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1. ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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
271,747,855 หุ้น
10 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

หน้ า 1

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

271,747,855

ผลิตและจําหน่าย
ถ่านหิน

3,200,000,000
บาท

3,200,000,000
บาท

3,20,000

ไม่มีการกําหนดค่า
ทุนจดทะเบียน*

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

1,500,000

ค้ าถ่านหิน

4. Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ในต่าง
ประเทศ

ไม่มีการกําหนดค่า
ทุนจดทะเบียน*

5. Banpu Australia
Co. Pty Ltd

Investment in coal
mining in Australia

300,000,000

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

17,670,002

2,428,021,00
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 (%)
10

-

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%

3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia

6221 750 4390

12,500,000,000
IDR

12,500 1,000,000

99.99%

3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia

6221 750 4390

4,500,000,000
IDR

300 15,000,000

99.67%

3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia

6221 750 4390

หน้ า 2

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ชําระแล้ ว
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)
ทัง้ หมด (หุ้น)

โทรศัพท์

10. PT. Trubaindo Coal
Mining

ผลิตถ่านหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

100,000,000,000
IDR

63,500,000,000
IDR

63,500 1,000,000

99.99%

3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia

6221 750
4390

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%

3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia

6221 750
4390

11. PT. Bharinto
Ekatama

ผลิตถ่านหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

68,000,000,000
IDR

17,000,000,000
IDR

12. Banpu Coal
Investment Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

11,050,500
USD

11,050,000
USD

11,050,000

1 100.00% 4th Floor, Ebene
230 210 4000
Skies, Rue de
L’Institut, Ebene,
Republic of Mauritius

13. บริษัท บ้ านปู อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

250,000,000
บาท

250,000,000
บาท

25,000,000

10 99.99% ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

14. บริษัท ศิลามณี จํากัด

ค้ าถ่านหิน

75,000,000
บาท

75,000,000
บาท

7,500,000

10 99.99% ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

15.บริษัท ศิลามณีหินอ่อน
จํากัด

ค้ าถ่านหิน

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

500,000

100 99.96% ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

231,350,000
บาท

231,350,000
บาท

23,135,000

10 100.00% ชั ้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

16.บริษัท เหมืองเชียงม่วน ผลิตและจําหน่าย
จํากัด
ถ่านหิน

17,000 1,000,000 99.00% 3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia

6221 750 4390

หน้ า 3

17. บริษัท บีพี โอเวอร์
ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด

ลงทุนในธุรกิจถ่าน
หิน

15,533,002
USD

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
15,533,002 15,533,002
USD

18. Asian American
Coal Inc.

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

50,000,000
USD

40,917,026
USD

40,917,026

19. AACI SAADEC
(BVI) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

50,000
USD

1
USD

1

20. 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

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

22. Berrima Coal Pty
Ltd

Dormant

2
AUD

2
AUD

2

1.00 100.00%

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

61 2 9266 2700

23. 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

1
AUD

1
AUD

1

1.00 100.00%

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

61 2 9266 2700

ชื่อบริษัท

21. Centennial
Northern Coal
Services Pty Ltd

24. Centennial
Angus Place Pty Ltd

ประเภท
ธุรกิจ

Coal Mining

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

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

100.00%

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

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

230 404 8000

1 100.00%

Geneva Place, 2nd (284)494-4388
Floor, Wickham’s
Cay, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands.

1

P.O. Box 957,
(284)494 2233
Offshore
Incorporations
Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands

100.00%

หน้ า 4

25. Centennial Coal
Infrastructure Pty Ltd

Coal exporting
logistics and
infrastructure

2
AUD

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)
2
2
AUD

26. 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

27. 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

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

28. 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

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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

33. 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

34. 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

หน้ า 5

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

35. 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

36. Coalex Pty Ltd

Coal Mining –
Clarence JV

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

37. 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

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 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

43. Collieries
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

หน้ า 6

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

44. Elcom Collieries
Pty Ltd

Dormant

1,500,000
AUD

1,500,000
AUD

750,000

2 100.00%

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

61 2 9266 2700

45. 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

46. 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

47. Powercoal
Employee
Entitlements
Company Pty Ltd

Employee Trust
Company Ex
Powercoal

48. Hartley Valley
Coal Co Pty Ltd

Dormant

49. Ivanheo Coal Pty
Ltd

Coal Mining

50. 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,
Australia

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

51. 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

52. 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

53. 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

54. 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

55. 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

56. 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

57. 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

58. 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

59. Banpu Power
International Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

40,050,000
USD

40,050,000
USD

40,050,000

1 100.00%

60. Banpu Power
Investment Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

ไม่มีการ
กําหนดค่าทุนจด
ทะเบียน*

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
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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

61. Shijiazhuang
Chengfeng Cogen
Co., Ltd

ผลิตและ
จําหน่าย
พลังงานไฟฟ้า
และไอนํ ้า

15,125,000
USD

14,000,000
USD

1,125,000

NA 100.00%

62. Zouping Peak
Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้า

ไม่มีการ
กําหนดค่าทุนจด
ทะเบียน*

2
SGD

2

ไม่มีการ 100.00%
กําหนด
มูลค่าหุ้น
ต่อหน่วย*

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

Investment in
electrical
power business

30,000,000
USD

30,000,000
USD

0

NA 100.00%

64. 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

65. 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

66. 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

67. 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

68. 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

69. 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

70. 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

71. 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

72. Banpu Coal LLC

Investment in
coal mining

3,300,000
USD

3,300,000
USD

3,300,000

2
AUD

2
AUD

No authorized*
AUD

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

1 100.00%

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

(976) 77114000

2

1

100.00%

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

61 2 9266
2700

107,303,502
AUD

248,100,002

No par
value*

100.00%

Suit 3, 91 Aberdeen
Street, Northbridge,
WA, Australia 6003

61 8 9200
4267

No par
value*

100.00%

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989

65 6890 7188

73. Banpu Australia
Resources Pty Ltd

Investment in
coal mining

74. Hunnu Coal Pty
Ltd

Coal Mining
and trading

75. Hunnu
Investment Pte Ltd

Foreign Trade

100
SGD

100
SGD

100

76. Hunnu Altai LLC

Foreign Trade,
Minerals Mining

138,490,000
MNT

N/A
MNT

No shares*

No par 100.00%
value*

Seoul business centre 976 11 450238
201, Zaluuchuud
avenue, 1 st khoroo,
Bayanzurkh district,
Ulaanbaatar Mongolia
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ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแล้ ว

จํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ ว
ทัง้ หมด (หุ้น)

77. Munkh Sumber
Uul LLC

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

100

78. Golden Gobi
Mining LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

40,000,000
MNT

40,000,000
MNT

79. Great East
Minerals LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

1,000,000
MNT

80. Bilegt Khairkhan
Uul LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

81.Hunnu Power LLC

มูลค่ าหุ้น สัดส่ วนการ
ต่ อหน่ วย ถือหุ้น (%)

ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่

โทรศัพท์

10,000 100.00%

Central tower suite
976 51 211914
901, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

4,000

10,000

60.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

1,000,000
MNT

100

10,000

70.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

10,000,000
MNT

10,000,000
MNT

10,000

1,000

80.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

1,000

1,000 100.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

82. Borganchan LLC

Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

1,000

1,000

60.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

83. Zuchid LLC

Business
consulting,
Mineral
exploration,
Foreign Trade

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

100

10,000

70.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

84. Munkhnoyon
Suvraga LLC

Foreign Trade
Mineral mining,
Tourism, and
Construction

1,000,000
MNT

1,000,000
MNT

1,000

1,000

90.00%

60-9, 2 nd sub-district, 976 990 8579
Sukhbaatar district-1
Ulaanbaatar 14200,
Mongolia

85. Hunnu Gobi Altai
LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration
Mining

155,000,000
MNT

155,000,000
MNT

155,000

1,000

80.00%

Seoul business centre 976 11 450238
201, Zaluuchuud
avenue, 1 st khoroo,
Bayanzurkh district,
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

86. Hunnu Altai
Minerals LLC

Foreign Trade,
Mineral
exploration

145,000,000
MNT

145,000,000
MNT

145,000

1,000 100.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

87. Hunnu
Resourced LLC

Foreign Trade

100,000
USD

100,000
USD

100,000

1 100.00%

Central tower suite
976 11 321 914
1201, sukhbaatar
square-2, Sukhbaatar
district-8 Ulaanbaatar
14200, Mongolia

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

670,250,000
RMB

670,250,000
RMB

NA

NA

89. บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและ
จําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

12,010,000,000
บาท

12,010,000,000
บาท

120,100,000

100

90. Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

783,330,000
RMB

783,330,000
RMB

NA

NA

40.00%

91. 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

92. Phu Fai Mining
Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหิน

50,000
USD

50,000
USD

5,000

10

37.50% Building B, Park View 865(0)21222482
Executive Suites,
Ban Sithanneau,
Sikhottabong District,
Vientiene Capital
City, Lao PDR

93. บริษัท ราชสีมา
กรี น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานทดแทน

250,000,000
บาท

250,000,000
บาท

25,000,000

10

30.00%

2 เพลินจิตเซ็นเตอร์ ถ.
สุขมุ วิท คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

0 2794 1000

94. Port Kembla Coal
Terminal Limited

Shiploading
Coal Port

600,000
AUD

600,000
AUD

600,000

1

16.66%

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

61 2 4228 0288

บริษัทร่ วม
88. 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

หมายเหตุ: * under Singaporean Corporate Law

หน้ า 12

3. ชื่อ สถานที่ตงั ้ ของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
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

