้ มอันดับเครดิตของบริ ษัทเป็ น “Negative” หรื อ “ลบ” จาก “Stable” หรื อ “คงที่” เนื่องจากความไม่แน่นอนใน
้ ้
การฟื น้ ฟูความสามารถในการสร้ างกระแสเงินสดให้ กลับสูร่ ะดับปกติ หากราคาถ่านหินยังคงอยู่ในระดับตํ่า ทังนี
อันดับเครดิต “AA-” สะท้ อนถึงความเป็ นผู้นําของบริ ษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนความ
หลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้ า รวมถึงรายได้ เงินปั นผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า การพิจารณาอันดับ
เครดิตยังคํานึงถึงความสามารถของบริ ษัทในการปรับลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานตลอดจนวินยั ทาง
การเงินของบริ ษัทด้ วย ทังนี
้ ้การเปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย ตลอดจนภาวะอุปทานส่วนเกินในอุตสาหกรรมถ่านหินยังคงเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่ออันดับเครดิตของบริ ษัท
o เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 258,122,327
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็ นเงิน 1,290.61 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2556
o เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้น
ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น 3,540,504,790
หุ้น และ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น บริ ษัทได้
ดําเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
o เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 บริ ษัท PT Indo Tambanraya Megah (ITM) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน
้ ษัทย่อยขึ ้นใหม่ ชื่อบริ ษัท PT Tambang Raya Usaha Tama เพื่อให้ ดําเนินการธุรกิจ
สัดส่วนร้ อยละ 65 ได้ จดั ตังบริ
เหมือง (Mining Service)
o เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
1.20 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 งวด1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556
(ซึง่ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรื อคิด
เป็ น 0.50 บาท ตามราคาพาร์ ปัจจุบนั 1 บาท) ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.70 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1
กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวัน
อังคารที่ 29 เมษายน 2557
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถ่านหิน (Coal
Business) ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) และธุรกิจพลังงานทดแทน (New Energy Business) รายละเอียดดังนี ้

ธุรกิจถ่ านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจถ่ านหิน (Coal Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

1)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (BP)

พลังงาน

-

2)

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด (BMC)

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน

99.99%

3)

บริ ษัท ศิลามณี จํากัด (SLM)

ค้ าถ่านหิน

99.99%

4)

บริ ษัท ศิลามณีหนิ อ่อน จํากัด (SLMM)

ค้ าถ่านหิน

99.96%

5)

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (BPI)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

99.99%

6)

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด (CMMC)

ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน

100.00%

7)

Banpu Singapore Pte.Ltd. (BPS)

ค้ าถ่านหิน

100.00%

8)

Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. (BMS) ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ

100.00%

9)

PT.Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)

ให้ บริ การทําเหมือง ก่อสร้ าง ขนส่ง และ
บริ การทัว่ ไป เกี่ยวกับธุรกิจเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

65.00%

10) PT.Indominco Mandiri (IMM)

ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

99.99%

11) PT.Kitadin (KTD)

ผลิตถ่านหิน, จําหน่าย และให้ บริการ
ทําเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

99.99%

12) PT.Trubaindo Coal Mining (TCM)

ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

99.99%

13) PT.Jorong Barutama Greston (JBG)

ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

99.67%

14) PT.Bharinto Ekatama

ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

99.00%

15) PT Tambang Raya Usaha Tama

Mining contractor

99.99%
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

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

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

19) Banpu Coal LLC

Investment in coal mining

100.00%

20) Banpu Coal Investment Co., Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

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)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

40.00%

25) Asian American Coal Inc. (AACI)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

26) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

100.00%

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

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

45.00%

28) Phu Fai Mining Company Limited

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

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

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%

Ltd.
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

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

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%

Company Pty Ltd.
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บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

77) Hunnu Gobi Altai LLC

Foreign Trade Mineral exploration

80.00%

78) Hunnu Altai Minerals LLC

Foreign Trade Mineral exploration

100.00%

ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

79) บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (BPP)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99.99%

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99.99%

81) Banpu Power International Ltd. (BPPI)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

99.99%

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า

100.00%

83) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าและไอนํ ้า

100.00%

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

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า

100.00%

85) Zouping Peak Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า

100.00%

86) Pan-Western Energy corporation (LLC)

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

100.00%

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

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าและไอนํ ้า

100.00%

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

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้ าและไอนํ ้า

100.00%

89) บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า

49.99%

90) Hongsa Power Company Limited

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า

40.00%

(Zhending)

(Luannan)

ธุรกิจพลังงานทดแทน (New Energy Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

91) บริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้ง จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

92) บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

93) บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

94) บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

95) บริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

99.99%

96) บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอเนอร์ ยี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

30.00%

o นโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุม่
นโยบายการแบ่งการดําเนินงานในบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศไทยดําเนินการผลิตและจําหน่ายถ่านหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย ส่วนบริ ษัทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
ต่างประเทศดําเนินการผลิตและจําหน่ายไปยังต่างประเทศ และบางส่วนส่งเข้ ามาขายในประเทศไทยโดยผ่านบริ ษัทฯ
และ/หรื อบริ ษัทย่อย โดยกําหนดราคาซื ้อขายตามราคาตลาดที่ซื ้อขายกับลูกค้ าปกติทวั่ ไป
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โครงสร้ างกลุ่มบ้ านปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป)
99.99%
100.00%

PT. ITM Indonesia

Banpu Coal
Investment Co. Ltd.

65.00%

50.00%

50.00%

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

99.99%
PT.Kitadin

BMS Coal Sales
Pte. Ltd.

บริ ษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท บ้านปู
อินเตอร์เนชั่นแนล จํ ากั ด

PT.Indominco
Mandiri

100.00%

99.99%

99.99%

99.99%

PT.Indo
Tambangraya
Megah Tbk

99.99%
PT.Trubaindo
Coal Mining

100.00%

99.00%

Hunnu Coal Pty Ltd

PT.Bharinto
Ekatama

100.00%
99.99%

บริษัท บ้านปู มิน เนอรัล จํ ากั ด

Banpu Coal
LLC

99.67%

100.00%

บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํ ากั ด

PT.Jorong
Barutama Greston

ดูร ายละเอียดหน้าที่ 10

ดูรายละเอียดหน้ า 11

99.99%
PT Tambang Raya
Usaha Tama

99.96%

บริษัท ศิลามณีหินอ่ อน จํ ากั ด

100.00%

40.00%

AFE Investments
Pty Limited.

Hebi Zhong Tai
Mining Co.,Ltd.
25.00%
Banpu Singapore
Pte. Ltd.
75.00%

บริษัท บ้ านปู
จํากัด (มหาชน)

100.00%

100.00%

Banpu Australia
Resources Pty. Ltd.

Banpu
Australia Co. Pty Ltd.

100.00%

100.00%

Centennial Coal
Co., Ltd

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

บริษัท บีพี โอเวอร์ซสี ์
ดีเวลลอปเมนท์ จํ ากั ด

100.00%
Asian American
Coal Inc.

45.00%

ดูร ายละเอียดหน้าที่ 9

ดรายละเอียดหน้ า 10

Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

30.00%

99.99%
บจก. ไบโอฟูเอลเดเว

ลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์
99.99%

บจก. บ้ านปูพลังงานใหม่
โฮลดิ ้งส์

99.99%
บจก. เพชรเกษม

พลังงานลม

บริษัท บ้ านปู พาวเวอร์
อิน เตอร์เน ชั่นแนล จํากั ด
0.20%

บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํ ากั ด

บริษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากั ด
0.01%

99.99%

บจก. มิตรภาพพลังงานลม

Banpu Power
Investment Co., Ltd

100.00%
Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd

100.00%

99.99%
99.99%

บจก. ประจวบพลังงานลม

100.00%

99.80%

บจก. ราชสีม า กรี น
เอ็นเนอร์ ยี

99.99%

49.99%

บริษัท บีแ อลซีพ ี
เพาเวอร์ จํากั ด
40.00%
Hongsa Power
Co., Ltd.

Zouping Peak
Pte. Ltd

70.00%
Zouping Peak
CHP Co., Ltd

100.00%
Banpu Investment
(China) Co., Ltd

100.00%
Pan-Western Energy
Corporation LLC

12.08%

87.92%
Tangshan Banpu
Heat and Power
Co., Ltd

37.50%
Phu Fai Mining
Co.,Ltd.
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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 Airly Pty Ltd
100.00%
Berrima Coal Pty Ltd

100.00%

100.00%
Centennial Angus Place
Pty Ltd

Elcom Collieries Pty Ltd
100.00%

100.00%
Centennial Coal
Infrastructure Pty Ltd
100.00%
Centennial Fassifern Pty Ltd

อ้ างอิงมาจากหน้ า 9
อ้ างอิงจากหน้าที 8

Centennial
Coal Co.
Ltd

Huntley Colliery Pty Ltd
100.00%
Powercoal Pty Ltd

100.00%
Centennial Northern Mining
Services Pty Ltd

100.00%
Collieries
Superannuation Pty Ltd

100.00%
Centennial Mandalong
Pty Ltd

100.00%
Powercoal
Superannuation 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%

100.00%
Centennial Springvale
Pty Ltd
100.00%
Springvale Coal Pty Ltd
100.00%
Boulder Mining Pty Ltd
50.00%
Springvale Coal Sales
Pty Ltd

Charbon Coal Pty Ltd

Clarence Colliery Pty Ltd

Coalex Pty Ltd

100.00%
Ivanhoe Coal Pty Ltd
100.00%
Preston Coal Pty Ltd

100.00%
Clarence Coal Investments
Pty Ltd
100.00%

100.00%

100.00%
Hartley Valley Coal
Company Pty Ltd

100.00%
Mandalong Pastoral
Management Pty Ltd

100.00%
100.00%

Clarence Coal Pty Ltd

Centennial Clarence Pty Ltd
100.00%
Powercoal Employee
Entitlements Company Pty Ltd
16.66%
Port Kembla Coal Terminal
Ltd.
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80.00%
Hunnu Gobi Altai LLC
100.00%
Hunnu Investments Pte Ltd

100.00%
Hunnu Altai LLC
100.00%
Hunnu Altai Minerals LLC

100.00%

อ้ างอิงมาจากหน้ า 9
อ้ างอิงจากหน้าที่ 8

Munkh Sumber Uul LLC
100.00%
Golden Gobi Mining LLC

Hunnu
Coal Pty
Ltd

70.00%
Great East Minerals LLC
100.00%
Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%
Hunnu Power LLC
100.00%
Hunnu Resources LLC

100.00%
Borganchan LLC

90.00%
Munkhnoyon Suvraga LLC
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้
o บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ

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

ดําเนินการ
โดย
BP
BP
BP

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

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

3. รายได้ อ่ืน

โดย
BP
BMC
BP
CMMC
BPI
Trubaindo
Jorong
Kitadin
Bharinto

%

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
การถือหุ้น สหรัฐฯ)

100
100
100

%

100
99.99
100
100
99.99
64.99
64.79
64.79
64.79

ปี 2555

%

0.45
0.87
51.66 99.13
52.12 100.00

ปี 2556

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
การถือหุ้น สหรัฐฯ)

รวมรายได้ จากการขาย - ในประเทศ
รายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ
Indominco 64.99
Kitadin
64.99
Bharinto 64.99
Trubaindo 64.99
Jorong 64.79
CEY
100
2. ไฟฟ้า
BIC
100
รวมรายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ
รวมรายได้ จากการขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมรายได้

ปี 2556

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

ปี 2554
%

1.14
1.70
60.08 89.50
5.91
8.80
67.13 100.00

ปี 2555

%

รายได้
(ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ)

รายได้
(ล้ านบาท)

%

7.26
0.30
2,346.06 96.46
78.76
3.24
2,432.08 100.00

ปี 2554
%

รายได้
(ล้ านบาท)

%

0.45
44.54
87.21
31.64
0.01
15.02

0.01
1.33
2.60
0.94
0.00
0.45

1.14
50.42
91.60
40.09
12.24
0.78
1.52
17.94

0.03
1.34
2.43
1.06
0.32
0.02
0.04
0.47

7.26
23.09
2,346.06
526.25
1,570.92
264.20
11.51
107.84
162.65

0.01
0.02
2.09
0.47
1.40
0.24
0.01
0.10
0.13

178.87

5.33

215.73

5.71

5,019.78

4.47

29.82 41,118.92
8.44 4,736.09
0.64
20.81 21,680.92
1.14 1,861.42
28.59 32,750.60
4.85 5,236.49

36.58
4.21
19.28
1.66
29.14
4.66

989.08
243.84
142.06
657.74
34.52
913.38
191.40

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

3,172.02 94.67 3,559.01 94.29 107,384.44 95.53
3,350.89 100.00 3,774.74 100.00 112,404.22 100.00
95.43
3,446.32

85.49
3,860.23

1,938.63
114,342,85

หมายเหตุ : 1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย บริ การอื่นๆ
2. บริ ษัทฯ มิได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้ จากการขาย ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าร้ อยละ 50
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(1) ธุรกิจถ่ านหิน (Coal Business)
ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงแข็ง โดยทัว่ ไปมีสีเข้ มตังแต่
้ สีนํ ้าตาลถึงดําสนิท การผลิตถ่านหินจะเริ่ มจากการสํารวจหาแหล่ง
ถ่านหินที่มีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ทําการผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถ่านหิน การนําถ่านหินที่ได้ มาบดให้ มี
ขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการ และการกองสต็อกไว้ ที่เหมืองเพื่อรอส่งมอบให้ ลกู ค้ าต่อไป
เหมืองถ่ านหินในสาธารณรั ฐอินโดนีเซีย ปี 2556 มีกําลังการผลิตรวม 29 ล้ านตันต่อปี ประกอบด้ วย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65
ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
(Bontang, East Kalimantan Province) มีปริ มาณ
ถ่านหินสํารอง(Reserves) 144.4 ล้ านตัน มีกําลัง
การผลิตประมาณ 15 ล้ านตันต่อปี วิธีการทําเหมือง
แบบเปิ ด (open-pit mine)
เหมืองอินโดมินโคมีทา่ เรื อขนส่งที่สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ
20 ล้ านตันต่อปี
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
65 ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมนั ตัน
ตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan) มี
ปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 86.1 ล้ านตัน มี
กําลังการผลิตประมาณ 8 ล้ านตันต่อปี วิธีการทํา
เหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine)

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 65 ตังอยู
้ บ่ ริ เวณอําเภอตานาห์ลาอุท จังหวัด
กาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South Kalimantan
Province) มีปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 3.4
ล้ านตัน มีกําลังการผลิตประมาณ 2 ล้ านตันต่อปี
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine)
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4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 65 ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอบอนตัง
และอําเภอกูไตการ์ ตาเนอการา จังหวัดกาลิมนั ตัน
ตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara, East
Kalimantan) มีปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves)
16.2 ล้ านตัน มีกําลังการผลิตประมาณ 2 ล้ านตันต่อ
ปี วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด (open-pit mine)

5) เหมืองถ่านหินบาริ นโต (Bharinto) ดําเนินการโดย
PT. Bharinto Ekatama บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 65
ตังอยู
้ ใ่ นเขตรอยต่อของอําเภอบาริ โตเหนือ จังหวัดกา
ลิมนั ตันกลาง (North Barito, Central Kalimantan)
กับอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
(West Kutai, East Kalimantan) ต่อเนื่องกับแหล่ง
ถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มีปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 110.6 ล้ านตัน มีกําลังการผลิต
ประมาณ 2 ล้ านตันต่อปี วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ด
(open-pit mine)

เหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
Centennial เป็ นหนึง่ ในผู้ดําเนินการเหมืองถ่านหินใต้ ดินที่ใหญ่ที่สดุ ในรัฐ New South Wales โดยการผลิตไฟฟ้าจาก
ถ่านหินในรัฐ New South Wales ประมาณร้ อยละ 40 ใช้ ถ่านหินที่ผลิตและจําหน่ายขึ ้นโดย Centennial ทรัพย์สนิ
หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของ Centennial ประกอบด้ วยกรรมสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือ
และภาคตะวันตกของรัฐ New South Wales โดยมีกําลังการผลิตรวมในปั จจุบนั ประมาณ 20 ล้ านตันต่อปี
ประกอบด้ วยเหมืองดังต่อไปนี ้
1) เหมือง Airly
เหมือง Airly บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ตังอยู
้ ่
ใกล้ เมือง Lithgow ในเขตถ่านหินด้ านตะวันตกของ
รัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 32.8 ล้ านตัน ขณะนี ้อยูใ่ นโครงการพัก
การผลิต (Care & Maintenance) เหมือง Airly เป็ น
เหมืองใต้ ดิน วิธีการทําเหมืองแบบ continuous
miner
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2) เหมือง Angus Place
เหมือง Angus Place เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 50) และ SK Kores
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 50) โดยมี Centennial เป็ นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Angus Place ตังอยู
้ ใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 79.6 ล้ าน ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้
4.0 ล้ านตัน เหมือง Angus Place ใช้ เทคโนโลยีการทํา
เหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining

3) เหมือง Springvale
เหมือง Springvale เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 50) และ SK Kores
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 50) โดยมี Centennial เป็ นผู้
ดําเนินงาน เหมือง Springvale ตังอยู
้ ใ่ นเขตถ่านหิน
ตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหิน
สํารอง (Reserves) 42.3 ล้ านตัน ปี 2556 ผลิตถ่านหิน
ได้ 2.8 ล้ านตัน เหมือง Springvale ใช้ เทคโนโลยีการทํา
เหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนสําหรับตลาดทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ยังมีสายพานสําหรับขนส่งถ่านหินไป
ยังลูกค้ า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศโดยเฉพาะ และในขณะนี ้กําลังดําเนินการขยายกําลังขนส่งและพัฒนา
ประสิทธิภาพของลานขนถ่ายถ่านหิน Lidsdale Sliding เพื่อให้ สามารถรองรับปริ มาณการส่งออกถ่านหินที่
เพิ่มขึ ้นต่อไป
4) เหมือง Charbon
เหมือง Charbon เหมือง Charbon เป็ นกิจการร่วมค้ า
(Joint Venture) ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 95) และ
SK Energy Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 5) ตังอยู
้ ท่ ี่เมือง
Kandos ในเขตถ่านหินตะวันตก ในรัฐ New South
Wales มีปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 2.2 ล้ านตัน
ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้ 1.5 ล้ านตัน
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เหมือง Charbon ดําเนินการผลิตทังแบบใต้
้
ดิน Continuous Mining และแบบเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)
เหมืองแห่งนี ้ใช้ สําหรับการส่งออกเป็ นหลัก โดยถ่านหินจะถูกขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรื อ Kembla
5) เหมือง Clarence
เหมือง Clarence เป็ นกิจการร่ วมค้ า (Joint Venture)
ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 85) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 15) บริ หารงานโดย
Centennialเหมือง Clarence ตังอยู
้ ใ่ กล้ เมือง Lithgow
ในเขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New South Wales มีปริ มาณ
ถ่านหินสํารอง (Reserves) 51.8 ล้ านตัน ปี 2556 ผลิต
ถ่านหินได้ 2.4 ล้ านตัน
เหมือง Clarence เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Clarence เป็ น
เหมืองที่เน้ นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรื อ Kembla เป็ นหลัก
6) เหมือง Mandalong
เหมือง Mandalong บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100
ตังอยู
้ ใ่ กล้ เมือง Morisset รัฐ New South Wales มี
ปริ มาณถ่านหินสํารอง (Reserves) 100.5 ล้ านตัน
ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้ 4.9 ล้ านตัน
เหมือง Mandalong เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall
Mining มีกําลังการผลิตสูง สามารถขุดชันถ่
้ านหินความ
หนากว่า 5 เมตร โดยถ่านหินที่ผลิตได้ จะใช้ สําหรับตลาด
ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกผ่านท่าเรื อ
Newcastle
7) เหมือง Mannering
เหมือง Mannering บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100
ตังอยู
้ บ่ นบริ เวณชันถ่
้ านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิว
คาสเซิล รัฐ New South Wales มีปริ มาณถ่านหินสํารอง
(Reserves) 11.4 ล้ านตัน ขณะนี ้อยูใ่ นโครงการพักการ
ผลิต (Care & Maintenance)
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เหมือง Mannering ใช้ วิธีการทําเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining และมีการใช้ สายพานในการลําเลียงถ่าน
หินให้ แก่ลกู ค้ าหลักที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณใกล้ กบั เหมือง
ในปี 2556 เหมือง Mannering ได้ เริ่ มโครงการเพื่อสร้ างมูลค่า โดยให้ เหมืองใกล้ เคียงเข้ ามาช่วยดําเนินการผลิต
และส่งมอบถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในประเทศ

ทําให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มมูลค่าของปริ มาณสํารองถ่านหิน

และ

ประหยัดค่าใช้ จ่าย
8) เหมือง Myuna
เหมือง Myuna บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ตังอยู
้ ใ่ น
เมือง Wangi Wangi บริ เวณทะเลสาบ Macquarie ใน
เขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales มีปริ มาณ
ถ่านหินสํารอง (Reserves) 12.5 ล้ านตัน ปี 2556 ผลิต
ถ่านหินได้ 1.6 ล้ านตัน
ใช้ วิธีการทําเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining ใน
การขุดเจาะ และใช้ สายพานเฉพาะสําหรับลําเลียงถ่าน
หินให้ ลกู ค้ าหลักซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
9) Northern Coal Services (NCS)
Northern Coal Services เป็ นโรงงานจัดล้ างถ่านหิน
ตังอยู
้ ใ่ นเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales
ด้ วยตําแหน่งที่ใกล้ ทา่ เรื อ Newcastle หน้ าที่หลักของ
NCS คือการล้ างถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
และถ่านหินโค้ กประเภท Semi-Soft ที่ขดุ ขึ ้นจากเหมือง
ต่างๆ เพื่อเตรี ยมการสําหรับการส่งต่อไปยังตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ มีการเชื่อมต่อกับรถไฟรางคูท่ ํา
ให้ การขนส่งสินค้ าไปยังท่าเรื อขนส่งถ่านหิน Newcastle
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
Northern Coal Services มีกําลังการผลิตประมาณ 4 ล้ านตันต่อปี และมีเส้ นทางลําเลียงที่ใช้ สําหรับส่งออก
และจัดส่งไปที่ลกู ค้ าในประเทศโดยเฉพาะ ในอนาคตอันใกล้ กําลังมีการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับปริ มาณ
ถ่านหินจากโครงการใหม่ๆ เช่น ส่วนต่อขยายของเหมือง Newstan เพื่อใช้ ในการล้ างและบดถ่านหินต่อไป
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โครงการในอนาคต
1. Newstan Extension
โครงการ Newstan Extension เป็ นโครงการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้ ประโยชน์จากเหมืองที่มี
อยูป่ ั จจุบนั ในการขยายปริ มาณสํารองถ่านหินและกําลังการผลิต ปั จจุบนั ได้ ดําเนินการ Feasibility Study แล้ ว
เสร็จ เพื่อการสร้ างเหมืองใต้ ดินที่ใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอยูเ่ ดิมแล้ วของเหมือง Newstan
2. Mandalong Southern Extension
โครงการสํารวจ Mandalong South ตัวโครงการเป็ นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปั จจุบนั ขณะนี ้อยู่
ในระหว่างการเจาะสํารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการในระยะเวลา 2 ปี ข้ างหน้ า การวางแผนเหมือง
จะถูกออกแบบให้ มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมรวมกับเหมือง Mandalong ในปั จจุบนั
3. Neubecks
โครงการเหมือง Neubecks อยูใ่ นเขตตะวันตกของรัฐ New South Wales ใกล้ กบั โรงไฟฟ้าที่เป็ นลูกค้ าใน
ประเทศ ซึง่ คุณภาพของถ่านหิน สามารถใช้ ได้ กบั ตลาดในประเทศและสําหรับการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะ
ถูกส่งไปยังท่าเรื อ Kembla ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการพัฒนาเป็ นเหมืองเปิ ด (Open-cut Mining)

o การลงทุนในเหมืองถ่ านหินในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ) โดยบริ ษัท BP Overseas
Development Co., Ltd. (เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ถือ
หุ้นใน Asian American Coal Inc. (AACI) ร้ อยละ 100
บริ ษัท AACI จัดตังขึ
้ ้นเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุน
ในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริ ษัท
AACI ได้ ร่วมทุนกับผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co.,
Ltd. จัดตัง้ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45 และ 55 ตามลําดับ เหมือง
เกาเหอ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานซี มีปริ มาณสํารองถ่านหิน (Reserves) 178.5 ล้ านตัน ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้ 6 ล้ าน
ตัน ใช้ เทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized
2. เหมือง Hebi (เฮ่อปี )้ โดยบริ ษัท Banpu Mineral Company
Limited (เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ได้ ร่วมทุนกับ Hebi
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
40 และ 60 ตามลําดับ จัดตังบริ
้ ษัท Hebi Zhong Tai Mining
Co., Ltd. (HZTM) เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่ายถ่าน
หินจากเหมือง เฮ่อปี ้ (Hebi) มีปริ มาณสํารองถ่านหิน
(Reserves) 23.3 ล้ านตัน ปี 2556 ผลิตถ่านหินได้ 1.2 ล้ าน
ตันต่อปี เหมืองเฮ่อปี เ้ ป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ longwall
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เหมืองถ่ านหินในประเทศมองโกเลีย
จากการที่ประเทศมองโกเลียมีแหล่งสํารองถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งส่งออกถ่านหินที่สําคัญ
ในอนาคต และมีพรมแดนอยู่ติดกับประเทศจีนซึ่งเป็ นผู้นําเข้ าถ่านหินสําคัญของโลก ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ า ซื ้อแหล่ง
ถ่านหินในประเทศมองโกเลียเมื่อปี 2554 ผ่านการซื ้อหุ้นทังหมดของ
้
Hunnu โดยบริ ษัทมีแหล่งถ่านหิน ครอบคลุม
พื ้นที่ South Gobi Middle Gobi และภาคตะวันตกของประเทศ ซึ่งประกอบด้ วยโครงการหลักๆ ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
1. Tsant Uul
โครงการ Tsant Uul ตังอยู
้ ท่ างทิศใต้ ของมองโกเลียใกล้ พรมแดนของจีน (เขตปกครองตนเอง Inner Mongolia)
ปั จจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างการดําเนินการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ในโครงการเพิ่มมูลค่าของถ่านหินที่มีอยู่
เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดในประเทศจีน
2. Altai Nuurs
โครงการ Altai Nuurs ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของมองโกเลีย โดยมีถ่านหินทังประเภท
้
coking coal และ thermal
coal ซึง่ ยังอยูใ่ นระยะของการดําเนินการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ
3. Unst Khudag
โครงการ Unst Khudag ตังอยู
้ ่ทางตอนกลางของมองโกเลีย โดยมีถ่านหินประเภท thermal coal ซึง่ ยังอยูใ่ นระยะ
ของการดําเนินการเจาะสํารวจและประเมินเพื่อยืนยันปริ มาณสํารอง

(2) ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า (Power Business)
2.1 บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ ว ในบริ ษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็ นโรงไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวัตต์
โดยใช้ ถ่านหินคุณภาพดีเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ท่ ี่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25
ปี เริ่ มก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2546 และเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์สําหรับหน่วยการผลิตที่หนึง่ เดือน
ตุลาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าบีแอล
ซีพีได้ เปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์มาแล้ วเป็ นเวลา 7 ปี
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2.2 บริ ษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC)
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนชําระแล้ ว ในบริ ษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BIC) ซึง่ จดทะเบียนอยู่
ในประเทศสิงคโปร์ (โดยผ่านบริ ษัท Banpu Power International จํากัด) BPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้ อนร่วม (Combined Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แห่ง ซึง่ มีกําลังการ
ผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 248 เมกะวัตต์ และมีกําลังการผลิตไอนํ ้า 798 ตันต่อชัว่ โมง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. โรงไฟฟ้าล่วนหนาน (Luannan) มณฑลเหอเป่ ย
มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์
และกําลังการผลิตไอนํ ้า 128 ตัน/ชัว่ โมง
2. โรงไฟฟ้าเจิ ้งติ ้ง (Zhengding) มณฑลเหอเป่ ย มี
กําลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 48 เมกะวัตต์ และ
กําลังการผลิตไอนํ ้า 180 ตัน/ชัว่ โมง
3. โรงไฟฟ้าโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง มี
กําลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ และ
กําลังการผลิตไอนํ ้า 490 ตัน/ชัว่ โมง

2.3 บริ ษัท Hongsa Power Company Limited (HPC)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (“BPP”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 99.99) ได้ ร่วมทุนกับ บริ ษัท ผลิต ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง
จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริ ษัท Lao Holding State
Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) เพื่อร่วมจัดตังบริ
้ ษัท
Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริ ษัท Phu Fai
Mining Company Limited (“PFMC”)
ั ้ ท่ ี่เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว บริ ษัท HPC และ PFMC มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
โดยทังสองบริ
้
ษัทมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสําคัญการร่วมทุนสรุปได้ ดงั นี ้
- บริ ษัท HPC ได้ รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน โดยใช้ ถ่านหินลิกไนต์เป็ น
เชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ท่ ี่ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ
1,878 เมกะวัตต์ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นดังนี ้ บริ ษัท BPP ถือหุ้นร้ อยละ 40 บริ ษัท RATCH ถือหุ้นร้ อยละ
40 และบริ ษัท LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 20
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- บริ ษัท PFMC เพื่อรับสัมปทานในการทําเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีสดั ส่วนถือหุ้นดังนี ้ บริ ษัท BPP ถือหุ้นร้ อย
ละ 37.5 บริ ษัท RATCH ถือหุ้นร้ อยละ 37.5 และ บริ ษัท LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 25
คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี
ขณะนี ้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้ าง
2558
แผนที่แสดงเหมืองถ่ านหินและโรงไฟฟ้าในประเทศไทย สาธารณรั ฐอินโดนีเซีย และสาธารณรั ฐประชาชนจีน
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แผนที่แสดงเหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย

แผนที่แสดงแหล่ งถ่ านหินในประเทศมองโกเลีย
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) นโยบายการตลาด
(ก) การตลาด
1. การตลาดธุรกิจถ่ านหิน
1.1 ตลาดถ่ านหินในประเทศอินโดนีเซีย
1. นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
บริ ษัทฯมีนโยบายการดําเนินงานด้ านการตลาดที่ชดั เจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความรับผิดชอบต่อผู้
มีสว่ นได้ เสียต่างๆ เพื่อให้ การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จร่วมกัน ดังนี ้
1. รักษาฐานลูกค้ าเดิมผ่านผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกต้ อง ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
และสามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตรงตามกําหนดเวลา
2. รักษาฐานลูกค้ าในแต่ละภูมิภาค ในแต่ละผลิตภัณฑ์ และในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรม เพื่อความยัง่ ยืน
ในการขาย
3. สร้ างความพร้ อมทางการตลาด เพื่อให้ เป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ อยูเ่ สมอ
4. แข่งขันทางการตลาดอย่างมีเกียรติ มีจรรยาบรรณและให้ ความเคารพต่อลูกค้ า คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
5. มีความชัดเจน ตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ และรักษาจุดยืน
ทางการตลาดที่มนั่ คง
6. เคารพการตัดสินใจของลูกค้ า โดยยึดหลักผลประโยชน์ที่ลกู ค้ าจะได้ รับต้ องมาก่อนเสมอ
7. มุง่ สร้ างการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว ด้ วยการวางแผนที่ดี มีความพร้ อมของเครื่ องมือ และความ
ชํานาญของเจ้ าหน้ าที่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า
2. ตลาดถ่ านหินในประเทศอินโดนีเซีย
ถ่านหินที่ผลิตในประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็ นถ่านหินชนิดใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal
Coal) โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายในต่างประเทศ ความต้ องการใช้ ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเองถึงแม้ จะ
โดยในปี ที่ผา่ นมาความต้ องการใช้ ถ่านหิน
มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ยงั น้ อยกว่ากําลังการผลิตมาก
ภายในประเทศอินโดนีเซียคาดว่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 75 ล้ านตัน ซึง่ คิดเป็ นปริ มาณเพียง 15% ของปริ มาณการ
ผลิตถ่านหินทังประเทศ
้
ทําให้ ต้องส่งถ่านหินส่วนที่เหลือออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึง่ ตลาดส่วนใหญ่ยงั
เป็ นประเทศที่อยูใ่ นเอเชียเนื่องจากอยูใ่ กล้ กบั แหล่งผลิต ดังนันอุ
้ ตสาหกรรมถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียจึง
ขึ ้นอยูก่ บั ภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในตลาดโลก
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าแบบเร่งด่วน 10,000 เมกกะวัตต์ ของรัฐบาลอินโดนีเซีย (Fast Track
Program) เพื่อให้ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าพอเพียงกับความต้ องการใช้ ภายในประเทศ รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และเป็ นการลดต้ นทุนค่าไฟฟ้าลงเพราะการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะมีต้นทุนตํ่ากว่า
นํ ้ามันมาก การใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียในปี ที่ผา่ นมา ประมาณ 70% ใช้ ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า 10% ใช้ ใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ส่วนที่เหลือใช้ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ความต้ องการใช้ ถ่านหินในอุตสาหกรรมการผลิต
กระแสไฟฟ้าในอินโดนีเซียนัน้ กว่า 75% จะอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ Perusahaan Listrik Negara (PLN)
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ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลอินโดนีเซีย ส่วนที่เหลือจะเป็ นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power
Producer : IPP)
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซีย 3.2 ล้ านตัน คิดเป็ น 11% ของปริ มาณ
การจําหน่ายถ่านหินทังหมดของบริ
้
ษัทฯจากประเทศอินโดนีเซีย แต่คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 4.3% ของ
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในอินโดนีเซียเท่านัน้
ถ่านหินที่ใช้ ภายในประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็ นถ่านหิน
คุณภาพตํ่า เนื่องจากโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ในอินโดนีเซียได้ รับการออกแบบให้ ใช้ ถ่านหินคุณภาพตํ่าเพราะมีปริ มาณ
ุ ภาพสูง ซึง่ ส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ
สํารองมาก แต่ถ่านหินที่บริ ษัทฯ มีอยูส่ ว่ นใหญ่เป็ นถ่านหินที่มีคณ
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ จําหน่ายถ่านหินให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ โรงไฟฟ้าในสัดส่วน 82% ของปริ มาณการจําหน่าย
ถ่านหินภายในประเทศอินโดนีเซีย ที่เหลือจะเป็ นการจําหน่ายให้ กบั อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม
กระดาษ และอื่นๆ
ตลาดถ่านหินคุณภาพตํ่าจะมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากมีผ้ ผู ลิตหลายราย แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตถ่าน
หินรายใหญ่มีพนั ธะที่จะต้ องจําหน่ายถ่านหินให้ กบั ผู้ใช้ ภายในประเทศตามปริ มาณที่รัฐบาลกําหนด
เพื่อให้
พอเพียงกับความต้ องการใช้ ภายในประเทศ บริ ษัทฯก็มีเป้าหมายในการเพิ่มปริ มาณการขายภายในประเทศ
เช่นกัน เนื่องจากอินโดนีเซียเป็ นฐานการผลิตถ่านหินหลักของบริ ษัทฯ
ตลาดถ่ านหินโลก
ตลาดถ่านหินโลกแบ่งออกเป็ นตลาดถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) และตลาด
ถ่านหินที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเหล็ก (Coking Coal) ในที่นี ้จะกล่าวถึงเฉพาะถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
เท่านัน้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ อยูใ่ นตลาดนี ้ ตลาดถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนส่วนใหญ่
จะเป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึง่ บริ ษัทฯจําหน่ายถ่านหินของบริ ษัทฯกว่า 80% ให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ นี ้
ตลาดถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนจะแบ่งออกเป็ น 2 ตลาดหลักๆ ได้ แก่ ตลาดแปซิฟิก
(Pacific) และ ตลาดแอตแลนติก (Atlantic) ผู้ใช้ ถ่านหินส่วนใหญ่ในตลาดแปซิฟิกคือผู้ใช้ ที่อยู่ในเอเชีย เช่น จีน
ุ่ ดเป็ นผู้ใช้ ถ่านหินคุณภาพสูงและต้ องการความมัน่ คงในการส่ง
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน อินเดีย เป็ นต้ น ญี่ปนจั
มอบสูง จึงต้ องซื ้อถ่านหินในราคาสูงกว่าราคาตลาดจร (Spot Market) ทําใหผู้ผลิตถ่านหินคุณภาพดี มักจะมุง่
ไปที่ตลาดญี่ปนเป็
ุ่ นลําดับแรก สําหรับถ่านหินคุณภาพตํ่า มีตลาดหลักอยู่ 2 ตลาด คือ จีนและอินเดีย แต่เป็ น
ตลาดที่ซื ้อถ่านหินในราคาตํ่ากว่า ผู้ผลิตและส่งออกถ่านหินในภูมิภาคนี ้มี 2 ประเทศหลัก ได้ แก่ อินโดนีเซีย และ
ออสเตรเลีย โดยถ่านหินที่ผลิตส่วนใหญ่จะส่งออกไปจําหน่ายให้ กบั ผู้ใช้ ในเอเชียเป็ นส่วนใหญ่เนื่องจากอยูใ่ กล้
กับแหล่งผลิต
ตลาดแอตแลนติก ผู้ใช้ ถ่านหินส่วนใหญ่จะเป็ นโรงไฟฟ้าในยุโรป โดยมีประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ 4 ประเทศ
คือ โคลอมเบีย สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริ กา แต่เนื่องจากความต้ องการใช้ ถ่านหินในยุโรปมี
แนวโน้ มที่จะไม่เติบโต ทําให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินในสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ และรัสเซียพยายามขยายตลาดเข้ ามาใน
เอเชียมากขึ ้น
ในปี ที่ผา่ นมาความต้ องการถ่านหินนําเข้ าในเอเชียยังคงเติบโตสูง โดยเฉพาะจากอินเดียและจีน ในขณะ
ที่กําลังการผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลียได้ เพิ่มขึ ้นมากกว่าความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ ตลาดอยู่
ในภาวะอุปทานล้ นตลาด ผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลียมีแรงกดดันที่จะต้ องส่งออกถ่านหินเพิ่มขึ ้น หลังจากการ
ก่อสร้ างส่วนต่อขยายของท่าเรื อขนถ่ายถ่านหินนิวคาสเซิล (Newcastle) แล้ วเสร็จในปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากผู้ผลิต
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ถ่านหินได้ มีการทําสัญญากับบริ ษัทรถไฟ และท่าเรื อ ที่จะต้ องขนถ่ายถ่านหินในปริ มาณตามข้ อตกลง ถ้ าขนใน
ปริ มาณตํ่ากว่าที่ตกลงจะถูกปรับ (Take or Pay Agreement) แต่เนื่องจากความต้ องการถ่านหินคุณภาพสูงใน
เอเชียมีการเติบโตน้ อย ทําให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลียต้ องผลิตถ่านหินคุณภาพตํ่าลง ส่งไปขายยัง
ประเทศจีน โดยถ่านหินที่ผลิตนี ้จะไม่ผา่ นกระบวนการล้ างถ่าน ทําให้ มีต้นทุนตํ่าลง จึงสามารถแข่งขันราคาใน
ตลาดจีนได้ แต่คณ
ุ ภาพถ่านหินที่ได้ มีคา่ ความร้ อนตํ่าลงและมีปริ มาณเถ้ าสูงขึ ้น
ในทางตรงกันข้ ามความต้ องการถ่านหินนําเข้ าในยุโรปหดตัวลง จากการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่า
ถึงแม้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศโคลอมเบีย จะมีปัญหาการนัดหยุดงานประท้ วงของคนงาน ทําให้ สง่ ออก
ถ่านหินได้ น้อยลง แต่ตลาดถ่านหินในยุโรปยังคงอยูใ่ นสภาพอุปทานล้ นตลาดเพราะความต้ องการที่ลดลงและมี
ถ่านหินจากแหล่งอื่นเข้ ามาชดเชยส่วนที่หายไปของโคลอมเบีย
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯจําหน่ายถ่านหินที่ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียปริ มาณ 29.1 ล้ านตัน โดยส่งไป
จําหน่ายยังประเทศจีนมากที่สดุ ในสัดส่วน 28% ของปริ มาณการจําหน่ายถ่านหินทังหมด
้
ส่วนใหญ่เป็ นการ
จําหน่ายให้ กบั โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ รองลงมาได้ แก่ญี่ปนและอิ
ุ่
นโดนีเซีย มีสดั ส่วนการขาย 16% และ
11% ตามลําดับ จะเห็นได้ วา่ การจําหน่ายถ่านหินของบริ ษัทฯจะกระจายตัวออกไปครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค
ของโลก แต่การจําหน่ายส่วนใหญ่จะอยูใ่ นตลาดเอเชีย ที่มีการเติบโตสูง และกระจายออกไปในประเทศต่างๆ
เพื่อความมัน่ คงด้ านรายได้
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
การแข่งขันในปี 2556 ยังคงมี
ความรุนแรงเนื่องจากมีอปุ ทาน
ส่วนเกินมาก โดยเฉพาะถ่าน
หินคุณภาพตํ่าจากประเทศ
อินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม
ปริ มาณถ่านหินคุณภาพสูงใน
ตลาดไม่ได้ มีอปุ ทานส่วนเกิน
มากเหมือนกับถ่านหินคุณภาพ
ตํ่า เนื่องจากปริ มาณสํารองมี
จํากัด และถ่านหินของบริ ษัทฯส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพสูง จึงสามารถบริ หารจัดการได้ โดยใช้ กลยุทธ์หลัก
ดังนี ้
o รักษาฐานลูกค้ าเดิมและขยายตลาดเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯเน้ นเรื่ องการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ า
และจัดส่งสินค้ าให้ ตรงตาม
กําหนดเวลา พร้ อมทังมี
้ ระบบติดตามในกรณีที่เกิดข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าเดิมของ
บริ ษัทฯไว้ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯได้ ขยายตลาดเพิ่มในประเทศจีน ซึง่ เป็ นตลาดขนาดใหญ่และความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯได้ ขยายตลาดใหม่ไปยังสหรัฐอเมริ กา เพื่อ
กระจายฐานลูกค้ าให้ กว้ างขึ ้น พร้ อมกันนี ้ได้ ขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นฐานการผลิต
หลักของบริ ษัทฯเพิ่มขึ ้น เพื่อเพิ่มความมัน่ คงด้ านการขาย
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o การมุง่ เน้ นตลาดเป้าหมาย
บริ ษัทฯได้ มีการจัดแบ่งส่วนตลาดออกเป็ นกลุม่ ๆตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการซื ้อของ
ลูกค้ าและจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ขายดูแลลูกค้ าในแต่ละกลุม่ อย่างใกล้ ชิด
บริ ษัทฯมุง่ เน้ นไปที่ตลาด
โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศญี่ปนุ่ เพราะต้ องการถ่านหินคุณภาพดีและต้ องการความมัน่ คงในการส่ง
มอบสูง บริ ษัทฯมีถ่านหินคุณภาพดี มีทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินของบริ ษัทฯเอง ทําให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าในกลุม่ นี ้ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินขนาด
ใหญ่ในประเทศจีน เกาหลีใต้ ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และอินเดีย โดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับแต่ละตลาดทําให้ บริ ษัทฯมีฐานลูกค้ าที่มนั่ คงในตลาดดังกล่าว
บริ ษัทฯมีความมุง่ มัน่ ที่จะขยายตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยมุง่ เน้ นไปที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ขนาดใหญ่เนื่องจากเป็ นตลาดที่มีการเติบโตสูง มีความต้ องการใช้ ถ่านหินสมํ่าเสมอและมีความมัน่ คง
o การบริ หารและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการที่บริ ษัทฯมีเหมืองถ่านหินหลายแหล่งในประเทศอินโดนีเซีย
ทําให้ บริ ษัทฯมีถ่านหินหลาย
คุณภาพ บริ ษัทฯได้ มีการนําถ่านหินจากแหล่งต่างๆมาผสมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ ตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ าในแต่ละตลาด ทําให้ สามารถเพิ่มราคาถ่านหินโดยรวมของบริ ษัทฯขึ ้นได้
บริ ษัทฯได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทานทังระบบ
้
(Shipment Demand Pull)
ทําให้ สามารถวางแผนการผลิต การกองเก็บ การขนส่งถ่านหินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่ง
้ มาณและคุณภาพ
มอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าได้ ถกู ต้ อง เม่นยํา ทังปริ
o การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระยะยาว ทําให้ บริ ษัทฯ มีลกู ค้ า
ประจําอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ เน้ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ได้ แก่
 การแจ้ งผลการดําเนินงานให้ ลกู ค้ าทราบอย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งผลการดําเนินงานและแผนงานของบริ ษัทฯให้ ลกู ค้ าทราบทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้
ลูกค้ ามัน่ ใจว่าบริ ษัทฯสามารถผลิตและส่งมอบถ่านหินให้ ได้ ตามข้ อตกลงกับลูกค้ า และสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ในระยะยาว
 การเยี่ยมลูกค้ า
นอกจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานการผลิต และการควบคุม
คุณภาพ ออกไปเยี่ยมลูกค้ า เพื่อรับทราบปั ญหาต่างๆ และข้ อห่วงใยจากลูกค้ า และนํากลับมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้บริ ษัทฯได้ จดั ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ
เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ าเป็ นประจํา เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความใกล้ ชิดกับ
ลูกค้ ามากขึ ้น อันจะเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ าระยะยาว
 การสนับสนุนทางด้ านเทคนิค
บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีการใช้ งานถ่านหิน (Coal Utilization Expert) ใน
การให้ คําแนะนําและช่วยเหลือลูกค้ าในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งานถ่านหินของบริ ษัทฯ อัน
จะเป็ นการช่วยลดต้ นทุนของลูกค้ าลง
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 การพัฒนาระบบติดตามการตอบข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาระบบติดตามการตอบข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าเพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อร้ องเรี ยนทุกข้ อ
ของลูกค้ าได้ มีการดําเนินการแก้ ไขที่รวดเร็ว และแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงผลการแก้ ไข พร้ อมกันนี ้
บริ ษัทฯได้ นําข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการทํางานภายใน เพื่อเน้ นการป้องกันไม่ให้
เกิดข้ อผิดพลาดขึ ้นอีกในอนาคต
o เสริ มสร้ าง “BANPU” Brand อย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯยังคงเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทด้ านพลังงานแถว
หน้ าในเอเชีย ผ่านทางการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินของบริ ษัทฯ โดยเน้ นยํ ้าถึงการเป็ นผู้ผลิตและส่ง
มอบถ่านหินที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมัน่ คงในการส่งมอบทังคุ
้ ณภาพและปริ มาณ และมีความพร้ อม
ในการจัดหาถ่านหินในระยะยาว นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ เข้ าไปเป็ นผู้สนับสนุนการประชุมถ่านหินโลก
ในที่ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ได้ รับเชิญให้ ไปบรรยายในการประชุมถ่าน
หินโลกในที่ตา่ งๆ ทําให้ บริ ษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ผลิต ผู้จําหน่าย และผู้ใช้ ถ่านหินจากทัว่ โลกมากยิ่งขึ ้น
้ า
และปั จจุบนั นี ้ “BANPU” Brand ได้ รับการยอมรับในตลาดโลกในฐานะที่เป็ นบริ ษัทผลิตถ่านหินชันนํ
ของโลกรายหนึง่
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญในตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้ แก่ผ้ ผู ลิตรายใหญ่ เช่น PT Bukit Asam,
PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal,
PT Berau Coal เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีคแู่ ข่งขันรายเล็กอีกเป็ นจํานวนมาก
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญในตลาดโลกนอกจากจะเป็ นผู้ผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียด้ วยกันแล้ ว ยังมี
ผู้ผลิตและผู้ค้าถ่านหินรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ และรัสเซีย ที่มีอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก นอกจากนี ้ยังมีผ้ ผู ลิตถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและโคลอมเบียได้ นําถ่านหินเข้ า
มาขายในเอเซียในช่วงที่ราคาถ่านหินในเอเชียปรับตัวสูงขึ ้น แต่เมื่อราคาถ่านหินปรับตัวลดลง ถ่านหิน
จากสหรัฐอเมริ กาและโคลอมเบียก็เข้ ามาขายในเอเชียได้ น้อยลงเนื่องจากต้ องเสียค่าขนส่งทางทะเล
สูงกว่าถ่านหินที่มาจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียเพราะต้ องขนส่งไกลกว่า
นโยบายด้ านราคา
ราคาถ่านหินจะกําหนดตามคุณภาพของถ่านหินโดยอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในขณะที่ตกลงซื ้อ
ขายกัน บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินไม่ให้ ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่รัฐบาล
อินโดนีเซียประกาศ โดยมีการกระจายการตกลงราคาออกไปอยูใ่ นช่วงต่างๆ ของปี ขึ ้นอยูก่ บั สัญญาที่
ั้
่ และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรื อที่เรี ยกว่า
ทําไว้ กบั ลูกค้ า ที่มีทงแบบราคาคงที
Index Link บริ ษัทฯ ได้ ปรับสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคา
ตลาดโลก ให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนันๆ
้ โดยใช้ การซื ้อขายถ่านหินในตลาดอนุพนั ธ์ (Coal
Swap) ช่วยในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
คูแ่ ข่งขันรายใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายราคาที่คล้ ายคลึงกันคือจะกําหนดราคาจําหน่ายถ่าน
หินไม่ให้ ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ
ดังนันการแข่
้
งขันราคาในตลาด
ภายในประเทศอินโดนีเซียเองจึงมีไม่มากนัก ผู้ผลิตรายเล็กจะขายในราคาที่ตํ่ากว่า แต่จะมีตลาดหลัก
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เป็ นผู้ใช้ รายเล็กเท่านัน้ เพราะผู้ซื ้อรายใหญ่สว่ นใหญ่เป็ นรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซีย จึงต้ องซื ้อในราคา
ที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ อีกทังผู
้ ้ ซื ้อรายใหญ่เหล่านี ้ต้ องการความมัน่ คงในการส่งมอบสูง จึงเลือก
ที่จะซื ้อจากผู้ผลิตรายใหญ่เป็ นหลัก
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯยังคงเป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทที่มีความ
มัน่ คงสูงและมีความต้ องการใช้ ถ่านหินค่อนข้ างแน่นอนในแต่ละปี กระจายอยูใ่ นประเทศต่างๆ เช่น
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน จีน อินเดีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และบางประเทศในยุโรป
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายถ่านหินให้ กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้ วย เช่น ปูนซีเมนต์ ปิ โตรเคมี กระดาษ
พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ยังคงมุง่ เน้ นที่ลกู ค้ ากลุม่ โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่
เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีอตั ราการเติบโตสูง และมีความต้ องการใช้ ถ่านหินสมํ่าเสมอ
การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
การจําหน่ายถ่านหินของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นการเสนอขายตรงให้ กบั ผู้ใช้ งาน โดยใช้ ตวั แทน
จําหน่าย (Agent) ในประเทศที่ลกู ค้ าตังอยู
้ ช่ ่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้ า รวมทังช่
้ วย
ดําเนินการด้ านเอกสาร และให้ บริ การหลังการขาย นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ขายผ่านบริษัทเพื่อการค้ า
(Trading Company) ในบางประเทศที่การเสนอขายตรงให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ลําบาก เพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ า
เป้าหมาย และเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาด