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

5) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไม่มี--

6) ที่ปรึกษาหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
ั ญาการจัดการ

ั ญาการ
บริ ษัทฯ ไม่ได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาและหรื อผู้จดั การภายใต้ สญ
จัดการ เป็ นการประจําถาวร แต่จะมีการว่าจ้ างที่ปรึกษา (เช่น ที่
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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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2. ปั จจัยความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นปั จจัยสําคัญปั จจัยหนึง่ ที่บริ ษัทฯ และกลุม่ บริ ษัท ให้ ความสําคัญในการบริ หารจัดการเพื่อ
ส่งเสริ มให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การบริ หารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยูภ่ ายใต้ การบริ หารและกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ และผู้บริ หารผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร เช่น คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) ซึง่ มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อรายงานความเสี่ยงและติดตามผลการบริ หารจัดการตามแผน
บรรเทาความเสี่ยง รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการ Financial Management Committee ซึง่ จัดขึ ้นเป็ นประจําทุกเดือน
เพื่อบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงินขององค์กร มีการประชุม Commodity Risk Management Committee ในการบริ หารจัดการ
้
ความเสี่ยงของราคาถ่าน ซึง่ เป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริ ษัทฯ รวมทังการรายงาน
สอบทานการบริ หารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ และคณะกรรมบริ ษัทเป็ นประจําทุกๆ ไตรมาส
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ติดตามการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนงานปฏิบตั ิ วิเคราะห์ และบริ หารความเสี่ยงในระดับ
้ จจัยภายในและภายนอก มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อช่วยให้ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากทังปั
ควบคุมให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริ ษัทฯ ที่ให้ ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ ทนั ต่อสถานการณ์
และแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
2.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริ มาณถ่านหินสํารองได้
การกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ไม่เพียงเน้ นการสร้ างการเติบโตทางธุรกิจอย่างเดียว แต่ยงั
ให้ ความสําคัญต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้ วย จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงาน ส่งผลให้ ราคาถ่านหินมี
แนวโน้ มปรับลดลงในระยะสัน้ บริ ษัทฯ ได้ ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ระยะสันจากการมุ
้
ง่ เน้ นการขยายธุรกิจเพื่อสร้ าง
มูลค่ามาเป็ นแผนแบบ “Defensive Mode”(แบบป้องกัน) โดยวัตถุประสงค์การรักษาอัตราการทํากําไร (Profit
Margin) รักษากระแสเงินสด และอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน เพื่อทําให้ มนั่ ใจว่าผลการดําเนินงาน และงบดุลของบริ ษัทฯ
มีความมัน่ คง และสามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯ มีการประเมิน วิเคราะห์ และบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวสภาวะความเป็ นไปของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง และกําหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยบริ ษัทฯ พิจารณาการลงทุนทังในสิ
้ นทรัพย์ที่มีอยู่ และสินทรัพย์ที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มเข้ ามาใหม่ เพื่อรักษาโอกาสในการเข้ าลงทุนในธุรกิจนันๆ
้ ได้ อย่างเหมาะสม ให้ สามารถ
รักษามูลค่าของบริ ษัทฯ อีกทังพั
้ ฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีด้านการสํารวจขุดเจาะมากขึ ้น เพื่อดําเนินการสํารวจ
หาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการ
ด้ านพลังงานได้ อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
(ข) ความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริ ษัทฯ ได้ สร้ างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป็ นระยะๆ เพื่อบริ หารความ
เสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดมาจากการคาดการณ์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้ องผิดพลาด เช่น การประชุม Quarterly Strategic Review (QSR) การประชุมประเมิน
สถานการณ์ภายในหน่วยงานวางแผนประจําทุก 2 สัปดาห์ เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มี
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การพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ได้ วา่ จ้ างที่ปรึกษาจากภายนอกซึง่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้ านนันๆ
้ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล ประเมิน และวิเคราะห์ความแตกต่างของสมมติฐาน
(ค) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถนําทรัพยากรต่างๆ ในบริ ษัทมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
บริ ษัทฯ ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามแผนกลยุทธ์ ด้ านการวางแผน โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการ และการรายงานในกระบวนการที่สําคัญ มุง่ เน้ นและผลักดันการนําแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบตั ิให้ เกิดผลกับทุกหน่วยงาน และธุรกิจอย่างจริ งจัง มีการพัฒนาการสื่อสารทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทให้ กบั
ผู้บริ หารทุกระดับ เพื่อให้ เกิดความความเข้ าใจในทิศทางของบริ ษัทที่ตรงกัน รวมทังเสริ
้ มสร้ างให้ บคุ ลากรในองค์กรมี
พื ้นฐานการคิดแบบเน้ นนวัตกรรมในการทํางาน และส่งเสริ มให้ มีการคิดริ เริ่ มพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ให้ มีการทํางานเป็ นลักษณะโครงการ (Project-base) เพื่อให้ มีการประสานงานเป็ นทีม ข้ ามสายงานทํางาน และใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเกิดประโยชน์สงู สุด
(ง) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้ าไปลงทุน สามารถสร้ างมูลค่ารวมให้ กบั
องค์กรไม่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการเข้ าซื ้อกิจการนัน้
โดยการกําหนดบุคลากรด้ านต่างๆ
ที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน กับพนักงานและผู้บริ หารของกิจการใหม่ มีการกําหนด
้
ลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของเรื่ องที่จะต้ องทํางานร่วมกันในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทังมี
การกําหนดกระบวนการและขันตอนการทํ
้
างานร่วมกันอย่างชัดเจน โดยเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน เพื่อให้
สามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และให้ การควบรวมกิจการนันเป็
้ นไปอย่างราบรื่ น
สามารถสร้ างความเจริ ญเติบโตในระยะยาว และให้ ผลประกอบการที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2 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)
ต่างๆ กันในเรื่ องของแหล่งเงินทุนทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ โดยเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบัน
การเงิน เพื่อให้ มีแหล่งเงินทุนสํารองอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารกระแสเงินสดเข้ าให้ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ทังที
้ ่ระดับบริ ษัทฯ และระดับกลุม่ บริ ษัท โดยการสร้ างสมดุลของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
(Natural Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทังในประเทศไทย
้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
เครื อรัฐออสเตรเลีย รวมถึงมีการใช้ เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มี
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หนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้ อยละ 23 หนี ้สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 70 สกุลเงิน
ดอลลาร์ ออสเตรเลียในสัดส่วนร้ อยละ 6 และที่เป็ นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้ อยละ 1 และจะดําเนินการเพิ่มสัดส่วน
หนี ้สินสกุลเงินดอลลาร์ ให้ มากขึ ้น มีการปรับสัดส่วนการทําสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าตามประมาณ
การรายได้ และค่าใช้ จ่าย ให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ และเพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวโน้ มตามสถานการณ์ตลาดเงินนันๆ
้ รวมไปถึงการจัดสรรรายได้ ที่เป็ นสกุลต่างประเทศในสัดส่วนที่
เหมาะสม โดยดูความเหมาะสมและสอดคล้ องของสกุลเงินที่เป็ นรายได้ และต้ นทุนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ รวมทัง้
ระดมเงินทุนในสกุลดอลลาร์ หรื อแปลงเป็ นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ
(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย โดยติดตามแนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ยในตลาดโลกและใน
ประเทศไทย จัดสรรเงินกู้ทงระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้
ทังในส่
้ วนที่เป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ใน
สัดส่วนที่สอดคล้ องกับประเภทการลงทุนของกิจการ
รวมถึงมีการพัฒนาการใช้ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อสร้ าง
ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริ หารโครงสร้ างหนี ้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้ เหมาะสม เช่น Interest
rate swap ซึง่ ใช้ ในการบริ หารสัดส่วนของอัตราดอกเบี ้ยคงที่ให้ สอดคล้ องต่อแนวโน้ มของสถานการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 หารความ
เสี่ยงราคาถ่านหินและราคานํ ้ามัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริ หารความ
เสี่ยงจากราคาถ่านหินและราคานํ ้ามันของกลุม่ บริ ษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
้
เ่ สมอ เพื่อ
ของธนาคารคูส่ ญ
ั ญาเป็ นประจําทุกปี มีการปรับแนวทางการขายและผลิตในระยะสันและระยะกลางอยู
ลดผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ ้นหากรายได้ ที่ลดลงหรื อต้ นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนันบริ
้ ษัทฯ ติดตาม
และประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้ มราคาอยูต่ ลอดเวลา เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคา
ซื ้อขายถ่านหินกับลูกค้ าที่ทําสัญญาไว้ กบั บริ ษัทฯ พร้ อมทังมี
้ การพิจารณาสัดส่วนการขายถ่านหินแบบราคาคงที่และ
แบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้
2.3 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่ านหิน
(ก) ความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ า
ความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบสินค้ าส่วนใหญ่ คือ การไม่สามารถส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตามกําหนด
หรื อล่าช้ าเกินกว่ากําหนด จึงทําให้ บริ ษัทฯมีภาระในการชําระค่าปรับให้ กบั เรื อที่มาจอดรอรับสินค้ า (Demurrage)
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ยงนี ้อย่างยิ่ง โดยปฏิบตั ิตามแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและเคร่ งครัด เช่น การให้ ความสําคัญกับเรื่ อง Health, Safety, Environment and Community (HSEC) ใน
กระบวนการผลิต เพื่อให้ แน่ใจว่าการดําเนินงานมีความต่อเนื่อง และมีการพัฒนาการติดตามการสื่อสาร การวางแผน
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การผลิตถ่านหินและการขายอย่างใกล้ ชิดระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายขาย รวมทังจั
้ ดทําระบบการติดตามข้ อมูล
กระบวนการผลิต และการขนส่งถ่านหินอย่างสมํ่าเสมอ จึงทําให้ สามารถปรับเปลี่ยนกําหนดการส่งมอบถ่านหิน
ล่วงหน้ าได้ และสร้ างความพร้ อมในการปรับกลยุทธ์การขายทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพได้ ทนั สถานการณ์
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรื อ โดยการจัดเตรี ยมเรื อลําเลียง
ขนาด 35,000 ตัน เป็ นจํานวน 6 ลําต่อเดือน การเพิ่มเรื อบรรทุกขนถ่ายโดยตรงไปยังเรื อบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่
กลางทะเล จํานวน 8 ลํา ต่อเดือน และการจัดเตรี ยมเรื อบรรทุก SDB (Self Discharge Barge) สําหรับการขนถ่าย
ถ่านหินส่วนเพิ่มตามต้ องการ ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มความเร็วในการโหลดถ่านหินต่อชัว่ โมงโดยรวม ได้ มากขึ ้น
กว่า 3,000 ตันต่อชัว่ โมงในทุกประเภทของการขนถ่าย ทังหมดนี
้
้จึงทําให้ สามารถลดความเสี่ยงในด้ านการส่งมอบ
สินค้ าลงได้
ข) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนส่งที่ทา่ เรื อในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรณีความเสี่ยงจากการหยุดขนถ่ายถ่านหินของท่าเรื อบอนตัง (Bontang) เนื่องมาจากการเกิดอุบตั ิเหตุนนั ้
บริ ษัทฯ ได้ ทําประกันภัยความเสี่ยงของท่าเรื อบอนตัง ในส่วนของทรัพย์สนิ และการหยุดดําเนินงานจากเหตุตา่ งๆ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ สําหรับกรณีความเสี่ยงจากเครื่ องจักรชํารุดนัน้ บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุง
โดยเน้ นไปที่การทํา preventive maintenance การพัฒนาทักษะของหน่วยงานซ่อมบํารุงอย่างต่อเนื่อง การจัดให้
มีสต๊ อกของชิ ้นส่วนเครื่ องจักรที่สําคัญอย่างเพียงพอ ทําให้ การซ่อมแซมใช้ เวลาสันและมี
้
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน
น้ อย ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ทําให้ ทา่ เรื อขนถ่ายถ่านหินต้ องหยุดทํางาน บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําแผนงานฉุกเฉินเพื่อ
รองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยการนําถ่านหินขนถ่ายลงเรื อลําเลียงขนาดเล็กเพื่อไปขนถ่ายขึ ้นเรื อบรรทุกถ่านหิน
ขนาดใหญ่กลางทะเล หรื อใช้ ทา่ เรื ออื่นชัว่ คราวเพื่อให้ กระทบกับการส่งมอบถ่านหินให้ ลกู ค้ าน้ อยที่สดุ
(ค) ความเสี่ยงด้ านความผันผวนของต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสดั ส่วนสําคัญ คือค่าเชื ้อเพลิง ซึง่ มีความผันผวนของราคาค่อนข้ างมาก ซึง่ ใน
้
ใน
กระบวนการผลิตถ่านหิน มีการใช้ เชื ้อเพลิงสําหรับเครื่ องจักรหนักต่างๆ และการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทังการใช้
รถยนต์และปั ม้ นํ ้า เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ บริ หารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวิเคราะห์การใช้ พลังงานในกิจกรรมต่างๆ
ู เสียให้
วางแผน และจัดการการผลิตในภาพรวมทังด้
้ านคุณภาพถ่านหินรวมถึงการขนส่ง เพื่อลดการใช้ พลังงานที่สญ
น้ อยที่สดุ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อลดต้ นทุนการใช้ พลังงานเช่น การ
วางแผนลําดับการขุดถ่านหินเพื่อให้ มีระยะทางในการขนดิน และขนถ่านหินให้ น้อยที่สดุ ซึง่ มีผลโดยตรงต่อการใช้
พลังงานในการเดินทางน้ อยลงด้ วย มีการวางแผนการผลิตเพื่อลดปริ มาณการกองถ่านหินให้ น้อยที่สดุ มีการอบรม
การขับขี่เครื่ องจักรหนักอย่างประหยัดพลังงานให้ แก่พนักงาน ตรวจวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องกําเนิน
ไฟฟ้า และบริ หารจัดการนํ ้าภายในพื ้นที่เหมืองเพื่อให้ มีการใช้ ปั๊มนํ ้าน้ อยที่สดุ เป็ นต้ น
(ง) ความเสี่ยงด้ านการดําเนินงานของผู้รับเหมา
กรณีที่ผ้ รู ับเหมาไม่สามารถดําเนินงานได้ ตามแผนอันเนื่องมาจากปั ญหาต่างๆ เช่น เครื่ องจักรไม่เข้ ามาตาม
กําหนด การซ่อมบํารุงไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทํางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ
ปั ญหาศักยภาพแรงงานทังเชิ
้ งประสิทธิภาพ และปริ มาณ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตถ่านหิน บริ ษัทฯ
จึงได้ จดั ทําแผนแม่บทในการลําเลียงถ่านหิน (Coal hauling master plan) และติดตามผลการดําเนินงานของ
หน้ า 18

ผู้รับเหมาอย่างใกล้ ชิด โดยมุง่ เน้ นการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ก่อนดําเนินการทําสัญญาว่าจ้ างรับเหมาระยะยาวในเวลาต่อมา ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ รู ับเหมานันได้
้ รับความคุ้มค่าในการ
ลงทุนเครื่ องจักรใหม่ และสามารถบริ หารต้ นทุนการดําเนินการผลิตได้ ดียิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ การจัดประชุม
ร่วมกับผู้รับเหมาแต่ละรายเป็ นประจําทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบแผนปฏิบตั ิงาน และร่วมกันหาแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหาที่มีแนวโน้ มจะเกิดขึ ้น
2.4 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
(ก) ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย
ความเสี่ยงด้ านผู้รับซือ้ ไฟฟ้า
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริ ษัทฯ จัดว่าเป็ นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้ างตํ่า
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาวเพื่อจําหน่าย
ตามโครงสร้ างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ซึง่ เป็ นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้ สญ
ให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็ นผู้รับซื ้อเพียงรายเดียว ดังนันจึ
้ งไม่มีความเสี่ยงในเรื่ องผู้รับซื ้อไฟฟ้าและ
ราคาขาย โดยมีการกําหนดปริ มาณรับซื ้อไฟฟ้าที่แน่นอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู)่ และมีการกําหนดโครงสร้ างของราคา
ค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ ตามราคาเชื ้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อในขณะนัน้
ความเสี่ยงด้ านการจัดหาถ่ านหิน
ถ่านหินถือเป็ นเชื ้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี โดยทางโรงไฟฟ้าฯ ได้ ทําสัญญาซื ้อ
ถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อ โดยได้ กําหนดปริ มาณและ
คุณภาพถ่านหินที่จะทําการรับซื ้อไว้ อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจําเป็ นที่จะต้ องจัดหาถ่าน
หินนอกเหนือจากสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวในบางช่วงเวลาที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านตามแผนการผลิตที่ได้
วางไว้ ได้ อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น เหตุการณ์นํ ้าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น ซึง่ หาก
เกิดขึ ้นโรงไฟฟ้าฯ ก็มีความจําเป็ นจะต้ องจัดซื ้อจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาดซื ้อขายถ่านหิน โดยทัว่ ไปจะมีราคาที่สงู กว่า
ราคาตามสัญญาซื ้อถ่านหินระยะยาวที่โรงไฟฟ้าฯ ได้ ทําสัญญาเอาไว้ อีกทังมี
้ ความผันผวนของราคาทําให้ มีความยากใน
การบริ หารจัดการ ซึง่ หากเกิดขึ ้นจะทําให้ โรงไฟฟ้าฯ มีต้นทุนในการผลิตที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย อย่างไรก็ดีโรงไฟฟ้าฯ ได้
้ วางแผนเพิ่มการ
ติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหิน และสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิดต่อเนื่อง รวมทังได้
สํารองปริ มาณถ่านหินและวางแผนร่วมกับผู้ผลิตถ่านหินในการจัดตารางเวลาการจัดส่งถ่านหิน โดยให้ มีการจัดส่งเพิ่มขึ ้น
ในบางช่วงเวลา เพื่อชดเชยการขาดแคลนในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ขึ ้น
ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนการผลิตถ่ านหินที่ปรั บตัวสูงขึน้
เนื่องจากปั จจุบนั ต้ นทุนในการผลิตถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึ ้น ทําให้ ในขณะนี ้ต้ นทุนที่แท้ จริ งของผู้ผลิตสูงกว่า
ราคาถ่านหินที่โรงไฟฟ้าฯ รับซื ้อตามสัญญาซื ้อถ่านหิน ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ผ้ ผู ลิตถ่านหินจะขอเจรจาเพื่อปรับเพิ่มราคารับ
ซื ้อถ่านหินของโรงไฟฟ้าฯ หรื อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญาซื ้อถ่านหิน ทางโรงไฟฟ้าฯได้ บริ หารจัดการความเสี่ยงในเรื่ องนี ้
โดยมีการวางแผนร่วมกับผู้ผลิตถ่านหิน ในการบริ หารต้ นทุนร่ วมกัน เพื่อให้ ถ่านหินที่จะส่งมานันมี
้ ต้นทุนที่เหมาะสมต่อ
ผู้ผลิตถ่านหิน โดยยังคงคุณภาพตามความต้ องการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
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(ข) ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ความเสี่ยงด้ านการรั บซือ้ ไฟฟ้าและไอนํา้
ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย
เนื่องจากไม่มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว เหมือนธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้ อนร่วมของบริ ษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าอื่นๆ จึงได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาลโดยได้ รับสิทธิการ
จัดจําหน่ายแต่ผ้ 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 านราคาถ่ านหินที่มีความผันผวน
ในปี 2555 ราคาค่าเชื ้อเพลิงถ่านหินที่ลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทําให้ ความต้ องการถ่านหินลดลงตามไปด้ วย เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ าที่ราคาถ่านหินมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นแสดงให้ เห็นถึง
ความผันผวนของราคาถ่านหิน ซึง่ ความผันผวนนี ้เป็ นปั จจัยเสี่ยงหลักอีกประการหนึง่ สําหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสี่ยงด้ วยการติดตามสถานการณ์ราคาถ่านหินอย่างใกล้ ชิด และบริ หารการจัดซื ้อให้
มีความสอดคล้ องกับต้ นทุนและแผนการผลิต อีกทังตกลงทํ
้
าสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ากับลูกค้ าบางรายโดยกําหนดโครงสร้ าง
ของราคาค่าไฟฟ้าและไอนํ ้าที่สามารถปรับราคาขายตามต้ นทุนเชื ้อเพลิงในขณะนัน้