1.2 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่ Centennial ผลิตนันถู
้ กนําไปใช้ ในโรงไฟฟ้าใน New South Wales ในขณะเดียวกันการ
ส่งออกไปยังโรงไฟฟ้าในเอเชียก็ยงั คงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั Centennial เป็ นผู้จดั ส่งประมาณร้ อย
ละ 80 ของของปริ มาณเชื ้อเพลิงที่ต้องใช้ ในโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ (ใน Western Region) การขาย
ถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าเหล่านี ้ จะทําภายใต้ สญ
ั ญาระยะยาวที่มีการกําหนดปริ มาณถ่านหินและราคาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า สัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทํากับโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales มีข้อดีกบั
Centennial ดังนี ้
 ตําแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้ าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลักษณะเป็ น mine-mouth) ทําให้ Centennial มีความได้ เปรี ยบในการขนส่ง โดยมีถนนและ
สายพาน
เฉพาะสําหรับการขนส่งถ่านหินไปยังโรงไฟฟ้า
ซึง่ ช่วยลดต้ นทุนการขนส่งของ
Centennial รวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนท้ องถิ่น
 สัญญาเหล่านี ้อยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย จึงช่วยจํากัดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยน
 การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็ นธุรกิจที่ตอ
่ เนื่อง จึงสามารถสร้ างกระแสเงินสดจากผู้ซื ้อที่สว่ น
ใหญ่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือดี ให้ แก่ Centennial ได้ อย่างต่อเนื่อง
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ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั ราคาถ่านหินในประเทศตามสัญญาเหล่านี ้ยังคงตํ่ากว่าราคาส่งออก หรื อราคาที่
ซื ้อขายในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผา่ นมา มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดถ่านหิน
ซึง่ จะมีแนวโน้ มให้ ราคาถ่านหินในประเทศสูงขึ ้นและมีความสอดคล้ องกับราคาส่งออกมากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
 ราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ ้นจากสาเหตุตา
่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้ นทุน ความขาดแคลนของอุปทาน
ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และต้ นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ที่ยงั ถูกกว่าโดย
เปรี ยบเทียบจากการใช้ เชื ้อเพลิงประเภทอื่น เช่นก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น
 การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้ างพื ้นฐานเคยเป็ นข้ อจํากัดต่อการส่งออกถ่านหิน
 โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่มน
ั่ คงมีความสําคัญ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศ
เข้ ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย เพื่อทําสัญญาระยะยาวโดยซื ้อถ่านหินที่
ราคาตลาด
 ขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทําเหมืองเริ่ มมีความยากขึ ้นในสองสามปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ทําให้ โครงการขยาย
หรื อเพิ่มอุปทานถ่านหินเกิดขึ ้นได้ ยากยิ่งขึ ้น ดังนันโรงไฟฟ
้
้ าในประเทศจึงอาจต้ องซื ้อถ่านหินใน
ราคาที่สงู ขึ ้นเพื่อให้ แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสําหรับใช้ ในการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซื ้อจากแหล่ง
ถ่านหินปั จจุบนั ให้ มากที่สดุ รวมไปถึงการซื ้อถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยูใ่ กล้ กบั โรงไฟฟ้า
ดังนันความต้
้
องการใช้ พลังงานที่สงู ขึ ้น บวกกับความท้ าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มมาก
ขึ ้น จะทําให้ แหล่งถ่านหินที่มีอยูป่ ั จจุบนั มีมลู ค่ามากขึ ้น และจากปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ Centennial ได้
พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้ สอดคล้ องและเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการถ่านหินที่ใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาในประเทศเริ่ มหมดลง Centennial มีความประสงค์ที่จะจัดสัดส่วนของ
การขายถ่านหินในประเทศและส่งออกให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ของกลุม่ อย่างไรก็ตาม Centennial จะยังคง
รักษาความสําคัญในการจัดส่งถ่านหินให้ แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็ นหนึง่ ในยุทธศาสตร์ หลัก
1.3 ตลาดถ่ านหินในประเทศไทย
ปั จจุบนั นี ้กว่า 90% ของถ่านหินที่ใช้ ในภาคเอกชนเป็ นถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ
เนื่องจากปริ มาณสํารองของถ่านหินในประเทศมีจํากัด อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็ นกลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินกลุม่
ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินประมาณ 6.4 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.3 ล้ านตัน ในจํานวนนี ้เป็ นถ่านหินที่นําเข้ ามาจาก
ต่างประเทศประมาณ 5 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นประมาณ 0.2 ล้ านตัน และเป็ นถ่านหินที่ผลิตในประเทศประมาณ
1.4 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นประมาณ 0.1 ล้ านตัน รองลงได้ แก่กลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power
Producer : IPP) มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ประมาณ 5.2 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.3 ล้ านตัน โดยทังหมดเป็
้
นถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ
สําหรับกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินในช่วง 11 เดือน
แรกของปี 2556 ประมาณ 2.1 ล้ านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 0.2 ล้ านตัน ที่เหลือจะ
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เป็ นการใช้ ถ่านหินในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิ่งทอ อาหาร เป็ นต้ น รวมถึง
ถ่านหินที่นําเข้ ามากองเก็บยังคลังสินค้ าของผู้ค้าถ่านหิน ซึง่ มีปริ มาณรวมทังหมดประมาณ
้
3.7 ล้ านตัน
ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนประมาณ 1.9 ล้ านตัน เนื่องจากในปี ก่อน
หน้ าผู้ค้าถ่านหินได้ นําถ่านหินเข้ ามากองเก็บไว้ มาก ดังนันในช่
้ วงต้ นปี 2556 ที่ราคาถ่านหินในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ ้น กลุม่ ผู้ค้าถ่านหินจึงชะลอการนําเข้ าถ่านหิน และนําถ่านหินในสต๊ อกออกจําหน่าย ทําให้
ปริ มาณการนําเข้ าลดลงค่อนข้ างมาก
ลักษณะตลาดถ่านหินในประเทศไทยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ
ผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่ ได้ แก่ ผู้ใช้ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี อุตสาหกรรม
กระดาษขนาดใหญ่ รวมถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีศกั ยภาพที่จะ
นําเข้ าถ่านหินมาจากต่างประเทศโดยตรง โดยจะซื ้อถ่านหินส่วนใหญ่จากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ
ทําให้ มีผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ ามาแข่งขันในตลาดนี ้ด้ วย
สําหรับกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) จะทําสัญญาซื ้อถ่านหินระยะ
ยาวกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศ มีปริ มาณเหลือสําหรับซื ้อในตลาดจรเพียงเล็กน้ อย ทําให้ ตลาดนี ้ไม่มี
การแข่งขันมากนัก
กลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินรายเล็ก จะมีจํานวนผู้ใช้ มากราย แต่ละรายจะใช้ ถ่านหินในปริ มาณน้ อย ผู้ใช้ ถ่านหิน
ในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่จะซื ้อถ่านหินจากผู้ประกอบการค้ าถ่านหินที่มีพื ้นที่กองเก็บ หรื อสามารถทยอยส่งมอบ
ได้ เนื่องจากโรงงานมีขนาดเล็กมีพื ้นที่กองเก็บน้ อยจึงรับถ่านหินแต่ละครัง้ ได้ ในปริ มาณน้ อย เครื่ องจักรของ
โรงงานขนาดเล็กหลายโรงงานต้ องการใช้ ถ่านหินที่เป็ นก้ อน ไม่สามารถใช้ ถ่านฝุ่ นได้ ผู้ประกอบการหลาย
และขายถ่ายฝุ่ นให้ กบั โรงงานที่
รายจึงต้ องมีกระบวนการคัดขนาดถ่านหินก่อนทยอยส่งมอบให้ ลกู ค้ า
สามารถใช้ ถ่านฝุ่ นได้ เช่น โรงงานปูนซีเมต์ เป็ นต้ น ตลาดในกลุม่ นี ้จะมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีผ้ คู ้ าหลาย
ราย และการตัดสินใจซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ราคาเป็ นสําคัญ
กลยุทธ์ในการแข่งขัน




ถ่านหินผลิตในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ได้ หยุดผลิตถ่านหินในประเทศไทย เนื่องจากปริ มาณสํารองหมดแหล่ง
ถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศ
ตลาดถ่านหินนําเข้ ามีการแข่งขันค่อนข้ างสูง เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็ นแบบซื ้อมา ขายไป ทําให้ มีผ้ คู ้ าราย
ใหม่เข้ ามาในตลาดได้ ง่าย บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันดังนี ้
 ความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ
บริ ษัทฯ ยังคงเน้ นในเรื่ องของการส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ตรงกับข้ อตกลงกับลูกค้ า ทังในแง่
้
ของ
ปริ มาณ คุณภาพ และระยะเวลาส่งมอบ และการที่บริ ษัทฯมีแหล่งถ่านหินของบริ ษัทฯเองที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ทําให้ บริ ษัทฯมีความมัน่ คงในการจัดหาถ่านหิน และมีความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง ทํา
ให้ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กบั
บริ ษัทฯ มาอย่างยาวนาน ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการความมัน่ คงในการส่งมอบสูง
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 การมุง่ เน้ นตลาดเป้าหมาย
บริ ษัทฯจะมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีความต้ องการที่แน่นอนและต้ องการ
ความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง
ทําให้ บริ ษัทฯมีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันรายอื่นๆ
้ งสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงได้ เพราะคูแ่ ข่ง
เพราะบริ ษัทฯมีแหล่งถ่านหินของตนเอง อีกทังยั
ขันที่มีแหล่งถ่านหินเป็ นของตนเองนันมี
้ ไม่มากนัก ทําให้ ลกู ค้ าในกลุม่ นี ้ต้ องการสร้ างความสัมพันธ์
ระยะยาวกับบริ ษัทฯเพื่อให้ มีแหล่งถ่านหินใช้ ในระยะยาว
 คลังสินค้ า (Coal Distribution Center)
บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ า 2 แห่ง เพื่อใช้ เป็ นสถานที่กองเก็บถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ ก่อนที่จะ
ทยอยส่งมอบให้ ลกู ค้ า ทําให้ บริ ษัทฯมีความมัน่ คงในการส่งมอบถ่านหินมากยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นา
คลังสินค้ าโดยมีการควบคุมการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการรักษาสิง่ แวดล้ อม
อย่างเคร่งครัด และดูแลเรื่ องผลกระทบต่อชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียง เพื่อให้ เป็ นตัวอย่างของคลังสินค้ า
ที่ได้ มาตราฐานสากล ทังนี
้ ้เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจในเรื่ องการส่งมอบในระยะยาว
ลักษณะของลูกค้ า
กลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามลักษณะเครื่ องจักรที่ใช้ งานถ่านหินและการซื ้อถ่านหินได้
เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ๆ ดังนี ้
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึง่ ใช้ ถ่านหินในกระบวนการการเผาปูนซีเมนต์ และนับเป็ นกลุม่ ผู้ใช้ ถ่านหิน
กลุม่ ใหญ่ที่สดุ ของภาคเอกชนในประเทศไทย ลูกค้ าในกลุม่ นี ้มีจํานวนน้ อยราย แต่ละรายจะมีความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินในปริ มาณมาก
 โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้ โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เป็ นผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่และทําสัญญาซื ้อ
ถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ
 อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า ซึง่ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในหม้ อไอนํ ้าขนาด
ใหญ่ และนําไอนํ ้าที่ได้ ไปผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ ้าบางส่วนจะนําไปใช้ ให้ ความร้ อนในกระบวนการ
ผลิต เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี สิง่ ทอ รวมไปถึงกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
 อุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็ นโรงงานที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในหม้ อไอนํ ้าขนาดเล็ก
เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ ปิ โตรเคมี อาหาร และสิง่ ทอ นอกจากนี ้ยังมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้ ถ่านหิน
เป็ นเชื ้อเพลิงในการเผา อบ ต้ ม ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเคมี อาหารสัตว์ เป็ นต้ น ผู้ใช้
ถ่านหินในกลุม่ นี ้จะเป็ นผู้ใช้ รายย่อย ที่มีปริ มาณการใช้ ตอ่ รายไม่มากนัก แต่มีจํานวนผู้ใช้ มาก
บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นไปที่กลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ 2 กลุม่ ได้ แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมผลิต
กระแสไฟฟ้าและไอนํ ้า เนื่องจากเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีความต้ องการสมํ่าเสมอและต้ องการความมัน่ คงและความ
น่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง สําหรับกลุม่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) นัน้ ส่วนใหญ่จะทําสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาว
กับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศไว้ แล้ ว ทําให้ แทบจะไม่มีการออกมาซื ้อในตลาดจรเหมือนลูกค้ ากลุม่ อื่นๆ
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2. การตลาดธุรกิจไฟฟ้า
2.1 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าถ่านหินบีแอลซีพี ในสัดส่วนร้ อยละ 50 มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 717 เมกะวัตต์ ซึง่ จําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญา
ระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP)
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมและการยอมรับของชุมชนเป็ นหลัก ในช่วง
ระยะเวลาที่ผา่ นมา ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน
ต่างๆ ให้ สงู ขึ ้น ตลอดจนการต่อต้ านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื ้นที่ตา่ งๆ ทัว่ ประเทศ
แต่ด้วยกลยุทธ์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบํารุงรักษา
อุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง ทังให้
้ การสนับสนุนกิจกรรมและการทําความ
เข้ าใจกับชุมชนในพื ้นที่ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานได้ อย่างครบถ้ วน
และความสัมพันธ์กบั ชุมชนอยูใ่ นระดับที่ดี
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) บริ ษัทราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ
2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ บริ หารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้ องการไอนํ ้าสูง
ก็จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าอย่างเต็มที่ ส่วนในช่วงเวลาอื่นนันความต้
้
องการทังไฟฟ
้ ้ าและไอนํ ้า
ลดลง บริ ษัทฯ จึงเน้ นการบริ หารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้ ต้นทุนการผลิตตํ่า
เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในประเทศจีนตังแต่
้ กลางปี 2555 เป็ นต้ นมา ตามสถานการณ์
ราคาถ่านหินในตลาดโลก ส่งผลให้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 รัฐบาลจีนได้ ประกาศปรับลดราคาค่าไฟฟ้า
ลงเล็กน้ อยเพื่อสะท้ อนต้ นทุนเชื ้อเพลิงที่ลดลง
ซึง่ มีผลกระทบไม่มากต่อผลประกอบการในปี 2556
เนื่องจากอัตราการลดราคาค่าไฟเกิดขึ ้นตอนสิ ้นปี 2556 และอัตราการลดราคาของราคาเชื ้อเพลิงมากกว่า
การอัตราการลดของราคาค่าไฟ นอกจากนี ้รัฐบาลจีนได้ เพิ่มความเข้ มงวดกับนโยบายสิง่ แวดล้ อมและการ
ควบคุมมลภาวะ แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินการของบริ ษัทฯ ในปี 2556 นี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการ
ควบคุมการผลิตให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมปั จจุบนั อยู่แล้ ว แต่ต้องมีการปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์
ควบคุมสิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมใหม่ที่จะบังคับใช้ ในปี หน้ า
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มขยายกําลังการผลิตในโรงไฟฟ้าที่มีความพร้ อม เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการไอนํ ้าที่เพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยรวมแล้ วธุรกิจไฟฟ้าของบริ ษัทฯ
มีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากต้ นทุนเชื ้อเพลิงตํ่า ปริ มาณการขายเพิ่มขึ ้น และควบคุมต้ นทุนการผลิตได้ ดี
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาล
เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทัว่ ๆ ไป และควบคุมมลภาวะได้ ดีกว่า ทําให้ ได้ สทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ
ประกอบด้ วย การได้ การประกันการขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าท้ องถิ่น ได้ รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการ
ขายไอนํ ้าและความร้ อนในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต และได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นปั จจัย
สําคัญที่สามารถนํามาใช้ กําหนดกลยุทธ์แข่งขัน ดังนี ้
 คุณภาพการให้ บริ การและการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพและบริ การ คือ จัดให้ มีความพร้ อมและความมัน่ คงในการผลิต
และจําหน่ายของทังไฟฟ
้ ้ าและไอนํ ้า เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะการจ่ายไอร้ อนในหน้ าหนาวให้ กบั ประชาชน
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าบน
พื ้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทําให้ ได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจจากลูกค้ า ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ มีการทําสัญญากับลูกค้ าไอนํ ้าอุตสาหกรรมให้ สามารถปรับราคาไอนํ ้าได้ หากค่า
เชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึ ้นกว่าราคาที่กําหนดไว้ ในสัญญา
ทําให้ สามารถลดภาระในเรื่ องต้ นทุนของค่า
เชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้นได้
 การบริ หารต้ นทุน
จัดให้ มีการบริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ นทุนเชื ้อเพลิงหรื อถ่านหิน โดยมีกล
ยุทธ์การจัดซื ้อและสํารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสํารองไว้ ใช้ ในช่วงเวลาที่ราคา
สูง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
 มีความพร้ อมในการปรับตัวสูง
เนื่องจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริ ษัทฯ
จึงมีการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิดและคอยปรับการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดหรื อ
สถานการณ์ในช่วงนันๆ
้ ทําให้ สามารถเปิ ดรับโอกาสทางธุรกิจหรื อลดผลกระทบต่อธุรกิจได้
 การบริ หารความสัมพันธ์กบั หน่วยราชการท้ องถิ่นและชุมชน
บริ ษัทฯ
สร้ างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการในท้ องถิ่นบนพื ้นฐานของความเป็ นพันธมิตรที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันในการให้ บริ การสาธารณูปโภคพื ้นฐาน (ไฟฟ้าและไอนํ ้า) ให้ กบั ชุมชนท้ องถิ่น
สร้ างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทําให้
สามารถขอรับความสนับสนุนจากหน่วยราชการท้ องถิ่นได้ ในกรณีที่บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากปั จจัย
ภายนอก เช่น การให้ เงินสนับสนุนหรื ออนุมตั ิให้ ขึ ้นราคาไอนํ ้า เมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ ้นมาก
ตลอดจนได้ รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนว่าเป็ นบริ ษัทตัวอย่างในท้ องถิ่น
2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการหงสาฯ)
บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริ ษัท Phu Fai Mining
Company Limited (“PFMC”) ในสัดส่วนร้ อยละ 40 และ 37.5 ตามลําดับ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการถือหุ้นทังสิ
้ ้น 751 เมกะวัตต์ ซึง่ จะจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทยตามสัญญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP) และจะจําหน่ายไฟฟ้าบางส่วน
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ให้ กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี ้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง
คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้ างโครงการโรงไฟฟ้าหง
สา บริ ษัทฯ จึงได้ มงุ่ เน้ นด้ านการส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของชุมชนในพื ้นที่ควบคูไ่ ปกับพัฒนามาตรฐานชีวิต
ซึง่ มาตรการดังกล่าวสะท้ อนออกมาในรูปแบบของการคิดริ เริ่ ม
ความเป็ นอยูข่ องผู้คนในชุมชนเหล่านัน้
แผนงานในการพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค นํ ้าประปา ไฟฟ้า ถนน การอพยพชุมชน
บางส่วนพร้ อมกับการสร้ างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่เหมาะสม และการส่งเสริ มพัฒนาอาชีพ เป็ นต้ น
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่นๆ
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(ข) สภาพการแข่ งขัน
1. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหิน
1.1 สภาพการแข่ งขันโดยรวมในธุรกิจถ่ านหิน
สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรมถ่ านหิน
ภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในตลาดโลกในปี ที่ผา่ นมายังคงมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีอปุ ทานส่วนเกินมาก ถึงแม้
้ ที่มีการ
จะมีปัญหาการผลิตในหลายประเทศก็ตาม ในขณะที่ความต้ องการถ่านหินยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทังๆ
ชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียซึง่ เป็ นผู้นําเข้ าถ่านหินรายใหญ่ก็ตาม การมีอปุ ทานส่วนเกิน
อยูม่ ากทําให้ ราคาถ่านหินปรับตัวลดลงในช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมาและมีการฟื น้ ตัวในช่วงปลายปี จากการปรับราคา
จําหน่ายถ่านหินภายในประเทศจีน
ตลาดถ่านหินในปี 2556 มีปริ มาณการนําเข้ าโดยรวมประมาณ 885 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าประมาณ
4% ปริ มาณการนําเข้ ากว่า 75% เป็ นการนําเข้ าของประเทศที่อยูใ่ นทวีปเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้
ไต้ หวัน โดยปริ มาณการนําเข้ ารวมของทวีปเอเชียในปี ที่ผา่ นมามีการเติบโตประมาณ 7.4% จากปี ก่อนหน้ า จีนเป็ น
ประเทศที่มีการนําเข้ าถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนมากที่สดุ ในโลก โดยในปี ที่ผา่ นมามีปริ มาณการนําเข้ าถึง
152 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 3.6% รองลงมาคืออินเดียซึง่ มีปริ มาณการนําเข้ าถ่านหินในปี ที่ผา่ นมาประมาณ
136 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นถึง 26.9% จากปี ก่อนหน้ า ซึง่ ถือเป็ นอัตราการเติบโตที่สงู ที่สดุ ในโลก เนื่องจากการผลิตถ่านหิน
ภายในประเทศอินเดียเติบโตไม่ทนั กับความต้ องการ ทําให้ อินเดียต้ องมีการนําเข้ าถ่านหินจากต่างประเทศมาก ในปี
ที่ผา่ นมาอินเดียมีการนําเข้ าถ่านหินชนิด
เชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนแซงหน้ าญี่ปนขึ
ุ่ ้นมาอยู่
ในอันดับสองของโลก ถึงแม้ การนําเข้ าถ่าน
หินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนของญี่ปนจะตก
ุ่
ลงไปอยูอ่ นั ดับสาม แต่ปริ มาณการนําเข้ าของ
ญี่ปนก็
ุ่ ยงั คงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากโรงไฟฟ้า
ุ่ งคงหยุดเดินเครื่ องจาก
นิวเคลียร์ ในญี่ปนยั
ข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยทําให้ ญี่ปนต้
ุ่ อง
เดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มกําลังการผลิต
ในขณะที่ปริ มาณการนําเข้ าถ่านหินของ
เกาหลีใต้ และไต้ หวัน ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้ จะเติบโตในปริ มาณน้ อยก็ตาม
การนําเข้ าถ่านหินในยุโรปในปี ที่ผา่ นมามี
ปริ มาณลดลงจากปี ก่อนหน้ าประมาณ 5.6%
ทังนี
้ ้ในช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมา มีการปลดระวาง
โรงไฟฟ้าเก่าในยุโรปเป็ นจํานวนมาก จาก
ข้ อกําหนดด้ านสิง่ แวดล้ อมของสหภาพยุโรป
(European Large Combustion Plant
Directive: LCPD) ที่มีเป้าหมายในการปลด
ระวางโรงไฟฟ้าเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลง ประกอบกับสเปนและโปรตุเกส
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สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนํ ้าได้ มากในช่วงครึ่งปี แรกทําให้ การเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินใน 2 ประเทศนี ้
ลดลงมาก
ถึงแม้ การนําเข้ าถ่านหินของหลายประเทศในยุโรปจะลดลง แต่การนําเข้ าถ่านหินของอังกฤษและเยอรมันกลับ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้น เนื่องจากกําไรจากการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงมาก
ทําให้ สว่ นใหญ่มีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มกําลังการผลิต ในเยอรมันมีโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่เดินเครื่ องทําให้
มีการใช้ ถ่านหินเพิ่มขึ ้นถึงแม้ เยอรมันจะให้ ความสําคัญกับพลังงานทดแทนก่อนก็ตาม
และจากการที่กําไรจากการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิงมาก ทํา
ให้ โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ยงั ไม่ได้ ปลดระวางในยุโรปส่วนใหญ่เดินเครื่ องเต็มกําลังการผลิต ทําให้ ปริ มาณการนําเข้ าลดลง
ไม่มากนัก ทังๆ
้ ที่มีการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าจํานวนมากก็ตามโดยรวม

้
892
ด้ านการส่งออกถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในปี 2556 มีปริ มาณการส่งออกทังหมดประมาณ
ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าประมาณ 4.9% ประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนหลักๆ มีเพียง 6
ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย โคลอมเบีย สาธราณรัฐแอฟริ กาใต้ และสหรัฐอเมริ กา ครอบคลุม
ปริ มาณการส่งออกถึง 97% ของปริ มาณการส่งออกทังโลก
้
ประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็ นประเทศผู้สง่ ออกถ่านหิน
ชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนรายใหญ่ที่สดุ ในโลก โดยในปี ที่ผา่ นมาคาดว่าจะมีปริ มาณการส่งออกสูงถึง 400 ล้ านตัน
หรื อคิดเป็ น 44% ของการส่งออกถ่านหินทังโลก
้ อย่างไรก็ตามปริ มาณถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพ
ตํ่าซึง่ มีตลาดหลักคือประเทศอินเดียและประเทศจีน ออสเตรเลียเป็ นประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความ
ร้ อนอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย โดยมี
ปริ มาณการส่งออกในปี ที่ผา่ นมาประมาณ
184 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ประมาณ 7% ถ่านหินที่สง่ ออกจาก
ออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพ
ดี มีตลาดหลักได้ แก่ญี่ปนุ
เกาหลีใต้
ไต้ หวัน
เป็ นต้ น
แต่ในปี ที่ผา่ นมา
ออสเตรเลียมีการส่งออกถ่านหินที่มีคา่
ความร้ อนตํ่าลงมาและมีปริ มาณเถ้ าสูง
โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไป
มากขึ ้น
จําหน่ายที่ประเทศจีน ส่วนโคลอมเบียมีการส่งออกถ่านหินลดลง เนื่องจากเกิดการนัดหยุดงานประท้ วงของคนงาน
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บริ ษัทผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ 2 ราย จากกรณีพิพาทแรงงาน มีผลให้ โคลอมเบียส่งออกถ่านหินลดลง 7.8% จากปี
ก่อนหน้ า ในขณะที่สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ ก็สง่ ออกถ่านหินลดลงเช่นกัน จากปั ญหาสภาพอากาศไม่ดี ทําให้ ทา่ เรื อขน
ถ่ายถ่านหินได้ น้อยลง ประกอบกับข้ อจํากัดด้ านกําลังการขนส่งทางรถไฟ ทําให้ สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ สง่ ออกถ่าน
หินลดลงประมาณ 5.3% สหรัฐอเมริ กาก็มีการส่งออกถ่านหินลดลงเช่นกัน เนื่องจากมีต้นทุนสูงและราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกลดตํ่าลง
ราคาถ่านหินในตลาดโลกในปี ที่ผา่ นมาทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตังแต่
้ ต้นปี
เนื่องจากมีอปุ ทาน
ส่วนเกินในตลาดมาก
โดยเฉพาะจาก
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ทําให้ ราคาถ่านหิน
ตามสัญญาซื ้อขายถ่านหินระยะยาวระหว่าง
ผู้ใช้ ถ่านหินในประเทศญี่ปนกั
ุ่ บผู้ผลิตถ่านหิน
หลักในประเทศออสเตรเลีย (Australia-Japan
Reference Price) สําหรับการส่งมอบปี 2556
(เมษายน 2556 ถึง มีนาคม 2557) ปรับตัว
ลดลงมาอยูท่ ี่ 95 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ลดลง
จากปี ก่อนหน้ า 17.6% ในขณะที่ราคาส่งออก
ถ่านหิน (FOB) ในตลาดจร (Spot market) ที่
ท่าเรื อนิวคาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2556 มีราคาตํ่ากว่านี ้มาก โดยได้ ปรับตัวลงไปอยูท่ ี่
ระดับตํ่าสุดประมาณ 76 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ในเดือนกันยายน ก่อนที่จะปรับตัวขึ ้นในช่วงปลายปี
เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศจีนได้ ทําการลดราคา
การแข่งขันในเอเชียในปี ที่ผา่ นมาค่อนข้ างรุนแรง
จําหน่ายถ่านหินลงมาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดถ่านหินของตนเองไว้ ทําให้ ผ้ สู ง่ ออกถ่านหินจากประเทศออสเตรเลีย
และอินโดนีเซียต้ องลดราคาจําหน่ายถ่านหินลงตาม
เพื่อให้ สามารถเข้ าไปแข่งขันในตลาดทางตอนใต้ ของจีนได้
อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินในประเทศจีนได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ปลายเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ปรับ
ราคาจําหน่ายถ่านหินขึ ้นก่อนจะถึงช่วงเจรจาราคาซื ้อขายถ่านหินประจําปี ในช่วงปลายปี กับผู้ซื ้อในกลุม่ โรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ ทําให้ ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับขึ ้นตาม
ในขณะที่การแข่งขันในยุโรปมีความรุนแรงเช่นกัน ถึงแม้ ผ้ ซู ื ้อถ่านหินส่วนใหญ่จะทําสัญญาครอบคลุมปริ มาณที่
จะใช้ ทงปี
ั ้ ไว้ แล้ ว ทําให้ มีปริ มาณเพียงส่วนน้ อยที่จะมาซื ้อในตลาดจร แต่ราคาถ่านหินในยุโรปในปี ที่ผา่ นมามีความ
ผันผวนมาก ตามสถานการณ์การประท้ วงในประเทศผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่อย่างโคลอมเบีย แต่เนื่องจากความ
ประกอบกับมีกําลังการผลิตถ่านหินส่วนเกินจากสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ และ
ต้ องการถ่านหินในยุโรปหดตัวลง
สหรัฐอเมริ กาที่สามารถชดเชยปริ มาณถ่านหินที่หายไปของโคลอมเบียได้ ทําให้ ราคาถ่านหินในยุโรปมีแนวโน้ มลดลง
เช่นกัน
แนวโน้ มตลาดถ่านหินในปี 2557 ความต้ องการใช้ ถ่านหินคาดว่าจะยังเติบโตต่อเนื่อง แต่จะโตในอัตราที่ลดลง
โดยเฉพาะจีนที่มีแนวโน้ มจะลดการใช้ ถ่านหินในเมืองใหญ่ลงเพื่อลดปั ญหามลพิษทางอากาศ แต่คาดว่าน่าจะเป็ น
เพียงการย้ ายโรงไฟฟ้าถ่านหินจากเมืองใหญ่ให้ ออกไปอยูไ่ กลจากตัวเมือง ซึง่ จะทําให้ การใช้ ถ่านหินโดยรวมของ
ประเทศไม่ได้ ลดลง แต่รัฐบาลจีนได้ มีความพยายามที่จะกําหนดกฏเกณฑ์เพื่อให้ นําเข้ าถ่านหินคุณภาพดีขึ ้น โดยการ
ห้ ามนําเข้ าถ่านหินคุณภาพตํ่า ซึง่ จะทําให้ กระทบกับถ่านหินคุณภาพตํ่าของอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามถ่านหิน
คุณภาพตํ่าก็ยงั มีตลาดอินเดียรองรับอยู่ ความต้ องการถ่านหินนําเข้ าของอินเดียคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง เพราะการ
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ผลิตถ่านหินในประเทศโตไม่ทนั กับความต้ องการ
ความต้ องการถ่านหินในประเทศอื่นๆในเอเชียคาดว่าจะเติบโต
เล็กน้ อย ดังนันอั
้ ตราการเติบโตของความต้ องการถ่านหินในเอเชียจึงขึ ้นอยูก่ บั จีนและอินเดีย ในขณะที่ความต้ องการ
ใช้ ถ่านหินในยุโรปคาดว่าจะไม่เติบโต เนื่องจากจะมีการปลดระวางของโรงไฟฟ้าเก่าต่อเนื่อง แต่บางส่วนจะถูกชดเชย
ด้ วยโรงไฟฟ้าใหม่ที่สร้ างขึ ้น และการกลับมาเดินเครื่ องของโรงไฟฟ้าถ่านหินในสเปนและโปรตุเกส
ในด้ านการผลิตและการส่งออกถ่านหินคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย
และ
ออสเตรเลีย การส่งออกถ่านหินจากโคลอมเบียจะมีปัญหาในช่วงต้ นปี เนื่องจากรัฐบาลโคลอมเบียสัง่ ห้ ามการขนถ่าย
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้ นไป ทําให้ การขนถ่ายถ่านหินขึ ้นเรื อเดิน
ถ่านหินจากเรื อลําเลียงขึ ้นเรื อเดินสมุทร ตังแต่
สมุทรจะต้ องขนถ่ายโดยใช้ สายพานลําเลียงจากท่าเรื อเท่านัน้ บริ ษัท Drummond ซึง่ เป็ นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่เป็ น
อันดับสองของโคลอมเบียไม่สามารถก่อสร้ างท่าเรื อขนถ่ายถ่านหินแล้ วเสร็จก่อนสิ ้นปี 2556 ทําให้ ไม่สามารถขนถ่าย
ถ่านหินลงเรื อเดินสมุทรได้ แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริ ษัท Drummond จะสามารถก่อสร้ างท่าเรื อแล้ วเสร็จในไตร
มาสสองของปี นี ้ ก็จะทําให้ การส่งออกถ่านหินของโคลอมเบียกลับมาเป็ นปกติ และคาดว่าในช่วงระหว่างก่อสร้ างนี ้
บริ ษัท Drummond จะพยายามส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรื ออื่น ก็จะทําให้ มีถ่านหินบางส่วนสารถส่งออกมาได้ ในขณะ
ที่ยงั มีปริ มาณถ่านหินจากสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ รัสเซียและสหรัฐอเมริ กา ที่พร้ อมจะเข้ ามาชดเชยส่วนที่ขาดหายไป
ของโคลอมเบีย ทําให้ ตลาดยังคงอยูใ่ นภาวะมีอปุ ทานส่วนเกินอยู่
ภาวะการแข่งขันในปี 2557 จึงคาดว่าจะยังคงรุนแรงเช่นเดียวกับในปี 2556 โดยแนวโน้ มราคาถ่านหินในปี 2557
คาดว่าจะลงไปถึงจุดตํ่าสุดในปี นี ้ และจะทยอยปรับขึ ้น เนื่องราคาถ่านหินได้ ปรับตัวลงไปใกล้ ต้นทุนของผู้ผลิตถ่าน
หินในหลายประเทศ ทําให้ ยากที่จะลดตํ่าลงไปได้ อีก ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมการผลิตถ่านหิน
ของอินโดนีเซียก็มีสว่ นที่จะทําราคาถ่านหินมีการปรับตัวขึ ้น เพราะถ้ ารัฐบาลอินโดนีเซียจํากัดปริ มาณการผลิตถ่าน
หิน เท่ากับเป็ นการลดปริ มาณถ่านหินต้ นทุนตํ่าในตลาด ทําให้ มีแนวโน้ มที่ราคาจะปรับขึ ้นได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นกับกฏหมาย
และการบังคับใช้ กฏหมายของรัฐบาลอินโดนีเซีย
1.2 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินประเทศออสเตรเลีย
1.2.1 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
 อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) สําหรับการใช้ ในประเทศ
ออสเตรเลีย คือ สําหรับใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะ
อ้ างอิงตามราคาตลาดโลก โดยจะเป็ นราคาที่สะท้ อนคุณภาพ ค่าพลังงาน และคุณสมบัติของถ่าน
หิน อุปสงค์และอุปทานในโลกอันเป็ นผลจากการเติบโต และการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจาก
ออสเตรเลียเป็ นผู้สง่ ออกถ่านหินรายใหญ่ จึงมีราคาอ้ างอิง Newcastle FOB ซึง่ เป็ นราคา Spot
Market จากท่าเรื อ Newcastle ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้ อง ส่วนราคาซื ้อ
ขายถ่านหินภายในประเทศ
จะใช้ การเจรจาระหว่างบริ ษัทถ่านหินและลูกค้ าโดยอาจใช้ ราคาที่
อ้ างอิงกับราคาส่งออก (Export Parity) อย่างไรก็ตาม หากว่าบริ ษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขายถ่านหินให้
ลูกค้ าเป็ นระยะยาว ราคาที่แต่ละบริ ษัทได้ รับจริ ง อาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก
 อุปทานของถ่านหิน ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ ทวั่ ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ
New South Wales มีทรัพยากรถ่านหินดํา (Black Coal) ซึง่ ประกอบด้ วยถ่านซับบิทมู ินสั ถ่านบิท-ู
มินสั และถ่านหินแอนทราไซต์ที่มากที่สดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource
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Assessment ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปั จจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยู่
ในช่วงพัฒนามากกว่า 35 เหมือง ประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย แต่ถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียก็ถือได้ วา่ เป็ นถ่านหินคุณภาพดี ให้ คา่ ความร้ อนสูง
และมีซลั เฟอร์ ตํ่า
 การเข้ าถึงระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญในการเป็ นผู้นําการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลีย
โดยโครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้ วยท่าเรื อ ถนน สายพานลําเลียง และทางรถไฟ
ทังนี
้ ้เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตังอยู
้ ใ่ กล้ ชายฝั่ งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พร้ อม
ให้ บริ การ แต่เหมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่อาจจะอยูใ่ นแหล่งที่หา่ งไกลจากท่าเรื อ และจะต้ องมี
โครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับเคลื่อนย้ ายถ่านหินมายังท่าเรื อ
ประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหา
ขีดจํากัดในการส่งออก ซึง่ รัฐบาลได้ พยายามแก้ ปัญหาโดยการสร้ างท่าเรื อเพิ่มเติม และให้ บริ ษัท
ต่างๆ ร่วมถือหุ้น
หนึง่ ในจุดแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้ อมของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ พร้ อมที่จะส่งถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้ ระบบสายพานลําเลียงทางบก
ซึง่ ทําให้ มีคา่ ขนส่งตํ่า
 สินค้ าทดแทน
จากการที่โรงไฟฟ้าเป็ นผู้บริ โภครายใหญ่ของอุตสาหกรรมถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
(Thermal Coal) ในปั จจุบนั การค้ นพบก๊ าซธรรมชาติเพิ่มขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะใน
ชันหิ
้ น Shale (Shale gas) ซึง่ ทําให้ ราคาก๊ าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริ กาถูกลง กอปรกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กามีระบบท่อก๊ าซธรรมชาติที่ครอบคลุมอยูแ่ ล้ ว ทําให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่ม
กําลังการผลิตในโรงที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติ และลดการใช้ ถ่านหิน แต่เหตุการณ์นี ้เกิดได้ ก็ตอ่ เมื่อก๊ าซ
ธรรมชาติที่พบมาปริ มาณมากพอ มีระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติที่พร้ อม แล้ วราคาก๊ าซธรรมชาติอยูใ่ น
ระดับตํ่า ดังนันผลกระทบนี
้
้จึงเป็ นเพียงเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก นอกจากนี ้ การ
ติดตังแผงโซล่
้
าเซลล์ (Solar roof top) เพิ่มขึ ้นในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลให้ ความต้ องการ
ไฟฟ้าจาก National Electricity Market (NEM) ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นสัดส่วนที่เล็กมาก
และไม่มีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับความต้ องการไฟฟ้าทังหมด
้
1.2.2 ตลาดถ่ านหินส่ งออกของประเทศออสเตรเลีย
 สําหรับลูกค้ าต่างประเทศ Centennial ใช้ การขนส่งถ่านหินผ่านท่าเรื อ Kembla และท่าเรื อ
Newcastle ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรื อที่ Newcastle เป็ นปั ญหาที่
ผู้ผลิตถ่านหินออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนันในเดื
้
อนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New
South Wales และท่าเรื อสองท่า คือ ท่าเรื อ Waratah Coal Services และท่าเรื อ Newcastle Coal
Infrastructure Group (NCIG) เห็นพ้ องกับโครงร่างข้ อตกลงกําลังการขนส่ง (“Capacity
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Framework Agreements”) ที่มีไว้ สําหรับดูแลการขยายท่าเรื อซึง่ มีความจําเป็ นมากขึ ้น เพื่อให้ ทนั
การเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์
 ท่าเรื อ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ ทําการขยายกําลังการขนส่งออกขึ ้นเป็ น 133 ล้ านตัน
ต่อปี นอกจากนัน้ PWCS จะหาผู้ผลิตที่สนับสนุนการขยายกําลังการขนส่งออกเป็ น 145 ล้ านตันต่อ
ปี โดยมีข้อแม้ วา่ ผู้ผลิตจะต้ องเข้ าทําสัญญาขนส่งผูกมัดระยะยาวกับท่าเรื อ
 ปั จจุบนั NCIG มีกําลังการขนส่งของท่าประมาณ 53 ล้ านตันต่อปี และกําลังดําเนินการขยายกําลัง
การขนส่งของท่าไปสู่ 66 ล้ านตันต่อปี คาดว่าจะแล้ วเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2556
1.3 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจถ่ านหินในประเทศไทย
การนําเข้ าถ่านหินในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 ลดลง 9.8% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากในช่วงต้ น
ปี ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ ้น ทําให้ โรงงานปูนซีเมนต์บางราย เช่น บริ ษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)
ชะลอการนําเข้ าถ่านหิน และนําถ่านหินที่มีอยูใ่ นสต็อกมาใช้ งานแทน นอกจากนี ้ผู้ใช้ ถ่านหินหลายรายยังซื ้อถ่านหิน
จากสต็อกของผู้ค้าถ่านหินที่นําถ่านหินเข้ ามากองเก็บไว้ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ การนําเข้ าลดลง โดยมีปริ มาณการ
นําเข้ าในช่วง 11 เดือนแรกของปี อยูท่ ี่ 17.7 ล้ านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 1.7 ล้ านตัน ในขณะที่การใช้
ถ่านหินที่ผลิตในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีการเพิ่มการผลิตถ่านหินของผู้ผลิตรายเล็กในภาคเหนือ
จากราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ ้น โดยมีปริ มาณการใช้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี อยูท่ ี่ 1.6 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 0.2 ล้ านตัน
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในภาพรวม ความต้ องการถ่านหินในภาคเอกชนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 อยูท่ ี่
17.4 ล้ านตัน ลดลง 1.5 ล้ านตัน หรื อลดลง 7.9% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย)
หน่วย : ล้านตัน
11 Month
2552

2553

2554

2555

2555

Growth

2556

2553

2554

2555

2556 (11 MONTH)

41.6% -43.6%

15.2%

Domestic coal

2.04

2.02

2.86

1.61

1.43

1.64

-1.2%

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%

ทีม่ า: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวโน้ มความต้ องการถ่านหินในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ ้นเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากไม่มีผ้ ใู ช้ ขนาดใหญ่
รายใหม่เข้ ามา แต่การที่ปริ มาณถ่านหินในสต็อกของผู้ค้าถ่านหินลดลง ก็จะมีสว่ นทําให้ ความต้ องการถ่านหิน
นําเข้ าเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ภาวะการแข่งขันคาดว่าจะมีสงู เช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากปริ มาณถ่านหินใน
ตลาดโลกมีมาก ทําให้ สามารถจัดหาถ่านหินได้ ง่าย
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2. สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้า
2.1 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2556 มี โดยอัตราการเจริ ญเติบโตของ
ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในประเทศมีดงั นี ้

อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริ ญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริ ญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หน่ วย

2556

2555

2554

ร้ อยละ
ร้ อยละ

7.5
7.0

5.5
3.9

11.7
11.9

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

9.6
1,250,000

8.0
1,140,000

9.3
1,055,760

2.2 สภาพการแข่ งขันในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้ มเศรษฐกิจไทยในปี
2556 ขยายตัวร้ อยละ 3.0 สาเหตุจากการชะลอตัวในด้ านการลงทุนของรัฐบาล กิจกรรมทางเศรษฐกิจทังในภาค
้
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิต การใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อนที่ปรับลดลง
้ ่ที่ระดับ 33,681 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2555
กําลังการผลิตติดตังไฟฟ
้ ้ าในปี 2556 มีกําลังการผลิตติดตังอยู
ร้ อยละ3.32 ความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ ้น ในเดือนพฤษภาคม ที่ระดับ 26,598.14 เมกะวัตต์ สูงกว่าความ
ต้ องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2555 ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์ อยู่ 477.14 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.8 โดย
ปริ มาณการผลิตและการรับซื ้อของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2556 มีจํานวน 179,201 กิ
กะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 1.3 โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี ้ จากก๊ าซ
ธรรมชาติร้อยละ 67 จากถ่านหินร้ อยละ 20 จากพลังนํ ้าร้ อยละ 3 นําเข้ าร้ อยละ 7 และจากนํ ้ามันร้ อยละ 1
(ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย - EGAT)
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้า ในปี 2556 อยูท่ ี่ระดับ 1,655 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 2.3 สืบเนื่อง
จากกิจกรรมทางด้ านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน – EPPO, สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ตงของเหมื
ั้
องถ่านหินและโรงไฟฟ้า
เหมืองถ่ านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
2. เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
3. เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
4. เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
5. เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province
สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. เหมือง Hebi, Henan Province
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province

ประเทศออสเตรเลีย
1. เหมือง Airly, รัฐ New South Wales
2. เหมือง Angus Place, รัฐ New South Wales
3. เหมือง Charbon, รัฐ New South Wales
4. เหมือง Clarence, รัฐ New South Wales
5. เหมือง 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

ประเทศมองโกเลีย
1. แหล่งถ่านหิน Unst Khudag
2. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul
3. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs Coal JV
4. แหล่งถ่านหิน Ar Zuun Gol
5. แหล่งถ่านหิน Tsagaan Delger
6. แหล่งถ่านหิน Delgerekh
7. แหล่งถ่านหิน Sukhbaatar
8. แหล่งถ่านหิน Tenuun-2
9. แหล่งถ่านหิน Buyan
10.แหล่งถ่านหิน Baruun Tsokhio
11.แหล่งถ่านหิน Khuree-2
โรงไฟฟ้า
ประเทศไทย
1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. โรงไฟฟ้า Luannan, Hebei Province
2. โรงไฟฟ้า Zhengding, Hebei Province
3. โรงไฟฟ้า Zouping, Shandong Province
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2. กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตถ่านหินและปริ มาณการผลิตถ่านหินในช่วงปี 2554 – 2556 ดังนี ้
หน่ วย
เหมืองถ่ านหิน Indominco*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Trubaindo*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Jorong*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Embalut*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Kitadin Tandung Mayang*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหิน Bharinto*
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต
เหมืองถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย**
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ มาณการผลิต

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2556
2555
2554

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
15,097
100.65
4.35

15,000
14,467
96.44
0.20

15,000
14,438
96.25
0.79

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8,000
7,847
98.09
-5.57

8,000
8,310
103.87
12.00

7,500
7,419
98.92
33.79

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,267
63.35
13.13

2,000
1,120
97.58
-17.88

2,000
1,495
71.30
57.92

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,094
54.70
-10.33

2,000
1,220
61.00
-1.13

2,000
1,234
61.70
2.57

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,500
2,542
101.68
5.39

2,500
2,412
96.48
256

1,000
677
67.70
-

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,583
79.15
163.83

1,000
600
60.0
NA.

-

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
13,836
92.24
-5.67

15,000
14,620
97.47
-4.81

16,000
15,358
95.99
NA.

หมายเหตุ : * ในอัตราสัดส่วนร้ อยละ 100 (100% basis)
** ตามวิธีสดั ส่วนการถือหุ้น (equity basis)
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บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าและปริ มาณการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2554 – 2556 ดังนี ้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2556

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2555

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2554

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

784,817
519,839
66.24
0.63

786,129
516,608
65.72
-3.83

804,504
537,166
66.77
5.20

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

404,933
326,011
80.51
2.15

395,002
319,160
80.80
8.21

388,859
294,935
75.85
-1.23

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

839,575
649,989
77.42
8.18

849,151
600,819
70.76
6.07

793,092
566,421
71.42
-7.72

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

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

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

10,658,220
10,616,529
99.6
5.70

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

หมายเหตุ: - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Luannan, Zhengding, Zouping) และในประเทศไทย
(บีแอลซีพี)
* ปริ มาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ทงหมดในแต่
ั้
ละปี (Available capacity) โดยคิดจากจํานวน
ชัว่ โมงที่ผลิตทังหมดหั
้
กด้ วยจํานวนชัว่ โมงที่ต้องหยุดซ่อมเครื่ องตามแผน
** ปริ มาณการผลิตที่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเข้ าระบบ รวมถึงปริ มาณจ่ายไฟฟ้าตรงให้ อตุ สาหกรรม
ใกล้ เคียง (ถ้ ามี)

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
 บริ ษัทฯ ดําเนินการผลิตถ่านหินจากเหมืองถ่านหินของบริ ษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทัง้ 5 เหมือง ได้ แก่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองโจร่ง (Jorong) เหมืองคิทาดิน
(Kitadin) และเหมืองบาริ นโต (Bharinto) ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 4 เหมือง ได้ แก่ เหมือง Airly เหมือง
Angus Place เหมือง Awaba เหมือง Charbon เหมือง Clarence เหมือง Ivahoe North เหมือง Mandalong
เหมือง Mannering และเหมือง Myuna เหมือง Newstan และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 เหมือง ได้ แก่ เหมืองเฮ่อปี ้ (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe)
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ในการจัดหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติม บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถ่านหินที่อยูใ่ นความครอบครอง
ของบริ ษัทฯ และมีการสํารวจแหล่งถ่านหินที่มีคณ
ุ ภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ า

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


(ข) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของบริ ษัทในเครื อบ้ านปู แบ่งเป็ น 2 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็ นแบบเหมือง
ถ่านหินแบบเหมืองเปิ ด (Open pit mine) และเหมืองปิ ด (Underground mine) และ กระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ อาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
 คุณภาพดิน เกิดการชะล้ างผิวหน้ าดิน จากกระบวนการเปิ ดหน้ าดินเพื่อขุดถ่านหิน
 คุณภาพนํ ้า เช่น ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริ มาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)
จากนํ ้าชะล้ างในเหมือง และ อุณหภูมิของนํ ้าหล่อเย็นโรงไฟฟ้าที่ปล่อยออกสูแ่ หล่งนํ ้าธรรมชาติ
 คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิ ดหน้ าดินและการขนส่งถ่านหิน และ การปลดปล่อย
อากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้ วย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ก๊ าซอ๊ อกไซด์ของคาร์ บอน
ซัลเฟอร์ และไนโตรเจน
 ขยะทัว่ ไป (Domestic waste) และขยะอันตราย (Hazardous waste) เช่น ขยะที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการทํา
เหมือง ซึง่ และ ขยะจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เช่นการเกิดขี ้เถ้ าหนัก (Bottom ash) และขี ้เถ้ าลอย (Fly
ash)
 อื่นๆ เช่น
o การใช้ ที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทศั น์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
o การใช้ ทรัพยากร ได้ แก่ การใช้ เชื ้อเพลิง การใช้ พลังงานไฟฟ้า การใช้ นํ ้า กระดาษ และวัตถุดิบ เป็ นต้ น
และภาวะโลกร้ อนซึง่ เกิดจากปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse gas)
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ระบบการบริ หารจัดการและแนวทางการดําเนินการ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้ และข้ อกําหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีผลผูกพันต่อ
บริ ษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคุณภาพสิง่ แวดล้ อม และมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม เป็ นเงื่อนไขที่กําหนด
ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ นําเอามาตรฐานนานาชาติ ระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้ อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาประยุกต์ใช้ ใน
หน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครื อบ้ านปูอย่างต่อเนื่อง
ผลการปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผา่ นมา จากการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยผลิตปี 2556 พบว่า หน่วยธุรกิจต่างๆ
ในเครื อบ้ านปู มีหน่วยธุรกิจที่ได้ รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เรี ยบร้ อยแล้ ว หลายหน่วยธุรกิจ ทังเหมื
้ องถ่านหินและโรงไฟฟ้า ใน
ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนมีผลการปฏิบตั ิงานใน
การลดและควบคุมผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด (Environmental Compliance)
้
ทัง้ 100% (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2556) ส่วนเหมืองในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี ้กําลังอยูใ่ นขันตอนการ
รวบรวมข้ อมูล โดยคาดว่าจะสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานได้ ในระยะถัดไป
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตังแต่
้ ปี 2536 โดยกันเงินรายได้ จากการขาย
ถ่านหินส่วนหนึง่ เข้ าสูก่ องทุน ซึง่ ในปี 2556 มีอตั ราการส่งเงินสมทบกองทุนฯ ในอัตรา 14 บาท ต่อตันถ่านหิน สําหรับ
เหมืองในประเทศไทย และ 0.06 - 0.93 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตันถ่านหิน สําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เงิน
จํานวนดังกล่าว จะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมประจําปี และกิจกรรมการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองภายหลังสิ ้นสุด
การผลิตแล้ ว

2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงกระบวนการสําคัญที่บริ ษัทฯ และกลุ่มบริ ษัท ให้ ความสําคัญในการบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริ ม
ให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการบริ หารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใต้ การบริ หารของผู้บริ หารในทุกระดับ และ
การกํากับดูแลของคณะกรรมการการบริ หาร เช่น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึง่ มีการ
จัด ประชุ ม ทุก ไตรมาส เพื่ อ ติ ด ตามความเสี่ ย งและผลการบริ ห ารจัด การตามแผนบรรเทาความเสี่ ย ง การประชุ ม ของ
คณะกรรมการ Financial Management Committee เพื่อบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงินเป็ นประจําทุกเดือน การประชุม
Commodity Risk Management Committee เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหินและนํ ้ามันซึง่ เป็ นหนึ่งในปั จจัย
้ ดให้ มีการรายงานสอบทานการ
หลักที่กระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกสองสัปดาห์ รวมทังจั
บริ หารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และคณะกรรมบริ ษัทเป็ นประจําทุกๆ ไตรมาส
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ติดตามการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และบริ หารความเสี่ยงในระดับ
้
จจัยภายในและภายนอก มีการบริ หารจัดการอย่างมี
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความมัน่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นทังจากปั
ประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุมให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ที่ให้ ความสําคัญต่อการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงให้ ทนั ต่อสถานการณ์และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้ อนมากขึ ้น
3.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะๆ เพื่อบริ หารความเสี่ยง
จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องผิดพลาด เช่น การประชุม Quarterly Strategic Review (QSR) การประชุมประเมินสถานการณ์และ
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนา
เครื่ องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างที่
้
เพื่อให้ สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ปรึกษาจากภายนอกซึง่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้ านนันๆ
ข้ อมูล ประเมิน และวิเคราะห์ความแตกต่างของสมมติฐาน
(ข) ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงขององค์กร
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการบริ หารความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึง่ สามารถส่งผลกระทบที่
และมิอาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นการนํานโยบายการพัฒนาที่
รวดเร็ว รุนแรงทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความปลอดภัยใน
ทํางาน ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่สําคัญคือการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการพัฒนาร่วมกัน และสร้ างคุณค่าให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการ
สร้ างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในทุกกลุม่ เช่น การทําแบบสํารวจความพอใจของลูกค้ า การจัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กร
การสร้ างสรรค์สงั คมด้ วยการสนับสนุนโครงการอันเป็ นประโยชน์ ทังด้
้ าน
สิง่ แวดล้ อม การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม (Power Green Camp)
และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ ทังในประเทศไทยและประเทศที
้
่เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ถือเป็ นภารกิจหลักที่บริ ษัทได้
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อให้ สามารถสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียได้ ถกู ต้ องและรวดเร็ว สร้ างความเข้ าใจที่
ดีแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เช่น จัดงานแถลงข่าวผลการดําเนินงานบริ ษัทฯ ประจําไตรมาสแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
้
างประเทศ
จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทังในประเทศและต่
(ค) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้ าไปลงทุน สามารถสร้ างมูลค่ารวมให้ กบั องค์กรไม่
น้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการเข้ าซื ้อกิจการนัน้ โดยการกําหนดบุคลากรด้ านต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อช่วยใน
การติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับพนักงานและผู้บริ หารของกิจการใหม่ มีการกําหนดลําดับความสําคัญและความ
้ การกําหนดกระบวนการและ
เร่งด่วนของเรื่ องที่จะต้ องทํางานร่วมกันในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทังมี
ขันตอนการทํ
้
างานร่วมกันอย่างชัดเจน โดยเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน เพื่อให้ สามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management) และให้ การควบรวมกิจการนันเป็
้ นไปอย่างราบรื่ นสามารถสร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะยาว
และให้ ผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
(ง) ความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจถ่านหินถูกทดแทนด้ วยพลังงานอื่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก
บริ ษัทฯ จัดให้ มีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์เชิงรุกในธุรกิจถ่านหิน การเปลี่ยนกฎเกณฑ์และนโยบายการ
พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับถ่านหินในประเทศหลักที่มีปริ มาณสํารองจํานวนมาก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง
ติดตามพัฒนาการความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีใหม่ซงึ่ อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของธุรกิจลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ
3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ ตามแผนการลงทุน
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงนี ้เพื่อให้ แน่ใจว่า บริ ษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้ นทุนที่
เหมาะสมตามโครงสร้ างเงินทุนของบริ ษัทฯ และสร้ างความเติบโตตามแผนการลงทุน ด้ วยการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้ สถานการณ์ (Scenario)
้
ษัทฯ โดยเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน
ต่างๆ กันในเรื่ องของแหล่งเงินทุนทังภายในและภายนอกบริ
เพื่อให้ มีแหล่งเงินทุนสํารองอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารกระแสเงินสดเข้ าให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
้ ่
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทังที
ระดับบริ ษัทฯ และระดับกลุม่ บริ ษัท โดยการสร้ างสมดุลของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural
Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทังในประเทศไทย
้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และเครื อรัฐ
ออสเตรเลีย รวมถึงมีการใช้ เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่เป็ น
สกุลเงินบาทในสัดส่วนร้ อยละ 23 หนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 70 สกุลเงินดอลลาร์
ออสเตรเลียในสัดส่วนร้ อยละ 6 และที่เป็ นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้ อยละ 1 และจะดําเนินการเพิ่มสัดส่วนหนี ้สินสกุลเงิน
ดอลลาร์ ให้ มากขึ ้น มีการปรับสัดส่วนการทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตามประมาณการรายได้ และ
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ค่าใช้ จ่าย ให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แนวโน้ มตามสถานการณ์ตลาดเงินนันๆ
้ รวมไปถึงการจัดสรรรายได้ ที่เป็ นสกุลต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยดู
้
นทุนในสกุล
ความเหมาะสมและสอดคล้ องของสกุลเงินที่เป็ นรายได้ และต้ นทุนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ รวมทังระดมเงิ
ดอลลาร์ หรื อแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย โดยติดตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดโลกและในประเทศ
ั้
นและระยะยาว
้
ทังในส่
้ วนที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่
ไทย จัดสรรเงินกู้ทงระยะสั
สอดคล้ องกับประเภทการลงทุนของกิจการ
รวมถึงมีการพัฒนาการใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อสร้ างทางเลือกในการ
จัดหาแหล่งเงินทุน และการบริ หารโครงสร้ างหนี ้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้ เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึง่ ใช้ ใน
การบริ หารสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยคงที่ให้ สอดคล้ องต่อแนวโน้ มของสถานการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนเงินกู้อตั ราดอกเบี ้ยคงที่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 44 และ
56 ตามลําดับ
(ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคานํ ้ามัน
บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยงด้ านราคาถ่านหินซึง่ มีผลกระทบกับรายได้ ของบริ ษัทฯ และราคานํ ้ามันซึง่ มี
ผลกระทบต่อต้ นทุนทางการผลิตและขนส่ง โดยใช้ เครื่ องมือประเภทอนุพนั ธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้ า (Coal
swap) และซื ้อนํ ้ามันล่วงหน้ า (Gas oil swap) บางส่วน ภายใต้ การจัดการโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงราคา
ถ่านหินและราคานํ ้ามัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริ หารความเสี่ยงจากราคา
ถ่านหินและราคานํ ้ามันของกลุม่ บริ ษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นของธนาคารคูส่ ญ
ั ญา
เป็ นประจําทุกปี มีการปรับแนวทางการขายและผลิตในระยะสันและระยะกลางอยู
้
เ่ สมอ เพื่อลดผลกระทบในทางลบที่
้ ษัทฯ ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่าน
อาจจะเกิดขึ ้นหากรายได้ ที่ลดลงหรื อต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนันบริ
หินและแนวโน้ มราคาอยูต่ ลอดเวลา เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื ้อขายถ่านหินกับลูกค้ าที่ทําสัญญา
ไว้ กบั บริ ษัทฯ พร้ อมทังมี
้ การพิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก
(Index Link) ให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้
2.3 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่ านหิน
(ก) ความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ า
ความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ าที่สําคัญส่วนใหญ่
คือ
การไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตาม
กําหนดเวลา ตามคุณภาพ และปริ มาณที่กําหนด จึงทําให้ บริ ษัทฯ มีภาระเพิ่มเติมในการชําระค่าปรับให้ กบั ลูกค้ า (Penalty)
รวมถึงคูค่ ้ าที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ขนส่งทางเรื อ (Demurrage)
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ยงนี ้อย่างยิ่ง โดยดําเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
และเคร่งครัด มุ่งเน้ นพัฒนาระบบรายงานการติดตาม ข้ อมูลกระบวนการผลิต และการขนส่งถ่านหินอย่างสมํ่าเสมอ พร้ อมทัง้
การสื่อสารที่มีประสิทธิผลในการวางแผนการผลิตถ่านหิน และการขายอย่างใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายขาย เพื่อ
สร้ างความพร้ อมให้ กบั บริ ษัทฯ การทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพได้ ทนั สถานการณ์
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ในปี 2556 บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็จในการศึกษานําร่อง การปรับกระบวนการบริ หารห่วงโซ่อปุ ทานของธุรกิจ
ถ่านหิน โดยพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สดุ (Optimization System) เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ ในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตล่วงหน้ า ให้ สมั พันธ์กบั ความต้ องการในการส่งมอบถ่านหินในอนาคตได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ได้ เริ่ มทดลองนําใช้ โดยวางแผนการจัดการความต้ องการตังแต่
้ ครึ่งปี หลังของปี 2556 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านหิน โดยการนําถ่านหินบางส่วนมาผสมกันเพื่อผลิตถ่านหินให้ ได้ คณ
ุ ภาพตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
้ านักงานขายประจํา
เฉพาะรายมากขึ ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เหนือกว่าระดับมาตรฐาน รวมถึงการจัดตังสํ
ประเทศสิงคโปร์ BMS Coal Sales Pte. Ltd. ("BMSCS") ภายใต้ Banpu Minerals (Singapore) Pte Ltd, ("BMS") และการ
จัดตังบริ
้ ษัทย่อย PT ITM Indonesia ("ITMI") ที่มีวตั ถุประสงค์ในการเป็ นตัวแทนการซื ้อขายถ่านหินของกลุม่ ภายใต้ PT Indo
Tambangraya Megah Tbk ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มศักยภาพของทีมขายระหว่างประเทศ และ ผลักดันให้ เกิดการขยาย
ความร่วมมือจากทังกลุ
้ ม่ ของบริ ษัทฯ
(ข) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนส่ง
กรณีความเสี่ยงจากการหยุดขนถ่ายถ่านหินของท่าเรื อบอนตัง (Bontang) เนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุนนั ้
บริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยความเสี่ยงของท่าเรื อบอนตัง ในส่วนของทรัพย์สนิ และการหยุดดําเนินงานจากเหตุตา่ งๆ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ สําหรับกรณีความเสี่ยงจากเครื่ องจักรชํารุดนัน้ บริ ษัทฯ จัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive
้
maintenance) เช่น การจัดให้ มีสต๊ อกของชิ ้นส่วนเครื่ องจักรที่สําคัญอย่างเพียงพอ ทําให้ การซ่อมแซมใช้ เวลาสันและมี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานน้ อย โดยมีเป้าหมายเพื่อจํากัดความสูญเสียอันเนื่องมาจากหยุดชะงักการทํางานของเครื่ องจักร
โดยที่ไม่ได้ วางแผนเป็ นศูนย์ (Zero unplanned breakdown) และการพัฒนาทักษะของหน่วยงานซ่อมบํารุ งอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ ทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินต้ องหยุดทํางาน บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําแผนงานฉุกเฉินเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดงั กล่าว โดยการนําถ่านหินขนถ่ายลงเรื อลําเลียงขนาดเล็กเพื่อขนถ่ายขึ ้นเรื อบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล
หรื อการใช้ ทา่ เรื ออื่นชัว่ คราว ทังนี
้ ้เพื่อให้ กระทบกับการส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าน้ อยที่สดุ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ เช่น การพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางรถไฟไปยังท่าเรื อในมลรัฐ New South Wales และการศึกษาการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของการขนถ่ายกลาง
ทะเล เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคตได้ อย่างเพียงพอ
(ค) ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสดั ส่วนสําคัญ คือค่าเชื ้อเพลิง ซึง่ มีความผันผวนของราคาค่อนข้ างมาก ในกระบวนการ
้
สําหรับรถยนต์และปั ม้ นํ ้า
ผลิตถ่านหินนัน้ มีการใช้ เชื ้อเพลิงสําหรับเครื่ องจักรหนักต่างๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้ารวมทังการใช้
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ดําเนินการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์การใช้ พลังงานในแต่ละกิจกรรมต่างๆ การวางแผน
ู เสียให้ น้อยที่สดุ
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ในการจัดการกระบวนการผลิตในภาพรวมเพื่อลดการใช้ พลังงานที่สญ
พลังงาน ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อลดต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่สําคัญ ได้ แก่
• การเพิ่มอัตราส่วนระหว่าง waste oil กับ ammonium nitrate ในอัตราส่วน 50:50 แทนการใช้ นํ ้ามันดีเซล จาก
สัดส่วนเดิม 70:30 สําหรับการทําวัตถุระเบิด (ANFO)
• การวางแผนลําดับการขุดถ่านหินเพื่อลดระยะทางในการขนดินและลําเลียงถ่านหินให้ น้อยที่สดุ
และการวาง
แผนการผลิตเพื่อลดปริ มาณการกองถ่านหินให้ น้อยที่สดุ
• การลดปริ มาณการสูญเสียของถ่านหิน ในระหว่างขันตอนการขุ
้
ดเปิ ดหน้ าดินในเหมืองบาริ นโต
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การปรับปรุงคุณภาพถนนที่ใช้ เป็ นเส้ นทางลําเลียงขนถ่ายถ่านหินอย่างต่อเนื่อง
การใช้ สายพานลําเลียงแทนการใช้ รถบรรทุก ในเหมืองคิทาดิน – เอ็มบาลุต
การทดลองใช้ LNG แทนการใช้ นํ ้ามันดีเซลสําหรับรถบรรทุกลําเลียงขนถ่ายหน้ าดินและถ่านหิน ในเหมืองอินโด
มินโค
• การลดต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงสําหรับการขนถ่ายถ่านหินด้ วยเรื อลากจูง รวมถึงการเจรจาต่อรองกับคูค่ ้ าในการปรับ
โครงสร้ างสัญญาว่าจ้ างขนถ่ายถ่านหินทางเรื อ เพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนค่าเชื ้อเพลิงที่แท้ จริ ง
นอกจากนี ้ การจัดให้ มีการอบรมการขับขี่เครื่ องจักรหนักอย่างประหยัดพลังงานให้ แก่พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้
การตรวจวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า และการบริ หารจัดการนํ ้าภายในพื ้นที่เหมือง เพื่อให้ มีการใช้ ปั๊มนํ ้า
น้ อยที่สดุ เป็ นต้ น
•
•
•

(ง) ความเสี่ยงด้ านการดําเนินงานของผู้รับเหมา
กรณีที่ผ้ รู ับเหมาไม่สามารถดําเนินงานได้ ตามแผน อันเนื่องมาจากปั ญหาต่างๆ เช่น เครื่ องจักรไม่เข้ ามาตามกําหนด
การซ่อมบํารุงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทํางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ ปั ญหาศักยภาพ
แรงงานทังเชิ
้ งประสิทธิภาพและปริ มาณ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตถ่านหิน บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทําแผนแม่บทใน
การลําเลียงถ่านหิน (Coal hauling master plan) และติดตามการดําเนินงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ ชิด การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการบริ หารผู้รับเหมา (Contractor Management System หรื อ CMS) เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการ ควบคุม และ
ติดตามการปฏิบตั ิงานของผู้รับเหมาได้ อย่างชัดเจนและใกล้ ชิด
ทังนี
้ ้เพื่อร่ วมกันหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่มีแนวโน้ มจะ
เกิดขึ ้น นอกจากนี ้มุง่ เน้ นการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ก่อนดําเนินการทํา
สัญญาว่าจ้ างรับเหมาระยะยาว เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมานันได้
้ รับความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่ องจักรใหม่ และสามารถบริ หารต้ นทุน
การดําเนินการผลิตได้ ดียิ่งขึ ้น
2.4 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
(ก) ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
ความเสี่ยงด้ านผู้รับซื ้อไฟฟ้า
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริ ษัทฯ จัดว่าเป็ นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้ างตํ่า ตาม
โครงสร้ างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึง่ เป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้ สญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวเพื่อจําหน่ายให้ แก่
้ งไม่มีความเสี่ยงในเรื่ องผู้รับซื ้อไฟฟ้าและราคาขาย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็ นผู้รับซื ้อเพียงรายเดียว ดังนันจึ
โดยมีการกําหนดปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้าที่แน่นอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู)่ และมีการกําหนดโครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าที่
สามารถปรับได้ ตามราคาเชื ้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อในขณะนัน้
ความเสี่ยงด้ านการจัดหาถ่านหิน
ถ่านหินถือเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ ทําสัญญาซื ้อ
ถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อ โดยได้ กําหนดปริ มาณและ
คุณภาพถ่านหินที่จะทําการรับซื ้อไว้ อย่างชัดเจนเพื่อให้ เพียงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับทางการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
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อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาว
ในบางช่วงเวลาที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านตามแผนการผลิตที่ได้ วางไว้ ได้ อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์สดุ วิสยั
เช่น เหตุการณ์นํ ้าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น ซึง่ หากเกิดขึ ้นโรงไฟฟ้าฯ ก็มีความจําเป็ นจะต้ อง
จัดซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื ้อขายถ่านหิน
โดยทัว่ ไปจะมีราคาที่สงู กว่าราคาตามสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวที่
โรงไฟฟ้าฯ ได้ ทําสัญญาเอาไว้ อีกทังมี
้ ความผันผวนของราคาทําให้ มีความยากในการบริ หารจัดการ ซึง่ หากเกิดขึ ้นจะทํา
ให้ โรงไฟฟ้าฯ มีต้นทุนในการผลิตที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย ในอดีตที่ผา่ นมาปริ มาณการซื ้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาว
นันเคยอยู
้
่สงู สุดไม่เกินร้ อยละ 5 ของปริ มาณความต้ องการที่ใช้ ในการผลิตในแต่ละปี ซึง่ ถือว่าเป็ นปริ มาณที่น้อยและไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั ยะต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ
โรงไฟฟ้าฯ ได้ ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดต่อเนื่อง รวมทัง้
ได้ วางแผนเพิ่มการสํารองปริ มาณถ่านหินและวางแผนร่วมกับผู้ผลิตถ่านหินในการจัดตารางเวลาการจัดส่งถ่านหิน โดยให้
มีการจัดส่งเพิ่มขึ ้นในบางช่วงเวลา เพื่อชดเชยการขาดแคลนในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้น
ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ ้น
เนื่องจากปั จจุบนั ต้ นทุนในการผลิตถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ ้น ทําให้ ในขณะนี ้ต้ นทุนที่แท้ จริ งของผู้ผลิตสูงกว่าราคา
ถ่านหินที่โรงไฟฟ้าฯ รับซื ้อตามสัญญาซื ้อถ่านหิน ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินจะขอเจรจาเพื่อปรับเพิ่มราคารับซื ้อ
ถ่านหินของโรงไฟฟ้าฯ หรื อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาซื ้อถ่านหิน ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงในเรื่ องนี ้
โดยมีการวางแผนร่วมกับผู้ผลิตถ่านหิน ในการบริ หารต้ นทุนร่ วมกัน เพื่อให้ ถ่านหินที่จะส่งมานันมี
้ ต้นทุนที่เหมาะสมต่อ
ผู้ผลิตถ่านหิน โดยยังคงคุณภาพตามความต้ องการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
(ข) ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ความเสี่ยงด้ านการรับซื ้อไฟฟ้าและไอนํ ้า
ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจาก
ไม่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว เหมือนธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วม
ของบริ ษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ จึงได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาลโดยได้ รับสิทธิการจัด
จําหน่ายแต่ผ้ เู ดียวในการขายไอนํ ้าและความร้ อนในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต
รวมทังได้
้ รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้า
ให้ แก่การไฟฟ้าท้ องถิ่น ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้ ในการ
บริ หารความเสี่ยง
จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมของรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทําให้ มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินการของธุรกิจไฟฟ้าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนบ้ าง อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงด้ วยมาตรการต่างๆ เช่น การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ความเสี่ยงด้ านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน
ในปี
2556 ราคาค่าเชื ้อเพลิงถ่านหินที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าอันเป็ นผลมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในสาธารณรัฐประชาชนจีนทําให้ ความต้ องการถ่านหินลดลงตามไปด้ วย
ซึง่ การปรับลดลงของ
ราคาถ่านหินในปี ที่ผา่ นมา ทําให้ มีแนวโน้ มที่ทางภาครัฐจะขอปรับลดราคาค่าไฟฟ้าลงเพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิต
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ที่ลดลง โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ คาดการณ์วา่ ทางรัฐบาลจะมีการปรับราคารับซื ้อไฟฟ้าลงประมาณร้ อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ราคารับซื ้อไฟฟ้าของปี ก่อนหน้ า
จากการที่ราคาถ่านหินที่ปรับลดลงมาประมาณร้ อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าบริ ษัทฯ มองว่าการปรับลดราคา
้ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสี่ยง
รับซื ้อไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั ยะต่อผลประกอบการของบริ ษัท นอกจากนันบริ
ด้ วยการติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิด และบริ หารการจัดซื ้อให้ มีความสอดคล้ องกับต้ นทุนและแผนการ
ผลิต อีกทังตกลงทํ
้
าสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าบางรายโดยกําหนดโครงสร้ างของราคาค่าไฟฟ้าและไอนํ ้าที่สามารถ
ปรับราคาขายตามต้ นทุนเชื ้อเพลิงในขณะนัน้
(ค) ความเสี่ยงของโครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความเสี่ยงทางด้ านงานก่อสร้ างและบริ หารโครงการ
ความเสี่ยงหลักของโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ แก่ ความเสี่ยงที่
งานก่อสร้ างแล้ วเสร็จล่าช้ ากว่าแผน ซึง่ จะส่งผลให้ โครงการไม่สามารถเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ตามสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาว เพื่อบริ หารความเสี่ยงนี ้ โครงการมีการจัดทําแผนแม่บทการก่อสร้ างสําหรับส่วนงานต่างๆ (Project
Master Schedule) เพื่อเป็ นเครื่ องมือสําหรับติดตามความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง และเพื่อใช้ ในการควบคุมและบริ หาร
จัดการได้ นอกจากนันได้
้ จดั โครงสร้ างหน่วยงานบริ หารงานก่อสร้ างที่เอื ้อต่อการควบคุม และบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตาม
แผนแม่บทที่ได้ วางเอาไว้ โดยได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาบริ หารงานก่อสร้ างที่มีความเหมาะสมให้ ดําเนินการในส่วนนี ้
นอกจากนี ้โครงการได้ ทําการว่าจ้ างผู้รับเหมางานก่อสร้ างต่างๆ
ภายใต้ โครงสร้ างการจ้ างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
(Turnkey EPC Contract) ซึง่ มีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้ างและมูลค่าสัญญาไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะสัญญาก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าที่มีความสําคัญที่สดุ โดยผู้รับเหมาต้ องวางหลักทรัพย์คํ ้าประกันตามที่ระบุไว้ ในสัญญา และโครงการสามารถจะ
เรี ยกค่าชดเชยในกรณีที่การก่อสร้ างมีความล่าช้ าจากวันที่กําหนดไว้ ในสัญญาตามเงื่อนไขของค่าปรับที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
(Liquidated Damages) ซึง่ มูลค่าของค่าปรับนี ้จะครอบคลุมในส่วนที่โครงการจะต้ องนําไปชดเชยให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทยในกรณีที่ไม่สามารถเริ่ มขายไฟฟ้าได้ ตามสัญญา และชําระภาระดอกเบี ้ยตามสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
ความคืบหน้ าของโครงการ ณ สิ ้นปี 2556 นันอยู
้ ท่ ี่ประมาณร้ อยละ 80 ซึง่ เป็ นไปตามแผนแม่บทที่ได้ วางเอาไว้ และ
ยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทําให้ โครงการมีความล่าช้ ากว่าแผนแต่อย่างใด
ความเสี่ยงทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและชุมชน
โครงการตระหนักอยูเ่ สมอถึงความเสี่ยงทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและชุมชน โดยมีการกําหนดแผนงานการบริ หาร
จัดการความเสี่ยง ดังนี ้
1. จัดทําการประเมินผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมของโครงการในพื ้นที่เขตสัมปทาน

ตลอดจนกําหนดแผนการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม

(Environmental Management Plan, EMP)
2. ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment, SIA) และแผนโยกย้ าย จัดสรรและ
พัฒนาชุมชน (Resettlement Action Plan, RAP) ที่อยูใ่ นพื ้นที่ก่อสร้ างโดยโครงการทําการจัดสรรชุมชนใหม่
พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งที่อยูอ่ าศัย สาธารณูปโภคพื ้นฐานและระบบสาธารณสุข เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่มีความ
้
ฒนาระบบนํ ้าประปา ไฟฟ้า
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น เช่น การพัฒนาพื ้นที่ทํากินและการส่งเสริ มอาชีพ รวมทังการพั
และ ถนน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังได้ ทําการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมือง (Development Master Plan)
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ในระยะยาวต่อไป โดยในปั จจุบนั งานในส่วนของการโยกย้ าย จัดสรรและพัฒนาชุมชน ได้ ดําเนินการสําเร็ จ
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรั ฐอินโดนีเซีย และสาธารณรั ฐประชาชนจีน
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีความคุ้มครองเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินลงทุนของบริ ษัทฯ จํานวน 250 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ซึง่ เป็ นการคุ้มครองในส่วนของสินทรัพย์ในบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและจํานวน 75 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สินทรัพย์ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้ วยเงินลงทุนในบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. PT. Indo Tambangraya Megah ( บริ ษัทโฮลดิ ้งและจําหน่ายถ่านหิน)
2. PT. Jorong Barutama Greston (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย - เหมือง Jorong)
3. PT. Trubaindo Coal Mining (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย - เหมือง Trubaindo)
4. PT. Kitadin (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย - เหมือง Kitadin)
5. PT. Indominco Mandiri (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย - เหมือง Indominco)
6. PT. Bharinto Ekatama (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย - เหมือง Bharinto)
 สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd.
2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
จากการที่บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นต่างประเทศ ได้ แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย และมองโกเลีย ทําให้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ
นโยบายภายในของแต่ละประเทศนันๆ
้ ที่เกิดขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ
และนโยบายภายในประเทศดังกล่าวหลายเรื่ อง อาทิ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 ตาม Mine Ministerial Decree No. 24/2012 ซึง่ เป็ นกฎหมายลูกออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการทําเหมืองแร่
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009 ) บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการ
ดําเนินการสกัดถ่านหิน จัดหาอุปกรณ์ การทําเหมือง และจัดเตรี ยมบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญด้ วยตนเอง จาก
กฎหมายหมายดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จึ ง จัด เตรี ย มแผนบรรเทาความเสี่ ย ง เช่ น การจัด หาอุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
กระบวนการขุดถ่านหินโดยการเช่า การจัดเตรี ยมหลักสูตรฝึ กอบรมบุคลากร และ การจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
วางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถดําเนินการผลิตถ่านหินได้ ตามแผน
 ตามระเบียบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากร เรื่ อง DMO ฉบับที่ 34/2009 (Minister of Energy and
Resources Regulation: DMO PerMen 34/2009) ซึง่ เป็ นกฎหมายลูกออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการทํา
เหมืองแร่ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 4/2009 ( Indonesian Mining Law No. 4/2009 ) ผู้ผลิตถ่านหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียต้ องจําหน่ายถ่านหินในประเทศ ในสัดส่วนตามแผนการผลิตรวม เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ใช้ ถ่านหินในประเทศ (Domestic Market Obligation) ดังนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแผนเพิ่มสัดส่วนการขาย
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ถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ มากขึ ้น รวมทังใช้
้ กลไกต่างๆ ภายใต้ กรอบกฎหมาย เพื่อเพิ่มปริ มาณการขายถ่าน
หินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้ ได้ ในราคาที่เหมาะสม
 ตามระเบียบรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากร เรื่ อง Benchmark Pricing ฉบับที่ 17/2010 (Minister of
Energy and Resources Regulation: Benchmark Pricing PerMen 17/2010) ซึง่ เป็ นกฎหมายลูกออกตามความใน
กฎหมายว่าด้ วยการทําเหมืองแร่ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับที่ 4/2009 (Indonesian Mining Law No. 4/2009 )
บริ ษัทฯ ต้ องกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินโดยอ้ างอิงตามราคามาตรฐาน (Benchmark Price) สําหรับการขายใน
ประเทศ การส่งออกต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงการส่งออกไปยังบริ ษัทในเครื อ
 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรมีการทําข้ อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงป่ าไม้ (Ministry of Forestry)
กระทรวงงานสาธารณะ (Ministry of Public Works) ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องให้ แก่
บริ ษัทฯ เช่น ใบอนุญาตป่ าไม้ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจัดทําแผนบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้ มีแผนการขอ
ใบอนุญาตที่สําคัญไว้ ลว่ งหน้ าทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อให้ ได้ รับใบอนุญาตทันตามแผนการผลิตที่วางไว้
สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยภาพรวมการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบที่ดีในระยะสันในการช่
้
วยลดภาระของ
อุตสาหกรรมถ่านหินในช่วงที่ตลาดชะลอตัว แต่จะมีผลกระทบในระยะยาวบ้ างจากมาตรการการรักษาสิง่ แวดล้ อม
 การมีผลบังคับใช้ ของกองทุนเงินสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน (Coal price adjusting fund) เริ่ มตังแต่
้
เดือนตุลาคม 2554 ในมณฑลเหอหนาน ซึง่ รัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานรับผิดชอบในการดําเนินการจัดเก็บกับ
ผู้ประกอบการค้ าธุรกิจถ่านหินตามสัดส่วนที่กําหนด เพื่อใช้ ควบคุมอุปสงค์และอุปทานของตลาดถ่านหิน และรักษา
เสถียรภาพของราคาถ่านหินท้ องถิ่น รวมทังส่
้ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย เนื่องจากปี 2555
ตลาดถ่านหินในจีนได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลงของโลก ทําให้ การบริ โภคถ่านหินลดลง ในภาวะที่
อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทําให้ ราคาถ่านหินลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการลดภาระต้ นทุนที่สงู ของผู้ประกอบการ
เหมืองถ่านหินรัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานจึงได้ ประกาศยกเลิกกองทุนเงินสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน
เป็ นการชัว่ คราว โดยมีผลนับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31ตุลาคม 2555 อนึง่ นับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2555
เป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั กองทุนสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหินก็ยงั ไม่ได้ มีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการ
เหมืองถ่านหิน
 การมีผลบังคับใช้ ของกองทุนสิง่ แวดล้ อมและกองทุนสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Environmental fund and
industry changed fund) ซึง่ ทดลองจัดเก็บตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 ในมลฑลซานซี ผู้ประกอบการค้ าธุรกิจถ่าน
หินมีหน้ าที่ต้องตังสํ
้ ารองกองทุนสิง่ แวดล้ อม 10 หยวนต่อตันการผลิต และกองทุนสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 5
หยวนต่อตันการผลิต โดยรัฐบาลมณฑลซานซีมีหน้ ารับผิดชอบดูแลการเบิกใช้ เงินจากกองทุนตามที่กฎหมายกําหนด
เนื่องจากภาวะตลาดถ่านหินในปี 2556 ราคาถ่านหินตกลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการช่วยเหลือต้ นทุนการผลิตของ
ผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหินทางรัฐบาลมณฑลซานซีจงึ ได้ ทําการยกเลิกการตังสํ
้ ารองกองทุนดังกล่าวนี ้เป็ นการ
ชัว่ คราวโดยมีผลนับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
 เพื่อเป็ นการลดมลพิษทางอากาศ
คณะรัฐมนตรี ของจีนได้ ประกาศแผนและเป้าหมายในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศในวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยจะตัดการพึง่ พาพลังงานจากถ่านหินให้ ลดลงเหลือ 65% ในปี 2560 จาก
ปั จจุบนั ที่จีนพึง่ พาพลังงานจากถ่านหินถึง 70% และในวันที่ 17 กันยายน 2556 ทางกระทรวงป้องกันมลภาวะทาง
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สิง่ แวดล้ อมได้ ประกาศแผนควบคุมมลพิษทางอากาศของปั กกิ่ง เทียนจิน มณฑลเหอเป่ ยและมณฑลซานตง โดย
ภายในสิ ้นปี 2560 ให้ ลดการใช้ ถ่านหินลง 83 ล้ านตันจากปี 2555 ที่มีปริ มาณการใช้ ถ่านหินอยู่ที่ประมาณ 657 ล้ าน
ตัน
 เพื่อให้ การควบคุมด้ านความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินเป็ นไปอย่างเข้ มงวดมากขึ ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ทาง
คณะรัฐมนตรี ของจีนได้ ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่องกับมาตรการที่มีอยู่ ดังนี ้
1) การปิ ดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ ที่มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 90,000 ตันต่อปี
2) ไม่อนุมตั ิให้ เปิ ดเหมืองใหม่สําหรับเหมืองที่มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 300,000 ตันต่อปี และเหมืองที่มี
ปริ มาณแก๊ สมากที่มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 900,000 ตันต่อปี
3) นอกจากนี ้ไม่อนุญาตให้ ขยายกําลังการผลิตสําหรับเหมืองที่มีความเสี่ยงอย่างมากในการผลิต และ
4) ตังเป
้ ้ าที่จะปิ ดเหมืองเล็กอีกอย่างน้ อย 2,000 แห่ง ภายในสิ ้นปี 2558
 จากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 18 ครัง้ ที่ 3 ช่วงวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2556 หนึง่ ใน
ข้ อสรุปของการประชุมคือการปฏิรูปทางภาษี ซึง่ รวมถึงการปฏิรูปภาษี ทรัพยากรอันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหิน
โดยตรง ซึง่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 สมาคมอุตสาหกรรมถ่านหินแห่งประเทศจีนได้ ออกประกาศอย่างเป็ น
ทางการเกี่ยวกับ "ข้ อคิดเห็นว่าด้ วยการส่งเสริ มการบริ หารจัดการด้ านอุตสาหกรรมถ่านหินอย่างมีเสถียรภาพและ
ราบรื่ น" ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี จีนว่าขอความร่วมมือจากกระทรวงการคลังให้ ความสําคัญกับมลฑลที่เป็ นแหล่งผลิต
ถ่านหิน ในการบริ หารจัดการยกเลิกค่าใช้ จ่ายที่จดั เก็บแบบไม่เป็ นระเบียบ จัดเก็บซํ ้าซ้ อนให้ เสร็จสิ ้นภายในสิ ้นปี
2556 นี ้ และเพื่อให้ มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษี ทรัพยากรจากเดิมที่จดั เก็บต่อหน่วยการผลิตเปลี่ยนเป็ นจัดเก็บเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ของราคาขายถ่านหิน ซึง่ คาดว่าน่าจะเริ่ มประกาศใช้ ภาษี ทรัพยากรที่ปฏิรูปใหม่นี ้ได้ ในบางมณฑลในปี
2557 และจะประกาศใช้ ทวั่ ประเทศจีนได้ ในปลายปี 2558
เครื อรัฐออสเตรเลีย
 การมีผลบังคับใช้ ของกฎหมายจัดเก็บภาษี เช่าทรัพยากรแร่ Mineral Resource Rent Tax (MRRT) เริ่ มตังแต่
้ เดือน
กรกฎาคม 2555 บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบที่เกิดขึ ้นอย่างแท้ จริ งสําหรับการจัดเก็บภาษี เช่าทรัพยากรแร่ (MRRT)
อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนบรรเทาความเสี่ยงโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจ
้
าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ คําปรึกษาเรื่ องภาษี
เป็ นไปได้ รวมทังการว่
 การมีผลบังคับใช้ ของกฎหมายการจัดเก็บภาษี ในการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอน (Carbon Tax) ตามแผนนโยบาย
Clean Energy Future (CEF) Legislative Package เริ่ มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
ควบคุมปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก โดยเฉพาะก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในพลังงานสะอาดนัน้
บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับผลกระทบที่เกิดขึ ้นอย่างแท้ จริ งต่อการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาค
ตะวันตกของรัฐ New South Wales สําหรับผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือของรัฐ New
South Wales ซึง่ เป็ นเหมืองใต้ ดินที่มีก๊าซมาก (Gassy mine) นัน้ บริ ษัทฯ จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ยงนี ้ โดย
การศึกษาโครงสร้ างการจัดเก็บภาษี คาร์ บอนตามแผน
และการใช้ ประโยชน์จากมาตรการให้ ความช่วยเหลือ
้ กษาการใช้ เทคโนโลยีทางเลือกในการเผาผลาญก๊ าซ
(Assistant Package) ซึง่ รัฐบาลมีให้ ในช่วง 6 ปี แรก รวมทังศึ
เรื อนกระจกก่อนปล่อยออก
อย่างไรก็ตามในปี ที่ 2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลออสเตรเลียได้ ผ่านร่ างกฎหมายเพื่อยกเลิกการจัดเก็บภาษี
คาร์ บอน (Carbon Tax) เพื่อลดแรงกดดันจากจากภาวะค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มของภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญอันเนื่องจาก
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การจัดเก็บภาษี คาร์ บอน และยกเลิกการจัดเก็บภาษี เช่าทรัพยากรแร่ (MRRT) เพื่อฟื น้ ฟูความเชื่อมัน่ ต่อการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่สําหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน โดยร่ างกฎหมายดังกล่าว อยู่ในกระบวนการตรากฎหมาย และ
คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ในเดือน กรกฎาคม 2557
จากความเสี่ยงข้ างต้ น บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทัง้ เครื่ องมือต่างๆ ในการ
บริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีการกําหนดให้ ผ้ ู
ที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่าง
ใกล้ ชิดทัง้ ระดับรั ฐบาลกลางและท้ องถิ่น รวมถึงได้ ว่าจ้ างบริ ษัทที่ ปรึ กษาด้ านกฎหมายท้ องถิ่ นเพื่ อช่วยเหลือในการ
ตีความและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ การดําเนินการเป็ นไปอย่างถูกต้ อง