(ค) ความเสี่ยงของโครงการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้าในประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความเสี่ยงทางด้ านงานก่ อสร้ างและบริหารโครงการ
ความเสี่ยงหลักของโครงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ แก่ ความ
เสี่ยงที่งานก่อสร้ างแล้ วเสร็จล่าช้ ากว่าแผน ซึง่ จะส่งผลให้ โครงการไม่สามารถเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ตามสัญญา
ซื ้อขายไฟฟ้าระยะยาว 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 างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ
(Turnkey EPC Contract) ซึง่ มีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้ างและมูลค่าสัญญาไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะสัญญาก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้าที่มีความสําคัญที่สดุ โดยผู้รับเหมาต้ องวางหลักทรัพย์คํ ้าประกันตามที่ระบุไว้ ในสัญญา และโครงการสามารถที่
จะเรี ยกค่าชดเชยในกรณีที่การก่อสร้ างมีความล่าช้ าจากวันที่กําหนดไว้ ในสัญญาตามเงื่อนไขของค่าปรับที่กําหนดไว้
ล่วงหน้ า (Liquidated Damages) ซึง่ มูลค่าของค่าปรับนี ้จะครอบคลุมในส่วนที่โครงการจะต้ องนําไปชดเชยให้ กบั การไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยในกรณีที่ไม่สามารถเริ่ มขายไฟฟ้าได้ ตามสัญญา และชําระภาระดอกเบี ้ยตามสัญญาเงินกู้ตอ่ ไป
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ความเสี่ยงทางด้ านสิ่งแวดล้ 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)
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 เครื อรัฐออสเตรเลีย และมองโกเลีย ทําให้ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและ
้ ที่เกิดขึ ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในรอบปี ที่ผา่ นมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ
นโยบายภายในของแต่ละประเทศนันๆ
และนโยบายภายในประเทศดังกล่าวหลายเรื่ อง อาทิ
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายใหม่วา่ ด้ วยการทําเหมืองแร่ในสาธารณรัฐอินโดเซีย (The New Indonesian Mining
Law) ฉบับที่ 4/ 2009 ข้ อที่ 28 ซึง่ มีผลบังคับใช้ 29 สิงหาคม 2555 เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันในการดําเนินการ
สกัดถ่านหินและแร่ธาตุ การจัดหาอุปกรณ์การทําเหมืองด้ วยตัวเอง และจัดเตรี ยมบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้ สามารถดําเนินการผลิตถ่านหินได้ ตามแผนบริ ษัทฯ จัดเตรี ยมทางเลือกต่างๆ ในการทําเหมือง เช่น การจัด
ประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนอย่างเป็ นขันตอน
้
การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องโดยการเช่า การจัดเตรี ยมหลักสูตร
ฝึ กอบรมบุคคลากร เป็ นต้ น
 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการเริ่ มบังคับใช้ กฎหมายใหม่วา่ ด้ วยการทําเหมืองแร่ในสาธารณรัฐอินโดเซีย (The New
Indonesian Mining Law) ฉบับที่ 4/ 2009 ข้ อที่ 34 กําหนดให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินในประเทศต้ องดําเนินการจําหน่ายถ่าน
หินในประเทศในสัดส่วนตามแผนการผลิตรวม เพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ ภายในประเทศให้ เพียงพอ (Domestic
Market Obligation) บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามแผนเพิ่มสัดส่วนการขายถ่านหินในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้
มากขึ ้น รวมทังใช้
้ กลไกต่างๆ ตามที่รัฐบาลอนุญาต เพื่อเพิ่มปริ มาณการขายถ่านหินในประเทศได้ ในราคาที่เหมาะสม
 การมีผลบังคับใช้ ของกฎหมาย Price Regulation ว่าด้ วยการกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินขันตํ
้ ่าสําหรับส่งออกไป
ต่างประเทศ เพื่อจํากัดไม่ให้ ผ้ สู ง่ ออกถ่านหินขายในราคาที่ตํ่าเกินไป ทําให้ รัฐบาลเก็บภาษี (Royalty fee) ได้ น้อยลง
 รัฐบาลอินโดนีเซียมีการทําข้ อตกลงร่วมกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ
ซึง่ มีสาระสําคัญที่สง่ ผลกระทบต่อการออก
ใบอนุญาตป่ าไม้ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพื่อดําเนินการผลิตถ่านหิน บริ ษัทฯ จึงจัดทําแผนบรรเทาความเสี่ยงนี ้ โดยการเตรี ยม
วางแผนขอใบอนุญาตที่สําคัญไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อให้ ได้ รับใบอนุญาตทันตามแผนการผลิตที่วางไว้ ทังในระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 การมีผลบังคับใช้ ของกองทุนเงินสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน (Coal price adjusting fund) เริ่ มตังแต่
้
เดือนตุลาคม 2554 ในมณฑลเหอหนาน ซึง่ รัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานรับผิดชอบในการดําเนินการจัดเก็บกับ
ผู้ประกอบการค้ าธุรกิจถ่านหินตามสัดส่วนที่กําหนด เพื่อใช้ ควบคุมอุปสงค์และอุปทานของตลาดถ่านหิน และรักษา
้ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย เนื่องจากปี 2555
เสถียรภาพของราคาถ่านหินท้ องถิ่น รวมทังส่
ตลาดถ่านหินในจีนได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลงของโลก ทําให้ การบริ โภคถ่านหินลดลง ในภาวะที่
อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทําให้ ราคาถ่านหินลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการลดภาระต้ นทุนที่สงู ของผู้ประกอบการ
เหมืองถ่านหิน รัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานได้ ประกาศยกเลิกกองทุนเงินสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน
เป็ นการชัว่ คราวมีผลนับจากวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31ตุลาคม 2555 อนึง่ นับจากวันที่ 31 ตุลาคม เป็ นต้ นมา
กองทุนสํารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหินก็ยงั ไม่ได้ มีการเก็บเงินจากผู้ประกอบการเหมืองถ่านหิน
 การควบคุมด้ านความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินและการส่งเสริ มทางด้ านสิง่ แวดล้ อม มาตรการที่ทําอย่างต่อเนื่อง
คือ การปิ ดเหมืองถ่านหินทังขนาดกลางและเล็
้
กที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีกําลังการผลิตตํ่ากว่า 300,000 ตันต่อปี และไม่
มีความปลอดภัยเพียงพอ
 การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รัฐบาลได้ กําหนดให้ เหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ในมณฑลเหอหนาน
ต้ องมีกําลังการผลิตไม่ตํ่ากว่า 450,000 ตันต่อปี โดยเฉพาะเหมืองแหล่งใหม่ในมณฑลซานซี มณฑลส่านซี และ
มณฑลอินเนอร์ มองโกเลีย ต้ องมีกําลังการผลิตไม่ตํ่ากว่า 1,200,000 ตันต่อปี อีกทังได้
้ ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการใช้
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ทรัพยากรในมณฑลที่เป็ นหลักในการผลิตถ่านหิน ร่วมกับการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ถ่านหินอย่างยัง่ ยืน
เครื อรัฐออสเตรเลีย
รัฐบาลออสเตรเลีย มีการประกาศบังคับใช้ กฎหมาย Mineral Resource Rent Tax (MRRT) เริ่ มตังแต่
้ เดือน
กรกฎาคม 2555 ดังนันบริ
้ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนบรรเทาความเสี่ยงนี ้ โดยการว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความ
เชี่ยวชาญในการให้ คําปรึกษาเรื่ องภาษี มีการประเมินผลกระทบที่เป็ นไปได้ และเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ยงไว้ แล้ ว
ในกรณีผลบังคับใช้ ของกฎหมายการจัดเก็บภาษี ในการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอน (Carbon Tax) ตามแผน
นโยบาย Clean Energy Future (CEF) Legislative Package เริ่ มตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2555 เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การควบคุมปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก โดยเฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการลงทุนใน
พลังงานสะอาดนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ประเมินผลกระทบและจัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี่ยงนี ้ โดยทําการศึกษาโครงสร้ างการ
้
จัดเก็บภาษี คาร์ บอนตามแผน และการใช้ ประโยชน์จาก Assistant Package ที่รัฐบาลจะมีให้ ในช่วง 6 ปี แรก รวมทังมี
การศึกษาทางเลือกการใช้ เทคโนโลยีในการเผาผลาญก๊ าซเรื อนกระจกก่อนปล่อยออกมา และปรับแนวทางการทํางานเพื่อ
นํามาปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบายภาษี ดงั กล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่เกิดผลกระทบในทางลบมากจนเกินไป
จากความเสี่ยงข้ างต้ น บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญและมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนากระบวนการ รวมทังเครื
้ ่ องมือต่างๆ ใน
การบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น โดยมีการ
กําหนดให้ ผ้ ทู ี่รับผิดชอบในแต่ละประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศ
อย่างใกล้ ชิดทังระดั
้ บรัฐบาลกลางและท้ องถิ่น รวมถึงได้ วา่ จ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านกฎหมายท้ องถิ่นเพื่อช่วยเหลือในการ
ตีความและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ การดําเนินการเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
2.7 ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่ านหิน
ก) ความเสี่ยงด้ านสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการร่วมกันปกป้องรักษาและฟื น้ ฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม จึงได้
กําหนดนโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยคณะกรรมการบริ หารการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development
Committee) ได้ กํากับและตรวจสอบผลการดําเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อม และมอบหมายให้ หน่วยงานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิง่ แวดล้ อม และพัฒนาชุมชน เป็ นผู้ประสานงานและให้ ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานย่อยต่างๆ
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental Compliance) ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด และมุง่ เน้ นการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (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)

มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นข้ อกําหนดที่บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตาม ประกอบด้ วย มาตรฐานคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อมตามกฎหมาย และมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
เป็ นเงื่อนไขที่กําหนดในรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมในเกณฑ์ดีและ
มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการจัดการปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึง่ ประกอบด้ วย
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 คุณภาพของนํ ้าที่ปล่อยจากพื ้นที่เหมืองสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ โดยมีดชั นีคณ
ุ ภาพหลัก คือ สภาพความเป็ น
กรดด่าง และความขุ่นข้ นของตะกอนดิน สําหรับสภาพความเป็ นกรดด่าง บริ ษัทฯ จัดทํามาตรการป้องกัน
้ ขนตอนการสํ
ั้
ารวจ การวางแผน
และแก้ ไขการเกิดนํ ้าที่เป็ นกรดจากการทําเหมือง ซึง่ เน้ นการจัดการตังแต่
ผลิต การจัดการพื ้นที่ไปจนถึงการฟื น้ ฟูสภาพของพื ้นที่ภายหลังเสร็จสิ ้นกิจกรรมการผลิต รวมทังการสร้
้
าง
ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance Review: QAR) เพื่อตรวจสอบการจัดการสภาพนํ ้าที่เป็ นกรด
จากการทําเหมือง (Acid Mine Drainage Management) และกระบวนการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองภายหลัง
เสร็จสิ ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation)
สําหรับการจัดการเรื่ องความขุ่นข้ นของตะกอนดิน บริ ษัทฯ ได้ มีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการชะล้ าง
พังทลายของดิน การจัดทําบ่อดักตะกอนและการบํารุงรักษาให้ มีประสิทธิภาพในการตกตะกอนดินที่เป็ น
ผลจากการชะล้ างพังทลายของดิน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกัน โดยทําการถมดินกลับใน
บ่อเหมืองให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นได้ และหากจําเป็ นต้ องทําการทิ ้งดินภายนอกบ่อเหมือง บริ ษัทฯ ได้
กําหนดให้ ดําเนินการฟื น้ ฟูสภาพกองดินโดยการปลูกป่ าโดยเร็วในพื ้นที่เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมการถมและปรับ
หน้ าดินแล้ ว
 ฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การขุดขนดินและถ่านหิน การปรับปรุ งคุณภาพของถ่านหิน และ
ขนส่งถ่านหิน บริ ษัทฯ กําหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุง่ เน้ นการจัดการอย่างเหมาะสมสําหรับแต่ละ
พื ้นที่ปฏิบตั ิการ เช่น การปลูกต้ นไม้ สร้ างแนวกันลม สําหรับพื ้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการ
ก่อกําเนิดฝุ่ น การจํากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื ้นที่เหมืองเพื่อลดปริ มาณฝุ่ นละอองและความปลอดภัยใน
การทํางาน การหมัน่ พรมนํ ้าบนถนนที่มีพื ้นผิวเป็ นดิน เป็ นต้ น นอกจากนี ้มีการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นทังใน
้
บริ เวณพื ้นที่เหมือง และบริ เวณชุมชนข้ างเคียงอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถความคุมฝุ่ นละอองที่
เกิดจากการทําเหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 การใช้ ทรัพยากร (Resource Utilization)
การใช้ ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพนันเป็
้ นการเพิ่มต้ นทุนการผลิต ทําให้ เกิดความขัดแย้ งจากการแก่งแย่ง
ทรัพยากรที่มีจํากัด บริ ษัทฯ จึงมุง่ เน้ นการบริ หารจัดการการใช้ ทรัพยากรใน 2 ประเด็นหลัก ได้ แก่
 การใช้ ประโยชน์จากที่ดิน บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการและใช้ ประโยชน์
จากพื ้นที่ดงั กล่าวด้ วยการวางแผนการทําเหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ เกิดผลกระทบต่อสภาพทาง
ตามแผนแม่บทด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อมและแผนการฟื น้ ฟู
ภูมิศาสตร์ และระบบนิเวศน์น้อยที่สดุ
สภาพเหมือง
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีพื ้นที่ครอบครองทังสิ
้ ้นราว 134,877 เฮกตาร์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2553 ราวสองเท่า
อันเนื่องมาจากการเข้ าลงทุนในบริ ษัทเซ็นเทนเนียลโคลในประเทศออสเตรเลีย หากแต่สว่ นใหญ่เป็ น
การทําเหมืองใต้ ดิน ไม่จําเป็ นต้ องมีการเปิ ดหน้ าดินในการทําเหมือง จึงมีผลกระทบต่อพื ้นที่คอ่ นข้ าง
จํากัด ส่วนธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่มีการทําเหมืองแบบเปิ ดนัน้ ในปี 2555 มีพื ้นที่ที่ถกู ใช้
ประโยชน์จริ งเพื่อการทําเหมืองมีจํานวนเพียงราว 14,870 เฮกตาร์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23 ของพื ้นที่
ทังหมด
้
ขณะเดียวกันมีพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ ได้ ทําการฟื น้ ฟูพื ้นที่แล้ วทังสิ
้ ้นราว 7,149 เฮกตาร์ หรื อร้ อยละ
48 ของพื ้นที่ใช้ ประโยชน์จริ งเพื่อการทําเหมือง (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนตุลาคม 2555) นอกจากนี ้พื ้นที่ใน
หน้ า 24

ส่วนที่เหลือ บริ ษัทฯ ได้ สงวนไว้ ให้ คงสภาพป่ าดังเดิ
้ ม เป็ นการช่วยปกป้องทรัพยากรป่ าไม้ และความ
หลากหลายทางชีวภาพอีกทางหนึง่ ด้ วย
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีการจัดการเรื่ องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ ม
สํารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงลึกอย่างต่อเนื่องในพื ้นที่ก่อนที่จะเริ่ มดําเนินการ
ทําเหมือง โดยเริ่ มจากเหมืองบาริ นโต ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นแห่งแรก และในปี 2555 ได้ ขยาย
ขอบเขตการศึกษาในบริ เวณพื ้นที่ทําเหมืองส่วนใหม่ของเหมืองอินโดมินโค ซึง่ สามารถนํามาใช้ ในการ
วางแผนการฟื น้ ฟูพื ้นที่และโครงการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิผลในอนาคต และสามารถขยาย
ขอบเขตการศึกษาไปยังเหมืองอื่นๆ ต่อไป
 การใช้ พลังงาน บริ ษัทฯ มีความตระหนักในความสําคัญของการมีสว่ นร่วมในการช่วยกันยับยังปั
้ ญหา
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกสูช่ นบรรยากาศ
ั้
จึงได้ กําหนดไว้ ในนโยบายเพื่อความยัง่ ยืน ในเรื่ องที่จะ
จัดทําฐานข้ อมูลและรายงานปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ
ได้ ดําเนินโครงการอนุรักษ์ พลังงานสําหรับเหมืองทุกแห่ง รวมทังสํ
้ านักงาน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้
ร่วมมือกันพันธมิตรทางธุรกิจริ เริ่ มโครงการศึกษาการนําก๊ าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas,
LNG) ที่มีอยูใ่ นพื ้นที่ข้างเคียง มาใช้ ทดแทนพลังงานจากนํ ้ามันดีเซลซึง่ เป็ นแหล่งพลังงานหลักของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลวจากผู้ผลิตในพื ้นที่ใกล้ เคียงมีข้อดีทงในด้
ั ้ านการสร้ างเสถียรภาพ
ทางพลังงาน และลดต้ นทุนทางเชื ้อเพลิงให้ แก่บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ การใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลวยังช่วยลด
การปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก และฝุ่ นที่มีขนาดเล็กจากการเผาไหม้ ของเครื่ องยนต์เมื่อเทียบกับการ
ใช้ นํ ้ามันดีเซลอีกด้ วย
ข) ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ด้ วยลักษณะของการทําเหมืองที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ใช้ เครื่ องจักรและยานพาหนะจํานวนมาก ความเสี่ยง
ต่ออุบตั ิภยั อันเกิดจากการทํางานย่อมมีมากเช่นกัน ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามนโยบายส่งเสริ มและรณรงค์
การสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับพนักงาน และผู้รับเหมาทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ นโยบาย
“3 ZEROs” อันประกอบด้ วย
1) Zero Incident
: การตังเป
้ ้ าหมายไม่เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นภายในการปฏิบตั ิงาน
2) Zero Repeat
: การปรับปรุงแก้ ไข เพื่อไม่ให้ เกิดอุบตั ิการณ์ซํ ้าซ้ อน และ
3) Zero Compromise : การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้ น
ภายใต้ กระบวนการทํางานร่วมกับผู้รับเหมาจํานวนมาก บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการปรับปรุงระบบการบริ หาร
ผู้รับเหมา (Contractor Management System, CMS) กับผู้รับเหมาที่ต้องปฏิบตั ิงานในกระบวนการผลิตถ่านหิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการและควบคุมผู้รับเหมาให้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัยสูงสุดและมีระบบ
มีการดําเนินการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจาก
สามารถติดตามผลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างชัดเจนและใกล้ ชิด
ผู้บริ หารระดับสูง ทัว่ ทุกภูมิภาคของบริ ษัทฯ (Health, Safety, Environment and Community – HSEC Summit)
เป็ นปี ที่ 3 ต่อเนื่องกัน เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินความปลอดภัยตามนโยบายดังกล่าว ให้ เกิด
้ างความตระหนักถึงความสําคัญของ HSEC
ขึ ้นกับพนักงานในทุกระดับชัน้ และในทุกพื ้นที่การทํางาน รวมทังสร้
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บริ ษัทฯ ได้ มงุ่ มัน่ นํามาตรฐานสากลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้ านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยใน
การทํางานมาประยุกต์ใช้ ในทุกพื ้นที่การทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานต่างๆ ได้ แก่
 มาตรฐานการจัดการด้ านความปลอดภัย ด้ านสิง่ แวดล้ อม และด้ านคุณภาพแบบบูรณาการ (Integrated
Management System of ISO9001, 14001 and OHSAS 18001 certifications) สําหรับการดําเนินงาน
ด้ านโรงไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าหลวนหนาน, ประเทศจีน และ คาดว่าจะได้ รับการรับรองสําหรับโรงไฟฟ้าเจิ ้นติ ้ง
และ โจวผิง ในปี 2556
 ตามมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 สําหรับเหมืองตันดุงมายัง และ
 การรับรองตรวจติดตามผลมาตรการด้ านความปลอดภัย ด้ านสิง่ แวดล้ อม และด้ านคุณภาพ (Surveillance
Audit of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) ที่เหมืองอินโดมินโค
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการบริ หารจัดการให้ เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management) อย่างสมํ่าเสมอ ทังที
้ ่เหมือง โรงไฟฟ้า และสํานักงานใหญ่ประจําประเทศต่างๆ เพื่อรองรับและลด
ผลกระทบจากเหตุการณ์ฉกุ เฉิน หรื อเหตุการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทฯ ได้ เช่น อัคคีภยั อุทกภัย แผ่นดินไหว
โรคระบาด และเหตุประท้ วง หรื อจลาจล โดยในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการซักซ้ อมแผนบริ หารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจร่วมกันระหว่างสํานักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร สํานักงานใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย และตัวแทนของเหมือง
ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในการรับมือต่อเหตุการณ์วิกฤตต่างๆยิ่งขึ ้น
2.8 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็ นด้ านสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัย และผลกระทบทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
บริ ษัทฯได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญโดยกําหนดแผนงานการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี ้
1. จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ที่ครอบคลุมด้ านการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้ านสังคมและชุมชน