2.7 ความเสี่ยงด้ าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนัก และให้ ความสําคัญในเรื่ อง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม เป็ นอย่างมาก ซึง่ นับได้ วา่
เป็ นปั จจัยสําคัญที่สง่ ผลต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทในระยะยาว บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Policy) เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม โดย
ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อทําหน้ าที่กํากับดูแล และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อมภายในองค์กร และมอบหมายให้ หน่วยงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้ อม และพัฒนาชุมชน (Health, Safety, Environment and Community Development –
HSEC) เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการบริ หารจัดการ ประสานงานและให้ การสนับสนุนแก่
หน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่างๆในเครื อบ้ านปู เพื่อให้ การดําเนินงานด้ านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้ องกับนโยบายที่ได้ วางเอาไว้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ มัน่ นําเอามาตรฐานนานาชาติในระดับ
สากล ได้ แก่ ระบบการจัดการด้ านคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS
18001) และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม (ISO 14001) มาประยุกต์ใช้ ในหน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครื อบ้ านปูอย่างต่อเนื่อง
โดยในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา มีเหมืองและโรงไฟฟ้าในเครื อบ้ านปู ได้ รับการรับรองการดําเนินงานตามมาตรฐานต่างๆ
ข้ างต้ น และยังคงรักษาสถานะ การรับรองระบบจนถึงปั จจุบนั ได้ แก่
 มาตรฐานระบบการจัดการด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม แบบบูรณาการ (Integrated
Management System of QMS-ISO 9001, EMS-ISO 14001 and OHSMS-OHSAS 18001) สําหรับการ
ดําเนินงานด้ านโรงไฟฟ้าในประเทศจีน ที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน เจิ ้นติ ้ง และ โจวผิง
 มาตรฐานการจัดการด้ านคุณภาพ ความปลอดภัย และ สิง่ แวดล้ อม (QMS-ISO 9001, OHSMS-OHSAS
18001 and EMS-ISO 14001) ที่เหมืองอินโดมินโค และเหมืองตันดุงมายัง ในประเทศอินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้า
BLCP ในประเทศไทย
มาตรฐานการจัดการด้ านคุณภาพ (QMS-ISO 9001) สําหรับเหมืองโจ-ร่ง ในประเทศอินโดนีเซีย
ก) ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ วยลักษณะของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า ซึง่ มีกิจกรรมที่ใช้ เครื่ องจักรและยานพาหนะจํานวนมาก
จึงทําให้ มีความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักรและยานพาหนะมากด้ วยเช่นกัน
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ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามนโยบายส่งเสริ มและรณรงค์การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับ
พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ หลักการ “3 ZEROs” อันประกอบด้ วย
1) Zero Incident : โดยการป้องกันและแก้ ไขพฤติกรรมและสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัย
2) Zero Repeat : โดยการทําทุกอย่างที่จําเป็ นจะต้ องแก้ ไขที่สาเหตุ เพื่อไม่ให้ เกิดเหตุซํ ้าในกรณีเดิม
3) Zero Compromise : โดยการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้ านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
โดยไม่มีข้อต่อรอง
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการทํางาน
ดังนี ้
 การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ดําเนินการจัดประชุม HSEC Summit (Health, Safety, Environment and Community Summit) ในปี
2556 นับเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน เพื่อแบ่งปั นผลการดําเนินงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเห็นจากผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัทในเครื อบ้ านปูทวั่ ทุกภูมิภาค เพื่อกําหนดทิศทางและวางแผนการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย
ตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจนการถ่ายทอดภาวะผู้นําด้ านความปลอดภัย (Safety Leadership) ให้ เกิดขึ ้นกับ
พนักงานในทุกระดับชัน้ และในทุกๆ หน่วยธุรกิจ ให้ มีความตระหนักและให้ ความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว
 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย
ในปี 2556 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําเอกสารมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยใหม่ 2 ฉบับ ได้ แก่
เรื่ อง การทํางานที่ก่อให้ เกิดความร้ อน และ เรื่ อง ความปลอดภัยในการทํางานไฟฟ้า ทังนี
้ ้ เพื่อป้องกันการเกิดซํ ้า
ของอุบตั ิเหตุ และการป้องกันการเกิดขึ ้นของแนวโน้ มอุบตั ิเหตุ ในระยะยาว
 ปรับปรุงระบบการบริ หารผู้รับเหมา
ภายใต้ กระบวนการทํางานร่วมกับผู้รับเหมาจํานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริ หาร
ผู้รับเหมา (Contractor Management System, CMS) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการและควบคุม
ุ ภาพ ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้ อม และมีความปลอดภัย
ผู้รับเหมาให้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีคณ
สูงสุด โดยกําหนดให้ มีระบบที่สามารถคัดเลือก ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างชัดเจนและ
ใกล้ ชิด
 เตรี ยมความพร้ อมรองรับเหตุฉกุ เฉิน
บริ ษัทฯ ได้ นําเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System)
มาประยุกต์ใช้ ภายในองค์กรในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา เพื่อให้ เกิดความพร้ อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉิน ในระดับที่
จะสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเหตุฉกุ เฉิน หรื อเหตุการณ์วิกฤตที่อาจจะทําให้
้
านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม) อัคคีภยั
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องหยุดชะงักได้ เช่น อุบตั ิเหตุ (ทังทางด้
อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด และเหตุประท้ วง หรื อจลาจล เป็ นต้ น โดยเริ่ มดําเนินการจัดทําแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และมีการซักซ้ อมการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉกุ เฉินในระดับปฏิบตั ิการ
และระดับบริ หารเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทเริ่ มมีการนําเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม
ข้ อกําหนดของมาตรฐาน ISO 22301 มาดําเนินการที่สํานักงานใหญ่กรุงเทพ ในปี 2556 และจะขยายผลการ
ดําเนินงานสูห่ น่วยธุรกิจอื่นๆ ในเครื อบ้ านปูตอ่ ไป
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ข) ความเสี่ยงด้ านสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Compliance) ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด และมุ่งเน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็ นการสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมด้ านสิง่ แวดล้ อมจากการใช้ ทรัพยากร เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็ นต้ น


การปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Compliance)

บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามข้ อกําหนดของกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อมที่
บังคับใช้ และข้ อกําหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีผลผูกพันต่อบริ ษัทฯ เช่น มาตรฐานกฎหมายคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม และมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
เป็ นเงื่อนไขที่กําหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้ าน
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานสอดคล้ องตามข้ อกําหนดมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมใน
เกณฑ์ดีและมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการจัดการปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึง่ ประกอบด้ วย
 สําหรับการจัดการปั ญหาการชะล้ างหน้ าดิน และตะกอนดินในนํ ้า บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกัน
โดยทําการถมดินกลับในบ่อเหมืองให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้
และหากจําเป็ นต้ องทําการทิ ้งดิน
ภายนอกบ่อเหมือง บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ ดําเนินการฟื น้ ฟูสภาพกองดินโดยการปลูกพืชคลุมดินและไม้
ยืนต้ นโดยเร็วในพื ้นที่ที่เสร็จสิ ้นกิจกรรมการถมและปรับหน้ าดินแล้ ว เพื่อลดการชะล้ างพังทลายของดิน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีการสร้ างบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) เพื่อดักตะกอน และการ
บํารุงรักษาให้ มีประสิทธิภาพในการตกตะกอนดินที่เป็ นผลจากการชะล้ างพังทลายของดินอีกด้ วย
 คุณภาพของนํ ้าที่ปล่อยจากพื ้นที่เหมืองสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ โดยมีดชั นีคณ
ุ ภาพนํ ้า คือ สภาพความเป็ น
กรดด่าง และความขุ่นข้ นของตะกอนดิน สําหรับสภาพความเป็ นกรดด่าง บริ ษัทฯ จัดทํามาตรการ
ป้องกันและแก้ ไขการเกิดนํ ้าที่เป็ นกรดจากการทําเหมือง (Acid Mine Drainage) ซึง่ เน้ นการจัดการ
ตังแต่
้ ขนตอนการสํ
ั้
ารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพื ้นที่ไปจนถึงการฟื น้ ฟูสภาพของพื ้นที่ภายหลัง
เสร็จสิ ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation) มีการใช้ ระบบบําบัดนํ ้าแบบชีวภาพด้ วยหินปูนไร้
อากาศ (Successive Alkalinity Producing – SAP) เพื่อบําบัดสภาพความเป็ นกรดของนํ ้าจากการทํา
เหมือง BP2 อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน ซึง่ ระบบดังกล่าว ได้ รับรางวัล ASEAN Coal Awards 2013 เมื่อ
เดือนกันยายน 2556 ที่ผา่ นมา
 คุณภาพนํ ้าหล่อเย็นที่ใช้ ในโรงไฟฟ้า
มีการออกแบบให้ เป็ นระบบนํ ้าหล่อเย็นกึง่ ปิ ดเพื่อลดการ
แลกเปลี่ยนนํ ้ากับสิง่ แวดล้ อมภายนอก และนํ ้าที่จะปล่อยออกสูภ่ ายนอก มีการออกแบบทางนํ ้าเพิ่ม
ระยะทางให้ สมั ผัสอากาศนานที่สดุ
เพื่อลดอุณหภูมินํ ้าที่จะปล่อยออกสูภ่ ายนอกให้ อยูใ่ นระดับที่
กฎหมายกําหนด
 คุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสูบ่ รรยากาศ โดยมีดชั นีชี ้วัดคุณภาพอากาศหลักได้ แก่
ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และ ฝุ่ นขนาดเล็ก ซึง่ บริ ษัท ได้ นําเอาเทคโนโลยีตา่ งๆเข้ ามา
ประยุกต์ใช้ กบั โรงไฟฟ้าทังที
้ ่อยูใ่ นประเทศไทย สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณะ
รัฐประชาชนจีน เช่น เทคโนโลยีหวั เผาลดไนโตรเจนออกไซด์ (Low NOx Burner) การใช้ หม้ อไอนํ ้าเผา
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ไหม้ แบบฟลูอิไดซ์เบดหมุนวน (Circulating Fluidized Bed – CFB) เพื่อลดซัลเฟอร์ ไดออกไซด์และ
ไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้ การกําจัดฝุ่ นละอองขี ้เถ้ าลอย (Fly-ash) โดยการใช้ เครื่ องดักจับฝุ่ น
โดยใช้ ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP) และการใช้ เทคโนโลยีดกั จับซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
(Flue Gas Desulfurization : FGD) แบบกึง่ แห้ ง (Semi-dry) รวมทังมี
้ ระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง
(Continuous Emission Monitoring System – CEMS) ทังที
้ ่ปากปล่อง และชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้
แน่ใจว่า ค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
 ฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุงคุณภาพของถ่านหิน
และขนส่งถ่านหิน บริ ษัทฯ กําหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุ่งเน้ นการจัดการอย่างเหมาะสมสําหรับ
แต่ละพื ้นที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้ นไม้ สร้ างแนวกันลม สําหรับพื ้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงใน
การก่อกําเนิดฝุ่ น
การจํากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื ้นที่เหมืองเพื่อลดปริ มาณฝุ่ นละอองและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การหมัน่ พรมนํ ้าบนถนนที่มีพื ้นผิวเป็ นดิน เป็ นต้ น นอกจากนี ้มีการตรวจวัด
ปริ มาณฝุ่ นทังในบริ
้
เวณพื ้นที่เหมือง และบริ เวณชุมชนข้ างเคียงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถ
ความคุมฝุ่ นละอองที่เกิดจากการทําเหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดการของเสียอันตราย แต่ละหน่วยธุรกิจในเครื อบ้ านปู มีมาตรการในการคัดแยกและการกําจัด
ขยะประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้ อม
โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึง่ จัดให้ มีการจัดการเพื่อการกําจัดที่ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของ
กฎหมาย ตามที่มีกําหนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ่น
 การใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization)
การใช้ ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพนันเป็
้ นการเพิ่มต้ นทุนการผลิต
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งจากการ
แก่งแย่งทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด บริ ษัทฯ จึงมุง่ เน้ นการบริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรใน 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่
 ประเด็นการใช้ ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริ หารจัดการและใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยการวางแผนการทํา
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศน์ให้ น้อยที่สดุ โดยกําหนดให้ มีการวางแผนการฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Mine Rehabilitation
Planning) ตังแต่
้ เริ่ มโครงการซึง่ สามารถนํามาใช้ ในการฟื น้ ฟูพื ้นที่ และจัดการโครงการพัฒนาชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
เหมาะสม บริ ษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบ้ านปูในประเทศ
อินโดนีเซีย ได้ ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์ เปอร์ โวดาดี (Purwodadi Botanical Gardens) ริ เริ่ มให้ มี
โครงการศึกษาและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื ้นที่เหมืองบาริ นโต ที่อยูบ่ นเกาะกาลิมนั ตัน ตังแต่
้ ปี 2553 และต่อมาในปี 2555 ได้ ขยายขอบเขตของงานมายังพื ้นที่เหมืองอินโดมินโค ซึง่
ล่าสุดในปี 2556 บริ ษัทฯ มีความก้ าวหน้ าในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในการขยายการ
สํารวจพื ้นที่เพิ่มเติมจากที่เคยทําไว้ ก่อนหน้ า เพื่อนําข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการทําแบบจําลองของ
การฟื น้ ฟูสภาพพื ้นที่และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
ุ ค่า และ
 ประเด็นการใช้ พลังงาน บริ ษัทฯ มีความตระหนักในความสําคัญของการใช้ พลังงานอย่างรู้คณ
การมีสว่ นร่วมในการช่วยกันยับยังปั
้ ญหาการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยากาศ
ั้
จึงได้ เริ่ มศึกษา
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การจัดทําฐานข้ อมูลและรายงานปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกต่อสาธารณะ ตังแต่
้ ปี 2555 และ
เริ่ มดําเนินการเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นรูปธรรมในปี 2556 ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการ
อนุรักษ์ พลังงานสําหรับสํานักงาน เหมืองถ่านหิน รวมถึงโรงไฟฟ้าทุกแห่ง นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้
ร่วมมือกันพันธมิตรทางธุรกิจริ เริ่ มโครงการศึกษาการนําก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas,
LNG) ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ข้างเคียง มาใช้ กบั รถบรรทุกหน้ าดินและรถบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่ทดแทนการ
ใช้ พลังงานจากนํ ้ามันดีเซลซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานหลักในปั จจุบนั ทังนี
้ ้การใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลว มีข้อดี
ทังในด้
้ านการสร้ างเสถียรภาพทางพลังงาน ช่วยลดต้ นทุนเชื ้อเพลิง และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจก และฝุ่ นที่มีขนาดเล็กจากการเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์เมื่อเทียบกับการใช้ นํ ้ามันดีเซลอีก
ด้ วย
2.8 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็ นด้ านสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและ
สังคมนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญโดยกําหนดแผนงานการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี ้
1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม ที่ครอบคลุมด้ านการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน เช่น
CD Standard Operation Procedure สําหรับใช้ งานในระดับเหมือง เพื่อผู้ปฏิบตั ิงานด้ านพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ
ได้ มีแนวปฎิบตั ิที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ิได้ ในมาตรฐานเดียวกันทุกพื ้นที่ทํางาน
2. การจัดประชุมประจําปี คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่
ประกอบด้ วยตัวแทนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ชุมชน และบริ ษัทฯ เพื่อร่วมกันจัดทําแผนการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื ้นที่
แบบมีสว่ นร่วม เพื่อให้ เหมาะสม ตรงกับความต้ องการของชุมชน สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ เกิดการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ในการประชุมจะมีการทบทวนและประเมินความก้ าวหน้ าของงานที่
ผ่านมา รวมถึงปั ญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ ไข เพื่อการปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่ม่งุ ตอบสนองความต้ องการและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้ นกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน

เพื่อจะนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยะยาว

กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บริ ษัทฯให้ การ

สนับสนุนประกอบด้ วย การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน การส่งเสริ มด้ านการศึกษา การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน

การส่งเสริ มด้ านสังคมศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

และการส่งเสริ มด้ าน

ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บริ ษัทฯ มากขึ ้น
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ ทําให้ ประชาชนในพื ้นที่รอบเหมืองมีคณ
4. มีระบบสารสนเทศ (CD-MIS: Community Development Management Information System) ในการติดตามงาน
การพัฒนาชุมชนด้ านต่างๆ รวมผลกระทบต่อชุมชน ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทํารายงานความก้ าว
พร้ อมทังปั
้ ญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
5. ฝ่ ายพัฒนาชุมชนร่วมทํางานอย่างใกล้ ชิดกับฝ่ ายอื่นๆ ภายในบริ ษัทฯ ตังแต่
้ การวางแผน การติดตามงาน การ
ประเมินผลกระทบและการป้องกันแก้ ไข เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ยัง
ได้ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และสื่อมวลชนอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
นอกจากจะทํางานด้ วยกันแล้ ว ยังสามารถทราบผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ ้นและหาทางแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที
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6. ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้ อง ได้ มีการจัดทํา Community Perception Survey
เป็ นระยะ เพื่อสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และข้ อคิดเห็นที่มีตอ่ โครงการและบริ ษัทฯ ทังได้
้ นําผลจากการสํารวจมา
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทุกฝ่ าย
7. จัดให้ มีพนักงานพัฒนาชุมชน (Community Development Officer) ของแต่ละพื ้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อเป็ นกลไกหลัก
ในการสื่อสารระหว่างชุมชนและบริ ษัทฯ
และร่วมกันทํางานกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลุม่ เป้าหมายให้ เป็ นไปตามแผนงาน
มีการติดตามงานของผู้บริ หารแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯมีการดําเนินงานที่รัดกุม สร้ าง
ผลประโยชน์ให้ กบั ชุมชน ทังไม่
้ สง่ ผลกระทบใดๆ ต่อชุมชนและสังคม
2.9 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
้ มทํางาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตังที
จากทังระดั
้ บคณะกรรมการและระดับผู้บริ หาร เพื่อติดตามความคืบหน้ าการดําเนินการของฝ่ ายกฎหมาย กําหนดกล
ยุทธ์ในการดําเนินการทางกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ ชิด โดยจัดให้ มีการรายงานความคืบหน้ าของ
สถานการณ์แก่ผ้ บู ริ หารและคณะกรรมการ รวมทังมุ
้ ง่ เน้ นทําความเข้ าใจและความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยเพิ่ม
ความชัดเจนของการตอบสนองต่อสถานการณ์
ขณะนี ้ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซงึ่ น่าจะใช้ เวลาประมาณ 3-5 ปี (นับจากปี 2555)
และคดีมีแนวโน้ มที่จะเข้ าสูก่ ระบวนการของศาลฎีกาต่อไปหลังจากศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษา
ซึง่ ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีความสุจริ ตและโปร่งใสในการดําเนินโครงการทุกโครงการ และในกรณีนี ้
บริ ษัทฯ ได้ ปรึกษาหารื อกับที่ปรึกษากฎหมายและได้ รับความเห็นทางกฎหมายยืนยันหนักแน่นถึงข้ อต่อสู้ทงในประเด็
ั้
น
ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายที่ได้ นําเสนอต่อศาลว่าบริ ษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีเหตุที่จะต้ องรับผิดชําระค่าข้ อมูล ค่าลงทุน
และค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาเดิมที่โจทก์ได้ ศกึ ษาไว้ และไม่มีเหตุที่จะต้ องรับผิดชําระค่าขาดประโยชน์ในอนาคตแต่
อย่างใด
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรั พย์ ถาวร
ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคํ านวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื่ อลดราคาตามบัญชี ของสินทรั พย์ แต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ ประโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ สํานักงาน
รถยนต์
อุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
-

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

รายละเอียดของที่ดินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ผู้ถือครอง

ขนาด (ไร่)

ประเภทถือสิทธิ

วัตถุประสงค์

1. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

BP

345-3-74*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (BP-1)

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
1,179,130.28

2. อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

BP

209-3-62*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (LP-2)

74,036.13

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมือง

62,820.01

ที่ตงั ้

3. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

รวม

1,315,986.42

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

บริ ษัท

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
1. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก อ.ลี ้
BP
บริ ษัท BP
จ.ลําพูน
เป็ นเจ้ าของ
BP
บริ ษัท BP
2. อาคารสํานักงาน โรงเก็บวัสดุและบ้ านพัก
ต.สบปราบ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
เป็ นเจ้ าของ
3. อาคารโรงงานและสํานักงาน
CMMC
บริ ษัท CMMC
จ.พะเยา
เป็ นเจ้ าของ
4. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
Jorong
บริ ษัท Jorong
เป็ นเจ้ าของ
เหมือง Jorong, Indonesia
5. ท่าเรื อ, เหมือง Jorong, Indonesia
Jorong
บริ ษัท Jorong
เป็ นเจ้ าของ
6. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
Indominco
บริ ษัท
เหมือง Indominco, Indonesia
Indominco
เป็ นเจ้ าของ
7. ท่าเรื อ, เหมือง Indominco, Indonesia
Indominco
บริ ษัท
Indominco
เป็ นเจ้ าของ
8. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
Kitadin
บริ ษัท Kitadin
เป็ นเจ้ าของ
เหมือง Kitadin, Indonesia
9. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
Trubaindo บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ
เหมือง Trubaindo, Indonesia
10. ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน,
เหมือง Trubaindo

Trubaindo บริ ษัท Trubaindo
เป็ นเจ้ าของ

11. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Bharinto Mining

Bharinto

รวม

บริ ษัท Bharinto
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่าตามบัญชี
(เหรี ยญสหรัฐ)
25,976.06

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

211,335.86

ไม่มีภาระผูกพัน

0.39

ไม่มีภาระผูกพัน

71,593.70

ไม่มีภาระผูกพัน

163,885.57

ไม่มีภาระผูกพัน

51,039,097.52

ไม่มีภาระผูกพัน

8,038,140.13

ไม่มีภาระผูกพัน

4,647,241.11

ไม่มีภาระผูกพัน

2,005,687.72

มีภาระผูกพันตามสัญญา
เงินกู้กบั ธนาคารผู้ให้ ก้ ู

1,072,502.34

มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู

752,827.14

ไม่มีภาระผูกพัน

68,028,287.54
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- รายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริ ษัทในประเทศออสเตรเลีย
รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

1. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน

Airly Coal Pty

2. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Airly Coal Pty

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

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

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

16. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Centennial
Mannering Pty

17. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Centennial
Myuna Pty
Centennial
Northern Coal
Service Pty

18. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย)
2.3

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

115.5

ไม่มีภาระผูกพัน

9.4

ไม่มีภาระผูกพัน

21.1

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

96.5

ไม่มีภาระผูกพัน

51.6

ไม่มีภาระผูกพัน

2.4

ไม่มีภาระผูกพัน

0.04

ไม่มีภาระผูกพัน

39.1

ไม่มีภาระผูกพัน

0.5

ไม่มีภาระผูกพัน

0.2

ไม่มีภาระผูกพัน

11.5

ไม่มีภาระผูกพัน

35.0

ไม่มีภาระผูกพัน

283.7

ไม่มีภาระผูกพัน

7.9

ไม่มีภาระผูกพัน

48.6

ไม่มีภาระผูกพัน

2.2

ไม่มีภาระผูกพัน
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รายการ

บริษัท

ลักษณะกรรมสิทธิ

19. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง

Centennial
บริ ษัท Centennial
Newstan Pty Newstan Pty เป็ นเจ้ าของ
20. อาคารที่พกั อาศัยและที่ดิน
Centennial
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
21. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง
Centennial
บริ ษัท Centennial
Springvale Pty Springvale Pty เป็ นเจ้ าของ
22. โรงงานและเครื่ องจักรในการทําเหมือง Centennial Coal บริ ษัท Centennial Coal
Company
Company เป็ นเจ้ าของ
รวม

มูลค่ าตาม
บัญชี
(ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย)
135.6

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน

0.4

ไม่มีภาระผูกพัน

148.3

ไม่มีภาระผูกพัน

4.4

ไม่มีภาระผูกพัน

1,016.64

ข้ อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ์ ในการประกอบธุรกิจ
1. รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

จังหวัด

เนื ้อที่
หมดอายุ
ไร่ -งาน-ตรว.

DONFAI

27564/14974

แม่ทะ

ลําปาง

181-2-10

16/11/63 บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

LP-2

24414/14475

แม่ทะสบปราบ

ลําปาง

200-3-74

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

LP-2

27423/14663

แม่ทะสบปราบ

ลําปาง

237-2-28

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

LP-2

27436/14665

แม่ทะสบปราบ

ลําปาง

209-3-07

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

LP-2

27501/15020

แม่ทะสบปราบ

ลําปาง

297-3-80

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

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ
แจ้ งหยุด
การทําเหมือง

หมายเหตุ : - ประทานบัตรทีแ่ จ้งหยุดการทําเหมือง เป็ นประทานบัตรที่ บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ทําการผลิต หาก บริ ษัทฯ ต้ องการทําเหมือง
บริ ษัทฯ สามารถทําเรื่ องขอเปิ ดดําเนินการใหม่ภายใต้ ประทานบัตรเดิมได้ ทนั ที
หากประทานบัตรดังกล่าวยังไม่
หมดอายุ
- หยุดการผลิ ต ประทานบัตรทุกแปลงใน อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ได้ หยุดการผลิต แต่พื ้นที่ประทานบัตรเป็ นพื ้นที่
ร่วมโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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 รายละเอียดประทานบัตรของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โครงการ
IndonesiaKalimantan

ประทานบัตร
เลขที่
05PB0318

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

จังหวัด

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

9 Dec 2029

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

7,341
Hectares
Indominco

01PB0435

Kitadin KTN 2003 0006
(Embalut)
OP

Production Stage

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8 May 2028

PT. Indominco Mandiri

Production Stage

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

2,973.3
Hectares

25 Feb 2022

PT. Kitadin

Production Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitadin

Production Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

Bharinto

CCOW-BEK
20Nov1997

Barito Utara & Central &
Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

20 Nov 2027

PT. Bharinto Ekatama

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

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

NSW

2,745

11 Oct 2014

CENTENNIAL AIRLY PTY
LIMITED

Care &
Maintenance

NSW

7,735

18 Aug 2024

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Production

NSW

2,541

14 Jan 2023

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

Production

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

Production

หมดอายุ

AIRLY

ML1331

ANGUS PLACE

ML1424

ANGUS PLACE

CCL704

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

BLUE
MOUNTAINS
BLUE
MOUNTAINS
CHARBON

CCL738

LETT

NSW

1,116

28 Sep 2025

ML1457

LETT &
MARANGAROO
CLANDULLA

NSW

185.1

3 Nov 2020

NSW

0.4097

11 Aug 2026

CHARBON

MPL526

NSW

7.106

14 Dec 2024

CHARBON

MPL499

WELLS,
CLANDULLA &
RYLSTONE
CLANDULLA

NSW

0.7917

28 May 2026

CHARBON

ML1318

CLANDULLA

NSW

983

28 Jun 2014

CHARBON

ML1384

CLANDULLA

NSW

195.5

19 Jan 2017

CHARBON

ML1501

CLANDULLA

NSW

13

21 Dec 2022

CHARBON

ML1545

CLANDULLA

NSW

204.65

9 Jan 2025

CHARBON

CCL732

CLANDULLA

NSW

1024

2 Dec 2025

CHARBON

MPL670

NSW

9.92

26 Mar 2024

CHARBON

ML1524

RYLSTONE &
CLANDULLA
CLANDULLA

NSW

20.26

28 Oct 2023

CHARBON

MPL964

CLANDULLA

NSW

4.932

20 Nov 2023

CHARBON

MPL270

CLANDULLA

NSW

266

CHARBON

ML1647

CLANDULLA

NSW

570.9

28 Apr 2012
Renewal Pending
17 Dec 2031

CHARBON

ML1663

CLANDULLA

NSW

52.5

9 Jan 2033

MPL505

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

Closed
Closed
Production
Production

Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

CLARENCE

CCL705

CLWYDD,
MARANGAROO &
ROCK HILL

NSW

3,210

20 Dec 2026

CLARENCE

ML1354

CLWYDD & COOK

NSW

155.3

21 Jul 2015

CLARENCE

ML1353

CLWYDD, COOK &
ROCK HILL

NSW

1,075

21 Jul 2015

CLARENCE

ML1583

NSW

3,331

9 Jul 2027

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1,601

IVANHOE

ML1301

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

NSW

5.131

IVANHOE
MANDALONG

MPL348
ML1443

NSW
NSW

9.45
3,648

MANDALONG

ML1543

COX
MORISSET, DORA
& MANDOLONG
MANDOLONG

2 Feb 2030
12 Nov 2006
Renewal pending
29 Sep 2013
Renewal Pending
24 May 2025
1 Mar 2020

NSW

172.5

25 Nov 2024

MANDALONG

ML1431

MORISSET

NSW

2.093

27 May 2019

MANDALONG

MPL191

COORUMBUNG

NSW

0.5615

25 Feb 2023

MANDALONG

MPL329

COORUMBUNG

NSW

1.79

5 Aug 2015

MANDALONG

CCL762

NSW

2,940

13 Oct 2022

MANDALONG

ML1553

DORA, AWABA,
MANDOLONG,
MORISSET &
WALLARAH
MORISSET

NSW

64.32

7 Sep 2025

MANNERING

CCL721

NSW

3,526

29 Jul 2026

MANNERING

CCL719

MORISSET &
WALLARAH
WALLARAH

NSW

1,803.5

MUNMORAH

CCL720

NSW

3,735

22 Sep 2009
Renewal Pending
22 Apr 2006
Renewal Pending

WALLARAH &
MUNMORAH

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

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

Production

IVANHOE COAL PTY LTD
IVANHOE COAL PTY LTD

Closed
Closed

IVANHOE COAL PTY LTD

Closed

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

Closed
Production

CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD
CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Production

Production

Production

Production

Production
Production
Production
Production
Production

Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

MUNMORAH

CCL722

MUNMORAH

อําเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

NSW

5,140

5 Jul 2019

MPL307

MORISSET,
WALLARAH,
MUNMORAH &
TUGGERAH
WALLARAH

NSW

0.1035

MUNMORAH

MPL308

WALLARAH

NSW

3.797

MUNMORAH

MPL306

WALLARAH

NSW

0.2079

MYUNA

MPL334

AWABA

NSW

33.3

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

MYUNA

ML1370

WALLARAH

NSW

635

2 Dec 2016

MYUNA

ML1632

NSW

7,426

13 Oct 2022

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

AWABA,
COORUMBUNG,W
ALLARAH &
MORISSET
COX

NSW

101

6 Dec 2024

NSW

3,400

31 Dec 2028

NEWSTAN

CCL764

NSW

108.8

18 May 2021

NEWSTAN

CCL763

AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

190.1

9 Jun 2022

NEWSTAN

PLL497

AWABA

NSW

20.23

24 Aug 2017

NEWSTAN

ML1587

AWABA

NSW

3

23 Oct 2027

NEWSTAN

ML1586

NSW

449.1

13 Oct 2022

NEWSTAN

ML1452

NSW

1587

6 Jul 2020

NEWSTAN

CCL727

NSW

2,205

12 Aug 2027

NEWSTAN

MPL328

AWABA &
COORUMBUNG
AWABA &
COORUMBUNG
TERALBA &
AWABA
AWABA

NSW

0.397

5 Aug 2015

NEWSTAN

ML1380

AWABA

NSW

78

18 Sep 2016

NEWSTAN

MPL305

AWABA

NSW

0.4047

NEWSTAN

ML1480

AWABA

NSW

14.49

CCL746

25 Mar 2014
Renewal Pending
20 Jul 2023

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Closed

CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD

Closed

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

Project

Closed
Closed
Production
Production
Production

Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

NEWSTAN

MPL327

AWABA

NSW

1.041

5 Aug 2015

SPRINGVALE

ML1303

NSW

713

SPRINGVALE

ML1588

LIDSDALE &
MARANGAROO
COOK & CLWYDD

NSW

976

15 Dec 2013
Renewal Pending
19 Oct 2027

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

9 Mar 2025

SPRINGVALE

MPL314

LIDSDALE &
MARANGAROO
LIDSDALE

NSW

95.97

SPRINGVALE

ML1323

NSW

30.24

SPRINGVALE

ML1537

LIDSDALE &
MARANGAROO
MARANGAROO

NSW

4.125

3 Aug 2014
Renewal Pending
3 Aug 2014
Renewal Pending
16 Jun 2024

SPRINGVALE

ML1326

NSW

2157

18 Aug 2024

SPRINGVALE

ML1352

CLWYDD, COOK ,
COX &
MARANAGROO
COX & LIDSDALE

NSW

8.16

23 Jun 2015

SPRINGVALE

ML1448

LIDSDALE

NSW

95.16

31 May 2020

SPRINGVALE

ML1670

COOK

NSW

0.3

17 Feb 2033

WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
WESTERN
MAIN
AIRLY

CL361

LIDSDALE

NSW

14.26

16 Jul 2032

PLL133

LIDSDALE

NSW

16.51

10 Aug 2024

ML204

NSW

10.12

CL394

LIDSDALE &
COOK
LIDSDALE

NSW

17

ML564

LIDSDALE

NSW

19.75

27 May 2012
Renewal Pending
27 May 2013
Renewal Pending
2 May 2023

CCL733

COX & LIDSDALE

NSW

723.5

3 Jul 2027

ML1319

COX

NSW

5.69

ML1331

NSW

2,745

ANGUS PLACE

ML1424

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

5 Jul 2014
Renewal Pending
11 Oct 2014

NSW

7,735

18 Aug 2024

โดยบริ ษัท
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD
CENTENNIAL AIRLY PTY
LIMITED
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

หมายเหตุ
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production

Production
Production
Production
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Care &
Maintenance
Production
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หมายเหตุ :
- NSW : รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
- The District is the Parish or Parishes included in the Concession

 รายละเอียดประทานบัตรของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
อําเภอ

จังหวัด

เนื ้อที่
Km2

หมดอายุ

โดยบริ ษัท

หมายเหตุ

Gaohe Mine C100000201010
1110077581

Changzhi
County,
Changzhi
City

Shanxi

65.4

14 Oct 2040

Shanxi Gaohe Energy
Company Ltd.

Production Stage

Hebi Mine

Hebi City,

Henan

23.4825

โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

1000000520080

14 July 2035 Hebi Zhong Tai Mining Production Stage
Co.,Ltd.
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3. ข้ อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิ ยาและปริมาณแร่ สาํ รอง
3.1 ปริ มาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถ่านหิน (Reserves)
ปริ มาณสํารองถ่านหินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยที่ดําเนินการเหมืองถ่านหินในประเทศไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย โดยข้ อมูลจากการประเมินจะถูกนํามาใช้ ในการวางแผนการ
สําหรับรายงานปริ มาณสํารองถ่านหินนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นและ
ผลิตและพัฒนาเหมืองถ่านหินของบริ ษัทในอนาคต
ตรวจสอบรับรองโดย บริ ษัทที่ปรึกษา 3 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท SRK Consulting (UK) บริ ษัท บริ ษัท Runge
Limited (Australia) และ บริ ษัท Marshall Miller & Associates (USA)
ผลการประเมินได้ แบ่งประเภทปริ มาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ
International Coal Reports Standards ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั มาตรฐานการจัดทํารายงานของ The Australasian
Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรื อที่เรี ยกว่า “JORC Code”
ในการศึกษาปริ มาณสํารองถ่านหิน ส่วนที่เป็ น Coal Resources หมายถึงปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ประเมินได้
ตามวิธีการสํารวจ ปริ มาณสํารองถ่านหินนี ้คิดเฉพาะปริ มาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ นที่
ยอมรับกันในระดับสากล ส่วนปริ มาณสํารองถ่านหินที่เป็ น Marketable Coal Reserves ได้ รวมไว้ เป็ นส่วนหนึง่
ของ Coal Resources ซึง่ ได้ มีการศึกษาเชิงวิศวกรรมและพร้ อมทังมี
้ การประเมินปริ มาณสํารองถ่านหินที่คาดว่า
จะผลิตได้ ในเชิงพาณิชย์โดยคํานึงถึงปั จจัยรายได้ และต้ นทุนแแล้ ว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปริ มาณถ่านหินสํารอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปริ มาณถ่านหินสํารอง (ล้ านตัน)
Source
ปริ มาณถ่านหินสํารอง ปริ มาณการขาย ปริ มาณถ่านหินสํารอง
ณ 31 ธ.ค. 55
มค. – ธ.ค. 56
ณ 31 ธ.ค. 56
1. อินโดนีเซีย
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.

คําศัพท์สําคัญทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ องกับธรณีวิทยา และคําศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจการทําเหมืองถ่านหิน

คําศัพท์เกี่ยวกับถ่านหิน (เรี ยงลําดับอักษรภาษาอังกฤษ)
หมวด B
Barge

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

Belt Conveyor

สายพานลําเลียงถ่านหิน

Coal Blending

การผสมถ่านหินคุณภาพต่างกัน เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพถ่านหินตามที่ลกู ค้ าต้ องการ

Boom Stacker

เครื่ องโปรยกองถ่านหิน ใช้ ในการโปรยถ่านหินลงมาเป็ นกองๆ บนลานเก็บกอง

หมวด C
Clean Coal Technology

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

Coking Coal (หรื อ
Metallurgical Coal)

ถ่านหินที่ใช้ ในการถลุงเหล็ก

Coal Gasification

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะถ่านหินให้ เป็ นก๊ าซ

Coal Reserve

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

Coal Resource

ปริ มาณถ่านหินทังหมดที
้
่ประเมินได้ ตามวิธีการสํารวจ ปริ มาณสํารองถ่านหินนี ้คิด
เฉพาะปริ มาณที่มีศกั ยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ เท่านันซึ
้ ง่ เป็ นที่ยอมรับกันในระดับ
สากล

Coal Washing

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

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

Crusher

เครื่ องโม่ถ่านหิน เพื่อย่อยถ่านหินให้ ได้ ขนาดก่อนลําเลียงไปตามสายพาน

หมวด D
Demurrage Charges

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

Dumping Area

บริ เวณสําหรับทิ ้งดิน

หมวด F
Finished Coal (หรื อ FC)

คําแปล
ถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการบดจนได้ ขนาด

Free On Board Loading
Port (หรื อ FOB)

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

หมวด H
Hauling Road

คําแปล
เส้ นทางขนส่งถ่านหิน

Heating Value

ค่าความร้ อนของถ่านหิน หน่วยเป็ นกิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม (kcal/kg)

หมวด L
Longwall Mining:

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

หมวด M
Moisture
Mt
ย่อมาจาก Million Tonne

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

คําแปล
เป็ นการวัดปริ มาณถ่านหินที่ขดุ ได้ ในหน่วยล้ านตันต่อปี

Overburden

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

หมวด P
Port Stockyard

คําแปล
ลานกองเก็บถ่านหิน

หมวด R
Run-of-Mine Coal
(หรื อ ROM)

คําแปล
ถ่านหินที่ขดุ ขึ ้นมาจากเหมือง

หมวด S
Seam (หรื อ Bed):

คําแปล
ชันถ่
้ านหิน

Ship Loader:

ระบบอุปกรณ์ลําเลียงถ่านหินลงเรื อเดินสมุทร

Stripping Ratio:

อัตราการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน

Sulfur:

ค่าซัลเฟอร์ ในถ่านหิน

หมวด T
Thermal Coal
(หรื อ Steam Coal):

คําแปล
เป็ นถ่านหินประเภทเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน

tph
ย่อมาจาก tonne per hour

เป็ นหน่วยวัดอัตราการลําเลียงหรื อขนถ่ายสิง่ ของ โดยวัดเป็ นตันต่อชัว่ โมง

คําแปล
วิธีการทําเหมืองแบบเปิ ดหน้ าดิน
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หมวด V
Vessel

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

หมวด W
Washed Coal

คําแปล
ถ่านล้ าง คือถ่านหินที่ผา่ นกระบวนการล้ างถ่านหินแล้ ว

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจพลังงานเป็ นหลัก เช่น การลงทุนในเหมือง
ถ่านหินและในธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจที่เอื ้ออํานวยและเป็ นประโยชน์ตอ่ การทําธุรกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
เช่น ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศมองโกเลีย
ปี 2556 เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริ มาณการผลิต 29.4 ล้ านตัน ในประเทศออสเตรเลียมีปริ มาณการ
ผลิต 13.8 ล้ านตัน บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจในด้ านการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การขนส่ง การ
จัดจําหน่าย และการพัฒนาฐานการตลาดด้ วยมาตรฐานที่ทดั เทียมผู้ผลิตถ่านหินและบริ ษัทผู้ผลิตไฟฟ้าในระดับสากล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจ
ไฟฟ้า โดยมีเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมมูลค่ารวม 571.13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 18,740.85 ล้ านบาทหรื อมีสดั ส่วนเงิน
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 8 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมตามวิธีสว่ นได้ เสีย และมีเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยมูลค่ารวม 369.76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 12,133.06 ล้ านบาท หรื อมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยทังหมด
้
คิดเป็ นร้ อยละ 11 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทตามวิธีราคาทุน (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนประมาณร้ อยละ 40 ใน
การเงินข้ อ 13 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและส่วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า) ทังนี
โครงการโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริ ษัทฯ ได้ ตงงบลงทุ
ั้
นสําหรับโครงการหงสาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของบ้ านปูฯ จํานวน 378 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐ โดยจะใช้ งบดังกล่าวในปี 2558 – ปี 2559
ในส่วนของการบริ หารบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ ควบคุมดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไป
เป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยในจํานวนมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนคณะกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทย่อยนันๆ
้ และใช้ นโยบาย
การบริ หารงานเช่นเดียวกับของบริ ษัทฯ เป็ นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบริ ษัทร่ วม บริ ษัทฯ ได้ ควบคุมดูแล
โดยการส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารเข้ าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึง่ ผู้เป็ นกรรมการจะต้ องผลักดันให้ บริ ษัท
ร่วมนันๆ
้ ดําเนินการให้ เป็ นผลสําเร็จในเรื่ องสําคัญๆ เช่น ให้ ได้ ผลตามเป้าหมาย ให้ มีการบริ หารงานที่โปร่งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจํานวนที่ได้ รับอนุมตั ิ
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
1) ในระหว่ า งปี 2550 บุค คลและกลุ่ม บริ ษั ท (“โจทก์ ”)

ซึ่ง เคยเป็ นผู้พัฒนาโครงการเหมื อ งถ่ า นหิ น และโรงไฟฟ้ า

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) ได้ ยื่นฟ้องบริ ษัท บริ ษัท บ้ านปูอินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นใน Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power
Company Limited เป็ นผู้ได้ รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(“รัฐบาลลาว”)) และผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัท 3 คน เป็ นจําเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้ า
ร่วมทําสัญญาร่ วมพัฒนาโครงการ เพื่อประสงค์จะได้ ข้อมูลโครงการหงสา และได้ ใช้ สิทธิไม่สจุ ริ ตในการรายงานเท็จทําให้
รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานโครงการหงสาของโจทก์ เพื่อที่บริ ษัทจะได้ เข้ าทําสัญญาสัมปทานกับรั ฐบาลลาวเอง โดย
เรี ยกร้ องให้ จําเลยชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นค่าข้ อมูลโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้ านบาท ค่าลงทุนในการศึกษา
และค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าขาดประโยชน์จากการที่ถกู รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทาน
โครงการหงสาอีกจํานวน 59,500 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าเสียหายทังสิ
้ ้น 63,500 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ย
ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาลแพ่งได้ มีคําพิพากษาว่าจําเลยไม่ได้ ผิดสัญญาร่ วมพัฒนาโครงการหงสา โจทก์ผิดสัญญา
ร่ วมพัฒนาโครงการหงสา แต่จําเลยกระทํ าละเมิดด้ วยการนํ าเอาข้ อมูลโครงการหงสาของโจทก์ (สําหรั บการพัฒนา
โรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกกะวัตต์) ไปใช้ ในการพัฒนาโครงการหงสาสําหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกกะวัตต์ในปั จจุบนั
และพิพากษาให้ จําเลยเฉพาะบริ ษัทและบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํ ากัด ต้ องชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ เป็ นค่าข้ อมูล
จํานวน 2,000 ล้ านบาท และค่าลงทุนในการศึกษาและค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้ านบาท รวมเป็ นเงิน
4,000 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ ้น และชดใช้ ค่าเสียหายอันได้ แก่ค่าขาด
ประโยชน์ในอนาคตที่จะได้ รับจากการพัฒนาโครงการเป็ นเงินรายปี ปี 2558 ถึง 2570 ปี ละ 860 ล้ านบาท และปี 2571 ถึง
2582 ปี ละ 1,380 ล้ านบาท ชําระทุกสิ ้นปี เป็ นจํานวนรวม 27,740 ล้ านบาท รวมค่าเสียหายทังสิ
้ ้น 31,740 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
ศาลแพ่งได้ ยกฟ้องบริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด และผู้บริ หารของกลุม่ บริ ษัท
ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท บ้ า นปู เพาเวอร์ จํ า กัดได้ ข อให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายพิ จ ารณาคํ า พิ พ ากษา ซึ่ง ที่ ป รึ กษา
ั้
นข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย และได้ ให้
กฎหมายได้ ให้ ความเห็นทางกฎหมายยืนยันถึงความมัน่ ใจในข้ อต่อสู้ทงในประเด็
ความเห็นว่าบริ ษัทและบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัดไม่ควรที่จะต้ องรับผิดชําระค่าข้ อมูลและค่าลงทุนและค่าใช้ จ่ายใน
โครงการหงสาขนาด 600 เมกกะวัตต์ของโจทก์ และไม่ควรที่จะต้ องรับผิดชําระค่าขาดประโยชน์ในอนาคตจากโครงการหงสา
ของโจทก์ที่ได้ ถกู รัฐบาลลาวยกเลิกไปแต่อย่างใด
ผู้บริ หารของบริ ษัทมัน่ ใจในการดําเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ในโครงการหงสาว่าไม่มีการ
กระทําใดเป็ นการกระทําที่ไม่สจุ ริ ตหรื อการกระทําที่ไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทและบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จึงได้ ยื่นอุทธรณ์คํา
พิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยบริ ษัทเชื่อมัน่ ในเหตุผลและความหนักแน่นของข้ อ
ต่อสู้ในการอุทธรณ์ ทังในประเด็
้
นข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จึงไม่ได้
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บันทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คดียงั อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาล
2) ในระหว่างปี 2550 บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็ นอดีตกรรมการของบริ ษัทผู้ซื ้อเงินลงทุนจาก
บริ ษัทย่อยดังกล่าว โดยโจทก์ฟ้องว่าการดําเนินการซื ้อขายดังกล่าวมิชอบด้ วยกฎหมาย จึงขอให้ ศาลสัง่ ให้ การซื ้อขายเป็ น
โมฆะ พร้ อมทังเรี
้ ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทผู้ซื ้อร่ วมกันชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นเงิน 302.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
บริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ปฏิ เสธข้ อเรี ยกร้ องของโจทก์ ศาลชัน้ ต้ นได้ พิพากษายกฟ้อง แต่โจกท์ ได้ ยื่นอุทธรณ์ คัดค้ านคํ า
พิพากษาของศาลชันต้
้ น ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชันต้
้ น โดยพิพากษาให้ บริ ษัทย่อยชดใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็ จํานวน 1.275 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี จนกว่าจะชําระค่าเสียหายครบถ้ วน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยได้ ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา
3) บริ ษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ง ในสาธารณรั ฐ อิ นโดนี เซี ยถูกฟ้ องเพื่ อ เรี ย กร้ องค่า ชดเชยการใช้ ที่ดิ น เป็ นเงิ น จํ า นวน 1,020 ล้ า น
อินโดนี เซียนรู เปี ยะห์ และค่าชดเชยรายเดือนเดือนละ 51 ล้ านอินโดนี เซียนรู เปี ยะห์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 ศาล
อุทธรณ์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่มีความผิด แต่โจทก์ได้ ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้ านคําตัดสินของ
ศาลอุทธรณ์ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวต้ องรับผิดชอบค่าชดเชย ดังนันบริ
้ ษัทย่อยจึงไม่ได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวในงบการเงิน
4) บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง (“จําเลย”) จํานวน 1.40
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ สําหรับการผิดสัญญาชําระหนี ้ตามสัญญาคํ ้าประกัน โดยมีมลู เหตุจากการที่บริ ษัทประกันภัยดังกล่าว
ออกหนังสือคํ ้าประกันการทํางานของผู้รับเหมารายหนึ่ง แต่ผ้ รู ับเหมารายดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา ในเดือน
สิงหาคม 2552 ศาลชันต้
้ นได้ พิพากษาให้ จําเลยชําระค่าเสียหายแก่บริ ษัทย่อยเป็ นเงิน 1.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ต่อมาจําเลยได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ซึง่ ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริ ษัทย่อยและจําเลยได้ เจรจาประนีประนอมยอม
ความกันโดยตกลงให้ จําเลยชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงิน 840,000 เหรี ยญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2554
ศาลอุทธรณ์กลับมีคําพิพากษาว่าคําฟ้องของบริ ษัทย่อยไม่มีมลู บริ ษัทย่อยได้ ยื่นฏีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฏี
กา คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
5) ผู้รับจ้ างรายหนึง่ ของบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ เรี ยกร้ องค่าเสียหายเป็ นจํานวนเงิน 1.42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระบวนการขออนุญาโตตุลาการยังไม่มีความคืบหน้ า
แต่อย่างใดนอกเหนือจากการส่งหนังสือถึงบริ ษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากผู้รับจ้ างรายดังกล่าวไม่ได้ ชําระค่าธรรมเนียม
อนุญาโตตุลาการเพื่อให้ ดําเนินการต่อไป ฝ่ ายบริ หารของกลุม่ บริ ษัทเชื่อว่าผลการเรี ยกร้ องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
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6) ในปี 2553 หน่วยงานทางภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax - DGT”) แจ้ งผล
การประเมินภาษี สําหรับปี 2551 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 16.30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
โดยผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับผลการประเมินและได้ ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อศาลภาษี อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ศาลภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ พิพากษาให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่ต้องจ่าย
ภาษี ที่ประเมินโดย DGT จํานวนเงิน 6.90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หากจะต้ องจ่ายสําหรับภาษี ที่ประเมินจํานวน 9.40 ล้ าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ข อให้ ที่ ป รึ ก ษากฎหมายพิ จ ารณาคํ า พิ พ ากษา ซึ่ง ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ ใ ห้
ความเห็นทางกฎหมายยืนยันถึงความมัน่ ใจในข้ อต่อสู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริ หารบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ยื่น
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาแล้ ว
7) ในระหว่างปี สิ ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2556 DGT แจ้ งผลการประเมินภาษี สําหรั บปี 2554 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งใน

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

ผู้บริ หารยื่ นหนังสื อคัดค้ าน

การประเมินไปยัง DGT แล้ ว
8) ในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31

ธันวาคม 2556 DGT แจ้ งผลการประเมิ นภาษี สําหรั บปี 2552 แก่ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง

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

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริ ษัท

:
:
:
:

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

:

ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

:

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
3,540,504,790 บาท
2,717,478,550 บาท
2,717,478,550 หุ้น
1 บาท*
ชัน้ 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท์ 0-2694-6825
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6744
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท์ 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th

หมายเหตุ : * เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น
3,540,504,790 หุ้น และ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น
บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
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2. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของนิตบิ ุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
1. บริ ษัท บ้ านปู
จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย :
2. บริ ษัท บ้ านปู
มินเนอรัล จํากัด

3. Banpu Singapore
Pte. Ltd.

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

พลังงาน

3,540,504,790
บาท

2,717,478,550
บาท

2,717,478,550

ผลิตและจําหน่าย
ถ่านหิน

3,200,000,000
บาท

3,200,000,000
บาท

3,20,000

ค้ าถ่านหิน

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

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

1,500,000
300,000,000

4. Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ในต่าง
ประเทศ

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

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

17,670,002

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

6. PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

ให้ บริ การทําเหมือง 1,500,000,000,000
ก่อสร้ าง ขนส่ง และ
IDR
บริ การทัว่ ไป เกี่ยวกับ
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

564,962,500,000
IDR

1,129,925,000

7. PT. Indominco
Mandiri

ผลิตถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

20,000,000,000
IDR

8. PT. Jorong
Barutama Greston

ผลิตถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซีย

4,500,000,000
IDR

17,670,002

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)
1

-

1,000 99.99%

โทรศัพท์

ชัน้ 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550 ถ.เพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

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

0 2694 6600

ไม่มีการ 100.00%
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

One Marina
Boulevard,
#28-00 Singapore
018989

65 6890 7188

ไม่มีการ 100.00%
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989

65 6890 7188

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

61 2 9266 2700

1 100.00%

500

65.00%

Pondok Indah Office
Tower 3, 3rd floor, JI
Sultan Iskandar Muda,
Pondok Indah Kav. VTA, Jakarta 12310

6221 29328 100

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. VTA, Jakarta 12310

6221 29328 100

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. VTA, Jakarta 12310

6221 29328 100
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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงาน
ใหญ่

โทรศัพท์

9. PT. Trubaindo Coal
Mining

ผลิตถ่านหิน
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

10. PT. Kitadin

ผลิตถ่านหิน
จําหน่ายและ
ให้ บริการทํา
เหมืองถ่านหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

1,000,000,000,000
IDR

377,890,000,000
IDR

188,945

2,000,000

99.99%

Pondok Indah Office 6221 29328 100
Tower 3, 3rd floor, JI
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310

11. PT. Bharinto
Ekatama

ผลิตถ่านหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

68,000,000,000
IDR

17,000,000,000
IDR

17,000

1,000,000 99.00%

Pondok Indah Office 6221 29328 100
Tower 3, 3rd floor, JI
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310

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 6221 29328 100
Tower 3, 3rd floor, JI
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310

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 6221 29328 100
Tower 3, 3rd floor, JI
Sultan Iskandar
Muda, Pondok Indah
Kav. V-TA, Jakarta
12310

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

15. Banpu Coal
Investment Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

11,050,500
USD

11,050,000
USD

11,050,000

16. บริษัท บ้ านปู อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

250,000,000
บาท

250,000,000
บาท

25,000,000

6221 29328 100

No par 100.00% One Marina
value*
Boulevard, #28-00
Singapore 018989
1 100.00% 4th Floor, Ebene
Skies, Rue de
L’Institut, Ebene,
Republic of
Mauritius

230 210 4000

10 99.99% ชั ้น 26-28 อาคารธน 0 2694 6600
ภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400
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จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

17. บริษัท ศิลามณี จํากัด

ค้ าถ่านหิน

75,000,000
บาท

75,000,000
บาท

7,500,000

10 99.99% ชั ้น 26-28 อาคารธน 0 2694 6600
ภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400

18. บริษัท ศิลามณีหนิ
อ่อน จํากัด

ค้ าถ่านหิน

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

500,000

100 99.96% ชั ้น 26-28 อาคารธน 0 2694 6600
ภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400

19. บริษัท เหมืองเชียง
ม่วน จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
ถ่านหิน

231,350,000
บาท

231,350,000
บาท

23,135,000

10 100.00% ชั ้น 26-28 อาคารธน 0 2694 6600
ภูมิ เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400

20. บริษัท บีพี โอเวอร์
ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

15,533,002
USD

15,533,002
USD

15,533,002

1 100.00% 4th Floor, Ebene
230 404 8000
Skies,
Rue de L’Institut,
Ebene, Republic of
Mauritius

21. Asian American
Coal Inc.

ลงทุนในธุรกิจ
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

ลงทุนในธุรกิจ
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

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงาน
ใหญ่

โทรศัพท์
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25. Berrima Coal Pty
Ltd

Dormant

2
AUD

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
2
2
AUD

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

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

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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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

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

1 100.00%

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

61 2 9266 2700

Ord A shares

4,000,000
Ord B share

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

Superannuation 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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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

46. Collieries
Superannuation Pty
Ltd

Superannuation Company
(Dormant)

47. Elcom Collieries
Pty Ltd

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%

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

61 2 9266 2700

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

2 100.00%

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

61 2 9266 2700

Ord partly paid
shares - $0.20

368,014
Ord Shares $2.00

50. Powercoal
Employee
Entitlements
Company Pty Ltd

Employee Trust
Company Ex
Powercoal

51. Hartley Valley
Coal Co Pty Ltd

Dormant

52. Ivanheo Coal Pty
Ltd

Coal Mining

53. Preston Coal Pty
Ltd.

Dormant

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%

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

61 2 9266 2700

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

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00%

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

61 2 9266 2700

1,250,000
AUD

1,250,000
AUD

750,000

1 100.00%

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

61 2 9266 2700

100.00%

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

61 2 9266 2700

A Class Shares

250,000
B Class Shares

250,000
c Class Shares

54. Centennial
Springvale Holdings
Pty Ltd

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1
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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

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 บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

6,021,995,000
บาท

6,021,995,000
บาท

602,199,500

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

61. บริษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

5,921,587,160
บาท

5,921,587,160
บาท

592,158,716

10

99.99%

ชั ้น 26-28
0 2694 6600
อาคารธนภูมิ
เลขที่ 1550 ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400

62. Banpu Power
International Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

40,050,000
USD

40,050,000
USD

40,050,000

1 100.00%

63. Banpu Power
Investment Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

84,177,391
USD

84,177,391
USD

77,132,663

ไม่มีการ 100.00%
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย

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

230 210 4000

8 Marina Boulevard 65 6338 1888
#05-01
Marina Bay Financial
Centre Tower 1
Singapore 018981

หน้ า 89

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

64. Shijiazhuang
Chengfeng Cogen
Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอนํ ้า

15,125,000
USD

14,000,000
USD

1,125,000

NA 100.00%

65. Zouping Peak
Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

2
SGD

2
SGD

2

ไม่มีการ 100.00%
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

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

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

30,000,000
USD

30,000,000
USD

0

NA 100.00%

67. Pan-Western
Energy Corporation
LLC

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

100,000
USD

100,000
USD

10,000,000

0.01 100.00%

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
North Beiguan,
Zhengding County,
Shijiazhuang City
050800,Hebei
Province, PRC

โทรศัพท์
(86311)
85176918

8 Marina Boulevard 65 6338 1888
#05-01
Marina Bay Financial
Centre Tower 1
Singapore 018981
9A, 9th Floor, Tower B, (8610) 5758
Gateway Plaza,
0388
No. 18 Xia Guang Li,
North Road of East
Third Ring,
Chaoyang District,
Beijing, PRC 100027
Maples and Calder, 1 345 949 8066
Ugland House, South
Church Street, P.O.
Box 309, George
Town, Grand
Cayman, Cayman
Islands

68. Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าและไอนํ ้า

47,504,000
USD

47,504,000
USD

0

NA 100.00%

West of Gujiaying
(86315)
Village, Bensi Road, 4168274
Luannan Country,
Tangshan City
063500, Hebei
Province, PRC

69. Zouping Peak
CHP Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอนํ ้า

261,800,000
RMB

261,800,000
RMB

0

NA

70.00%

Xiwang Industrial
(86543)
Region, Handian
4615655
Town, Zouping
County, Binzhou City
256209, Shandong
Province, PRC

70. บจก. บ้ านปู
พลังงานใหม่ โฮลดิ ้งส์

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

88,000,000
Baht

88,000,000
Baht

8,800,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
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จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

71. บจก. ไบโอฟูเอลเด
เวลอปเมนท์ โฮลดิ ้งส์

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

76,000,000
Baht

76,000,000
Baht

7,600,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

72. บจก. ประจวบ
พลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

10,000,000
Baht

5,00,000
Baht

1,000,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

73. บจก. มิตรภาพ
พลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

10,000,000
Baht

2,500,000
Baht

1,000,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

74. บจก.เพชรเกษม
พลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

10,000,000
Baht

3,500,000
Baht

1,000,000

10

99.99%

ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

75. Banpu Coal LLC

Investment in
coal mining

4,602,708,000
MNT

4,602,708,000
MNT

3,300,000

2
AUD

2
AUD

2

1

188,703,904
AUD

188,703,904
AUD

324,461,719

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

76. Banpu Australia
Resources Pty Ltd

Investment in
coal mining

77. Hunnu Coal Pty
Ltd

Coal Mining
and trading

78. Hunnu
Investment Pte Ltd

Foreign Trade

100
SGD
31,000,000
USD

100
SGD
31,000,000
USD

100
31,000,000

79. Hunnu Altai LLC

Foreign Trade,
Minerals Mining

93,142,351,744
MNT

93,142,351,744
MNT

672,557

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

1,394.76 100.00%

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

Suit 408, Central
Tower, Sukhbaatar
Square, Sukhbaatar
District, Ulaanbaatar,
Mongolia

(976) 77114000

100.00%

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

61 2 9266
2700

No par
value*

100.00%

22 Lindsay Street,
Perth, WA, Australia,
6000

61 8 9328
6262

No par
value*

100.00%

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989

65 6890 7188

138,490 100.00%

Suite 1201, Central
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia
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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

84.Hunnu Power LLC

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

100

1,000 100.00%

Suite 1201, Central
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

85. Borganchan LLC

Foreign Trade

11,586,000
MNT

11,586,000
MNT

11,586

1,000 100.00%

Suite 1201, Central
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia
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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ า
หุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อ ถือหุ้น (%)
หน่ วย

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

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
976 11 450238
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

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
976 11321914
tower, Sukhbaatar
district-8, Ulaanbaatar
Mongolia

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

670,250,000
RMB

670,250,000
RMB

NA

NA

91. บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

12,010,000,000
บาท

12,010,000,000
บาท

120,100,000

100

92. Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

783,330,000
RMB

783,330,000
RMB

NA

NA

40.00%

93. Hongsa Power
Co., Ltd.

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

100,000
USD

100,000
USD

10,000

10

40.00% Building B, Park View 865(0)21222482
Executive Suites,
Ban Sithanneau,
Sikhottabong District,
Vientiene Capital
City, Lao PDR

94. Phu Fai Mining
Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

50,000
USD

50,000
USD

5,000

10

37.50% Building B, Park View 865(0)21222483
Executive Suites,
Ban Sithanneau,
Sikhottabong District,
Vientiene Capital
City, Lao PDR

95. บริษัท ราชสีมา
กรี น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

250,000,000
บาท

250,000,000
บาท

25,000,000

10

30.00%

ชั ้น 3 อาคารเพลินจิต
0 2794 1000
เซ็นเตอร์ 2 ถ.สุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

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

บริษัทร่ วม
90. Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

45.00%

49.99%

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

(8610)
5820 3663

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตา
พุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

038 925100

No. 98, Hongqi
Street, Hebi, Henan
Province, the PRC

(86) 392 291
7401-2

61 2 4228 0288

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

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

2) นายทะเบียนหุ้นกู้

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

3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

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

4) ผู้สอบบัญชี

นายสมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 9999, 0 2344 1000
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5) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่มี--

6) ที่ปรึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการ

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

7) สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็ นประจํา

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

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
3,540,504,790 บาท
2,717,478,550 บาท
2,717,478,550 หุ้น
1 บาท (หนึง่ บาท)*

หมายเหตุ : * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก
เดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น
3,540,504,790 หุ้น และ จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น
บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน คือ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) หรื อ Banpu Public Company Limited เป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชื่อที่ใช้ สําหรับการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “BANPU”
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (Thai NVDR) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ออก NVDR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 216,171,398 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
7.95 ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ วันดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ถือ NVDR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริ ษัทฯ ที่นําไปอ้ างอิง
ทุกประการ จึงไม่สามารถใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นโดยตรงของบริ ษัทฯ แต่ทงนี
ั้ ้
ในทางปฏิบตั ิ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มิใช่ออกเสียงตามคําสัง่ ของผู้ถือ NVDR
ทังนี
้ ้จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ผ้ ลู งทุนเข้ ามาลงทุนใน NVDR นันอาจมี
้
การเปลี่ยนแปลง ซึง่ บริ ษัทฯ จะไม่สามารถ
กําหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุ้นที่เป็ น NVDR ได้ จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 หุ้นของบริ ษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้ อยละ 18.81 ของทุนชําระแล้ ว
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7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ จํานวนหุ้นที่ถือเป็ นจํานวนหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด
บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
5. STATE STREET BANK EUROPE
6. LIMITED GIC PRIVATE LIMITED - C
7. CHASE NOMINEES LIMITED
8. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
9. NORBAX INC., 13
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
รวม

จํานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ

292,484,060
144,064,080
61,616,000
17,794,450
15,209,650
7,153,500
6,819,050
6,606,110
6,152,000
4,800,000
216,139,398
135,600,000
77,701,390
47,832,840
47,088,900
42,988,650
35,710,000
31,445,100
25,082,267
1,222,287,445

10.76
5.30
2.27
0.65
0.56
0.26
0.25
0.24
0.23
0.18
7.95
4.99
2.86
1.76
1.73
1.58
1.31
1.16
0.92
44.96

หมายเหตุ :
- บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ ว
- บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วยดังนี ้
1. กลุม่ ครอบครัวว่องกุศลกิจ
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 54.23 ของทุนชําระแล้ ว
2. บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 10.50 ของทุนชําระแล้ ว
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- บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 87.56
ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อย
ละ 99.99 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุน
ชําระแล้ ว
- บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 99.99
ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100.00 ของทุนชําระ
แล้ ว
- บริ ษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ภูเวียง) จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้น
อยูร่ ้ อยละ 51.04 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นประกอบด้ วย บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
99.99 ของทุนชําระแล้ ว
- บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลําดับที่ 3 จากที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการซื ้อหุ้นทุนคืนตาม
โครงการซื ้อหุ้นคืนเสร็จสิ ้น โดยทําการซื ้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นจํานวนหุ้นทุนซื ้อคืนจํานวน
135,600,000 หุ้น
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7.2 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
(1) หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี ้ (หุ้นกู้)
รายละเอียดหุ้นกู้

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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2552
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู

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

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

2,500
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน
ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,200
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

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

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

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี

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

2,200,000 หน่วย
1,000 บาท
2,200
ล้ านบาท
4.30%

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

อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้ออกหุ้นกู้

10 ปี
16 พฤศจิกายน 2548
16 พฤศจิกายน 2558
-ไม่มี-

5 ปี
14 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2557
-ไม่มี-

7 ปี
14 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2559
-ไม่มี-

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

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
1,000 บาท

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
1,000 บาท

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
1,000 บาท
1,000 บาท

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-
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รายละเอียดหุ้นกู้

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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 3
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2554
ชุดที่ 4
บมจ. บ้ านปู

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 1
บมจ. บ้ านปู

4,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,500
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

3,000
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

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

3,500,000 หน่วย
1,000 บาท
3,500
ล้ านบาท
4.98%

2,000,000 หน่วย
1,000 บาท
2,000
ล้ านบาท
5.09%

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้ านบาท
4.73%

12 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2566
-ไม่มี-

15 ปี
1 เมษายน 2554
1 เมษายน 2569
-ไม่มี-

7 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2562
-ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้
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รายละเอียดหุ้นกู้

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

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

2,300
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

2,100
ล้ านบาท
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
3,000,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
1,000 บาท
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
3,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
4.94%
อายุห้ นุ กู้
10 ปี
วันที่ออกหุ้นกู้
24 พฤษภาคม 2555
วันครบกําหนดไถ่ถอน
24 พฤษภาคม 2565
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
-ไม่มีกําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้

15,000 หน่วย
2,300,000 หน่วย
10,000 เหรี ยญสหรัฐ
1,000 บาท
150
2,300
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ล้ านบาท
3.99%
4.65%
10 ปี
7 ปี
4 เมษายน 2556
10 กรกฏาคม 2556
4 เมษายน 2566
10 กรกฏาคม 2563
-ไม่มี-ไม่มี-

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

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

10,000 เหรี ยญสหรัฐ

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 2
บมจ. บ้ านปู

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

3,000
150
ล้ านบาท
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ระบุชื่อผู้ถือ
ระบุชื่อผู้ถือ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และ ไม่มีหลักประกันและ
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
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7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอื่นๆ
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้ องการเงินทุน และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผล 5 ปี ที่ผา่ นมาของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นดังนี ้

ปี
2552
2553
2554
2555
2556



อัตรากําไร
สุทธิตอ่ หุ้น
(บาทต่อหุ้น)
52.36
91.56
73.82
34.19
1.22*

เงินปั นผลพิเศษ
(บาทต่อหุ้น)

เงินปั นผลประจําปี
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาทต่อหุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปั น
ผลต่อกําไรสุทธิ (%)

5.00
3.00
-

16.00
16.00
18.00
18.00
1.20

16.00
21.00
21.00
18.00
1.20**

31%
23%
28%
53%
98%

หมายเหตุ:
* ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10
บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็ น 3,540,504,790 หุ้น และ จํานวน
หุ้นสามัญทีอ่ อกและเรี ยกชําระแล้ วจากเดิม 271,747,855 หุ้น เป็ น 2,717,478,550 หุ้น บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2556
** เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 1.20
บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2556 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 (ซึง่ ได้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว หุ้นละ 5 บาท เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรื อคิดเป็ น 0.50 บาท ตาม
ราคาพาร์ ปัจจุบนั 1 บาท) ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 0.70
บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้
นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกอบด้ วย คณะกรรมการ และคณะผู้บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน กรรมการอิสระคิดเป็ นจํานวน
ครึ่งหนึง่ ของกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะๆ ละ 3 คน ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee)
และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วย
1. นายเกริ กไกร
จีระแพทย์
2. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
3. นายรัตน์
พานิชพันธ์
4. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
5. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล
6. นายอโนทัย
เตชะมนตรี กลุ
7. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
8. นายเมธี
เอื ้ออภิญญกุล
9. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
10. นายองอาจ
เอื ้ออภิญญกุล
11. นายระวิ
คอศิริ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หมายเหตุ :
- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรื อ นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล หรื อ
นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล หรื อ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ หรื อนายระวิ คอศิริ โดยสองในห้ าคนลงนามร่วมกันและ
ประทับตราเป็ นสําคัญของบริ ษัท
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และการกํากับดูแล
ให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่
้ จจุบนั
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังในปั
และในระยะยาว ทังนี
้ ้ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2551
ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ น
ผู้รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน
นอกจากนันคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบ
ทานความถูกต้ องของการดําเนินงานด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั ิงาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ
และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนด “แนวทางปฏิบตั ิ บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย คํานิยามที่
เกี่ยวข้ อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท วาระการดํารง
ตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหน่ง
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและการออกเสียง ได้ มีการปรับปรุง แก้ ไขเพิ่มเติม แนวทางปฏิบตั ิฯดังกล่าว เมื่อปี 2554 และ
2555 เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และสภาพธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการย่อย
ดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุ คน เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบความ
คาดหวังที่บริ ษัทฯ มีตอ่ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแล
กิจการของบริ ษัทฯ ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดําเนินงาน และการบริ หารความเสี่ยง รวมถึง
การเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะเสริ มสร้ างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั กรรมการทุกคนทังในด้
้ านการ
กํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ า
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รับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และ
สถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนา
ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
ร่วมกับฝ่ ายบริ หารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ
นอกจากนันได้
้ จดั ให้ กรรมการติดตามความคืบหน้ าของโครงการที่สําคัญๆของบริ ษัท และเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบตั ิงานใน
ท้ องที่หา่ งไกลเพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ เป็ นระยะๆ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ เพื่อให้ มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการในเรื่ องที่
สนใจอย่างอิสระ และเลขานุการบริ ษัททํารายงานสรุปให้ กรรมการทุกคนได้ ทราบ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการทํา Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ กรรมการทุกคนมีโอกาส
นําเสนอประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางาน
ร่วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงประโยชน์สําหรับแนวทางการบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หารด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
รวมทังการประเมิ
้
นความเป็ นอิสระของกรรมการ โดยมอบให้ เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้ กําหนดแบบการประเมินให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้ นรายละเอียดตามบทบาทและหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในกฎ
บัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้ แบบประเมินเป็ นส่วนหนึง่ ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี การประเมินตนเองดังกล่าวดําเนินการมาตังแต่
้ ปี 2555
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ในปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทังหมด
้
14 ครัง้ จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษัทแต่ละคน
มีดงั นี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายเกริ กไกร จีระแพทย์

ประธาน

2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ

รองประธาน

3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

4. นายระวิ คอศิริ*

กรรมการ

5. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

กรรมการอิสระ

6. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล

กรรมการอิสระ

7. นายรัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการอิสระ

8. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ

กรรมการอิสระ

9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

10. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

11. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

วาระการดํารงตําแหน่ง
เม.ย. 2554 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เม.ย. 2555 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2554 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เม.ย. 2556 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2556 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2553 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
เม.ย. 2554 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เม.ย. 2555 - วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2556 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เม.ย. 2554 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เม.ย. 2555 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เม.ย. 2555 – วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

การเข้ าร่วมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

12

2

14/14

12

1

13/14

12

2

14/14

11

2

13/14

12

2

14/14

12

2

14/14

12

2

14/14

12

2

14/14

12

2

14/14

12

2

14/14

11

2

13/14

12

2

14/14
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8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริหาร* ประกอบด้ วย
1. นายชนินท์
2. นายสมยศ
3. นายวรวุฒิ
4. นางสมฤดี
5. นายสถิตพงษ์
6. นายอัครพงษ์
7. นางอุดมลักษณ์

ว่องกุศลกิจ
รุจิรวัฒน์
ลีนานนท์
ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - บริ หารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์

หมายเหตุ:
* ผูบ้ ริ หาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร เป็ นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษัททีป่ ระกาศใช้เมือ่ วันที ่ 1
มกราคม 2552 และปรับปรุงในปี 2556 ได้แก่รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิ บตั ิ การ และผูท้ ีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ทําหน้าทีบ่ ริ หารจัดการ หน่วยธุรกิ จถ่านหิ น หน่วยธุรกิ จไฟฟ้ า การเงิ น บริ หารและพัฒนาองค์กร แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิ จ และองค์กรสัมพันธ์
- ข้อมูลและประวัติของผูบ้ ริ หารในเอกสารแนบ 1

อํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบตั ิการ 1 ปี อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบดําเนินการรวมที่ได้ รับการอนุมตั ิ
แล้ ว
2. การอนุมตั ิการใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมไม่เกินร้ อยละ 10 และอนุมตั ิการใช้ งบ
ลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมไม่เกินร้ อยละ 10
3. การอนุมตั ิงบลงทุนรายการใหม่ที่ไม่ได้ ตงงบประมาณไว้
ั้
อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่อรายการ
4. การอนุมตั ิงบดําเนินการโดยรวมที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการปรับปรุงอัตราส่วนเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน (Stripping
Ratio S/R) อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้ านบาท
5. การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่ารวมของโครงการในวงเงิน 1,500 ล้ านบาท
6. กลัน่ กรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ
ของพนักงาน
7. พิจารณาและอนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาซื ้อ สัญญาเช่า หรื อสัญญาบริ การ ดังนี ้
7.1. การทําสัญญาบริ การเปิ ดหน้ าดิน ขุดขนถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.2. การทําสัญญาขนส่งถ่านหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท
7.3. การทําสัญญาบริ การขนส่งระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้ านบาท
7.4. การทําสัญญาจัดซื ้อ จัดจ้ าง บริ การ เช่า/เช่าซื ้อ ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้ านบาท
7.5. การอนุมตั ิการทําสัญญาซื ้อขายถ่านหิน ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมูลค่าไม่เกินกว่า 150 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
8. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
9. การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท
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10. การกู้ยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไว้ ในงบประมาณหรื อที่ประมาณการประจําปี ไว้
อนุมตั ิได้ ไม่เกิน
1,000 ล้ านบาทในเวลา 1 ปี
11. การทําสัญญาหลัก ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่เกิน 300 ล้ านบาท (เช่น สัญญาการซื ้อเครื่ องจักร สําหรับธุรกิจ
ถ่านหิน และธุรกิจไฟฟ้า)
12. การจัดซื ้อที่ดินหรื อทรัพย์สนิ เพื่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท และไม่ได้ ตงั ้
งบประมาณไว้
13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ระดับผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงไป
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทังระยะสั
้
นและระยะ
้
ปานกลางตามระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ มี การตัง้ เป้าหมายการปฏิ บัติงานและประเมินผลการปฏิ บัติงานของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และผู้บริ หารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และ
แผนงานประจําปี เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
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ผังการบริหาร บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้ า ที่
ปฏิบตั ิการ

เลขานุการบริษทั
และบรรษัทภิบาล

Strategy &
Business
Development

Finance

บริหารและ
พัฒนาองค์ กร

องค์ กร
สัมพันธ์

Australia
Investment

Power &
New
Energy

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ประเทศ
มองโกเลีย

ประเทศไทย

Strategic
Planning
& Analysis

Corporate
Finance

ทรัพยากร
มนุษย์

สื่อสาร
องค์ กร

Planning &
Asset
Management

ธุรกิจถ่ า นหิน

ธุรกิจถ่ า นหิน

ธุรกิจถ่ า นหิน

ธุรกิจถ่ า นหิน

ธุรกิจถ่ า นหิน

พัฒนา
ธุรกิจ

บัญชี

Health, Safety,
Environment and
Community
Development

ประสานงาน
องค์ กร

Power
Business

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจไฟฟ้า

วางแผน
ภาษี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

Corporate
Social
Responsibility

New
Energy
Business

นักลงทุน
สัมพันธ์

Legal &
Compliance

บริหารงาน
จัดซือ้ และ
ธุรการ
Corporate
System

Marketing,
Sales &
Logistics

Technical &
Project
Development

Operations
Management

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตัง้ นางบุญศิริ จารุศิริ ทําหน้ าที่เลขานุการบริษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าว ดูแลและให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ต้องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปี ของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริ ญญาโท
นางบุญศิริ จารุ ศิริ สําเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
Geological Science, Queen’s University, Canada และปริญญาโท Executive Master of Business (EMBA) จาก
Sasin Graduate Institute of Business Administration นางบุญศิริผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตรเลขาการบริษัท ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
้ ปี 2551 จนถึงปั จจุบนั
และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทําหน้ าที่เลขานุการบริษัท ตังแต่
หมายเหตุ : ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริ ษัทในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง
ระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้ อง
อยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาระ หน้ าที่ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลปฏิบตั ิงานของผู้บริหารแต่ละคน
(Performance-based) และสามารถแข่งขันได้ ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ นอกจากนันสามารถสร้
้
างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้ วย 2 ส่วนในจํานวนที่เท่ากันคือ ค่าตอบแทนประจําเป็ นรายเดือน และค่าตอบแทน
จากการเข้ าร่วมประชุม ส่วนบําเหน็จกรรมการประจําปี จะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น และ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัทในรูปของเบี ้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 57,958,872.00 บาท รายละเอียดดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายเกริ กไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
3. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัตน์ พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน
5. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
7. นายระวิ คอศิริ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
8. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
9. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
10. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
11. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
กรรมการ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

เบี ้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท)

1,482,000.00

-

-

-

5,116,466.00

6,598,466.00

1,276,500.00

-

-

210,000.00

4,526,104.00

6,012,604.00

1,140,000.00 421,200.00

-

-

3,935,743.00

5,496,943.00

1,140,000.00

-

273,000.00

3,935,743.00

5,348,743.00

-

3,935,743.00

5,270,743.00

210,000.00

3,935,743.00

5,609,743.00

-

720,542.00

1,980,542.00

-

-

720,542.00

2,184,542.00

-

1,140,000.00

195,000.00

1,140,000.00 324,000.00

1,110,000.00

-

1,140,000.00 324,000.00

-

150,000.00

720,000.00

-

-

-

3,935,743.00

4,655,743.00

720,000.00

-

-

-

3,935,743.00

4,655,743.00

720,000.00

-

-

-

3,935,743.00

4,655,743.00

1,140,000.00

-

-

3,935,743.00

5,225,743.00

150,000.00
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เบี ้ยประชุม (บาท)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหน่ง

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ

13. นายกอปร กฤตยากีรณ*
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
14. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม*
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
กําหนด
ค่าตอบแทน

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
(บาท)

-

-

-

-

131,787.00

131,787.00

-

-

-

-

131,787.00

131,787.00

รวม

57,958,872.00

หมายเหตุ
1. นายกอปร กฤตยากี รณ (บุคคลในลําดับที ่ 13) ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา มี ผล
ตัง้ แต่วนั ที ่ 6 เมษายน 2555
2. นายสวัสดิ ภาพ กันทาธรรม (บุคคลในลําดับที ่ 14) ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท และกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา มี ผลตัง้ แต่วนั ที ่
6 เมษายน 2555

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
หน่วย : บาท

จํานวนราย

ปี 2556

จํานวนราย

ปี 2555

เงินเดือนรวม

7

70,437,000

6

55,759,300

โบนัสรวม

7

36.745,813

6

80,114,740

รวม

107,182,813

135,874,040

หมายเหตุ: - ปี 2555 ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ปี 2556 ผู้บริ หาร 7 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ นางสมฤดี
ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

จํานวนราย

ปี 2556

จํานวนราย

ปี 2555

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

7

2,907,756.00

6

3,362,940.00

หมายเหตุ: - ปี 2555 ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล
นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ปี 2556 ผู้บริ หาร 7 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ นางสมฤดี
ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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คณะกรรมการบริ ษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทัง้
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริ ษัทฯ ท่าน
้
ษัทฯ รวมทังคู
้ ส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นันได้
้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนันหากกรรมการบริ
นิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านนันก็
้ จะรายงาน
การซื ้อขายหลักทรัพย์นนต่
ั ้ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไปทุกครัง้ การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นดังนี ้
ชื่อ – นามสกุล
31 ธ.ค.2556

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2555*

เพิ่ม (ลด)

1. นายเกริ กไกร

จีระแพทย์

-

-

-

2. นายมนตรี

มงคลสวัสดิ์

-

-

-

3. นายระวิ

คอศิริ

4. นายวิฑรู ย์

ว่องกุศลกิจ

5. นายตีรณ

600,000

600,000

-

37,709,110

36,609,110

1,100,000

พงศ์มฆพัฒน์

-

-

-

6. นายสมเกียรติ

เจริ ญกุล

-

-

-

7. นายรัตน์

พานิชพันธ์

-

-

-

8. นายอโนทัย

เตชะมนตรี กลุ

-

-

-

9. นายชนินท์

ว่องกุศลกิจ

17,679,710

17,679,710

-

10. นายเมธี

เอื ้ออภิญญกุล

3,658,000

3,108,000

550,000

11. นายองอาจ

เอื ้ออภิญญกุล

6,092,250

4,234,250

1,858,000

12. นายวีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

-

-

-

13. นายสมยศ

รุจิรวัฒน์

-

-

-

14. นายวรวุฒิ

ลีนานนท์

-

-

-

15. นางสมฤดี

ชัยมงคล

2,126,280

2,126,280

-

16. นายสถิตพงษ์

วัฒนานุชิต

-

-

-

17. นายอัครพงษ์

ไทยานนท์

54,000

54,000

-

18. นางอุดมลักษณ์

โอฬาร

110,000

110,000

-

* หมายเหตุ: เนื่องด้ วย บริ ษัทฯ ได้ ลดราคาพาร์ จากหุ้นละ 10 บาท เป็ น หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องขอหลักทรัพย์ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 26 กันยายน 2556 ดังนัน้ ข้ อมูลจํานวนหุ้นในปี 2555 จึงแสดงจํานวนหุ้นตามราคาพาร์ 1 บาท เพื่อให้
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้น ณ สิ ้นปี 2556 และในปี ตอ่ ไปได้ อย่างชัดเจน
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8.5 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
พนักงานในประเทศ

จํานวนพนักงาน (คน)

ประเทศไทย

301

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3,144

สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,021

ประเทศออสเตรเลีย

1,783

ประเทศมองโกเลีย

169

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2

ประเทศสิงคโปร์

4
รวม

6,424

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในปี 2556 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
้
ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
และในประเทศสิงคโปร์
ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส
เป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น
7,697,246,464.18 บาท
หน่วย : บาท

ปี 2556

ปี 2555

เงินเดือน

6,182,543,331.24

5,966,063,839.02

โบนัส

1,514,703,132.93

1,819,390,356.19

7,697,246,464.18

7,785,454,195.21

รวม

2.2 ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ปี 2556 พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
้
ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และในประเทศสิงคโปร์ โดยบริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงาน เป็ น
จํานวนทังสิ
้ ้น 36,710,273.03 บาท
หน่วย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพ

ปี 2556
36,710,273.03

ปี 2555
33,774,632.22
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(3) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
(4) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทฯ ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ ได้ รับการพัฒนาในทุกๆ ด้ าน ทังเรื
้ ่ องการบริ หาร การ
จัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบตั ิงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิง่ แวดล้ อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety
and Health) ทังนี
้ ้เพื่อให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อันจะส่งผลให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ก้ าวสูค่ วามเป็ นมืออาชีพ (Professional) และก้ าวสูค่ วามเป็ น
มาตรฐานสากล (International Standardization) ต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เป็ นเงิน 5% ของเงินเดือนรวมทังบริ
้ ษัทฯ ซึง่ เป็ นงบประมาณทังใน
้
เรื่ องการส่งพนักงานไปเข้ ารับการศึกษาต่อ โดยการสนับสนุนของบริ ษัทฯ การฝึ กอบรมภายในบริ ษัทฯ และ
การพัฒนาภายในหน่วยงาน
2. จัดให้ มีการอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ บคุ ลากรในบริ ษัทฯ แสดงออกซึง่ ค่านิยมร่วม
บ้ านปู สปิ ริ ต (Banpu Spirit)
3. จัดให้ มี Competency Profile ในแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ ให้
มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ มีความเป็ นมืออาชีพ รองรับความเจริ ญก้ าวหน้ าของบริ ษัทฯ
4. จัดทําแผน และดําเนินการพัฒนาผู้บริ หารในทุกระดับ ในลักษณะโปรแกรมต่อเนื่อง รวมทังการพั
้
ฒนา
ผู้บริ หารด้ วยวิธี One-on-One Coaching เพื่อเตรี ยมพร้ อมกับความต้ องการของธุรกิจตามแผนการเติบโต
ของบริ ษัท
5. จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้ กบั พนักงานระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้น
ไป
6. จัดให้ มี Career Development และ Succession Planning เพื่อให้ พนักงานมีความเจริ ญก้ าวหน้ าใน
หน้ าที่การงานของบุคลากรในองค์กร
7. จัดให้ มีการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ
และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี
8. จัดให้ มีการฝึ กอบรมและเผยแพร่ข่าวสารทางด้ านคุณภาพ สิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับที่กําหนดไว้ และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน
9. ให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรในบริ ษัทฯ ศึกษาและเรี ยนรู้เรื่ องต่างๆ ด้ วยตนเอง ผ่านระบบ ETraining
10. สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน แบ่งปั นประสบการณ์และความรู้ผา่ น Knowledge Sharing Session
เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11. ดําเนินการสํารวจระดับ Employee Engagement ของพนักงาน และดําเนินการปรับปรุง พัฒนางานใน
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเพิ่มระดับ Employee Engagement
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทยึดมัน่ ในหลักการบริ หารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ น
ปั จจัยสําคัญ โดยกําหนดให้ มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตังแต่
้ ปี 2545
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจฉบับที่ใช้ อยูป่ ั จจุบนั เป็ นฉบับที่ 2 ซึง่ มีการปรับปรุงในปี 2548 และ
ประกาศใช้ ในปี 2549 โดยจัดทําเป็ นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจีน ในปี 2555
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ มีความทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นสากลมาก
ขึ ้น เพื่อใช้ อ้างอิงและถือเป็ นแนวปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
บริ ษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตั ิในองค์กร โดยใช้
Key Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึง่ องค์ประกอบของ
วัฒนธรรมองค์กรในส่วนของการยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity) เป็ นตัวชี ้วัด โดยผลการประเมินทังที
้ ่มีการจําแนก
ตามระดับพนักงานและจําแนกตามสถานที่ปฏิบตั ิการอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ในปี 2556 บริ ษัทฯ จัดให้ มีแผนงานส่งเสริ มวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่ มุง่
เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
โดยมีการ
สื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้ วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1)
จัดให้ มีการอบรมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริ ษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
2)
การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตในชื่อ CG Voice เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวปฏิบตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ กําหนดประเด็นที่จะสื่อสารและสอบถามความคิดเห็น
จากพนักงาน โดยความเห็นทังหมดได้
้
รับการสรุปรวบรวมเพื่อเสนอต่อผู้บริ หาร
3)
จัดงาน “CG Day” เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานบ้ านปูฯ ในทุกระดับได้ ตระหนักถึงความสําคัญ
พร้ อมยึดมัน่ และยืนหยัดอยูบ่ นความถูกต้ อง โดยปี 2556 ได้ นําเสนอแนวความคิด “CG Voice” เพื่อ
ยืนยันถึงแนวปฏิบตั ิที่ดีด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทและเชิญประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารบรรยายและตอบ
คําถามเกี่ยวกับเรื่ องบรรษัทภิบาลของบริ ษัท เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิ
ที่กําหนดไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจ ให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการ
ธํารงไว้ ซงึ่ มาตรฐานทางจริ ยธรรม
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น 1 ใน 87 บริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี
เลิศ (Excellent CG Scoring) และเป็ น 1 ใน 30 ในกลุม่ Top Quartileของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าทาง
การตลาดสูงกว่า 10,000 ล้ านบาท จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนประจําปี 2556 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate
Governance Report Awards) จาก SET Awards ประจาปี 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
โดยระบุไว้ ในนโยบาย
บรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิใน
การได้ รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริ ษัทฯ
สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ
้
สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และสิทธิในส่วน
แบ่งผลกําไร
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวก โดยจัดส่งข้ อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้ วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมและใช้ สทิ ธิออกเสียงในการ
ประชุม หรื อมอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เข้ าร่วมประชุม หรื อกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ออกเสียงแทนใน
กรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรื อตังคํ
้ าถามได้
อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ ห้ องแอทธินี
คริ สตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โดยมีกรรมการ 12 คนเข้ าร่วมประชุม ในปี 2556 บริ ษัทฯ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าและแสดงไว้ ที่
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ก่อนวันประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จดั
ในปี 2556 ได้ นําไปไว้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสเสนอข้ อแก้ ไขหากเห็นว่า
การบันทึกมติการประชุมไม่ถกู ต้ องภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ เปิ ดเผยในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ สําหรับการให้ สทิ ธิผ้ ู
ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาเป็ นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการ
โดยเปิ ดรับเรื่ อง
ดําเนินการโดยได้ ประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนธันวาคม
2556
และลงประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ที่
้
ธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและ
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ระบุถงึ ขันตอนและวิ
โปร่งใส ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการแต่อย่างใด
ในปี 2556 มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหนึง่ ครัง้ ในวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธินี
คริ สตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัลเมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โดยมีกรรมการ 12 คนเข้ าร่วมประชุม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกําหนดเป็ นนโยบายต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่ วมมือระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้
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หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ กําหนดไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจเพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและความสมดุลในการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันเป็ นหลัก มีหลักปฏิบตั ิที่สําคัญ ได้ แก่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม โดยกําหนดให้ เป็ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการคุ้มครองสิทธิและ
ได้ รับการปฏิบตั ิด้วยดี รวมทังจั
้ ดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจให้ ผ้ มู ีส่วนได้
เสียได้ ร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระทังคณะ
้
ในปี 2556
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ขยายช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนให้ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม โดยจัดให้ มีระบบรับข้ อร้ องเรี ยนผ่าน website ของบริ ษัท ในหัวข้ อ Corporate Governance โดยใช้ ชื่อ
GNCSecretariat@banpu.co.th โดยมีการติดตามและรายงานอย่างสมํ่าเสมอ
ในส่วนของพนักงาน บริ ษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง จึงกําหนดเป็ น
นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ที่จะให้ การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและ
ภาษา ทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้ าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ บริ ษัทฯ ดําเนินตามมาตรการด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทํางาน
บริ ษัทฯ ได้ ประกาศปรัชญาด้ านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของบริ ษัทฯ โดยยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ (1) หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม (Equitability) (2) หลัก
ผลงาน (Performance Based) (3) หลักความสามารถ (Competency Based) จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและ
เศรษฐกิจโลก บริ ษัทฯ จึงถือเป็ นหน้ าที่ในการพัฒนาพนักงานให้ มีความพร้ อม และสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Adaptability) ด้ วยความยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility) พร้ อมปฏิบตั ิงานในทุกพื ้นที่และสถานการณ์
(Mobility) กล้ าแสดงความคิดเห็นที่ถกู ต้ อง สร้ างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้ เกียรติในความเป็ นมืออาชีพ
(Professionalism) ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริ ษัทฯ มุง่ สร้ างให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ เป็ น “ผู้ยดึ
มั่นในจิตวิญญาณบ้ านปูสปิ ริต” ซึง่ ได้ แก่ นวัตกรรม (Innovation) ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Integrity) ห่วงใยและ
เอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) และเป็ น “พนักงานมืออาชีพ”
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ทังด้
้ านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริ หารจัดการบุคลากรด้ วยความ
เป็ นธรรม ควบคูก่ บั การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่าง
้
นค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการ
ทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการประเมิ
พัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และสนับสนุนคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
(Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination
Committee) อย่างใกล้ ชิด เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริ ษัทฯ ไปสูอ่ นาคตได้ อย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน
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ในส่วนของลูกค้ า บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้นตลอดเวลา โดยกําหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจ ที่จะยึดมัน่ ในการรักษาและปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทําไว้ กบั ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้ าและ
ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม การให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ องเพียงพอ
และทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้ มีระบบและ
กระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ รวมถึงการให้
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้ สนิ ค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ
ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด
นอกจากนี ้ ยังเน้ นถึงการรักษาความลับของลูกค้ าและไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
สําหรับคูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้ บริ ษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและ/หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค
และเป็ นธรรม คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้
สองฝ่ าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธะสัญญาที่ตกลงกัน
ไว้
สําหรับคูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทฯ กําหนดเป็ นนโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรม
ธุรกิจ ที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องกับหลักสากล ภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการ
แข่งขันทางการค้ า ไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคูค่ ้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการ
ดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
ส่วนชุมชนและสังคมทัว่ ไปนัน้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม มุง่ สร้ างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อมไปพร้ อมกัน โดย
ให้ ความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ และถือเป็ นนโยบาย
ของบริ ษัทฯ ที่จะยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน มุง่ มัน่ ที่
จะใช้ ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทังที
้ ่ ดําเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
และชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน
(Sustainable Development Policy) โดยนํามาใช้ เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริ ษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น
การรายงานเรื่ องภาวะโลกร้ อน (Green House Effect) ที่เหมืองถ่านหินหรื อโรงไฟฟ้ารวมถึงการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานด้ านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม ซึง่
ครอบคลุมการบ่งชี ้ประเมิน และบริ หารจัดการความเสี่ยงอันเป็ นผลมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ที่จะเกิดต่อ
พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สิง่ แวดล้ อม และชุมชนที่บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู่
เพื่อสนับสนุนนโยบายข้ างต้ น บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility) หรื อ ซีเอสอาร์ (CSR) ตามความเชื่อที่วา่ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาไปพร้ อมๆ กับสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม” ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ บ้ านปูฯ จึงให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ น
สร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง่ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ จากรายได้ ของบริ ษัทฯ
เพื่อใช้ ดําเนินกิจกรรม ซีเอสอาร์ ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ใน
ประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจด้ วย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เน้ นการ
ส่งเสริ มและพัฒนา “การเรี ยนรู้ ” ในหลากหลายด้ านให้ แก่กลุม่ เป้าหมายหลักของกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบ้ านปูฯ ซึง่
้ ้
ได้ แก่ เด็กและเยาวชน ที่จะเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต ทังนี
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เพราะบริ ษัทฯ เชื่อว่า “การเรี ยนรู้ ” จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา นอกจากนี ้ยังได้ ดําเนินการปลูกฝั ง
จิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ ดํารงอยูเ่ ป็ นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยใช้ หลักการ “ทําด้ วยใจ” หรื อ
“Do by Heart” บนพื ้นฐานของความ”จริ งใจ” “จริ งจัง” และ “เต็มใจ”ในการดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
4. การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ องแอทธินีคริ สตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทัง้
ข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนประชุม โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมจํานวน 12 คน ซึง่ รวมถึงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และผู้สงั เกตการณ์อิสระจากสํานักงานกฎหมายเข้ าร่วม
ประชุมด้ วย
ประธานในที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และสอบถามข้ อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นและขอคําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดทํา
รายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จและเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ และเสนอแนะการแก้ ไขได้ ภายในภายใน 30 วัน
ในปี 2556 มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหนึง่ ครัง้ ในวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธินี
คริ สตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัลเมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โดยมีกรรมการ 12 คนเข้ าร่วมประชุม
5. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผน
กลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้นําเสนอ และ
คณะกรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ ายบริ หารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ เกิดความเห็นชอบร่วมกัน
ก่อนที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังประธานเจ้
้
าหน้ าที่บริ หารให้ เป็ นผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนากลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และได้ พิจารณากําหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ชดั เจนระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการย่อย และฝ่ ายบริ หาร
ในปี 2556 ฝ่ ายบริ หารโดยการนําของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจ
สําหรับแผน 5 ปี (ปี 2553 – ปี 2558) เพื่อให้ แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และเพื่อให้ มีการประเมินความเสี่ยงและเตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทฯ ในการดําเนิน
้ ภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ เข้ าร่วมในการให้
แนวทางธุรกิจนันๆ
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ความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสําหรับบริ ษัทฯ
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
อนุมตั ิแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2556
6. ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
บริ ษัทฯ ถือเป็ นนโยบายสําคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน บริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ถึงข้ อปฏิบตั ิสําหรับ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ และในกรณีที่จําเป็ นต้ องทํารายการดังกล่าวต้ องกระทําโดยมีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนัน้ จะต้ องไม่มีสว่ นใน
การพิจารณาอนุมตั ิ
หากรายการใดเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน
อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังกําหนดข้ อห้ ามไม่ให้ ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน หรื อทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทังไม่
้ ใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อ
ขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่
ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งานนันๆ
้ เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผล
ต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเหล่านันจะต้
้ องทําสัญญาเก็บรักษาข้ อมูลภายใน
(Confidentiality Agreement) ไว้ กบั บริ ษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. จริยธรรมธุรกิจ
นอกจากการยึดมัน่ ในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ มีการ
ดําเนินธุรกิจให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเป็ นรูปธรรม โดยให้ ความสําคัญในเรื่ องเป้าหมายและวิธีการ
ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจมีการกําหนดเป้าหมายไว้ ใน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมถึง
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความสําเร็จนัน้
อุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้ อพึงปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิที่บริ ษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน ที่ต้องเกี่ยวข้ องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งขันทางการค้ า และ สังคมส่วนรวม
บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ อง
รับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ มีการจัด
ประชุมชี ้แจง จัดทําสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทํากิจกรรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ พนักงาน
ของบริ ษัทฯ
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศรับทราบและเข้ าใจถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรม
บริ ษัทฯ กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับสายงานในองค์กรต้ องดูแลรับผิดชอบให้ พนักงานภายใต้ สายบังคับบัญชาของตน
ทราบ เข้ าใจ และส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่างจริ งจัง และพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตนเป็ น
ตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจแล้ ว บริ ษัทฯ มีโครงการ
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สร้ างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) สําหรับพนักงานเพื่อเสริ มสร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่
ดีร่วมกัน โดยกําหนดเป็ นคําแนะนําสําหรับพนักงานที่ชดั เจนว่าสิง่ ใดควรปฏิบตั ิ สิง่ ใดควรละเว้ นการปฏิบตั ิ ซึง่
สอดคล้ องกับแนวนโยบายที่กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ซึง่ ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
8. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริ ษัทฯ
โดยปั จจุบนั มี
จํานวนกรรมการ 12 คน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน
และมีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน
ในปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ทังในด้
้ านสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่เป็ นอิสระแล้ ว
เห็นว่าสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หารมีความเหมาะสมแล้ ว
9. การรวมหรื อแยกตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยมี
บทบาท อํานาจ และหน้ าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้ างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ประธานกรรมการคนปั จจุบนั เป็ นกรรมการอิสระ
10. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าในทุกวันพุธ
สุดท้ ายของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น ในการประชุมมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
การจะเพิ่มวาระการประชุม
ภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทําได้ เฉพาะเรื่ องที่มีเหตุผลความจําเป็ นมากเท่านัน้
และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจาก
ประธานกรรมการบริ ษัท การประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณสามชัว่ โมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและ
แสดงความเห็นอย่างเปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุ ปที่ได้ จากที่ประชุม ใน
กรณีที่กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในเรื่ องที่กําลังพิจารณาต้ องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณา
้
เรื่ องนันๆ
บันทึกการประชุมจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และหลังจากที่ผา่ นการรับรองจากที่ประชุมแล้ วจะมีการลง
นามรับรองความถูกต้ องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริ ษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เอกสาร
ที่จดั เก็บจะมีทงบั
ั ้ นทึกการประชุมซึง่ ถูกจัดเก็บอยูใ่ นรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็ นต้ นฉบับ และการสแกนต้ นฉบับเพื่อ
ความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบอ้ างอิงได้ และการจัดเก็บเป็ นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะ
รวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้ วย
บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถอ้ างอิง
ย้ อนหลังได้ อย่างน้ อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาข้ อมูล และความเสี่ยงจาก
ภัยพิบตั ิตา่ งๆ
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้ วย คณะกรรมการและผู้บริ หาร ส่วนของคณะกรรมการ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดยมีกรรมการอิสระเป็ นจํานวน
ครึ่งหนึง่ ของกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการอิสระ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี ้
1. นายสมเกียรติ
2. นายมนตรี
3. นายตีรณ

เจริ ญกุล
มงคลสวัสดิ์
พงศ์มฆพัฒน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2556 และจะสิ ้นสุดวาระ
การดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
โดยมี นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ด้านบัญชีและการเงินของบริ ษัทฯ ในอดีตเป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบบริ ษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด และได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ทําการสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2537
นางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชยั ผู้อํานวยการอาวุโสสํานักงานตรวจสอบภายใน เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้ านการเงินของบริ ษัทฯ สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และจัดทํารายงาน หรื อให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้ บ ริ ษัท ฯ ปฏิ บัติตามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
6.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. ตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการบริ ษัท
ผู้จัด การ หรื อ บุค คลซึ่ง รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ.2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื อ้ งต้ น ให้ แ ก่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ และผู้สอบบัญชี ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
8. สอบทานและติดตามการบริ หารความเสี่ยงที่สําคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ
ฝ่ ายบริ หาร และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ ทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับ
คูส่ ญ
ั ญาเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังให้
้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากํ าลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
12. ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อชี ้แจงหรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
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13. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึ กษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
14. สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน และ
สมาชิกทังหมดเป็
้
นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าที่หลัก 2 ด้ าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและ
้ ดตามการปฏิบตั ิตามนโยบาย
แนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ พร้ อมทังติ
และหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน้ และมีหน้ าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารง
ตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการสายขึ ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิหรื อ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังมีหน้ าที่
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อม
ทังร่้ วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน และในปี 2556 คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เริ่ มใช้ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2555 เป็ นต้ นไป
ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 5 ครัง้ โดยมีกรรมการทุกคนเข้ าประชุมครบทุก
ครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วยดังนี ้
1. นายอโนทัย
2. นายระวิ
3. นายวีระเจตน์

เตชะมนตรี กลุ
คอศิริ
ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดเดิมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2553
และจะสิ ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าที่หลัก 2
ด้ าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรม ทางธุรกิจ พร้ อม
ทังการติ
้
ดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน้
และมีหน้ าที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื่อ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการสายขึ ้นไป) และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
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1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาล
จริ ยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุ งนโยบายบรรษัทภิบาลให้ เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริ ษัท
้ ดให้ มี
และพนักงาน ให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด พร้ อมทังจั
ระบบงานรับข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
้ ดตามการทํา
ของกรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท พร้ อมทังติ
แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการสายขึ ้นไป)
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เมื่อครบวาระ
หรื อมีตําแหน่งว่างลง หรื อตําแหน่งผู้บริ หารอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัท ต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท พร้ อมทังร่้ วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา ให้ สอดคล้ องกับภาวการณ์
7. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี ้
1. ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญฝ่ ายจัดการหรื อ
หัวหน้ างานเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจง หรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดย
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
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(3) คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน และสมาชิก
ทังหมดเป็
้
นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
ในปี 2556 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 7 ครัง้ กรรมการทุกคนเข้ าประชุมครบทุกครัง้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยดังนี ้
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
2. นายวิฑรู ย์
ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2553 และจะ
สิ ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารผลตอบแทนต่างๆ
ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคํานึงถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อกําหนด
ผลตอบแทนการปฏิบตั ิงานประจําปี
3. พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง หลักเกณฑ์ตา่ งๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2 ให้ เหมาะสมกับ
หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และให้ สอดคล้ องกับภาวะตลาดด้ วย
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําปี ตลอดจนผลประโยชน์
อื่นใดของพนักงานบริ ษัท
5. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้
สอดคล้ องกับภาวการณ์
6. จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนดําเนินการดังนี ้
1. ในการปฏิบตั ิตามขอบเขต อํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ า
งานเข้ าร่วมประชุมเพื่อชี ้แจง หรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
2. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนอาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ โดย
บริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
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9.3 คณะกรรมการและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ มีจํานวนร้ อยละ 50 ของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
1. นายเกริ กไกร
จีระแพทย์
กรรมการอิสระ
2. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ
เจริ ญกุล
กรรมการอิสระ
5. นายรัตน์
พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ
6. นายอโนทัย
เตชะมนตรี กลุ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกําหนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลง
ุ สมบัติ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการถื อ หุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
ผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํ ารายการทางการค้ าที่ กระทําเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ูยืม คํา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวน
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5.

6.

7.
8.

9.

ใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุนว่า ด้ ว ยหลักเกณฑ์ ในการทํ า รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนี ท้ ี่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อหุ้นส่วนของ ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรื อ
บริ ษัท ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้ างหุ้นส่ว น หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ า ง
้
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
ของบริ ษัทอื่ น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กําหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต
้
ในช่วงสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคําขออนุญาตที่ยื่นต่อสํานักงานตังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่ผ้ ขู ออนุญาตแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญาตได้ รับการ
ผ่อนผันข้ อห้ ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็
ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7
แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และ
จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
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ก. ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ข. เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็ น ของคณะกรรมการของผู้ข ออนุญ าตในการเสนอให้ มี ก ารแต่ ง ตัง้ บุค คลดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ (5) และ ข้ อ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การ
ทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็ นผู้ทําหน้ าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อ
้
าเนินการประกอบด้ วย
ทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลงด้ วยเหตุอื่น ขันตอนการดํ
1. ทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งในภาพรวมให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ ตรงกับสถานการณ์และความต้ องการของบริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ วคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น เพื่อลงมติแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อไป
ในการสรรหากรรมการที่ครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที่วา่ งลง เป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 1 ใน 3 โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัททุกคนเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม
ขณะที่บริ ษัทฯประกาศทางเว็บไซท์เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยทําการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมภายในเวลาและ
เงื่อนไขที่กําหนด ซึง่ มีระยะเวลาในการเสนอมากพอสมควร รายชื่อที่ได้ รับการเสนอจากคณะกรรมการและผู้ถือ
หุ้นรายย่อยทังหมดจะเข้
้
าสูก่ ระบวนการสรรหาโดยมีการพิจารณาทังด้
้ าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
คุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ โครงสร้ างและการทํางานร่วมกันของคณะกรรมการบริ ษัท
รายชื่อผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อทังหมดจะมากกว่
้
า 2 เท่าของกรรมการที่วา่ งลง และผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นผู้เห็นชอบการแต่งตังกรรมการด้
้
วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนเสียงผู้ถือ
หุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนกรรมการเป็ นรายบุคคล
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งผู้บริ หาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ จดั ให้ มีการ
ติดตามความคืบหน้ าแผนสืบทอดตําแหน่งที่ครอบคลุมตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบตั ิการ และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอด
ตําแหน่งที่สําคัญต่อไปในอนาคต
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9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการ บริ ษัทย่อย รวมถึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ การบริ หารงานเป็ นไปอย่างมี
ศักยภาพ มีประสิทธิภาพในด้ านต่างๆ ดังนี ้
นโยบายการลงทุนของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
1. ฝ่ ายบริ หารจะต้ องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื ้องต้ นการลงทุนโดยคณะกรรมการกลัน่ กรองการ
ลงทุน (Investment Committee) แล้ วจึงนําเสนอผลการประเมิน พร้ อมทังสรุ
้ ปภาวการณ์ลงทุนเพื่อนําเสนอ
ยังคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิโครงการ ซึง่ จะต่อเนื่องถึงการพัฒนาโครงการ การขยายการลงทุน
และการอนุมตั ิงบลงทุน
้ ้หากมีการต้ องจัดตังบริ
้ ษัทย่อย หรื อยกเลิกบริ ษัทย่อยเพื่อการบริ หาร
นโยบายที่สําคัญของบริ ษัทย่อย ทังนี
จัดการของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้มีอํานาจอนุมตั ิดงั กล่าว
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิรายการลงทุนที่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์
3. บริ ษัทย่อยต้ องรายงานผลการประกอบการและการดําเนินงานของธุรกิจที่สําคัญ พร้ อมทังวิ
้ เคราะห์ความ
อ่อ นไหวทางธุ รกิ จ และการประเมิ น ผลโดยเปรี ย บเที ยบกับ เป้ าหมาย รวมถึ ง แสดงความคิ ดเห็ น หรื อ
ข้ อเสนอแนะแนวทางการบริ หารกิจการของแต่ละบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
หรื อปรับปรุงส่งเสริ มให้ ธุรกิจของบริ ษัทในเครื อมีการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริ หารงานส่วนกลาง
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารให้ สายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อการทําหน้ าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบความคืบหน้ าเป็ นราย
ไตรมาส
สําหรับการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยได้ บริ หารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่แต่งตัง้
ผู้บริ หารที่จะไปปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการในบริ ษัทต่างๆ เพื่อให้ มีทิศทางที่สอดคล้ องและเชื่อมโยงในด้ านนโยบาย
และกลยุท ธ์ ทัง้ นี โ้ ดยพิ จ ารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บ ริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท นัน้ ๆ สถานที่
ปฏิบตั ิงาน (กรณีที่เป็ นกรรมการในบริ ษัทต่างประเทศ) รวมถึงสุขภาพและความพร้ อมของผู้บริ หาร ซึ่งมีการ
ทบทวนรายชื่อกรรมการในบริ ษัทย่อยอย่างน้ อยปี ละครัง้
นโยบายด้ านการงบประมาณ
การทํางบประมาณลงทุนและดําเนินการต้ องเป็ นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบริ ษัทย่อยที่สอดคล้ อง
กับระเบียบงบประมาณของบริ ษัทฯ และการการจัดทําและทบทวนงบประมาณฯ ต้ องดําเนินการตามกรอบ
เวลาและจัดส่งข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับการดําเนินการของบริ ษัทฯ การลงทุนในโครงการที่มีมลู ค่าสูงกว่า 1,500
ล้ านบาท และการใช้ เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ รวมร้ อยละ 10 ต้ องขออนุมตั ิตอ่
คณะกรรมการบริ ษัท
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9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และได้ กําหนดนโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล ความ
โปร่งใสรายงานทางการเงินและการดําเนินการไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ ในการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงิน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสมํ่าเสมอ
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่ งครัด เมื่อกรรมการบริ ษัทหรื อ
ผู้บริ หารมีการเปลี่ยนแปลงการซื ้อขายหุ้นตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ได้ มีการรายงานข้ อมูลให้ กบั หน่วยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และมีการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้ อมูลภายในโดยได้ กําหนดเป็ นข้ อ
ปฏิบตั ิไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ ในหัวข้ อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะการใช้
ข้ อมูลของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่จะต้ องเก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทฯ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรื อ
ราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้ มีกําหนดข้ อปฏิบตั ิไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท พ.ศ. 2552 และกําหนดในข้ อ
ปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี ้
1. ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ อง
การทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการ
เป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ไปแล้ ว
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยห้ ามไม่ให้ กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริ ษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในกรณีที่จําเป็ นต้ องทํา
รายการดังกล่าวบริ ษัทฯ ต้ องดูแลให้ ทํารายการด้ วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการนันเข้
้ า
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
ข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการ
้
บตั ิของกรรมการบริ ษัทได้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนันในแนวปฎิ
กําหนด แนวทางสําหรับกรรมการหากได้ รับรู้ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และกําหนดให้ มีการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นประจําทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน บริ ษัทฯ ได้ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology: IT) มาใช้ ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับ
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานมีสว่ นร่วม
้ เข้ าข่ายการเก็บ
ในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งานนันๆ
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รักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเหล่านันจะมี
้ การทํา
สัญญาการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้ กบั บริ ษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับ
ั ้ าผิดวินยั
ในหมวดวินยั และลงโทษกําหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นวินยั ที่กําหนดไว้ ให้ ถือว่าพนักงานผู้นนทํ
และต้ องได้ รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิ ดเผยความลับของบริ ษัทฯ เจตนาทําลายชือ่ เสียง ความ
เชือ่ ถื อหรื อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อันเป็ นเหตุให้บริ ษัทฯ ได้รบั ความเสียหายหรื อสูญเสียโอกาสทางธุรกิ จ” พนักงานผู้ทําผิดจะ
ได้ รับโทษรุนแรงถึงขันไล่
้ ออก
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัทฯ ได้ แก่ ความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้นแต่งตัง้
1. นายสมชาย จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 และหรื อ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และหรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี
แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ที่มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2556 ด้ วยค่าสอบบัญชีเป็ นเงินรวม 2,100,00 บาท รวมทังรั้ บค่า
สอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและงบการเงินรวมจํานวนเงิน 53,361,421 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
- ไม่มี –
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกําหนด ยกเว้ นบางเรื่ องที่บริ ษัทมิได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบ ดังนี ้
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรั บบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.4 คณะกรรมการควรกําหนดวาระการดําารงตําาแหน่งของ กรรมการไว้ อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ ในนโยบายการกําากับ
ดูแลกิจการ
แนวปฏิบัตขิ องบริษัท บริ ษัทฯ มิได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้ หากแต่กําหนดการเกษี ยณอายุ
ของกรรมการที่ 72 ปี โดยระบุไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาล (ข้ อ 4.7 การเกษี ยณอายุของกรรมการ)
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1.5 คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทมีความ
เป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง

เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท

โดยความเป็ นอิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตาม

หลักเกณฑ์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรกําหนดให้ กรรมการ
อิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้
แรก ในกรณีที่จะแต่งตังกรรมการอิ
้
สระนันให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึง
ความจําเป็ นดังกล่าว
แนวปฏิบตั ขิ องบริษัท บริ ษัทฯ พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็ นในกรณีที่แต่งตัง้ กรรมการอิสระให้ ดํารง
้
นมาตรฐานการ
ตําแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ทังนี
้ ้นอกจากบริ ษัทฯ ใช้ กระบวนการในการสรรหาและแต่งตังกรรมการเป็
พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ดํารงตําแหน่งครบตามวาระในแต่ละคราวแล้ ว

บริ ษัทฯได้ พิจารณาความจําเป็ นที่

กรรมการอิสระต้ องมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี เพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดย่ อย
้
คณะกรรมการสรรหาทําหน้ าที่พิจารณา
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาควรเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กําหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึง่ จะ
้
ทังนี
้ ้ควรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขันตอนในการสรรหา
้
กรรมการ
นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงให้ ทราบ
แนวปฏิบัตขิ องบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน และมีประธาน
คณะกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.3 บริ ษัทควรจัดให้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการอย่างน้ อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผย การดําเนินการดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี
้
และการประเมินผล
แนวปฏิบัตขิ องบริษัท บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี โดยมิได้ มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกําหนด แนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilites : CSR)
ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่วา่ “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาควบคูไ่ ปกับการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม” บ้ านปูฯ ให้ ความสําคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมในทุกพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรกิจ โดยให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่าสมํ่าเสมอ และได้ จดั สรรงบประมาณส่วนหนึง่ จาก
รายได้ ของบริ ษัทฯ เพื่อใช้ ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์ ) ทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ ในประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ได้ แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2554 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ ประกาศกลยุทธ์ การดําเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ในระยะ 5 ปี ข้ างหน้ า
(2554 - 2558) โดยใช้ “การเรี ยนรู้ ” หลากหลายรูปแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ ของบริ ษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า
“การเรี ยนรู้ ” จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเน้ นการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้ วยหลักการ “ทําด้ วยใจ” หรื อ “Do by Heart” บนพื ้นฐาน
้ ้ เพื่อให้ การดําเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้
ของความ “จริ งใจ” “จริ งจัง” และ “เต็มใจ” ทังนี
ดําเนินการปลูกฝั งจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ ดํารงอยูเ่ ป็ น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ ชมุ ชนและสังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน
10.1 นโยบายภาพรวม
“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้ องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม” คือ ปณิธานในการดําเนินธุรกิจที่
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทในเครื อยึดมัน่ มาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดําเนินธุรกิจ และ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ในการเป็ นบริ ษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุง่ มัน่ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
คุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมัน่ ในความเป็ นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ด้ วยเหตุนี ้ บ้ านปูฯ จึงมุง่ สร้ างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้ อม ทังในและนอกกระบวนการผลิ
้
ตของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะ
้
วย “ความใส่ใจและคํานึงถึงความรับผิดชอบ” ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ถูกต้ อง
ดําเนินกิจกรรมการผลิตในทุกขันตอนด้
ตามกฎระเบียบ กฎหมาย และได้ มาตรฐานสากล มีจริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็ น
พลเมืองที่ดีในทุกพื ้นที่ที่เราดําเนินธุรกิจ
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรั บผิดชอบต่ อสังคม” ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อ มีดงั นี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมดังที่ปรากฏในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงการ
จัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลแลคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ 2555 เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้ วยคุณธรรม จริ ยธรรม 2548 เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธํารงไว้ ซงึ่ มาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ผู้ถือหุ้น บริ ษัท และ
สังคม
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ หัวข้ อที่ 3.4 เกี่ยวกับการให้ และรับสินบนไว้ ดงั นี ้
 ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหมา ผู้จดั ส่งสินค้ า ที่ปรึกษา
และผู้ที่บริ ษัทฯทําธุรกิจด้ วย
 ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ลูกค้ า สหภาพแรงงาน หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ
 สําหรับเรื่ องของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ หัวข้ อที่ 3.5
ไว้ ดงั นี ้ ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้ และรับของขวัญ ของกํานัลใดๆ จากคู่ค้า หรื อผู้ที่บริ ษัทฯ
ทําธุรกิจด้ วย เว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้ องกับทางธุรกิจ (บริ ษัทฯ จัดให้ มี
ั ้ กรและอยูใ่ นข้ อกําหนด
คณะกรรมการ เป็ นผู้กําหนดชนิดและมูลค่าขวัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เพื่อใช้ ทงองค์
ดังกล่าว)
ตังแต่
้ ปี 2552 ที่สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย IOD (The Thai Institute of Directors
Association) รณรงค์ให้ มีการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดยภาคเอกชน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553 บริ ษัทฯ ได้ ร่วมแสดง
้ ติดตามหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ และให้ ความ
เจตนารมณ์การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กับ IOD ต่อจากนันได้
ร่วมมือสนับสนุน IOD ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี ้แจงหรื ออบรมสัมมนาในเรื่ อง โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2555 จัดตังคณะกรรมการแนวร่
้
วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (Private Sector
้
วิธีการเพื่อรับรองการเป็ นสมาชิก
Collective Action Coalition Council, CAC) มี IOD เป็ นเลขานุการ กําหนดขันตอน
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และกําหนดแบบประเมินตนเองให้ บริ ษัทต่างๆ ใช้ เป็ นแนวทาง
บริ ษัทฯ ได้ เสนอข้ อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง และทําการประเมินตนเองแล้ ว
ในทางปฏิบตั ิ
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ มีแนวทางระบุและไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจอย่างครบถ้ วน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์ เช่น ในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินงาน บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงานต้ อง
มากกว่าระเบียบข้ อบังคับการจ้ างแรงงานเด็กในประเทศนันๆ
้ หรื อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริ ษัทฯ ได้ เปิ ด
โอกาสให้ พนักงานสามารถจัดตังสหภาพแรงงานเพื
้
่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้ อตกลงการทํางาน
ให้ กบั พนักงานอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานในทุกไตรมาส
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีความเชื่อว่าความสําเร็จขององค์กรขึ ้นอยูก่ บั คนที่มีความสามารถ และมีพฤติกรรมอย่างเหมาะสม การ
ให้ โอกาสพนักงานทุกเชื ้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อพนักงานใน
ทุกกระบวนการของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นสิง่ สําคัญ โดยบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริ ษัทฯ ให้ โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ
มีพนักงานมากถึง 12 สัญชาติ และในกระบวนการบริ หารค่าตอบแทน บริ ษัทฯ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่

หน้ า 137

เชื่อมโยงกับผลสําเร็จของงาน มีการจัดตังคณะกรรมการกํ
้
าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินค่างาน
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในทุกขันตอนการบริ
้
หารค่าตอบแทน เป็ นต้ น
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า และไม่เป็ นอันตรายต่อผู้นําไปใช้ งาน
เช่น บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันสิง่ เจือปนในถ่านหินโดยการติดตัง้ GPS ที่รถดันถ่านหินที่ทา่ เรื อบอนตัง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ รถดันถ่านหินกดใบมีดหน้ ารถลงไปถึงพื ้นหินของลานกองถ่าน ขณะดันถ่านหินลงสายพาน ซึง่ จะทํา
ให้ เศษหินปนไปกับถ่านหินได้
6. การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ถือเป็ นความ
ท้ าทายที่สําคัญของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ได้ มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นในทุกโครงการ เพื่อให้ สามารถวางแผนผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคูไ่ ปกับ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสม ซึง่ เมื่อประเมินประเด็นต่างๆ รอบด้ านแล้ ว บริ ษัทฯ มี
ประเด็นด้ านสิง่ แวดล้ อมที่สําคัญ ได้ แก่ การอนุรักษ์ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปฏิบตั ิตาม
กฏหมาย การใช้ ประโยชน์ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ กระบวนการบริ หารจัดการในแต่ละด้ านสามารถ
ศึกษาในรายละเอียดจากรายการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของบริ ษัทฯ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้ าง โดยมุง่ ตอบสนอง “ความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชน” เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกใน
้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน
ชุมชนได้ มี “ส่วนร่วม” เพื่อยกระดับชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ ดีขึ ้นทังในด้
สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้ องถิ่น
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ซึ่งได้ จากการดําเนินงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่ช่วยให้ องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ ม “นวัตกรรม” ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริ ต” โดยในแต่ละปี บริ ษัทฯ จัด
กิจกรรมให้ มีการนําเสนอ แลกเปลี่ยน และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น โดยมีคณะกรรมการซึง่
ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้พิจารณา สําหรับโครงการดีเด่นด้ านสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ การนํานํ ้ามันที่ใช้ แล้ ว
มาทดแทนนํ ้ามันดีเซลเพื่อเป็ นส่วนผสมในการทําวัตถุระเบิดที่เหมืองคิทาดิน-ทันดุง มายัง ซึง่ เป็ นการจัดการ
นํ ้ามันที่ใช้ แล้ วซึง่ จัดเป็ นของเสีย มาใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
(1) กระบวนการจัดทํารายงาน ในการจัดทํารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานตามกรอบของ
Global Reporting Initiative (GRI) โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียที่สําคัญหลายภาคส่วน เช่น ลูกค้ า พนักงาน
ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ชุมชน และภาครัฐ ซึง่ ผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวมีสว่ นในการระบุประเด็นด้ านความยัง่ ยืนที่สําคัญ
ของตนผ่านทางช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เช่น การประชุมร่วมกัน การตอบแบบสอบถาม ซึง่ บริ ษัทฯ จัด
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ให้ เรื่ องที่มาจากผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นประเด็นจากภายนอก หลังจากนัน้ บริ ษัทฯ จะนําประเด็นจากภายนอกดังกล่าว
มาเทียบเคียงกับประเด็นภายในที่เกี่ยวข้ องกับความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ แล้ วนํามาสรุปเป็ นหัวข้ อที่จะรายงานใน
รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในขันตอนสุ
้
ดท้ าย
(2) การดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายที่บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
บริ ษัทฯ มีกระบวนการสร้ างความมัน่ ใจเรื่ องการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายหลายวิธี ทังจากภายในและ
้
ภายนอกองค์กร การตรวจสอบการดําเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริ ษัทฯ จะกระทําผ่านกระบวนการ Quality
Assurance Review (QAR) ซึง่ เป็ นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองระหว่างสํานักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ
กับสํานักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึง่ กระทําโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สําหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกก็มีหลายช่องทางเช่นกัน เช่น การตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ
โดยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าไปทําการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็ นระยะ
โดยเฉพาะประเด็นด้ านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process) ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ประเทศไทย
ในปี 2556 ที่ผา่ นมา บ้ านปูฯ ยังคงดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ หลังกระบวนการผลิต (after process) อย่างต่อเนื่อง ซึง่
ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิง่ แวดล้ อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึง่
ทุกกิจกรรมล้ วนแต่มีประเด็นสําคัญร่วมกัน คือ การส่งเสริ มให้ เกิด “การเรี ยนรู้” อย่างต่อเนื่อง และในหลากหลาย
รูปแบบ ทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
ด้ านพัฒนาการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ดําเนินโครงการนี ้ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 10 โดยส่งครูภาษาอังกฤษเจ้ าของภาษาไปดําเนินการสอน
ภาษาอังกฤษที่โรงเรี ยน 6 แห่งใน จังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้ านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
แก่นกั เรี ยนและครูในโรงเรี ยนอุปถัมภ์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมเยาวชนไทยในการก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่
จะถึงนี ้ นอกจากนี ้ยังได้ มอบทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรี ยน เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพและการส่งเสริ มการ
ุ ธรรม รวมทังพั
้ ฒนาครูให้ มี
เรี ยนรู้ด้วยตนเองของเด็กนักเรี ยน โดยมีเป้าหมายในการสร้ างเยาวชนให้ มีความรู้คคู่ ณ
ศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนที่สงู ขึ ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเหล่านี ้ให้ มีมาตรฐานทัดเทียม
กับโรงเรี ยนในเมือง และกลายเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ของการดําเนินโครงการฯ บริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่างๆ
ของโรงเรี ยนทัง้ 6 แห่ง คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่า 28 ล้ านบาท ส่งผลให้ โรงเรี ยนในอุปถัมภ์เหล่านี ้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา เด็กนักเรี ยนมีการพัฒนาทางด้ านการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ และด้ านคุณธรรมที่ดีขึ ้น โดยนักเรี ยนจาก
โรงเรี ยนหลายแห่งได้ รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรมในระดับภาคและในระดับ
ประเทศ ในขณะที่บคุ ลากรครูมีความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้ เด็ก
นักเรี ยนรู้ จกั คิดวิเคราะห์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวมกลุม่ เป็ นเครื อข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
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ส่วนในระดับโรงเรี ยนนัน้ พบว่าโรงเรี ยนมีมาตรฐานการเรี ยนการสอนที่สงู ขึ ้น สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน และ
ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นโรงเรี ยนตัวอย่าง โรงเรี ยนต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนนําร่องในด้ านต่างๆ
ทุนการศึกษาสําหรั บนักศึกษาสาขาธรณีวทิ ยาและวิศวกรรมเหมืองแร่
บริ ษัทฯ
สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้ านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ซงึ่ กําลังขาดแคลนอยูใ่ นปั จจุบนั อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 5 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ จํานวน 10 คน
จาก 4 สถาบันการศึกษา ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ตลอด 5 ปี ที่ผา่ นมามีนกั ศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนแล้ วทังหมด
้
48 คน
ด้ านการพัฒนาสิง่ แวดล้ อม
ค่ ายเพาเวอร์ กรี น 8 “ร่ วมรั กษ์ โลกเขียว ร่ วมลดโลกร้ อน เตรี ยมสู่อาเซียนหนึ่งเดียว”
บริ ษัทฯ ร่วมกับคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์ กรี น”
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่เยาวชนในด้ านวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม เพื่อนําไปสูก่ ารอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน ในปี 2556 “ค่ายเพาเวอร์ กรี น 8” จัดขึ ้นภายใต้ แนวคิด “วิกฤตินํ ้า วิกฤติโลก เพาเวอร์ กรี น รวม
พลัง จัดการนํ ้าข้ ามพรมแดน” โดยมีนกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ จํานวน 65 คนจากโรงเรี ยน
ทัว่ ประเทศเข้ าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี ้ บ้ านปูฯ และคณะสิง่ แวดล้ อมฯ ยังคงจัด “ค่ายผู้นําเยาวชน
วิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม” เป็ นครัง้ ที่ 6 เพื่อสร้ างและขยายเครื อข่ายเยาวชนด้ านวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทัง้
เครื อข่ายชาว “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น จากการดําเนิน “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ตลอด 8 ปี ที่ผา่ นมา มี
นักเรี ยนเข้ าร่วมค่ายดังกล่าวแล้ วประมาณ 535 คน นอกจากนี ้ ยังได้ พฒ
ั นาผู้นําเยาวชนด้ านสิง่ แวดล้ อม เพื่อทําหน้ าที่
เป็ นพี่เลี ้ยงแก่เยาวชน “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” รวมทังขยายเครื
้
อข่ายด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมประมาณ 120 คน
ด้ านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3
ปี 2556 โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change) ได้ สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ตอ่ เนื่องเป็ นปี ที่ 3 โดยมุง่ สนับสนุน “กิจการเพื่อสังคม” ที่ดําเนินการโดยเยาวชน และ
มุง่ เน้ นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม ด้ วยการใช้ การบริ หารจัดการเชิงธุรกิจ ตลอดจนคุณธรรมในการ
ดําเนินกิจการเพื่อสังคม ทังนี
้ ้ได้ สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชนผู้เข้ าร่วมโครงการจํานวน 11 ทีม
สําหรับทดลองดําเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเองเป็ นระยะเวลา 3 เดือน และได้ คดั เลือก 4 ทีมที่มีผลการดําเนินงาน
โดดเด่นเพื่อดําเนินกิจการระยะที่สองเป็ นเวลาอีก 6 เดือน ซึง่ ทังสี
้ ่กิจการเกี่ยวข้ องกับประเด็นด้ านการศึกษา คนพิการ
การท่องเที่ยวชุมชน และการระดมเงินเพื่อองค์กรพัฒนาสังคม
ตังแต่
้ เริ่ มดําเนินงานในปี 2554 โครงการ Banpu Champions for Change ได้ ให้ การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจํานวน
รวม 31 กิจการ ให้ มีโอกาสทดลองดําเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง นอกจากนี ้ยังได้
ส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคมจํานวน 12 กิจการที่มีผลการดําเนินงานโดดเด่น ให้ สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเพื่อดําเนินการต่อได้ อย่างยัง่ ยืน โดยตลอดระยะเวลาดําเนินงาน โครงการ Banpu Champions for Change ยัง
ได้ ให้ คําปรึกษา และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ประกอบการเพื่อสังคมในด้ านต่างๆ เช่นการพัฒนา
โมเดลธุรกิจ การวางแผนด้ านการเงิน และการวัดผลทางสังคมเป็ นต้ น
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู
สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปู ได้ ดําเนินกิจกรรมส่งเสริ มและพัฒนาทักษะ รวมทังเปิ
้ ดโลกทัศน์ทางด้ านกีฬาเทเบิลเทนนิส
ให้ กบั นักกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในปี 2556 สโมสรฯ ยังคงมุง่ สนับสนุนให้ นกั กีฬาเรี ยนรู้ที่จะ
พัฒนาตนเองทังทางร่
้
างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึ กซ้ อมประจําวัน การส่งนักกีฬาเข้ าร่วมการแข่งขัน
ในรายการสําคัญทังในและต่
้
างประเทศ
สโมสรฯ ยังคงมุง่ พัฒนามาตรฐานและระบบการบริ หารจัดการ ตลอดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทัง้
เพิ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม ความมีวินยั ความสามัคคี ปั จจุบนั สโมสรเทเบิลเทนนิส
บ้ านปูมีนกั กีฬาในสังกัดและสมาชิก รวมประมาณ 70 คนจากทัว่ ประเทศ
ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผา่ นมา พบว่านักกีฬาของสโมสรฯ สามารถนําเอาความสามารถทางด้ านกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อ
้ งได้ รับรางวัลจากการแข่งขันทังในระดั
้
บประเทศและระหว่างประเทศ
สมัครเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทังยั
มากมาย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ
ในปี 2556 ที่ผา่ นมา บ้ านปูฯ ได้ ให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติดงั นี ้