เพื่อ

ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านพัฒนาชุมชนของบริ ษัทฯ ได้ มีแนวทางที่ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ิได้ ในมาตรฐานเดียวกันทุกพื ้นที่
ทํางาน
2. จัดตังคณะกรรมการที
้
่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึง่ ประกอบด้ วย
ตัวแทนจากรัฐบาลท้ องถิ่น ชุมชน และบริ ษัทฯ เพื่อร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื ้นที่ให้ เหมาะสม
ตรงกับความต้ องการของชุมชน สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ เพื่อให้ เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
3. ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่ม่งุ ตอบสนองความต้ องการและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้ นกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน เพื่อจะนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระยะยาว มีการจัดทํา Social Mapping เพื่อมีฐานข้ อมูล
ของชุมชนแต่ละแห่งโดยละเอียดสําหรับการวางแผนงาน มีระบบสารสนเทศ (CDMIS) ใช้ ในติดตามการพัฒนาชุมชน
ในด้ านต่างๆ ได้ เต็มประสิทธิภาพ
4. ดําเนินงานโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้ อง ทังยั
้ งมีการจัดทํา Perception Survey เป็ นระยะเพื่อ
สํารวจทัศนคติและความพึงพอใจที่มีตอ่ โครงการและบริ ษัทฯ
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5. จัดให้ มีพนักงานพัฒนาชุมชน (Community Development Officer) ของแต่ละพื ้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อเป็ นกลไกหลัก
ในการสื่อสารระหว่างชุมชนและเหมือง และร่วมกันทํางานกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุม่ เป้าหมายให้
เป็ นไปตามแผน
2.9 ความเสี่ยงด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า
(ก) ความเสี่ยงด้ านสิง่ แวดล้ อม
ประเด็นหลักทางด้ านสิง่ แวดล้ อมของโรงไฟฟ้า คือ คุณภาพอากาศ ที่เป็ นผลจากการปลดปล่อยก๊ าซเผา
ไหม้ จากเครื่ องกําเนิดไอนํ ้า บริ ษัทฯ ได้ มงุ่ เน้ นการควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นใน 2 ทางประกอบด้ วย
(1) การป้องกัน โดยเลือกใช้ เชื ้อเพลิงที่เหมาะสม เช่น ถ่านหินคุณภาพสูงที่มีสว่ นประกอบที่เป็ นกํามะถันตํ่า
เป็ นต้ น และ
(2) การบําบัดหรื อกําจัด โดยติดตังระบบดั
้
กฝุ่ นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) และ
ระบบดักจับก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization) ให้ เป็ นมาตรฐานปฏิบตั ิในโรงไฟฟ้าที่บริ ษัทฯ ได้
้
สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้ าลงทุนทังในประเทศไทย
นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ ติดตังระบบการตรวจวั
้
ดคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิดอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Emission Monitoring System: CEMS) พร้ อมกันกับติดตังระบบการตรวจวั
้
ดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบ
เรี ยลไทม์ (Real-time Monitoring System) จํานวน 4 สถานีรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงได้ จดั ทําระบบการจัดการ
้
และสาธารณรัฐประชาชนจีน
สิง่ แวดล้ อม และได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2551 ทังในประเทศไทย
(ข) ความเสี่ยงด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ด้ วยลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับความร้ อนและความดัน โรงไฟฟ้าทุกแห่งมีมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัยที่เข้ มงวด โดยโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ จดั ทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนกระทัง่ ได้ รับ
การรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ตังแต่
้ ปี 2550 พร้ อมทังมี
้ การซ้ อมแผนฉุกเฉินฯ เป็ นประจําทุกปี อีกทังบริ
้ ษัทยัง
มีแผนการเตรี ยมการเพื่อให้ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 สําหรับโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.10 ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
้ มทํางาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยจัดตังที
จากทังระดั
้ บคณะกรรมการและระดับผู้บริ หาร เพื่อติดตามความคืบหน้ าการดําเนินการของฝ่ ายกฎหมาย กําหนดกล
ยุทธ์ในการดําเนินการทางกฎหมาย และวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ ชิด โดยจัดให้ มีการรายงานความคืบหน้ าของ
้ ง่ เน้ นทําความเข้ าใจ ด้ านการสื่อสารแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยเพิ่ม
สถานการณ์แก่ผ้ บู ริ หารและคณะกรรมการ รวมทังมุ
ความชัดเจนของการตอบสนองต่อสถานการณ์ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กรณีของคดีที่จะดําเนินต่อเนื่องไปในชันศาลอุ
้
ทธรณ์มีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะใช้ เวลาอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์เป็ นเวลา 3-5 ปี และจะมีแนวโน้ มที่จะเข้ าสูก่ ระบวนการของศาลฎีกาต่อไป
ฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบริ ษัทฯ
มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการทุก
โครงการ กรณีนี ้มีข้อเท็จจริ งและประเด็นทางกฎหมายที่เชื่อว่าชัดเจนที่จะนําเสนอต่อศาล
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
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 บริ ษัทฯ 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
สรุ ปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญในรอบปี ที่ผ่านมา รวมทัง้ เหตุการณ์ ปัจจุบัน
o เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 กลุม่ บริ ษัทจําหน่ายเงินลงทุนใน Hunnu Coal (Hong Kong) Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย และ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 บริ ษัท Hunnu Holding Pty Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยได้ จดทะเบียนเลิกกิจการและชําระ
บัญชี ซึง่ ผลของการเลิกกิจการและจําหน่ายเงินลงทุนของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
กลุม่ บริ ษัท
o เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
อายุ 7 ปี มูลค่า 3,000 ล้ านบาท และอายุ 10 ปี มูลค่า 3,000 ล้ านบาท เป็ นจํานวนเงินรวม 6,000 ล้ านบาท โดยได้
กําหนดอัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้อายุ 7 ปี ที่ 4.73% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี ที่ 4.94% ต่อปี ได้ เสนอขายให้ แก่นกั ลงทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
o เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 บริ ษัท ศิลามณี จํากัด และบริ ษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากัด (บริ ษัทย่อย) จดทะเบียนเลิก
กิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 บริ ษัทเหมืองบ้ านสระ จํากัด (บริ ษัท
ย่อย)
ทําการชําระบัญชีและปิ ดกิจการแล้ วเสร็จ
ซึง่ ผลของการเลิกกิจการดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อกลุม่ บริ ษัท
o บริ ษัท ทริ สเรทติง้ จํากัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ที่
ระดับ "AA-" โดยแนวโน้ มยังคง "Stable" หรื อ "คงที่" อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้ อนความเป็ นผู้นําของบริ ษัทใน
อุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้ า รวมถึงรายได้ เงิน
ปั นผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้าการจัดอันดับเครดิตยังคํานึงถึงฐานะการเงินที่มนั่ คงของบริ ษัท ความสามารถของ
บริ ษัทในการปรับลดเงินลงทุนและลดต้ นทุนในการดําเนินงานในภาวะที่อตุ สาหกรรมถ่านหินชะลอตัว
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o ในระหว่างปี 2555 กลุม่ บริ ษัทเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด และบริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้ง
จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยจํานวน 3,160 ล้ านบาท และจํานวน 50.50 ล้ านบาท ตามลําดับ และบริ ษัท ราชสีมา กรี น
เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ซึง่ เป็ นกิจการร่วมค้ าจํานวน 45 ล้ านบาท
o เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 271,747,855
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมเป็ นเงิน 2,445,730,695 บาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ ยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 26 กันยายน 2555
o เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
18 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 งวด 1มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2555 (ซึง่ ได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ 9 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9
บาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับ
เครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ xx กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
xx บาท ประกอบด้ วยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ xx บาท (ซึง่ ได้ จ่าย
้
อจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
เป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ดังนันคงเหลื
การดําเนินงานประจําปี 2555 ในงวดนี ้อีกหุ้นละ x บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ x บาท โดยจ่ายจาก
กําไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวัน__ เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 21
บาท ประกอบด้ วยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 16 บาท (ซึง่ ได้ จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลไปแล้ วหุ้นละ 8 บาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลพิเศษในอัตราหุ้น
ละ 5 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ดังนันคงเหลื
้
อจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ในงวดนี ้อีก
หุ้นละ 8 บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาท โดยจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล ซึง่ ผู้รับเงินปั นผลจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2554
ภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2553
งวดนี ้อีกหุ้นละ X บาท จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงาน
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3.2 การประกอบธุรกิจ
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 ้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (BP)
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด (BMC)
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด (SLM)
บริ ษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากัด (SLMM)
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (BPI)
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด (CMMC)
Banpu Singapore Pte.Ltd. (BPS)
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. (BMS)
PT.Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)
PT.Indominco Mandiri (IMM)
PT.Kitadin (KTD)
PT.Trubaindo Coal Mining (TCM)
PT.Jorong Barutama Greston (JBG)
PT.Bharinto Ekatama
BP Overseas Development Co., Ltd.(BPOD)
Banpu Coal LLC
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Banpu Australia Co. Pty Ltd.
Banpu Australia Resources Pty. Ltd.
AFE Investments Pty Limited
Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi)
Asian American Coal Inc. (AACI)
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (Gaohe)
Phu Fai Mining Company Limited
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26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