บ้ านปูฯ มอบเงินช่วยเหลือชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ประสบภัยพิบตั ิพายุไห่เยี่ยน บริ ษัทฯ มอบเงิน 1 ล้ านบาทแก่โครงการ
‘คนไทยส่งกําลังใจช่วยเหลือฟิ ลิปปิ นส์’ ที่จดั ตังโดยรั
้
ฐบาลไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ประสบภัย
ธรรมชาติจากพายุไห่เยี่ยน



บ้ านปูฯ ฟื น้ ฟูพื ้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บ้ านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี บริ ษัทฯ ยังคงให้ ดําเนิน
โครงการ “บ้ านปูฯ ฟื น้ ฟูพื ้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บ้ านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี” ที่ได้ ริเริ่ ม
และดําเนินการมาตังแต่
้ ต้นปี 2555 ในพื ้นที่ของหมู่ 1, 2 และ 3 บ้ านเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี อย่างต่อเนื่อง
โดยบ้ านปูฯ เป็ นผู้สนับสนุนทุนและเชื่อมโยงองค์กรเครื อข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้ านต่างๆ ร่วมเป็ น
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชมุ ชน ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ทําหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั ชุมชนเพื่อนําไปสูก่ ารพึง่ พา
ตนเองต่อไป

กิจกรรมที่ดําเนินในปี 2556 มุ่งตอบสนองปั ญหาและความต้ องการของชุมชนในด้ านต่างๆ ดังนี ้ การส่งเสริ ม
ด้ านอาชีพเกษตรกรรม ได้ แก่ การสนับสนุนกองทุนปุ๋ย "กลุม่ สัจจะชาวนาบ้ านเขาสมอคอน" การสนับสนุนหน้ ากาก
ป้องกันสารเคมีเกษตร และการจัดอบรมให้ ความรู้เรื่ องการใช้ สารเคมีเกษตรที่ถกู ต้ องและปลอดภัยแก่เกษตรกร การ
ส่งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ย์ เริ่ มตังแต่
้ การสนับสนุนพันธุ์ข้าวสินเหล็ก การจัดหาผู้เชี่ยวชาญและนําเกษตรกรไปศึกษา
ดูงานด้ านเกษตรอินทรี ย์ รวมถึงการจัดหาตลาดรับซื ้อข้ าวในราคาที่เหมาะสม ทังนี
้ ้มีชาวบ้ านสมอคอนจํานวน 6
ครัวเรื อนเข้ าร่วมโครงการนําร่อง ครอบคลุมพื ้นที่รวมประมาณ 100 ไร่ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ การสนับสนุนการเพาะ
เห็ด และการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลอีกด้ วย
ด้ านสุขอนามัยของชุมชน บริ ษัทฯ สนับสนุนการฝึ กอบรมให้ ความรู้การบริ หารจัดการขยะของชุมชน และ
ส่งเสริ มการจัดตังธนาคารขยะและตลาดรั
้
บซื ้อขยะรี ไซเคิลของชุมชน ขณะเดียวกัน ยังให้ การสนับสนุนในการพัฒนา
ทักษะอื่นๆ ที่ชาวบ้ านสนใจ ได้ แก่ การจัดอบรมทักษะการจัดรายการวิทยุ การจัดอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
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ให้ แก่เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปโดยวิทยากรเจ้ าของภาษา
การอบรมให้ ความรู้เรื่ องและส่งเสริ มการจัดตังกองทุ
้
น
ออมทรัพย์ของชุมชน
ในปี 2556 ที่ผา่ นมา บ้ านปูฯ ยังได้ ดําเนินโครงการค้ นหาและประเมินความสามารถของแกนนําหลัก (Key
person) ของชุมชน เพื่อประเมินศักยภาพของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองปั ญหาและความต้ องการ
ของชุมชนได้ อย่างแท้ จริ ง
ด้ านการพัฒนาชุมชน
 การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภค เหมืองลําพูนดําเนินการสร้ างระบบประปาภูเขาให้ กบั บ้ านแวน - นาริ น ซึง่ เป็ น
ชุมชนใกล้ เหมือง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนเรื่ องขาดแคลนนํ ้าดื่มนํ ้าใช้ ของประชาชน นอกจากนี ้ยังให้ การ
สนับสนุนการก่อสร้ างอาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ แก่ หอประชุมอําเภอลี ้ ศาลาของฌาปนสถานบ้ านแม่ทาน
อาคารหอศาลเจ้ าพ่อเมืองลี ้ และอาคารศาลเจ้ าพ่อนิ ้วมืองาม
 การพัฒนาด้ านสาธารณสุข เหมืองลําพูนจัดกิจกรรม “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” ให้ บริ การตรวจสุขภาพ บริ การ
ด้ านทันตกรรม
และให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านบ้ านโฮ่งและบ้ านแวน-นาริ นโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่าย
 การพัฒนาด้ านการศึกษา ในปี การศึกษา 2556 เหมืองลําพูนได้ มอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนนักศึกษาจาก
ชุมชนในเขตเหมืองรวมทังสิ
้ ้น 90 ทุน รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 201,500 บาท ทังนี
้ ้ ทางเหมืองได้ มอบทุนการศึกษาแก่
้ ปี 2552 จนปั จจุบนั รวมเป็ น
แก่เด็กนักเรี ยนในชุมชนรอบๆ เหมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตังแต่
เงินราว 1,200,000 บาท ขณะเดียวกันเหมืองลําพูนยังร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยสนับสนุนของรางวัล
เช่น ขนม และของเล่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ เหมืองทัง้ 3 แห่งยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยนในชุมชนรอบๆ
เหมืองอย่างต่อเนื่อง
 การพัฒนาด้ านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมืองลําพูนร่ วมทอดกฐิ นและร่ วมเป็ นเจ้ าภาพเทศน์มหาชาติ
ชาดก เพื่อร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองลี ้เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
้ ้ ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็ นการ
ชุมชน ตลอดจนร่วมกิจกรรมรดนํ ้าดําหัวผู้สงู อายุและข้ าราชการชันผู
อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณีและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน
 ด้ านการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมในชุมชน บ้ านปูฯ บริ จาคที่ดินและทรัพย์สิน ได้ แก่ อาคารสํานักงาน บ้ านพัก
พนักงาน รวมทังสนามกี
้
ฬา ที่ศนู ย์บ้านปูนิทศั น์ อ.สบปราบ และบ้ านพักพนักงานผาลาด อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
มูลค่ารวมประมาณ 100 ล้ านบาท ให้ แก่คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนา
เป็ นศูนย์การศึกษา วิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี ้ ได้ มอบที่ดินและทรัพย์สนิ ของเหมืองบ้ านปู อ.ลี ้ จ.ลําพูน ให้ แก่กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม เพื่อพัฒนาเป็ นสถานที่รองรับผู้กระทําผิดและผู้ติดยาเสพติดที่ยงั ไม่มีที่พกั อาศัยในลักษณะ
บ้ านกึง่ วิถี
เหมืองเชียงม่วนได้ พฒ
ั นาพื ้นที่บริ เวณบ่อเหมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นแหล่งความรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา
 การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ เหมืองลําพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อช่วยเสริ มสร้ างรายได้ ให้ กบ
ั ชุมชน
ด้ วยการจัดโครงการเลี ้ยงไก่พนั ธุ์ไข่ และโครงการปุ๋ยหมักมูลวัวแก่ชาวบ้ านในชุมชนรอบเหมือง นอกจากนี ้ จัด
อบรมอาชีพต่างๆ ให้ แก่สมาชิกชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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สาธารณรั ฐประชาชนจีน
Banpu Investment (China) Ltd. หรื อ BIC บริ ษัทย่อย ของบ้ านปูฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ สง่ เสริ มและ
สนับสนุนกิจกรรมด้ านสังคม การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทังกิ
้ จกรรมส่งเสริ มการลงทุนในมณฑล
ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน นอกจากนี ้
BIC ยังได้ ผนวกหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯด้ วย อาทิ ในธุรกิจการผลิตและ
จําหน่ายไอนํ ้าให้ กบั ท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานประเภทหนึง่ นัน้ โรงไฟฟ้าจะต้ องสามารถจ่ายไอนํ ้าได้
อย่างสมํ่าเสมอไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ดังนันการบริ
้
หารการผลิตไฟฟ้าให้ มีความมัน่ คง ไม่ขาดช่วงของ
โรงไฟฟ้าพลังร่วมทัง้ 3 แห่งของ BIC แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ นอกเหนือจากนี ้ BIC ยังให้
การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้ามีหลายๆ ด้ าน ดังต่อไปนี ้
การพัฒนาด้ านการศึกษา


มอบทุนสนับสนุนจํานวน 50,000 หยวน รวมถึงมอบชุดนักเรี ยนและเสื ้อยืด แก่โรงเรี ยนเด็กพิเศษหลวนหนาน
บ้ านปู ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนกั เรี ยนหูหนวก เป็ นใบ้ พิการทางด้ านร่างกายและสมอง
อยูท่ งหมด
ั้
79 คน และมีครู ผ้ ดู แู ล 30 คน ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ได้ ให้ การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 6 แล้ ว



โรงไฟฟ้าเจิ ้งติ ้งมอบของเล่น หนังสือ และอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรี ยน 3 แห่ง ในเมืองเจิ ้งติ ้งเนื่องในโอกาส การฉลอง
วันเด็กสากล



เหมืองเกาเหอมอบเงินสนับสนุนจํานวน 200,000 หยวน แก่โรงเรี ยนอนุบาลในชุมชนใกล้ เคียง เพื่อจัดซื ้ออุปกรณ์
การศึกษา เครื่ องกีฬาและเครื่ องดนตรี



เหมืองเฮ่อปี ม้ อบเงินสนับสนุนจํานวน 100,000 หยวน ให้ กบั โรงเรี ยนประถมท้ องถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาพห้ องเรี ยน
ที่ทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยต่อการใช้ งาน

การอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม


ติดตังอุ
้ ปกรณ์ป้องกัน ควบคุม และกําจัดมลพิษหลายชนิดที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินงานเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดทางด้ านสิง่ แวดล้ อมตามที่รัฐบาลกําหนด ทําให้ โรงไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ได้ รับการยอมรับจากรัฐบาล
ท้ องถิ่นให้ เป็ นตัวอย่างที่ดีและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ แก่หน่วยงานต่างๆ

ทางด้ านการจัดการและรักษาสิง่ แวดล้ อม

ตลอดจนการประหยัดทรัพยากรอีกด้ วย


โรงไฟฟ้าโจวผิง เป็ นโรงงานตัวอย่างด้ านการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่น และเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าที่
ท้ องถิ่นศึกษาดูงานด้ านการดักก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ การดักฝุ่ นจากกระบวนการผลิตและลานกองถ่านหิน



โรงไฟฟ้าเจิ ้นติ ้งได้ รับการยกย่องว่าเป็ นโรงไฟฟ้าในระดับท้ องถิ่นที่สามารถควบคุมการมลพิษทางอากาศได้ อย่าง
ดีเยี่ยม จากการตรวจสอบระบบการควบคุมสิง่ แวดล้ อมทังหมดของโรงไฟฟ
้
้ าโดยกระทรวงควบคุมสิง่ แวดล้ อม
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การพัฒนาด้ านกีฬา


สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสของเมืองเจิ ้งติ ้ง ซึง่ เป็ นสโมสรระดับประเทศที่มีชื่อเสียงในการฝึ กอบรมและพัฒนา
นักกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ รวมทังเป็
้ นสถานที่ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก

การช่วยเหลือสังคม


ได้ รวบรวมเงินบริ จาคของพนักงานบริ ษัทฯ เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ แก่ผ้ ูประสบภัยจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวใน
มณฑลเสฉวนและช่วยเหลือชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงกับโรงไฟฟ้า

แนวทางปฏิบัตเิ พิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจตังแต่
้ ปี 2545 ซึง่ กําหนดแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ไว้
เพื่อป้องกันการกระทําที่เป็ นคอร์ รัปชัน่ หรื อแม้ แต่หนทางที่นําไปสูก่ ารกระทําดังกล่าว ซึง่ มีการระบุห้ามการให้ และรับ
สินบน และหลีกเลี่ยงการรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ (ดูหวั ข้ อ 3.4, 3.5 คูม่ ือจริ ยธรรมธุกิจ) ฝ่ ายบริ หารมี
การประกาศและนําไปปฏิบตั ิในทุกภาคส่วนของกลุม่ บริ ษัท แนวทางป้องกันอีกอย่างหนึง่ คือการจัดตังหน่
้ วยงาน
Compliance เพื่อช่วยสนับสนุนและป้องกันไม่ให้ พนักงานหรื อหน่วยงานต่างๆ กระทําความผิดโดยไม่เจตนา
นอกจากแนวทางป้องกันดังกล่าวข้ างต้ น ในทางปราบปรามพฤติกรรมดังกล่าวบริ ษัทฯ จัดให้ มีคณะกรรมการ
Fraud Management Committee เพื่อติดตามตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประพฤติทจุ ริ ตในองค์กร
โดยมีการสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และเมื่อพิสจู น์ได้ วา่ มีความผิดได้ มีการทําโทษทางวินยั อย่างเป็ นรู ปธรรม ประเด็นต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นจะถูกนํามาเป็ นกรณีศกึ ษาให้ กบั พนักงานทุกคนได้ รับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของเรื่ องนี ้
บริ ษัทฯ ได้ ติดตามและให้ ความร่วมมือกับโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
(Collective Anti-Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง และร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการตังแต่
้ ปี 2553 บริ ษัทฯ
ได้ นําข้ อมูลเกี่ยวกับขันตอนต่
้
างๆ ของโครงการ CAC รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ ในปี 2555 เมื่อ
แบบประเมินตนเองเสร็จสมบูรณ์ บริ ษัทได้ ทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินดังกล่าว นําเสนอคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และสรุ ปขันตอนและกระบวนการของ
้
CAC ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบตามลําดับเมื่อ
ปี 2556
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยมุ่งเน้ นให้ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้ การดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทังการใช้
้
ทรัพยากร การดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2556 คณะกรรมการบริ ษัทมีการ
ประชุมรวม 14 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วยทุกครัง้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครัง้ เป็ นการประชุมร่ วมกับผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ผู้สอบบัญชี
และสํานักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริ ษัทมอบหมาย ตามข้ อบังคับว่าด้ วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคัญ (Audit Committee Charter) ได้ แก่ การ
้ ้ สอบบัญชี การกํากับดูแลงาน
สอบทานรายงานทางการเงิน การกํากับดูแลระบบการบริ หารความเสี่ยง การเสนอแต่งตังผู
ตรวจสอบภายใน รวมทังการปฏิ
้
บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ป
สาระสําคัญ ดังนี ้
1. องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริ ษัทกํากับ
ดูแลกิจการ โดยฝ่ ายบริ หารของทุกหน่วยงานกําหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจําปี ที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนา
กระบวนการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียทุ ธศาสตร์ ทนั ต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทัง้ นี ้ โครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกํ าหนดอํานาจการอนุมัติ
ตลอดจนหน้ าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลําดับขัน้ ทําให้ การปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัว มีการกําหนดตัวชี ้วัด (Key Performance
Indicators: KPIs) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและติดตามผลเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานสําคัญในด้ านการเงินและการบัญชี การจัดซื ้อจัดจ้ าง การดูแลบริ หารทรัพย์สิน การบริ หารทัว่ ไป การ
ปฏิบัติงานเหมื องและโรงไฟฟ้า การจัดการด้ านสุขอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมและการพัฒนาชุมชน โดยบริ ษัทฯ
มุ่ง เน้ น การสรรหาและบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลอย่า งมี ม าตรฐาน เหมาะสมกับ วัฒ นธรรมองค์ กร รวมทัง้ พิ จ ารณาการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริ ษัทฯ ได้ สื่อสารคู่มือด้ านจริ ยธรรมของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) ให้ ทกุ คน
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมการ
นําไปปฏิบตั ิ โดยให้ ความสําคัญในความซื่อสัตย์ จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ทังนี
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ (Anti Corruption) และอยู่ระหว่างการทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
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2. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการดําเนิ นการตามนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารและ
ทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปั จจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับ
ความเสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั ง้ จากภายในและภายนอก มี ก ารกํ า หนดขอบเขตความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ของบริ ษั ท ฯ
(Risk Appetite) อย่างชัดเจน มีการกําหนดตัวชี ้วัดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็ นแนวทางในการ
บริ หารธุรกิจ มีการผสานระบบการบริ หารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ขององค์กร มีการประเมินผลกระทบที่
อาจจะเกิดจากความเสี่ยงตามมูลค่าขององค์กร (Risk Based VBM) มีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่ติดตามความ
คืบหน้ าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการ บริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส ในปี 2556 มีการพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดเก็บและการติดตามการบริ หาร
ความเสี่ยง (Risk Management System Online: RMS) ทัว่ ทังองค์
้ กรทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และเพิ่มเกณฑ์ในการ
ประเมินผลกระทบให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น รวมทังให้
้ ความรู้ ความเข้ าใจ ในการนํานโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง
ของบริ ษัทฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการย่
้
อย 3 คณะ ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการทุกคณะได้ ปฏิบตั ิงานภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีการใช้ ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ซึง่ ช่วยในการวางแผนและ
ติดตามการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ บริ ษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างองค์กรควบคู่ไปกับการปรับปรุ งระเบียบ
ปฏิบตั ิต่างๆ อาทิ อํานาจอนุมตั ิและดําเนินการ (Delegation of Authority : DOA) ให้ มีการกระจายอํานาจการบริ หารและ
อนุมตั ิจากผู้บริ หารระดับสูงไปตามแต่ละลําดับขัน้ สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริ ษัทฯ และเพื่อ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทังมี
้ การกําหนดนโยบายและการปรับปรุ งคู่มือขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานสําคัญๆ ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัทฯ มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริ ษัทฯ ในระยะยาวให้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ นําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน มีการ
ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง และส่งเสริ มการบริ หารจัดการองค์กรภายใต้ ระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลทังจากภายในและภายนอก
้
ซึ่งถือเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ขยายการลงทุนไปในประเทศต่างๆ เพื่อทราบผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานทางการ
เงิน เพื่อช่วยให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ อยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลที่เพียงพอ ถูกต้ อง เชื่อถือ
ได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สื่อสารให้ พนักงานได้ เข้ าใจถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสารสนเทศ มีการ
แบ่งแยกหน้ าที่ความรั บผิดชอบ และกําหนดสิทธิ ในการเข้ าถึงข้ อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจน
การสื่อสารข้ อมูลธุรกิจที่สําคัญเพื่อส่งเสริ มการบริ หารงานให้ เกิดประสิทธิภาพ ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศทางด้ านการบริ หารสินทรัพย์ วัสดุคงคลัง และซ่อมบํารุ ง (Enterprise Asset Management) และมีการโอนย้ าย
ระบบปฏิบตั ิงานทางด้ านโครงสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) บางส่วนจากแบบดังเดิ
้ ม
ไปสู่เทคโนโลยียคุ ปั จจุบนั (Cloud Computing - Infrastructure-as-a-Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการ
ให้ บริ การระบบโครงสร้ างทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว และเป็ นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทฯ

5. ระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ มีระบบการติดตามการดําเนินงานในระดับบริ หารและในระดับปฏิบตั ิการ โดยคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ได้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางที่ชดั เจน ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทังสามคณะได้
้
ติดตามดูแลและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท กรณีมีประเด็นสําคัญที่
อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายบริ หารจะติดตามผลการปฏิบตั ิงานและแนวทางแก้ ไขจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกเดือน ในส่วนของสํานักงานตรวจสอบภายในได้ กําหนดแผนการตรวจสอบที่ทําให้ เกิดการถ่วงดุลและ
โปร่งใสซึง่ ครอบคลุมกระบวนการบริ หารและการปฏิบตั ิงานที่สําคัญ รวมทังทํ
้ าหน้ าที่ประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบตั ิ
ตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารกําหนดไว้ ให้ บรรลุซงึ่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้ อมรายงานผลการตรวจสอบ
และการติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และฝ่ ายบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
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ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทด้ วยดังนี ้
สภาพแวดล้ อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความ
เสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสื่อสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและ
บทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแล
การปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ ใช่
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2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้ าที่กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผล

ได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและ

ผู้บริ หารให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาทที่สําคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น

ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ ได้
2.5 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ

และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้ ดลุ ยพินิจและปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่

ครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่งการและความรั บผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สําคัญ ซึง่ ทําให้ เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการ
รายงานที่ชดั เจน เป็ นต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริ ษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

อํานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
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4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
คําถาม
ใช่
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั ้ าง
สมํ่าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล

การปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ

ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สําคัญ


ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
5.1 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมี

ความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ใน
กรณีที่จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารกําหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และ

การให้ รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท
5.3 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้ นให้

สามารถเชื่อมโยงกับความสําเร็จของหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่

มากเกินไปในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนัน้ โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิ
หรื อภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สําคัญ เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง อนุมตั ิและสื่อสารนโยบายการบริ หาร

ความเสี่ยงให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมขององค์กร

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์ กร
คําถาม

ใช่

7.1 บริ ษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร
หน่วยธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึง่ รวมถึงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสี่ยง



7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสี่ยงนัน้ (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรื อการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)

ไม่ ใช่
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8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หาร
สามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลในรายงานที่สําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ
เป้าหมายที่กําหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ่ จูงใจหรื อ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมายยอดขายของบริ ษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง จนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้ น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต
และมาตรการที่บริ ษัทดําเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต



8.4 บริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ที่กําหนดไว้

ไม่ ใช่







9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



9.2 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



9.3 บริ ษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



ไม่ ใช่
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มาตการควบคุม (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ าน
การเงิน การจัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และลําดับ
ชันการอนุ
้
มตั ิของผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการ
ทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอน
้
ในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขันตอนการจั
้
ดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือ
ต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มีกระบวนการสําหรับกรณีตา่ งๆ ดังนี ้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
้ คคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ ้า
ประกัน บริ ษัทได้ ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี ้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริ ษัท หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ



ไม่ ใช่
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11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
11.1 บริ ษัทควรกําหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มี ความเหมาะสม



11.4 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอน การปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาํ หนดไว้ นัน้ สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร

หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิที่กําหนด เช่น ข้ อบังคับของ
บริ ษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกัน
การหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้

12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ น

สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังกํ
้ าหนด

แนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อยหรื อร่ วมนัน้ ถือ
ปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้
12.5 บริ ษัทกําหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดย

ผู้บริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร

ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่กาํ หนด
ไว้
คําถาม
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
13.3 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอสําหรับ ใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่สําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย
ภายในระยะเวลาขันตํ
้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษัทดําเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว

ใช่


ไม่ ใช่
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14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรั บผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่จาํ เป็ น
ต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สําคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ และทําให้

คณะกรรมการบริ ษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทาน
รายการต่างๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับจากผู้บริ หาร รวมทังการติ
ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการ
ร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริ ษัท

สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower
hotline) ได้ อย่างปลอดภัย

15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่
บริ ษัทได้ อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ ันใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ าย

บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น
กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัท

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ และ

ความสามารถ
16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสื่อสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื่อติดตาม

แก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ อย่างมี
นัยสําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อ

สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที่
ผิดปกติอื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ

17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ่ ม
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาอันควร

17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วม
ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
1 บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล 1) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดย
จํากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 5.30 ของทุนชําระแล้ ว
(ผลิตและจําหน่าย
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกันกับบริ ษัทฯ
นํ ้าตาลและ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน คือ
กากนํ ้าตาล)
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
1. บจ.นํ ้าตาลมิตรสยาม
99.99% 2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
4. นายชูศกั ดิ์ ว่องกุศลกิจ
5. นายกล้ าณรงค์ ศรี รอต
6. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
7. นาวาอากาศโท พญ.ลักษมี
ว่องกุศลกิจ
8. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
10. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
11 นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

1) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดย
2 บริ ษัท ทีเอ็มอี
แคปิ ตอล จํากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 2.48 ของทุนชําระแล้ ว
(บริ ษัทเพื่อการลงทุน) 2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกันกับบริ ษัทฯ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 5 ท่าน คือ
1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
5. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
1. ตระกูลว่องกุศลกิจ
54.23% 2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. ตระกูลเอื ้ออภิญญกุล 24.16% 3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. บจ.ยูฟินเวส
10.50% 4. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
4. ตระกูลกันทาธรรม
3.17% 5. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
5. ตระกูลกาญจนกําเนิด 0.58% 6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6. ตระกูลพุทธพงษ์ ศิริพร 0.63% 7. นายประจวบ ตรี นิกร
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
10. นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ

3 บริ ษัท รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จํากัด
(ผลิตและจําหน่าย
นํ ้าตาลและ
กากนํ ้าตาล)

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.65 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
3) มีกรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
87.56% 2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
4. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
5. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
6. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
7. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. นางอารดา ลัทธะพานิชย์

4 บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ร้ อยละ 0.25 ของทุนชําระแล้ ว
(ตัวแทนนําเข้ า2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
ส่งออกนํ ้าตาล)
3) มีกรรมการร่ วมกัน 1 ท่าน คือ
1. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
99.99% 2. นางอัมพร กาญจนกําเนิด
3. นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ
4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
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ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทธุรกิจ
5 บริ ษัท มิตรผล ไบโอ- 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
เพาเวอร์ (ภูเวียง)
ร้ อยละ 0.23 ของทุนชําระแล้ ว
จํากัด
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
(ผลิตและจําหน่าย
อุตสาหกรรมฯ
นํ ้าตาลและ
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน
กากนํ ้าตาล)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 51.04%

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย

1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
100.00% 2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
7. นายประจวบ ตรี นิกร
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
9. น.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด
10.นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ

6 บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด 1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
(Holding
ร้ อยละ 0.24 ของทุนชําระแล้ ว
Company)
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ
ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกันกับบริ ษัทฯ
3) มีกรรมการร่ วมกัน 5 ท่าน คือ
1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
5. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล

7 บริ ษัท นํ ้าตาล
มิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
(ผลิตและจําหน่าย
นํ ้าตาลและ
กากนํ ้าตาล)

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.18 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

8 บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติ
เกิล บอร์ ด จํากัด

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.56 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99% 2.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
3. นางอัมพร กาญจนกําเนิด
4. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
5. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ

9 บริ ษัท ทุนมิตรสยาม
จํากัด

1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.26 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตร
สยาม
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บจ.นํ ้าตาลมิตรสยาม

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
3. นายทวีวฒ
ั น์ ทวีปิยมาภรณ์
4. น.ส. จินตนา กาญจนกําเนิด
5. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
6. น.ส. ชญาวดี ชัยอนันต์
7.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
8.นางอารดา ลัทธะพานิชย์

1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ
99.99% 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
4. นายขจร เพทย์ปฎิพธั น์
5. นายศุภนิตย์ มานะจิตต์

* บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ปรากฏในเอกสารแนบ 2
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รายการระหว่างกันอื่นๆ ของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน รวมทังนโยบายการกํ
้
าหนดราคาซื ้อ
ขายและอัตราดอกเบี ้ยที่ใช้ โดยที่บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13
o รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
รายการระหว่ างกัน
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
1. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด ดังนี ้
 ปี 2556 มีรายได้ ขายสินค้ า จํานวน 7,125,954.75 เหรี ยญสหรัฐ และ
 ซื ้อสินค้ า จํานวน 7,924,747.15 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้การค้ า จํานวน 451,283.59
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 11,495.79 เหรี ยญสหรัฐ
2. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT.Indominco Mandiri ดังนี ้
 ปี 2556 มีรายได้ คา่ Management fee จํานวน 17,880,458.98
เหรี ยญสหรัฐ
 ซื ้อสินค้ า จํานวน 30,293,117.41 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 12,533,613.48
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเจ้ าหนี ้การค้ า จํานวน 6,405,666.60 เหรี ยญสหรัฐ
3. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ดังนี ้
 ปี 2556 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 59,284,562.65 เหรี ยญสหรัฐ และ
 เงินปั นผลรับ จํานวน 191,999,760.00 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินปั นผลค้ างรับ จํานวน
310,258,958.67 เหรี ยญสหรัฐ
4. รายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสี ์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัทฯ มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ในรูป
ของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมา
ถัวเฉลี่ย
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสี ์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด ดังนี ้
 ปี 2556 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 13,913,467.49 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินกู้จํานวน 2,304,016,075.69
เหรี ยญสหรัฐ
 ยอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 45,525.99 เหรี ยญสหรัฐ

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ ารายการ

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด

15,513,481.28
เหรี ยญสหรัฐ

PT.Indominco Mandiri

67,112,856.47
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

561,543,281.32
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด

2,317,975,069.17
เหรี ยญสหรัฐ
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รายการระหว่ างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ ารายการ

5. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ดังนี ้
 ปี 2556 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 333,451.08 เหรี ยญสหรัฐ
 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 948,439.66 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินทดรองจ่าย จํานวน 113,329.53
เหรี ยญสหรัฐ
 มียอดเงินปั นผลค้ างรับ จํานวน 115,263,557.88 เหรี ยญสหรัฐ และ
 ยอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 978,252.92 เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด

6. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 948,439.66 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 978,252.92 เหรี ยญ
สหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด

7. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 10,000.00 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 10,000.00 เหรี ยญ
สหรัฐ

Banpu Singapore Pte. Ltd.

20,000.00
เหรี ยญสหรัฐ

8. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston
ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 673,865.23 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 209,218.59 เหรี ยญ
สหรัฐ

PT. Jorong Barutama Greston

883,083.82
เหรี ยญสหรัฐ

PT. Kitadin
9. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin . ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 1,588,242.46 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 467,663.09 เหรี ยญ
สหรัฐ

117,637,031.07
เหรี ยญสหรัฐ

1,926,692.58
เหรี ยญสหรัฐ

2,055,905.55
เหรี ยญสหรัฐ
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บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

PT. Trubaindo Coal Mining
10. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining. ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 9,230,561.64 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 2,612,738.49 เหรี ยญ
สหรัฐ

มูลค่ ารายการ
11,843,300.13
เหรี ยญสหรัฐ

11. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ PT.Bharinto Ekatama ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 791,506.32 เหรี ยญ
สหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี ้อื่น จํานวน 535,046.89 เหรี ยญ
สหรัฐ

PT.Bharinto Ekatama

12. . บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd.ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 40,882.76
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Investment (China)
Ltd.

40,882.76
เหรี ยญสหรัฐ

13. บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ Banpu Power International ดังนี ้
 ปี 2556 รายได้ เงินปั นผล จํานวน 22,954,000.00 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มีเงินปั นผลค้ างรับ จํานวน 574,408.21
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Power International

23,528,408.21
เหรี ยญสหรัฐ

1. รายการระหว่างกันกับบริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน
จํากัด ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุน
ของเงินที่ก้ มู าถัวเฉลี่ยบวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัท เหมืองเชียง
ม่วน จํากัด ดังนี ้
 ปี 2556 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 516,244.84 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินกู้จํานวน 4,418,899.48 เหรียญ
สหรัฐ

4,935,144.32
เหรี ยญสหรัฐ

1,326,553.21
เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

หน้ า 162

รายการระหว่ างกัน
2. รายการระหว่างกันกับ Banpu Australia Co.Pty Ltd
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Australia Co.Pty
Ltd. โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ย
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยรับจาก Banpu
Australia Co.Pty Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืม จํานวน 8,000,000.00
เหรี ยญออสเตรเลีย
 ปี 2556 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 324,444.49 เหรี ยญออสเตรเลีย
3. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte.Ltd. ดังนี ้
 ปี 2556 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 69,474,666.24 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดดอกเบี ้ยค้ างรับ จํานวน
110,825,740.14 เหรียญสหรัฐ
4. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore)
Pte.Ltd. ดังนี ้
 ปี 2556 มีเงินปั นผลรับ จํานวน 6,000,000.00 เหรียญสหรัฐ
5. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ Banpu Coal Investment Co.,Ltd.
ดังนี ้
 ปี 2556 มีเงินปั นผลรับ จํานวน 114,000,000.00 เหรี ยญสหรัฐ
 ณ 31 ธันวาคม 2556 มียอดเงินปั นผลค้ างรับ จํานวน
69,000,000.00 เหรี ยญสหรัฐ

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ ารายการ

Banpu Australia Co.Pty Ltd.

8,324,444.49
เหรี ยญออสเตรเลีย

Banpu Singapore Pte.Ltd.

180,300,406.38
เหรี ยญสหรัฐ

Banpu Minerals (Singapore)
Pte.Ltd.

Banpu Coal Investment.Ltd.

6,000,000.00
เหรี ยญสหรัฐ

183,000,000.00
เหรี ยญสหรัฐ

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เข้ าทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่
้
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อบุคคลภายนอก บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้ าทําสัญญานันๆ
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก
มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ในกรณีที่บริ ษัทฯ เข้ าทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
บุคคลภายนอก และ/หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
เสมือนการทํารายการกับ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให้ มีราคาและเงื่อนไข
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
12.3 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
- ไม่มี หน้ า 163

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญ
1. สรุ ปรายงานของผู้สอบบัญชี
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริ ษัทของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท บ้ านปู
จํากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริ ษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
บริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิ ดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิ น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี ้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ้ บู ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ซึง่ กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้ มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ อง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
้
นการ
การบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ ้นโดยผู้บริ หาร รวมทังการประเมิ
นําเสนองบการเงินโดยรวม
ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี
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ผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
บริ ษัทของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ ทีเ่ น้น
ผู้สอบบัญชีขอให้ ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 35 จ) ซึง่ อธิบายถึงคดีฟ้องร้ องของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแห่ง
หนึง่ ที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีมิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี ้
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2. งบการเงินรวม
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ กําหนดสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency) เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (เหรี ยญสหรัฐฯ) ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่ องผลกระทบจากการ
้ ษัทฯ ได้ รายงานงบการเงินภายใต้ มาตรฐานบัญชี Thai
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนันบริ
Financial Reporting Standard (TFRS) เป็ นครัง้ แรก โดยใช้ สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯในการจัดทํางบการเงิน
บริ ษัทฯ จึงนําเสนองบการเงินปี 2556 และปี 2555 เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (เหรี ยญสหรัฐฯ) และ
นําเสนองบการเงินปี 2554 และปี 2553 เป็ นสกุลเงินบาท เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และอัตราส่วนต่างๆ ในสกุลเดียวกัน
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งบการเงินปี 2556 เปรี ยบเทียบกับปี 2555
สกุลเงินดอลลาร์ สหรั ฐอเมริกา
(เหรี ยญสหรั ฐฯ)
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ

2556

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั ้น
ลูกหนี ้การค้ า สุทธิ
ลูกหนี ้กิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั น
เงินปั นผลค้ างรั บจากกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั น
เงินทดรองจ่ายแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้ องกั น
สินค้ าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร สุทธิ
สินทรั พย์อนุพันธ์การเงินที่ถึงกํ าหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี ้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เงินให้ กู้ยืมระยะสั ้นแก่ บริ ษัทอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชีส่วนที่หมุนเวียน สุทธิ
สินทรั พย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

2555

จํานวนเงิน

อัตราร้ อยละ

จํานวนเงิน

อัตราร้ อยละ

445,916
12,262
280,638
191
215,835
160,632
52,323
1,293
275

6.18
0.17
3.89
0.00
2.99

9.66
0.30
4.13
0.00
3.22
0.00
2.64
0.66
0.16

0.00

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

203,064
145,023
1,517,452

2.82
2.01
21.04

221,808
161,636
1,985,320

2.88
2.10
25.74

0.01

0.01
7.02
0.31
0.04
20.42
1.52
0.10

2.23
0.73
0.02

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ กู้ยืมแก่ พนักงาน
เงินให้ กู้ยืมระยะยาวแก่ บริ ษัทอื่น สุทธิ
ส่วนได้ เสียในกิ จการร่ วมค้ า
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์อนุพันธ์การเงิน
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี
และการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
- สิทธิในเหมืองถ่ านหิน สุทธิ
- โครงการระหว่างการพัฒนา
- ค่าความนิยม
- สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

697
571,130
18,204
2,406
1,455,779
120,731
675

7.92
0.25
0.03
20.18
1.67
0.01

459
541,288
23,901
3,263
1,574,446
117,076
7,603

756,869
2,051,015
2,607
524,120
190,904
5,695,137

10.49
28.44
0.04
7.27
2.65
78.96

704,105
2,142,739
2,506
524,103
85,264
5,726,753

9.13
27.78
0.03
6.80
1.11
74.26

รวมสินทรั พย์

7,212,589

100.00

7,712,073

100.00

หมายเหตุ: เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556”
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
2556
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินทดรองรั บและเจ้ าหนี ้กิ จการที่เกี่ ยวข้ องกั น
ส่วนของเงินกู้ ยืมที่ถึงกํ าหนดชําระภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุ้นกู้ ที่ถึงกํ าหนดไถ่ ถอนในหนึ่งปี
หนี ้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกํ าหนดภายในหนึ่งปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
- ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่ านหินค้ างจ่าย
- ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
- ค่าภาคหลวงค้ างจ่าย
- ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
- ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้ างจ่าย
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริ ษัทอื่น
เงินกู้ ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สํารองค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
หนี ้สินสัญญาขายถ่ านหินรอตัดบัญ ชี สุทธิ
หนี ้สินอนุพันธ์การเงิน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,540,504,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ น
ุ ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554: หุ้นสามัญ 354,050,479 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ น
ุ ละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 2,717,478,550 หุ้น มูลค่าที่ได้ รับหุ้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554: หุ้นสามัญ 271,747,855 หุ้น
มูลค่าที่ได้ รับหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
หัก หุ้นทุนซื ้อคืน
กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
- สํารองตามกฎหมาย
- สํารองอื่น
ยังไม่ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

151,566
70,382
280,636
67,045
40,164

2.10
0.98

2555
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ

3.89
0.93
0.56

7,955
97,592
1
265,009
8,405

0.11

165,607
17,577
35,623
21,343
82,919
308,833
1,241,695

2.30
0.24
0.49
0.30
1.15
4.28
17.22

185,678
12,236
46,585
37,050
97,427
307,083
1,065,021

2.41
0.16
0.60
0.48
1.26
3.98
13.81

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

0.01
23.18
14.66
3.41
0.34
3.07
1.03
1.15
46.84
64.06

861
1,988,791
905,954
262,204
28,005
276,349
49,689
88,842
3,600,695
4,665,716

0.01
25.79
11.75
3.40
0.36
3.58
0.64
1.15
46.69
60.50

104,850

0.10
1.27
0.00
3.44

104,850

80,477
149,800
(133,379)

1.12
2.08
(1.85)

80,477
149,800

1.04
1.94

74,979
152,944
2,019,586
(115,374)
2,229,033
363,163
2,592,196
7,212,589

1.04
2.12
28.00
(1.60)
30.90
5.04
35.94
100.00

71,894
11,931
2,184,468
175,556
2,674,126
372,231
3,046,357
7,712,073

0.93
0.15
28.33
2.28
34.67
4.83
39.50
100.00
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าภาคหลวง
กําไรจากการขาย
เงินปั นผลรั บจากบริ ษัทอื่น
ดอกเบี ้ยรั บ
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กํ าไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าบริ หารจัดการและอื่นๆ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนได้ เสียในกิ จการร่ วมค้ า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสําหรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นหลังภาษี
ผลกํ าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการป้องกั นความเสี่ยงกระแสเงินสด
ส่วนแบ่งกํ าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นจากกิ จการร่ วมค้ า
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรั บปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี สุทธิจากภาษี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
การแบ่ งบันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้น
กํ าไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน

ปี 2556
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ

หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
ปี 2555
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ

3,350,891
(2,275,671)
1,075,220
(271,661)
(225,401)
(324,978)
253,180
378
12,130
(27,036)
27,005
43,174
(116,240)
(10,454)
95,433
277,570
(90,119)
187,451

3,774,745
(2,332,192)
1,442,553
(293,695)
(281,843)
(382,810)
484,205
600
22,019
(26,745)
106,244
41,748
(111,647)
(10,625)
85,487
591,286
(167,747)
423,539

94.95
(64.48)
30.47
(7.70)
(6.39)
(9.21)
7.17
0.01
0.34
(0.77)
0.77
1.22
(3.29)
(0.30)
2.70
7.87
(2.55)
5.31

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

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

(88,955)

397,848

102,655
84,796
187,451

2.91
2.40
5.31

271,683
151,856
423,539

(174,054)
85,099
(88,955)

248,070
149,778
397,848

0.040

0.100

93.65
(57.86)
35.79
(7.29)
(6.99)
(9.50)
12.01
0.01
0.55
(0.66)
2.64
1.04
(2.77)
(0.26)
2.12
14.67
(4.16)
10.51

6.74
3.77
10.51
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปี ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย
- ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- กลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ตัดจําหน่ายบริจ าคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ค่าเผื่อการด้ อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- กลับรายการเงินปั นผลค้ างจ่าย
- ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
- กลับรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าถ่านหิน
- ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้ าของอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
- ดอกเบี ้ยจ่าย
- ต้ นทุนทางการเงิน
- ดอกเบี ้ยรับ
- ส่วนได้ เสียในกิจ การร่วมค้ า
- เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
- กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
- ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- กําไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ ้นจริง
- ขาดทุนสุทธิจ ากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ ้นจริง
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี ้การค้ า
- ลูกหนี ้กิจ การที่เกี่ยวข้ องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- สินค้ าคงเหลือ
- อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้ าหนี ้การค้ า
- เงินทดรองรับและเจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
- ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
- ค่าภาคหลวงค้ างจ่าย
- สํารองค่าใช้ จ ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
- หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี ้ย
- การจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ปี 2556
จํานวนเงิน

หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ
ปี 2555
จํานวนเงิน

277,570

591,286

226,117
6,937
767
19
(725)
(1,081)
11
(108)
116,240
10,454
(12,130)
(95,433)
(378)
(4)
(3,665)
73,967
(195,154)
403,404

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

38,994
8
45
37,636
(4,907)
13,829
(34,003)
(102,513)
(34,638)
(1)
(20,070)
(10,962)
(17,984)
2,471
(6,114)
265,195
(110,899)
(126,994)
27,302

19,586
2
97
(13,835)
(6,656)
(9,400)
(212,507)
26,195
(43,827)
(5)
39,180
7,242
19,329
27,474
23,587
729,898
(111,738)
(316,209)
301,951
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
หน่วย: พันเหรี ยญสหรัฐ

ปี 2556
จํานวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจ กรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิสําหรับเงินลงทุนระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
เงินสดจ่ายสุทธิจ ากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงาน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสําหรับซื ้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้ เสียในกิจ การร่วมค้ า
เงินสดจ่ายสําหรับโครงการระหว่างพัฒนา
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากกิจการร่วมค้ า
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจ กรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายสําหรับต้ นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อหุ้นทุนซื ้อคืน
เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
เงินปั นผลจ่ายให้ แก่ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี
รายการที่มิใช่ เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย
เจ้ าหนี ้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ปี 2555
จํานวนเงิน

10,898
(275)
(238)
7,381
(8,037)
(101)
(208,625)
41
(8,041)
5,236
13,016
103,591
378
(84,776)

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

318,144
(174,836)
397,295
(691,265)
(7,509)
292,727
(5,160)
(133,379)
(123,439)
(94,167)
(221,589)
(279,063)
(19,910)
744,889
445,916

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

33,977

19,208
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3. อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ปี 2556

ปี 2555

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle

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

1.22
3.32
0.23
11.18
32.21
12.50
28.81
27.10
13.29
47.73

1.86
4.18
0.65
11.50
31.31
11.90
30.26
20.13
17.89
43.69

อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

32.09
15.94
2.41
0.50
2.99
3.64

38.22
24.11
4.32
0.80
6.89
8.91

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

1.38
6.78
0.46

3.55
18.22
0.52

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.78
1.07
4.54
120.25

1.53
0.79
10.36
68.16
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งบการเงินปี 2554 เปรี ยบเทียบกับปี 2553
สกุลเงินบาท
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
ปี 2554
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ
ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ อง
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกรรมร่วมค้ า
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร
ลูกหนี ้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

หน่วย: พันบาท
ปี 2553
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ

29,522,521

13.12

16,979,739

8.79

10,699,083
6,258
6,087,898
4,451
5,976,303
1,563,542
2,137,535
6,626,966
62,624,557

4.75
0.00
2.71
0.00
2.66
0.69
0.95
2.95
27.83

6,898,206
16,280
5,755,010
239,915
370,791
4,117,905
1,117,082
6,959,077
42,454,005