Centennial Coal Company Ltd
Centennial Inglenook Pty Ltd.
Centennial Coal Sales & Marketing Pty Ltd
Centennial Northern Coal Services Pty Ltd.
Centennial Airly Pty Ltd.
Berrima Coal Pty Ltd.
Centennial Angus Place Pty Ltd.
Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd.
Centennial Fassifern Pty Ltd.
Centennial Northern Mining Services Pty Ltd.
Centennial Mandalong Pty Ltd.
Centennial Mannering Pty Ltd.
Centennial Munmorah Pty Ltd.
Centennial Myuna Pty Ltd.
Centennial Newstan Pty Ltd.
Centennial Springvale Holdings Pty Ltd.
Charbon Coal Pty Ltd.
Coalex Pty Ltd.
Hartley Valley Coal Company Pty Ltd.
Centennial Clarence Pty Ltd.
Ivahoe Coal Pty Ltd.
Powercoal Employee Entitlements Company Pty Ltd.
Preston Coal Pty Ltd.
Port Kembla Coal Terminal Ltd.
Powercoal Pty Ltd.
Elcom Collieries Pty Ltd.
Collieries Superannuation Pty Ltd.
Huntley Colliery Pty Ltd.
Powercoal Superannuation Pty Ltd.
Mandalong Pastoral Management Pty Ltd.
Centennial Springvale Pty Ltd.
Springvale Coal Pty Ltd.
Boulder Mining Pty Ltd
Springvale Coal Sales Pty Ltd.
Clarence Coal Investments Pty Ltd.
Clarence Colliery Pty Ltd.
Clarence Coal Pty Ltd.
Hunnu Coal Pty Ltd
Hunnu Investment Pty Ltd.
Hunnu Resources LLC
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66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

Munkh Sumber Uul LLC
Golden Gobi Mining LLC
Great East Minerals LLC
Bilegt Khairkhan Uul LLC
Hunnu Power LLC
Borganchan LLC
Zuchid Ord LLC
Munkhnoyon Suvraga LLC
Hunnu Altai LLC
Hunnu Gobi Altai LLC
Hunnu Altai Minerals LLC

ธุรกิจไฟฟ้า (Power Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
77)

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (BPP)

78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)

บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (BPCP)
Banpu Power International Ltd. (BPPI)
Banpu Power Investment Co., Ltd. (BIC)
Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd (Zhending)
Banpu Power Investment (China) Co., Ltd.
Zouping Peak Pte. Ltd.
Pan-Western Energy corporation (LLC)
Zouping Peak CHP Co.,Ltd. (Zouping)
Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. (Luannan)
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)
Hongsa Power Company Limited

ธุรกิจพลังงานทดแทน (New Energy Business) ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
89)
90)
91)
92)
93)
94)

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
บริ ษัท ราชสีมา กรี น เอเนอร์ ยี จํากัด

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 2555
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้ อมเกินกว่าร้ อยละ 10 ขึ ้นไป)
100.00%
Banpu Coal
Investment Co. Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.
99.99%

บริ ษัท ศิลามณี จํากัด

PT.Indominco
Mandiri

PT.Indo
Tambangraya
Megah Tbk

50.00%

50.00%

99.99%

65.00%

99.99%

100.00%

PT.Kitadin

Hunnu Coal Pty Ltd

99.99%
PT.Trubaindo
Coal Mining

99.99%

บริษัท บ้ านปู
อิน เตอร์เน ชั่นแนล จํากั ด

100.00%
99.99%

บริษัท บ้ านปู มิน นอรัล จํากั ด

99.00%
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PT.Bharinto
Ekatama

Banpu Coal
LLC

99.67%

100.00%
Chiang Muan Mining
Co.,Ltd.
100.00%
Banpu Singapore
Pte. Ltd.

PT.Jorong
Barutama Greston
100.00%

100.00%

Banpu
Australia Co. Pty Ltd.

AFE Investments
Pty Limited.

99.96%

100.00%

บริษัท ศิลามณีห ิน อ่ อน จํากั ด

Banpu Australia
Resources Pty. Ltd.

40.00%
100.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co.,Ltd.

Centennial Coal
Co., Ltd
100.00%

บริษัท บ้ านปู
จํากัด (มหาชน)

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited

100.00%

บริษัท บีพ ี โอเวอร์ซีส ์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากั ด
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100.00%
Asian American
Coal Inc.

45.00%
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
1.00%

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%

49.00%

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 Power
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
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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%
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Munkh Sumber Uul LLC
100.00%
Golden Gobi Mining LLC

Hunnu
Coal Pty
Ltd

70.00%
Great East Minerals LLC
80.00%
Bilegt Khairkhan Uul LLC

100.00%
Hunnu Power LLC
100.00%
Hunnu Resources LLC

100.00%
Borganchan LLC
70.00%
Zuchid Ord LLC

90.00%
Munkhnoyon Suvraga LLC

หมายเหตุ:


โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อย – เป็ นการถือหุ้นโดยนิติบคุ คล ไม่มีกรรมการเข้ าไปถือหุ้นที่มีนยั สําคัญ
(รายละเอียดแสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 10 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม และส่วนได้ เสียในกิจการ
ร่วมค้ า)
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3.3 โครงสร้ างรายได้
o บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
รายได้ จากการขาย:
1. ถ่านหินในประเทศ
2. ถ่านหินนําเข้ า
3. รายได้ อ่ืน
รวมรายได้ จากการขาย
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริ ษัทร่วมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
รวมรายได้

ดําเนินการ
%
ปี 2555
โดย การถือหุ้น รายได้
%
BP
BP
BP

100
100
100

36 1.71
1,868 89.59
181 8.70
2,085 100.00

7 0.30
2,346 96.46
79 3.24
2,432 100.00

2,873
4,958

1,939
4,371

o บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ดําเนินการ
%
ปี 2555
โดย การถือหุ้น รายได้
%
รายได้ จากการขาย – ในประเทศ:
1. ถ่านหินในประเทศ
BP
100
36 0.03
BMC
99.99
2. ถ่านหินนําเข้ า
BP
100
1,868 1.59
CMMC
100
2,525 2.15
BPI
99.99
1,248 1.06
IMM
64.99
TCM
64.99
JBG
64.79
Kitadin 64.79
3. รายได้ อ่ืน
559 0.48
รวมรายได้ จากการขาย - ในประเทศ
รายได้ จากการขาย – ต่างประเทศ:
1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ

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

IMM
KTD
TCM
JBG
CEY
BIC

64.99
64.99
64.99
64.79
100
100

ปี 2554
รายได้
%

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2553
รายได้
%
597 75.57
193 24.43
790 100.00
6,117
6,907

ปี 2554
รายได้
%

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2553
รายได้
%

7
23
2,346
526
1,571
264
12
108
163

0.01
0.02
2.08
0.47
1.40
0.24
0.01
0.10
0.14

74
597
793
1,033
451
108
27
520

0.11
0.91
1.22
1.58
0.69
0.17
0.04
0.80

4.47

3,603

5.52

36.57 33,071
4.21 2,498
19.29 13,971
1.66
779
29.14 6,498
4.66 4,865

50.66
3.83
21.40
1.19
9.95
7.45

6,235

5.31

5,020

35,071
9,769
25,242
1,803
33,538
5,679

29.89
8.33
21.51
1.54
28.58
4.84

41,119
4,736
21,681
1,861
32,751
5,236

111,102 94.69 107,384 95.53 61,682 94.48
117,337 100.00 112,404 100.00 65,285 100.00
2,873
120,209