3.57
0.01
2.98
0.12
0.19
2.13
0.58
3.60
21.98

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงาน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทอื่น
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและส่วนได้ เสียในกิจการร่วมค้ า
เงินลงทุนอื่น – สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี - สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน - สุทธิ
โครงการระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

12,591
4,733
20,720,050
437,214
109,543
44,594,926

0.01
0.00
9.21
0.19
0.05
19.82

16,948
4,501
33,587,292
440,243
112,502
39,841,409

0.01
0.00
17.39
0.23
0.06
20.63

22,588,549
71,974,427
638,130
1,305,607
162,385,770

10.04
31.99
0.28
0.58
72.17

15,356,655
59,361,777
405,460
1,540,914
150,667,701

7.95
30.74
0.21
0.80
78.02

รวมสินทรัพย์

225,010,327

100.00

193,121,706

100.00

หมายเหตุ: - เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554”
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ปี -สุทธิ
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึง่ ปี -สุทธิ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้ างจ่าย
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริ ษัทอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
หุ้นกู้ – สุทธิ
สํารองค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
หนี ้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดจําหน่าย
หนี ้สินอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 354,050,479 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื่น
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2554
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ

หน่วย: พันบาท
ปี 2553
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ

4,256,962
3,735,808
266
3,572,796
2,000,000

1.89
1.66
0.00
1.59
0.89

1,387,375
3,067,690
2,782,421
1,500,000

0.72
1.59
1.44
0.78

4,642,691
393,075
1,246,810
5,556,464
2,658,282
9,541,577
37,604,731

2.06
0.17
0.55
2.47
1.18
4.24
16.71

2,821,118
343,521
599,931
755,891
2,232,374
8,183,292
23,673,613

1.46
0.18
0.31
0.39
1.16
4.24
12.26

26,724
63,201,367
21,753,841
703,907
10,668,955
2,395,130
98,749,924
136,354,655

0.01
28.09
9.67
0.31
4.74
1.06
43.89
60.60

25,500
76,152,714
8,780,454
621,000
13,076,332
1,732,982
100,388,982
124,062,595

0.01
39.34
4.55
0.32
6.77
0.90
51.98
64.24

3,540,505
2,717,479
5,058,329

1.21
2.25

3,540,505
2,717,479
5,058,329

1.41
2.62

1,915,187
63,546,940
2,653,198
75,891,133
12,764,539
88,655,672
225,010,327

0.85
28.24
1.18
33.73
5.67
39.40
100.00

1,869,661
48,151,175
2,754,559
60,551,203
8,507,908
69,059,111
193,121,706

0.97
24.93
1.43
31.35
4.41
35.76
100.00
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
ปี 2554
จํานวนเงิน อัตราร้ อยละ
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขันต้
้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าภาคหลวง
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น
ดอกเบี ้ยรับ
กําไรจาการจําหน่ายเงินทุนในบริ ษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไร(ขาดทุน)จากการอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ค่าบริ หารจัดการและอื่นๆ
กําไรจากการดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษัทร่วมและส่วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า
กําไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสําหรับปี
(หัก) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กําไรสุทธิสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

หน่วย: พันบาท
ปี 2553
จํานวนเงิน
อัตราร้ อยละ

112,404,092
(62,960,289)
49,443,803
(7,887,946)
(7,589,104)
(11,370,141)
22,596,612

88.21
(49.41)
38.80
(6.19)
(5.96)
(8.92)
17.73

65,285,315
(38,510,955)
26,744,360
(4,013,103)
(6,421,187)
(6,925,295)
9,414,775

73.06
(43.10)
29.96
(4.49)
(7.19)
(7.75)
10.54

60,835
463,034
8,248,255
5,708
3,509,794
(321,867)
798,488
35,360,859
1,938,627
37,299,486
(3,046,996)
(348,939)
(8,505,652)
25,397,899
(5,338,069)
20,059,830

0.05
0.36
6.47
0.00
2.75
(0.25)
0.63
27.75
1.52
29.27
(2.39)
(0.27)
(6.67)
19.93
(4.19)
15.74

591,917
337,940
11,691,829
4,085,074
186,929
(939,944)
1,066,326
26,434,846
6,116,983
32,551,829
(1,675,702)
(298,840)
(3,732,848)
26,844,439
(1,964,268)
24,880,171

0.66
0.38
13.08
4.57
0.21
(1.05)
1.19
29.58
6.85
36.43
(1.88)
(0.33)
(4.18)
30.04
(2.20)
27.84

73.82

91.56
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปี ก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย
ตัดจําหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนา
ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้ าของถ่านหิน
ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้ าของอะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ดอกเบี ้ยรับ
ส่วนได้ เสียในกิจกรรมร่วมค้ า
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทอื่น
กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และกิจการร่ วมค้ า
กําไรจากการปิ ดบริ ษัทย่อย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตัดจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทอื่น
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี ้การค้ า
ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและเปิ ดหน้ าดินรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ าหนี ้การค้ า
ค่าเปิ ดหน้ าดินและค่าขนถ่านหินค้ างจ่าย
เงินทดรองรับและเจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าภาคหลวงค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ
หนี ้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
การจ่ายดอกเบี ้ย
การจ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ปี 2554

หน่วย: พันบาท
ปี 2553

33,903,551

30,577,287

6,230,133
57,038
504,662
(20,609)
7,922
3,046,996
348,939
(463,034)
(1,938,627)
(60,835)
(291)
(182,500)
(8,248,255)
(12,180)
(5,708)

2,573,919
483,907
144,408
(405)
(30,914)
1,675,702
298,840
(337,940)
(6,116,983)
(591,917)
(2,847)
(11,691,829)
(4,085,074)

(876,365)
32,290,837
(3,892,098)
10,022
266
(1,644,760)
(446,460)
(60,846)
(3,694,794)
74,943
668,118
1,821,573
235,464
646,879
1,310,187
508,815
662,247
28,490,393
(2,997,442)
(3,929,307)
21,563,644

(1,762,275)
11,133,879
402,002
(14,277)
(484,333)
75,795
(1,957,751)
1,152,502
65,995
917,748
(161,481)
(1,429,053)
12,494
(1,231,536)
8,481,984
(1,431,365)
(5,630,034)
1,420,585
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสุทธิสําหรับเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บริ ษัทอื่น
เงินสดจ่ายจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการร่ วมค้ า
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บริ ษัทอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วมค้ า
เงินสดรับจากการปิ ดบริ ษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและส่วนได้ เสีย ในกิจกรรมร่วมค้ า
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายสําหรับโครงการระหว่างพัฒนา
เงินสดรับจากการจําหน่ายโครงการระหว่างพัฒนา
เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ดอกเบี ้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันจากกิ
้
จการอื่นแก่บริ ษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายสําหรับค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกตราสารหนี ้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
จ่ายเงินคืนหุ้นกู้
เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่ายของบริ ษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
รายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
เงินสดที่ได้ มาจากการซื ้อบริ ษัทย่อย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

หน่วย: พันบาท
ปี 2553

367,440
4,357
18,258,900
13,686
(15,032,024)
10,081
(206,864)
3,250
(7,385,120)
189,391
463,002
60,835
1600,000
(1,653,066)

(239,894)
364,340
(520,000)
813,159
(519)
11,923,933
(71,739,496)
7,172,454
(981,499)
2,328,895
(3,428,758)
96,355
591,816
591,917
3,347,414
(49,679,883)

8,244,998
(5,903,235)
3,744,165
(25,701,938)
(323,815)
6,887,212
15,000,000
(1,500,000)
(5,958,346)
(2,222,394)
7,733,353
12,177,225
271,553
94,004
16,979,739
29,522,521

11,311,018
(13,462,445)
25,500
68,225,952
(13,629,714)
(578,916)
(3,300,000)
(4,347,966)
(1,311,520)
43,032,081
(5,327,389)
937,509
319,192
21,050,427
16,979,739
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4. อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ปี 2554

ปี 2553

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชําระหนี ้
Cash Cycle

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

1.67
1.16
0.93
12.76
28.22
12.47
28.86
18.51
19.45
37.62

1.79
1.15
0.35
10.35
34.79
11.21
32.11
16.67
21.60
45.30

อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

43.99
38.21
10.43
0.67
15.99
25.44

41.01
50.17
21.57
0.26
29.89
39.80

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย์

(%)
(%)
(เท่า)

9.60
62.27
0.60

16.89
95.27
0.57

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.54
0.74
11.82
29.70

1.80
1.07
10.86
17.48
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหาร
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) ดังนี ้
1. ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทผู้ผลิตถ่ านหินในอุตสาหกรรมถ่ านหิน
ราคาตลาดของถ่านหินได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ กลางปี 2555 ส่งผลให้ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทใน
ภาคอุตสาหกรรมถ่านหิน ได้ รับผลกระทบจากราคาถ่านหินที่ลดลง ดังจะเห็นได้ จากรูปแสดงด้ านล่าง ที่แสดงให้ เห็นถึง
อัตรากําไรจากการดําเนินธุรกิจในกลุม่ ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในแต่ละประเทศ และดัชนีราคาตลาดหินในช่วง 3 ปี

GlobalCoal : Newc Index US$ pt (from 1 Jan 12 to 31 Dec13)
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2. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเปรี ยบเทียบสําหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
(ปรับปรุงใหม่) สรุปได้ ดงั นี ้

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรั บปี 2556 และ ปี 2555
สรุ ปผลการดําเนินงานรวม
(หน่ วย: ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ)
รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน้ ต้ น
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่ าภาคหลวง
ส่ วนแบ่ งกําไรจากบริษัทร่ วม
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)อื่น
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรั บงวด
ส่ วนของบริ ษัทใหญ่
ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไรต่ อหุ้น (หน่ วย: เหรี ยญสหรั ฐฯ)

ปี 2556
3,351
(2,276)
1,075
(272)
(225)
(325)
95
55
(126)
278
(90)
187
103
85

ปี 2555
(ปรั บปรุ งใหม่ )
3,775
(2,332)
1,443
(294)
(282)
(383)
86
145
(123)
591
(168)
424
272
152

0.040

0.100

2.1 รายได้ จากการขายรวมจํานวน 3,351 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 102,944 ล้ านบาท) ลดลงจากปี ก่อน 424
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 11 เกิดจากผลสุทธิจากปริ มาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นกับราคาขายเฉลี่ยของ
ถ่านหินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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 รายได้ จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 3,128 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 93 ของรายได้ จาก
การขายรวม โดยแยกเป็ น
- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน

รายได้

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2,215 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า ไอนํ ้า
อื่นๆ

- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตใน
ประเทศออสเตรเลีย 913 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

รวม

2556
(ล้ าน
เหรี ยญ
สหรั ฐฯ)
3,128
192
31

2555
(ล้ าน
เหรี ยญ
สหรั ฐฯ)
3,555
183
37

3,351

3,775

 รายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้า จํานวน
192 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของรายได้

ธุรกิจถ่ านหิน
2556
แหล่ งผลิต
เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย
รวม

ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2555
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2556

2555

2556

2555

ราคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

ราคาเฉลี่ย
ต่ อตัน

ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

29.21

27.28

US$ 74.95

US$ 90.43

US$ 48.17

US$ 51.16

13.59

14.30

A$ 69.75

A$ 72.78

A$ 53.13

A$ 50.77

42.80

41.58

 ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2556 จํานวน 42.80 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 1.22 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1 จาก
การเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1.93 ล้ านตัน ในขณะที่ปริ มาณการขาย
ของเหมืองในประเทศออสเตรเลียลดลง 0.71 ล้ านตัน
 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสําหรับปี 2556 เท่ากับ 72.41 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน เปรี ยบเทียบกับ ราคาขายถ่านหิน
เฉลี่ยสําหรับปี 2555 เท่ากับ 85.13 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 15 ซึง่ เป็ นผลจากราคา
ถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน

โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองใน

ประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 74.95 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากปี ก่อน 15.48 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 17
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ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 69.75 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย ลดลง 3.03 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน เป็ นผลจากสัดส่วนของปริ มาณขายส่งออกที่ลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน (สัดส่วนการขายส่งออก ปี 2556:ปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 38 : 44)
2.2 ต้ นทุนขายรวม 2,276 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 56 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 2 เป็ นผลสุทธิจากปริ มาณ
ขายถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นและต้ นทุนเฉลี่ยต่อตันที่ลดลง

ต้ นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียลดลง

2.99 เหรี ยญสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ลดลงจากอัตราการเปิ ดหน้ าดินที่ขดุ ขนต่อถ่านหิน 1 ตัน ลดลงจาก 12.28 เป็ น
11.06 และต้ นทุนการผลิตอื่นที่ลดลงจากโครงการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในปี นี ้ ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของ
เหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้น 2.36 เหรี ยญออสเตรเลีย ต้ นทุนเฉลี่ยต่อตันของปี นี ้สูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
เนื่องจากปริ มาณการผลิตไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ และผลิตได้ น้อยว่าปี ก่อน เนื่องจากมีแผนย้ ายเครื่ องจักร
Longwall ที่เหมือง Mandalong ซึง่ เป็ นเหมืองหลัก ทําให้ ต้องหยุดการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือน
กันยายน 2556 อย่างไรก็ดีเนื่องจากค่าเงินเหรี ยญออสเตรเลียต่อเงินเหรี ยญสหรัฐฯในปี นี ้อ่อนค่าลงจากปี ก่อน
จาก 1.0374 มาอยูท่ ี่ 0.8892 ทําให้ เมื่อคํานวณต้ นทุนขายเฉลี่ยต่อตันจากเงินเหรี ยญออสเตรเลียเป็ นเงินเหรี ยญ
สหรัฐฯ มีต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
2.3 กําไรขันต้
้ นรวมจํานวน 1,075 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 368 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯคิดเป็ นร้ อยละ 26 อัตราส่วนการ
ทํากําไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 32 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รา
กําไรขันต้
้ นร้ อยละ 32 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 27 (ปี 2555 : อัตราส่วนการทํากําไรขันต้
้ นต่อ
ยอดขายรวม คิดเป็ นร้ อยละ 38 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 39 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
้ น
ร้ อยละ17) การลดลงของอัตรากําไรขันต้
้ นของธุรกิจถ่านหินเป็ นผลสุทธิจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินใน
ตลาดโลก และการลดลงของต้ นทุนเฉลี่ยตามที่ได้ อธิบายในข้ อ 2.1 และข้ อ 2.2 อย่างไรก็ตามการลดลงของราคา
ตลาดถ่านหินส่งผลให้ ต้นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงลดลง ทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นของธุรกิจไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน
2.4 ค่าใช้ จ่ายในการขาย 272 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 7 เป็ นผลสุทธิจากการ
เหมืองในประเทศออสเตรเลีย มีค่าใช้ จ่ายในการขายที่ลดลง เกิดจากปริ มาณการส่งออกของถ่านหินลดลงจากปี
ก่อน 1.2 ล้ านตัน (ปี 2556 : 5.1 ล้ านตัน เทียบกับปี 2555: 6.3 ล้ านตัน) ทําให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องในการ
ขนถ่านหินไปยังท่าเรื อลดลง ในขณะที่มีสว่ นเพิ่มของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
โดยเป็ นผลจากปริ มาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
2.5 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 225 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 57 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 20 เนื่องจากใน
ปี ก่อนมีรายการจ่ายภาษี เพิ่มเติมของกลุม่ บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 25 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่
เป็ นผลมาจากความแตกต่างของการตีความทางภาษี

สําหรับรายการผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิ ้นงวด โดยในทางภาษี ไม่อนุญาตให้ นํามาเป็ นค่าใช้ จ่าย
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และค่าใช้ จ่ายลดลงอันเป็ นผลจากโครงการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในปี นี ้ ตลอดจนการอ่อนค่าของสกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์ ออสเตรเลีย สกุลเงินเหรี ยญอินโดนีเซีย และสกุลเงินหยวน ต่อสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน ทําให้ เมื่อคํานวณค่าใช้ จ่ายจากสกุลเงินดังกล่าว เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐฯ มีคา่ ลดลง
2.6 ค่าภาคหลวงรวม 325 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 58 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯคิดเป็ นร้ อยละ 15 เป็ นผลมาจากราคา
ขายถ่านหินที่ลดลงจากปี ก่อน
2.7 การรับรู้ ผลกําไรของบริ ษัทร่วมจํานวน 95 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลสุทธิจากการรับรู้ ผลกําไรของ BLCP จํานวน
82 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ รับรู้ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
และรับรู้ผลขาดทุนของบริ ษัทร่วมอื่นๆ จํานวน 14 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ การรับรู้ ผลกําไรของบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 10
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ สว่ นแบ่งกําไรที่เพิ่มขึ ้นของบริ ษัท BLCP จํานวน 9
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
2.8 รายได้ อื่นๆ จํานวน 55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบด้ วย
2.8.1 รายได้ ดอกเบี ้ยรับ จํานวน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
2.8.2 กําไรสุทธิจากอนุพนั ธ์ ทางการเงิน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

ซึ่งประกอบด้ วยผลสุทธิกําไรจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าและสัญญาซื ้อขายนํ ้ามัน
ล่วงหน้ า เป็ นจํานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามลําดับ ในขณะที่มี
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญา Cross Currency Swap จํานวน 2 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
2.8.3 ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงิน ณ วันสิ ้นงวด ของกลุ่มบริ ษัทย่อยใน
ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 54 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และกลุม่ บริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 15
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลล่าห์ออสเตรเลียและสกุลเงินอินโดนีเซียรู เปี ย
ต่อสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ในขณะที่มีผลกําไรของกลุ่มบริ ษัทย่อยในประเทศไทย จํานวน 55 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐฯ ผลจากการอ่ อนค่ าของสกุลเงิ นบาทต่ อเงิ นเหรี ยญสหรั ฐฯ อี กทัง้ รวมผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง จํานวน 13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
2.8.4 รายได้ คา่ บริ หารจัดการและอื่นๆ จํานวน 43 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบด้ วย รายรับจากเงินอุดหนุน
ค่าใช้ จ่าย carbon tax จํานวน 19 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และค่าบริ หารจัดการอื่นๆ จํานวน 24 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
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2.9 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 90 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง

78 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เนื่องจากกําไรจากการ

ดําเนินงานที่ลดลง มีผลให้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลดลง
2.10 กําไรสุทธิรวมสําหรับปี 2556 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 169 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 62
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (EPS) เท่ากับ 0.040 เหรี ยญสหรัฐฯต่อหุ้น หรื อเทียบเท่า 1.220 บาทต่อหุ้น เปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อนซึง่ เท่ากับ 0.100 เหรี ยญสหรัฐฯต่อหุ้น (เทียบเท่า 3.106 บาทต่อหุ้น) ลดลงร้ อยละ 60
3. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 (ปรั บปรุ งใหม่ )
3.1

สินทรัพย์รวมจํานวน 7,212 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมี
รายละเอียดของการเพิ่มขึ ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 446 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 299 ล้ านเหรี ยญ สหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อย
ละ 40 (ดูคําอธิบายในข้ อ 4 เรื่ องงบกระแสเงินสดรวม)
 เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องจํานวน 216 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นเงินปั นผลค้ างรับจากบริ ษัท
ร่วมค้ าซึง่ ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ ลดลง 32 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลสุทธิจากการได้ รับเงินปั น
ผล จํานวน

96

ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และรับรู้รายได้ เงินปั นผลค้ างรับจากการประกาศจ่ายปั นผล

เพิ่มเติม ในระหว่างปี นี ้ จํานวน 64 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงิน จํานวน 1.3
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
กําไรที่ยงั ไม่

เกิดจากรายการ

เกิดขึ ้นจริ งจากการปรับ

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทาง
การเงิน ณ วันสิ ้นปี ซึง่ ประกอบด้ วย
กําไรของสัญญาซื ้อขายนํ ้ามันล่วงหน้ า
จํานวน 1.1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ กําไร
จากสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ าจํานวน 0.2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมค้ าจํานวน 571 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ
6 จากการรับรู้สว่ นแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่วมค้ าหลังหักเงินปั นผลแล้ วจํานวน 29 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และ
มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินลงทุน ณ วันสิ ้นปี จํานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
หน้ า 187

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจํานวน 1,456 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 119 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จาก
การลงทุน เพิ่ ม ในเครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ ข องเหมื อ งถ่ า นหิ น ในสาธารณรั ฐ อิ นโดนี เซี ย และประเทศ
ออสเตรเลียจํ านวน 227 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจํ านวน 188 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินและอื่นๆ จํานวน 158 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
3.2

หนี ้สินรวมจํานวน 4,620 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 281 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น 16 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 6 เพิ่มขึ ้นสุทธิจากการจัดประเภทรายการจากเงินกู้ระยะยาวเป็ นเงินกู้
ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 467 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และจ่ายชําระคืนเงินกู้ระยะยาวที่
ถึงกําหนดจํานวน 450 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ รวมทังมี
้ ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า ณ
วันสิ ้นงวด จํานวน 1 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น 67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
คิดเป็ นร้ อยละ 100 เพิ่มขึ ้นจากการจัดประเภทรายการจากหุ้นกู้ เป็ นส่วนของหุ้นกู้ที่ถงึ กําหนดชําระใน
หนึง่ ปี
 ค่าเปิ ดหน้ าดินและขนถ่านหินค้ างจ่ายจํานวน 166 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิ ดหน้ าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,672 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 317 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยเป็ นผลสุทธิ
จาก การกู้เงินเพิ่มจํานวน 423 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ การจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวเป็ นเงินกู้ระยะ
ยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 467 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และการชําระคืนเงินกู้จํานวน 249 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ รวมทังมี
้ ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นงวด จํานวน 24 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
 หุ้นกู้ จํานวน 1,058 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้น 152 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลสุทธิจากการออกหุ้นกู้
เพิ่มจํานวน 292 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และการจัดประเภทรายการหุ้นกู้เป็ นหุ้นกู้ที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่
้ ผลกําไรจาก
ปี จํานวน 67 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และการไถ่ถอนหุ้นกู้จํานวน 5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ รวมทังมี
อัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า ณ วันสิ ้นงวด จํานวน 68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
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 หนี ้สินอนุพนั ธ์การเงินจํานวน 74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เกิดจากรายการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน ณ วันสิ ้นงวด ซึง่ ประกอบด้ วยขาดทุนจากสัญญาซื ้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า จํานวน 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ สัญญา Cross Currency Swap
จํานวน 46 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ย จํานวน 4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 2,592 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 454 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลจาก
 ลดลงจากเงินปั นผลจ่าย จํานวน 218 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ลดลงจากหุ้นทุนซื ้อคืน จํานวน 133 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นสกุล
เงินเหรี ยญสหรัฐฯจํานวน 199 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย และตราสารอนุพนั ธ์ และอื่นๆ
จํานวน 77 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ลดลงจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการลงทุน จํานวน 14 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เพิ่มขึ ้นจากกําไรสุทธิสําหรับงวด จํานวน 103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เพิ่มขึ ้นจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 84 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
3.4

4.

อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สําหรับงบการเงินรวม
เท่ากับ 1.07 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนสําหรับงบการเงินรวม เท่ากับ 0.79
เท่า)

งบกระแสเงินสดรวมสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิลดลงรวม 299 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
(รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า จํานวน 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ) โดยแยกเป็ น
4.1 เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้
 รับเงินจากการขายถ่านหิน จํานวน 3,306 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 จ่ายชําระเจ้ าหนี ้ จํานวน 1,750 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 จ่ายดอกเบี ้ยจํานวน 110 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 127 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 จ่ายค่าภาคหลวงจํานวน 330 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 อื่นๆ จํานวน 962 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
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4.2 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 85 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ มีสาระสําคัญดังนี ้
 ลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงการระหว่างดําเนินการจํานวนเงิน 209 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น กิจการร่วมค้ าและเงินลงทุนระยะสัน้ จํานวน 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เงินรับจากการขายเงินลงทุนอื่น 16 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เงินรับจากเงินปั นผลจากธุรกิจไฟฟ้าแห่งหนึง่ จํานวน 104 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เงินรับจากดอกเบี ้ยรับและอื่น ๆ จํานวน 11 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
4.3 เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 221 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ประกอบด้ วย
 จ่ายเงินปั นผล จํานวน 218 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 จ่ายคืน เงินกู้ยืมธนาคาร เงินกู้ระยะยาว และหุ้นกู้จํานวน 870 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เงินสดจ่ายสําหรับหุ้นทุนซื ้อคืน จํานวน 133 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 จ่ายค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
 เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร เงินกู้ระยะยาว และหุ้นกู้จํานวน 1,008 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

5. สรุ ปความเห็นของฝ่ ายบริหาร
งบการเงินประจําปี 2556 รายงานกําไรสุทธิจํานวน 103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นการปรับตัวลดลงร้ อยละ 62 จากปี
ก่อนหน้ า โดยเป็ นผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหินที่ออ่ นตัวลง ในขณะเดียวกัน บริ ษัทบันทึกกําไรจาก
อนุพนั ธ์ทางการเงินลดลงเป็ น 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯเทียบกับกําไรจํานวน 106 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯที่ได้ บนั ทึกในปี
ก่อนหน้ า อย่างไรก็ดีธุรกิจไฟฟ้าสามารถสร้ างรายได้ ที่แข็งแกร่งและเป็ นฐานกําไรที่สําคัญต่อผลประกอบการโดยรวม
ในช่วงปี

2556 อุตสาหกรรมถ่านหินทัว่ โลกได้ รับผลกระทบจากสภาวะปริ มาณถ่านหินที่ล้นเกินความต้ องการใช้

ยังผลให้ ราคาตลาดถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องดังเห็นได้ จากดัชนีราคาถ่านหิน NEX ได้ ปรับลดลงจากระดับ
สูงสุดที่ 94 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตันในเดือนมกราคมมาสูร่ ะดับตํ่าสุดที่ 77 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตันในเดือนกรกฎาคม
ถึงแม้ ดชั นีจะปรับตัวดีขึ ้นเป็ น 86 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตันในช่วงเดือนธันวาคมก็ตาม แต่เมื่อเทียบราคาดัชนีเฉลี่ยตลอด
ทังปี
้ แล้ วคิดเป็ น 85 เหรี ยญฯสหรัฐต่อตัน หรื อปรับตัวลดลงร้ อยละ 13 จากปี ก่อนหน้ า
สภาวะราคาตลาดถ่านหินที่ไม่เอื ้ออํานวยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อรายได้ ของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(ITM) โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยปรับลดลงร้ อยละ 17 เป็ น 74.95 เหรี ยญฯสหรัฐต่อตัน บริ ษัท ITM ได้ ดําเนิน
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มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปั จจัยตลาด โดยมีมาตรการหลักได้ แก่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพร้ อม
ทังดํ
้ าเนินโครงการลดต้ นทุน ผลจากมาตรการเหล่านี ้ช่วยให้ ปริ มาณขายถ่านหินเติบโตได้ ร้อยละ 7 เป็ น 29.21 ล้ าน
ตัน ในขณะที่ต้นทุนขายลดลงร้ อยละ 6 เป็ น 48.17 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน การปรับแผนการทําเหมืองให้ อยูใ่ นระดับที่
ตื ้นขึ ้นส่งผลอย่างชัดเจนในการช่วยลดต้ นทุนการผลิตโดยอัตราส่วนหน้ าดินต่อถ่านหิน (stripping ratio) ได้ ลดลง
จาก 12.28 เท่าในปี ก่อนหน้ าเป็ น 11.06 เท่าในปี 2556 นอกจากนี ้ บริ ษัท ITM ยังได้ เน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพการขน
ถ่ายถ่านหินและการบริ หารท่าเรื อเพื่อลดการใช้ เชื ้อเพลิง เพิ่มความต่อเนื่องในการขนถ่ายถ่านหินจากหน้ าเหมืองไป
ยังท่าเรื อ และการจัดตารางเรื อให้ ราบรื่ นเพื่อลดค่าปรับ (demurrage cost)
ในไตรมาส 4/2556 บริ ษัท ITM ได้ บนั ทึกปริ มาณขายในระดับที่ดีจํานวน 7.73 ล้ านตัน โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยคิด
เป็ น 70.96 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน (ลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 2 จากไตรมาสก่อนหน้ า) และต้ นทุนขายคิดเป็ น 45.93
สหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากไตรมาสก่อนหน้ า)
ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย (Centennial) ได้ รับผลกระทบไม่มากนักจากสภาวะตลาดถ่านหินเนื่องจาก
ปริ มาณการส่งออกถ่านหินคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 38 ของปริ มาณขาย ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยคิดเป็ น 69.75 เหรี ยญ
ออสเตรเลียต่อตัน หรื อลดลงเพียงร้ อยละ 4 จากปี ก่อนหน้ า ปริ มาณขายถ่านหินปรับลดลงร้ อยละ 5 เป็ นจํานวน
13.59 ล้ านตัน ซึง่ เป็ นผลจากการผลิตที่ตํ่ากว่าเป้าที่เหมือง Mandalong และ Springvale จากความไม่พร้ อมของ
้ ่ องจักรที่มีขนาดใหญ่
เครื่ องจักรและสภาพธรณีที่ไม่เอื ้ออํานวย บริ ษัท Centennial จึงได้ ปรับแผนด้ วยการติดตังเครื
และมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ในขณะเดียวกันต้ นทุนการผลิตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 คิดเป็ น 53.13 เหรี ยญฯออสเตรเลียต่อตัน
ในไตรมาส 4/2556 ปริ มาณการผลิตของ Centennial ได้ รับผลกระทบเล็กน้ อยจากสถานการณ์ไฟไหม้ ป่าในรัฐ New
South Wales ในขณะที่เหมือง Mandalong สามารถเดินเครื่ องได้ เต็มกําลังการผลิต ส่งผลให้ Centennial บันทึก
ปริ มาณขายถ่านหินจํานวน 3.66 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้ า ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยปรับลดลง
ร้ อยละ 3 คิดเป็ น 70.55 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตันและต้ นทุนการผลิตทรงตัวที่ระดับ 53.08 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน
ั นาการที่สําคัญโดยเหมือง Gaohe ดําเนินการผลิตเป็ นปี ที่ 2 และ
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพฒ
สามารถเดินเครื่ องจักรได้ อย่างเต็มที่โดยบันทึกปริ มาณการผลิตจํานวน 6 ล้ านตัน ในขณะที่ราคาขายถ่านหินอยูใ่ น
ระดับที่คอ่ นข้ างดี ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนคิดเป็ น 27.41 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดย
ในไตรมาส 4/2556 ส่วนแบ่งกําไรคิดเป็ น 8.83 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้ามีสว่ นสําคัญต่อกําไรรวมของบริ ษัทในปี 2556 โดย BLCP ดําเนินการผลิตและขายไฟฟ้าได้
อย่างราบรื่ นและบันทึกส่วนแบ่งกําไรจํานวน 81.99 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน
15.76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/2556 ส่วนแบ่งกําไรลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าเป็ น 8.51 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ จากแผนการหยุดซ่อมบํารุงประจําปี ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ บนั ทึกกําไรสุทธิที่ดี
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จํานวน 23.53 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯในปี 2556 และ 5.24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ในไตรมาส 4/2556 โดยเป็ นผลดีจาก
ปริ มาณการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ ้นในฤดูหนาว
ในปี 2556 บริ ษัทได้ รับรู้ EBITDA จํานวน 697 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึง่ ปรับลดลง ร้ อยละ 28 ในจํานวนนี ้แบ่งเป็ น
EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 594 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงร้ อยละ 34) และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน
103 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52
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การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
ล้ านเหรียญสหรัฐ
7,712

2555

7,213

2556

สินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํ านวน 7,213 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ ลดลง 499 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 6 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จากเงินสดที่
ลดลงจํ านวน 299 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ และเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ ลดลงสุทธิ 119 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากการลงทุนเพิ่ม
ในเครื่ อ งจัก รและอุป กรณ์ ข องเหมื อ งถ่ า นหิ น ในสาธารณรั ฐ
อินโดนี เซี ยและประเทศออสเตรเลี ยจํ านวน 227 ล้ านเหรี ยญ
สหรั ฐฯ และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจํ านวน 188 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลง
ค่างบการเงินและอื่นๆ จํานวน 158 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ล้ านเหรียญสหรัฐ
3,046
2,592

2555

2556

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํ านวน 2,592 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ ลดลง
454 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เมื่ อ เที ย บกับ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม
2555 ลดลงจากกการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 218
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากหุ้นทุนซื ้อคืนจํานวน 133 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ จากส่วนต่างของการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อย
ที่ แ สดงเป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศเป็ นสกุล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
จํานวน 199 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ เผื่ อ ขาย ตราสารอนุพัน ธ์ จํ า นวน 77
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการลงทุน
จํานวน 14 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในขณะที่เพิ่มขึ ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2556 จํานวน 103 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ และจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน
จํานวน 84 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
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รายได้ จากการขายรวม
ล้ านเหรียญสหรัฐ
3,775
3,351

2555

2556

รายได้ จากการขายรวม 3,351 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากปี
ก่อน 424 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 11 เกิดจากผลสุทธิ
จากปริ มาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นกับราคาขายเฉลี่ยของถ่านหิน
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ทังนี
้ ้เนื่องจากราคาถ่านหินใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2556 จํานวน 42.80 ล้ านตัน จาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 29.21 ล้ านตัน จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 13.59 ล้ านตัน
โดยที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสําหรับปี 2556
จากเหมืองใน
ประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 74.95 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน และ
จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 69.75 เหรี ยญ
ออสเตรเลียต่อตัน

กําไรขัน้ ต้ นรวม
ล้ านเหรียญสหรัฐ
1,443
1,075

2555

2556

กําไรขันต้
้ นสําหรับปี 2556 จํานวน 1,075 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลง 368 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากการลดลงของอัตรากําไร
ขันต้
้ นของธุรกิจถ่านหินเป็ นผลจากการปรับตัวลดลงของราคา
ถ่านหินในตลาดโลก
อัตราส่วนกําไรขันต้
้ นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิด
เป็ นร้ อยละ 32 ลดลงจากปี ก่อนที่อยูร่ ะดับร้ อยละ 38 โดยธุรกิจ
ถ่านหินมีอตั ราส่วนกําไรขันต้
้ นต่อยอดขายร้ อยละ 32 เทียบกับ
ร้ อยละ 39 ในปี ก่อนหน้ า และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั ราส่วนกําไร
ขันต้
้ นต่อยอดขายร้ อยละ 27 เทียบกับร้ อยละ 17 ในปี ก่อนหน้ า
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กําไรสุทธิรวม
ล้ านเหรียญสหรัฐ
272

103

2555

กําไรสุทธิ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 103
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 169 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นร้ อยละ 62 จากผลกระทบของสภาวะ
ราคาตลาดถ่านหินที่ออ่ นตัวลง ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ บันทึก
กําไรจากอนุพนั ธ์ทางการเงินจํานวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลงเมื่อเทียบกับที่ได้ บนั ทึกในปี ก่อนหน้ ากําไรจากอนุพนั ธ์ทาง
การเงินจํานวน 106 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ

2556

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าใช้ จ่ายตัดจ่ าย (EBITDA)
ล้ านเหรียญสหรัฐ
974
697

2555

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จํานวน 697 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ลดลง 277ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28 เมื่อเทียบ
กับปี ก่อน โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 594
ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และจากธุรกิจไฟฟ้า จํานวน 103 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ

2556

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้น สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.04
เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อหุ้น ลดลงร้ อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ มี
กําไรต่อหุ้น 0.10 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อหุ้น

เหรียญสหรัฐต่ อหุ้น

0.10
0.04

2555

2556
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อัตราส่ วนหนีส้ นิ สุทธิต่อทุน
เท่ า
1.07
0.79

2555

2556

หนี ้สินสุทธิรวมจํานวน 2,784 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 360 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จากการออกหุ้นกู้เพิ่มจํานวน
292 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และได้ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้จํานวน 5 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ รวมทังมี
้ ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่า ณ วันสิ ้นงวด จํานวน 68 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจํานวน 157 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐฯ
และจากเงินสดที่ลดลงจากการดําเนินงาน
จํานวน 299 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนเพิ่มขึ ้นจาก 0.79 เท่า ในปี 2555
เป็ น 1.07 เท่าในปี 2556
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทฯ ได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
ว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้
แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการ
้
กระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว บริษัทฯ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
ได้ มอบหมายให้ นางบุญศิริ จารุศิริ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางบุญศิริ จารุศิริ กํากับไว้ บริ ษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายชนินท์

ว่องกุศลกิจ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

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

2. นายเมธี

เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ/เจ้ าหน้ าที่บริหาร

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

3. นายองอาจ

เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ/เจ้ าหน้ าที่บริหาร

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

4. นายระวิ

คอศิริ

กรรมการ

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

5. นายวีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

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

จารุศิริ

เลขานุการบริษัท

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

ผู้รับมอบอํานาจ
นางบุญศิริ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

1) นายเกริ กไกร จีระแพทย์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2551

70

- ประธานกรรมการ
วันที่ 11 เมษายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Master of Economics, Sydney University,
Australia
- Certificate in Economic Developments, Japan
- Certificate in Project Appraisal, Oxford University
- Certificate in Commercial Counseller Practices
Federal, Republic of Germany
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP)
รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)

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

2549 - 2551

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มูลนิธิพฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กระทรวงพาณิชย์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

2) นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
- รองประธานกรรมการ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2553
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- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ปี 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- เภสัชศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 17/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- Senior Executive Program รุ่นที่ 6 สถาบัน
บัณฑิต บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
1.39 เป็ นพี่ชายของบุคคล
ในลําดับที่ 10 และ
เป็ นอาของบุคคลใน
ลําดับที่ 12

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 - ปั จจุบนั
2526 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2525 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ง

2517 - 2555
2530 - ปั จจุบนั
2520 - ปั จจุบนั

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

2526 - 2552

ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด และบริ ษัทในเครื อ
บริ ษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

3) นายสมเกียรติ เจริ ญกุล
- กรรมการอิสระ
วันที่ 27 เมษายน 2548
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- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ปี 2548

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
- พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance Seminar”,
The Wharton School, University of Pennsylvania,
U.S.A.
- ประกาศนียบัตร “Selected Problems of Tax
Auditing and Investigation” Germany and
Singapore
- ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation (Indirect
Tax Course)” JICA (Japan International
Cooperation Agency) Japan
- อบรมหลักสูตร “The Management Program”
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร “นักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 30”
สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 79/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation
Program(DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

%
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ กรรมการและผู้บริ หาร
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2549 - 2553
2549 - 2553
2549 - 2553
2546 - 2552

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมกตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จันทบุรี รี สอร์ ต แอนด์ สปา จํากัด
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เมืองกิจ จํากัด

หน้ า 200

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

3) นายสมเกียรติ เจริ ญกุล

72

วุฒิทางการศึกษา
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “Successful Formulation & Execution
of Strategy” จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

หน้ า 201

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
4) นายรัตน์ พานิชพันธ์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 27 เมษายน 2548
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ปี 2548

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

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

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

2553-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ / กรรมการ

2552 - ปั จจุบนั

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

2550 - ปั จจุบนั

2548 - ปั จจุบนั
2544-ปั จจุบนั

2549 - 2552

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ประเทศไทย)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

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

หน้ า 202

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
5) นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
- กรรมการอิสระ
วันที่ 31 มกราคม 2549
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
ปี 2555

อายุ
(ปี )
70

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรฝึ กวิชาชีพชันสู
้ ง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 5/2003 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP)รุ่นที่ 89/2007 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

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

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

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

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

หน้ า 203

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
6) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 28 ตุลาคม 2542
- กรรมการตรวจสอบ
ปี 2542
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
ปี 2545

อายุ
(ปี )
70

วุฒิทางการศึกษา
- พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ. 355)
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2542 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน /
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริ หาร

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

หน้ า 204

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
7) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
วันที่ 6 เมษายน 2555
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ 12 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )
64

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 32/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
คณะบริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา
2555 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - 2553
2547 - 2554
2550 - 2553
2544 - 2554
2553 - 2555
2540 - 2555

ตําแหน่ง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ(commissioner)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

หน้ า 205

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
8) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
วันที่ 4 เมษายน 2555
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 เมษายน 2555

อายุ
(ปี )
58

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of
Wisconsin at Madison, USA.
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริ มาณวิเคราะห์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2549 - ปั จจุบนั
2551 - 2555
2551 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
ศาสตราจารย์ได้ รับเงินเดือนสูง
สาขาเศรษฐศาสตร์ (ท.11)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)
ศาสตราจารย์สาขา
เศรษฐศาสตร์
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ พิจารณาการ
ทุ่มตลาดและการอุดหนุน

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์

หน้ า 206

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
9) นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2526
- เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ปี 2526

อายุ
(ปี )
60

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- B.S.C. (Management), St.Louis University,
0.13
เป็ นพี่ชายของ
Missouri, U.S.A.
บุคคลในลําดับที่
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
11
University John F. Kennedy School of
Government, Boston, U.S.A.
- Doctor of Business, Engineering and Technology , St.Louis University , Missouri , U.S.A
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2526 - ปั จจุบนั
2551 - 2556

กรรมการ / เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2550 - 2554
2547 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
สภาผู้แทนราษฎร
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม จํากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้ า 207

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

อายุ
(ปี )
61

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

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.53 เป็ นน้ องชายของ
บุคคลในลําดับที่
2 และ เป็ นอา
ของบุคคลใน
ลําดับที่ 12

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2526 - ปั จจุบนั

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
นายก
กรรมการ
อุปนายก

2526 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2546 – 2553
2548 - 2552

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

หน้ า 208

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

11) นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2526

57

- เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

วุฒิทางการศึกษา
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 23/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงาน
พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.รุ่น1)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.16 เป็ นน้ องชายของ 2526 - ปั จจุบนั
บุคคลในลําดับ
ที่ 9

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

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

หน้ า 209

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

12) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553

49

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2553

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

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
เป็ นหลานชายของ 2553 - ปั จจุบนั
บุคคลในลําดับที่
2 และลําดับที่ 10 2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - 2553
2550 - 2553

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
กลุม่ มิตรผล
บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท แอดวานซ์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากัด
บริ ษัท พาเนล พลัส จํากัด
บริ ษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จํากัด
(มหาชน)

หน้ า 210

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
13) นายสมยศ รุจิรวัฒน์
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
วันที่ 1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
58

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ และการบริ หาร
หรื อ Industrial Engineering and Management
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (นักบริ หาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 75/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3//2006 จากสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
ปั จจุบนั
2554 – 2555
ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2549 – 2555

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

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
BMS Coal Sales PTE. LTD.
Banpu Coal Investment Co., Ltd
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
Hunnu Investments Pte. Ltd.
Hunnu Coal Pty Ltd.
Pan-Western Energy Corporation LLC
บริ ษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากัด
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk

หน้ า 211

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14) นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
วันที่ 1 มกราคม 2556

อายุ
(ปี )
57

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP173)
Harvard Business School, USA
- อบรมหลักสูตร Directors Certificate Program
(DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Hongsa Power Company Limited
Phufai Mining Company Limited
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด

2552 - 2555

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

Hongsa Power Company Limited
Phufai Mining Company Limited

หน้ า 212

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

15) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –การเงิน
วันที่ 1 มกราคม 2549

52

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership, Harvard
University Graduate School of Business
Administration, Boston, USA.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
0.08
2549 - ปั จจุบนั
2544 - 2549
ปั จจุบนั

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

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

หน้ า 213

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

16) นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร -บริ หาร
และพัฒนาองค์กร
วันที่ 1 มกราคม 2549

55

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
วุฒิทางการศึกษา
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
- Doctor of Philosophy in Strategic Management,
2549 - ปั จจุบนั
University of Northern Washington
- M.B.A. Strategic Management Leadership,
2547 - 2548
IOU of Netherlands
- Theology Study, Saint Sabriel’s Institution,
2541 - 2546
India
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 74/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร - บริ หารและพัฒนา
องค์กร
ผู้อํานวยการสายอาวุโสสํานักตรวจสอบ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส-สาย
ทรัพยากรมนุษย์

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

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

หน้ า 214

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร-แผนงาน
องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
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วันที่ 1 มกราคม 2554

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

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

2551 - 2553

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร – แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส –
แผนงานองค์กรและพัฒนา
ธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทบ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัทบ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัทบ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
Banpu Australia Co., Ltd
บริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด
บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด
บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัทบ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด
Banpu Australia Resources Pty Limited
Hunnu Coal Pty Limited
BMS Coal Sales Pte.Ltd.
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

อายุ
(ปี )

18) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผู้อํานวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552

54

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสายอาวุโส –
องค์กรสัมพันธ์

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

หน้ า 216

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง /
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
19) นางบุญศิริ จารุศิริ
- เลขานุการบริ ษัท
วันที่ 27 สิงหาคม 2551

อายุ
(ปี )
56

วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Geological Science, Queen’s
University, Canada
- ปริ ญญาโท Executive Master of Business
(EMBA) จาก Sasin Graduate Institute of
Business Administration
- อบรมหลักสูตรเลขาการบริ ษัท โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทาง
%
ครอบครัวระหว่าง
การถือหุ้น
กรรมการและ
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
2551 – ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท

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

หน้ า 217

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย

BP

รายชื่อ

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

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

บริ ษัทย่อย

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

/

/,N

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/,N

/

/

/

/

/,N

/

/
O

/

/

/

/

/

/

/

/

/

O
O

/

/

/

/

/

O

/

/

/

O

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

O

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

///
M
N
O

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

PW2

MW

/

PW1

/

BDC

/

NH

/

HUNI

HUNNU

BPAR

BEK

JBG

KTD

TCM

IMM

CEY

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

AFEI

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

ITMG

BP

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

///
M
N
O

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

Phu Fai

/

/

/

/

/

/

/

/

/

RGE

Hongsa

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

BLCP

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

Hebi

BP

รายชื่อ

Gaohe

บริษัทร่วม

X
V
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O

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

///
M
N
O

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

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

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