1,939
114,343

6,117
71,402

หมายเหตุ : 1. รายได้ อื่น ประกอบด้ วย บริ การอื่นๆ
2. บริ ษัทฯ มิได้ รับรู้รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศในส่วนของรายได้ จากการขาย ที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นที่น้อยกว่าร้ อยละ 50
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
(1) ธุรกิจถ่านหิน (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 มีกําลังการผลิตรวม 27 ล้ านตันต่อปี ประกอบด้ วย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65
มีพื ้นที่ประทานบัตรทังหมด
้
251.20 ตารางกิโลเมตร
ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
(Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุ
ประทานบัตร 30 ปี ( 2540–2570) เริ่ มทําการผลิตใน
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540 ปั จจุบนั มี
กําลังการผลิต 14.5 ล้ านตันต่อปี
เหมืองอินโดมินโคมีทา่ เรื อขนส่งที่สามารถรองรับการ
ขนถ่ายถ่านหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ
19 ล้ านตันต่อปี
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ
65 มีพื ้นที่ประทานบัตรทังหมด
้
374.18 ตาราง
กิโลเมตร ตังอยู
้ ่ในอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
Trubaindo ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2537 มีอายุประทานบัตรเป็ นเวลา 30
ปี นับจากปี แรกที่เริ่ มผลิต เริ่ มทําการผลิตในเชิง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ปั จจุบนั มีกําลัง
การผลิต 7.6 ล้ านตันต่อปี
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3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 65 มีพื ้นที่ประทานบัตรเริ่ มต้ น 984.18
ตารางกิโลเมตร ตังอยู
้ บ่ ริ เวณอําเภอตานาห์ลาอุท
จังหวัดกาลิมนั ตันใต้ (Tanah Laut, South
Kalimantan Province)
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ทําการตัดพื ้นที่ตามเงื่อนไขของ
สัญญาการทําเหมือง คงเหลือพื ้นที่ที่ทําการผลิต 221
ตารางกิโลเมตร มีอายุประทานบัตร 30 ปี ( 2542 –
2572) ซึง่ เริ่ มทําการผลิตในเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10
ธันวาคม 2542 ปั จจุบนั มีกําลังการผลิต 1.2 ล้ านตัน
ต่อปี
4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 65 มีพื ้นที่ประทานบัตร
ทังหมด
้
53.11 ตารางกิโลเมตร ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอบอน
ตัง และอําเภอกูไตการ์ ตาเนอการา จังหวัดกาลิมนั ตัน
ตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara, East
Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ปี (2543–
2553) ปั จจุบนั มีกําลังการผลิต 3.5 ล้ านตันต่อปี ใน
ปี 2552 ได้ เริ่ มกลับมาทําการผลิตอีกครัง้ หลังจากได้
หยุดการผลิตชัว่ คราวตังแต่
้ ปี 2550
5) เหมืองถ่านหินบาริ นโต (Bharinto) ดําเนินการโดย
PT. Bharinto Ekatama บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 65
และได้ รับสิทธิในการทําเหมืองถ่านหินกับรัฐบาล
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2540 เหมืองถ่านหินบาริ นโต (Bharinto) ตังอยู
้ ่ในเขต
รอยต่อของอําเภอบาริ โตเหนือ จังหวัดกาลิมนั ตันกลาง
(North Barito, Central Kalimantan) กับอําเภอกูไต
ตะวันตก จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก (West Kutai,
East Kalimantan) ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรู บาอิน
โด (Trubaindo) เริ่ มดําเนินการทําเหมืองในปี 2554
ปั จจุบนั มีกําลังการผลิต 1 ล้ านตันต่อปี 
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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 เป็ นเหมืองใต้ ดิน ตังอยู
้ ใ่ กล้ เมือง Lithgow
ในเขตถ่านหินด้ านตะวันตกของรัฐ New South Wales
ตัวเหมืองมีปริ มาณทรัพยากรถ่านหินประมาณ 120
ล้ านตัน และปริ มาณถ่านหินสํารองมากพอสําหรับการ
ทําเหมืองได้ มากกว่า 20 ปี โดยเหมืองแห่งนี ้ใช้ สําหรับ
การส่งออกผ่านท่าเรื อ Kembla ทังนี
้ ้เหมือง Airly เปิ ด
ดําเนินการผลิตในปี 2553 และอยูใ่ นโครงการพักการ
ผลิต (Care & Maintenance) ในปี 2556
2) เหมือง Angus Place และ Springvale
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale เป็ น
กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) ระหว่าง Centennial
(ร้ อยละ 50) และ SK Kores Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ
50) โดยมี Centennial เป็ นผู้ดําเนินงานเหมืองแห่งนี ้
ตังอยู
้ ใ่ นเขตถ่านหินตะวันตก รัฐ New South Wales ห่าง
จากเมือง Lithgow ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็ น
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
เหมือง Angus Place และ เหมือง Springvale ผลิตถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนสําหรับตลาดทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ กําลังการผลิตรวมกันสูงเกือบ 8 ล้ านตันต่อปี โดยใช้ เทคโนโลยีการทําเหมืองใต้ ดินทัง้
แบบ Continuous Mining และแบบ Long wall Mining มีทรัพยากรถ่านหินประมาณ 460 ล้ านตัน ซึง่ ปริ มาณ
ดังกล่าวรวมส่วนของโครงการ Wolgan Road และโครงการ Neubecks ซึง่ มีพื ้นที่ติดกันนอกจากนี ้เหมือง
Angus Place และเหมือง Springvale ยังมีสายพานสําหรับขนส่งถ่านหินไปยังลูกค้ า (โรงไฟฟ้า) ในประเทศ
โดยเฉพาะ และในอนาคตอันใกล้ นี ้ยังมีโครงการขยายกําลังขนส่งและพัฒนาประสิทธิภาพของลานขนถ่ายถ่าน
หิน Lidsdale Sliding เพื่อให้ สามารถรองรับปริ มาณการส่งออกถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นต่อไป
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3) เหมือง Awaba
เหมือง Awaba เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous
Mining ประกอบด้ วยหน่วยผลิตสองหน่วย สามารถผลิต
ถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะ
สําหรับการจําหน่ายในต่างประเทศ
มีสว่ นประกอบ
ซัลเฟอร์ ตํ่าและมีเถ้ าปนเปื อ้ นในระดับปานกลาง เหมือง
Awaba ตังอยู
้ ใ่ กล้ เมือง Toronto ในเขตถ่านหินนิวคาส
เซิล รัฐ New South Wales
หลังจากที่ผลิตประมาณ 700,000 ตันต่อปี และดําเนินการเตรี ยมการปิ ดเหมืองในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา เหมือง
Awaba ได้ ทําการปิ ดตัวลงในปลายเดือนธันวาคม 2554 หลังจากเริ่ มดําเนินการผลิตมาตังแต่
้ ปี 2490 เนื่องจาก
ปริ มาณสํารองถ่านหินได้ หมดลง ซึง่ เป็ นไปตามแผนที่ได้ วางไว้ ของบริ ษัท
4) เหมือง Charbon Underground & Charbon Open-cut
เหมือง Charbon ตังอยู
้ ท่ ี่เมือง Kandos ในเขตถ่านหิน
ตะวันตก ในรัฐ New South Wales โดยเป็ นการ
ดําเนินการทังแบบใต้
้
ดิน Continuous Mining และแบบ
เหมืองเปิ ด (Open-cut Mining) เหมืองแห่งนี ้ใช้ สําหรับ
การส่งออกเป็ นหลัก โดยถ่านหินจะถูกขนส่งทางรถไฟไป
้ ้มีกําลังการผลิตประมาณ 1.3
ยังท่าเรื อ Kembla ทังนี
ล้ านตันต่อปี
เหมือง Charbon เป็ นกิจการร่วมค้ า (Joint Venture) ระหว่าง Centennial (ร้ อยละ 95) และ SK Energy
Australia Pty Ltd. (ร้ อยละ 5) โดย Centennial เป็ นผู้บริ หารงานทังหมด
้
5) เหมือง Clarence
เหมือง Clarence เป็ นกิจการร่วมค้ 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
ทรัพยากรถ่านหินประมาณ 230 ล้ านตัน และสามารถ
ผลิตถ่านหินได้ ประมาณ 2.5 ล้ านตันต่อปี
เหมือง Clarence เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Continuous Mining ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี ้ Clarence เป็ น
เหมืองที่เน้ นการส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรื อ Kembla โดยมีโรงเตรี ยมถ่านหินที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถใช้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ถ่านหินได้ หลายรูปแบบ
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6) เหมือง Ivanhoe North
เหมือง Ivanhoe North ตังอยู
้ ใ่ กล้ โรงไฟฟ้า Mount Piper เป็ นเหมืองถ่านหินประเภทเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน ที่
ผลิตสําหรับการส่งออกต่างประเทศผ่านท่าเรื อ Kembla แต่มีความสามารถส่งขายในประเทศได้ หากจําเป็ น
เหมืองแห่งนี ้ดําเนินการแบบเหมืองเปิ ดขนาดเล็ก

และอยูใ่ นช่วงการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองเพื่อที่จะเตรี ยมการปิ ด

เหมืองในช่วงต่อไป
7) เหมือง Mandalong
เหมือง Mandalong เป็ นเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall
Mining มีกําลังการผลิตสูง สามารถขุดชันถ่
้ านหินความ
หนากว่า 5 เมตร เริ่ มดําเนินการผลิตถ่านหินในเดือน
มกราคม 2548 ตังอยู
้ ใ่ กล้ เมือง Morisset รัฐ New South
Wales มีปริ มาณทรัพยากรถ่านหินประมาณ 280 ล้ าน
ตัน ปั จจุบนั มีกําลังการผลิตเฉลี่ย 5.0 ล้ านตันต่อปี โดย
ถ่านหินที่ผลิตได้ จะใช้ สําหรับตลาดภายในประเทศและ
เพื่อการส่งออกผ่านท่าเรื อ Newcastle
8) เหมือง Mannering
เหมือง Mannering

ใช้ วิธีการทําเหมืองใต้ ดินแบบ

Continuous Mining มีทรัพยากรถ่านหินประมาณ 250
ล้ านตัน

โดยมีกําลังการผลิตถ่านหินสําหรับตลาดใน

ประเทศประมาณ 1 ล้ านตันต่อปี เหมือง Mannering
ตังอยู
้ บ่ นบริ เวณชันถ่
้ านหิน Fassifern ในเขตถ่านหินนิว
คาสเซิล รัฐ New South Wales และมีการใช้ สายพานใน
การลําเลียงถ่านหินให้ แก่ลกู ค้ าหลักที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริ เวณใกล้
กับเหมือง ในปี 2556 เหมือง Mannering อยูใ่ นโครงการ
พักการผลิต (Care & Maintenance)

หน้ า 41

9) เหมือง Myuna
เหมือง Myuna ตังอยู
้ ใ่ นเมือง Wangi Wangi บริ เวณ
ทะเลสาบ Macquarie ในเขตถ่านหินนิวคาสเซิล รัฐ
New South Wales ใช้ วิธีการทําเหมืองใต้ ดินแบบ
Continuous Mining ในการขุดเจาะ และใช้ สายพาน
เฉพาะสําหรับลําเลียงถ่านหินให้ ลกู ค้ าหลักซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
บริ เวณใกล้ เคียงกัน ปั จจุบนั เหมือง Myuna มีกําลังการ
ผลิตประมาณ 1.5 ล้ านตันต่อปี มีปริ มาณทรัพยากรถ่าน
หินมากกว่า 440 ล้ านตัน
10) Northern Coal Services (NCS)
Northern Coal Services เป็ นโรงงานจัดเตรี ยมถ่านหิน
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 มีกําลังการผลิตมากกว่า 4 ล้ านตันต่อปี และมีเส้ นทางลําเลียงที่ใช้ สําหรับส่งออก
และจัดส่งไปที่ลกู ค้ าในประเทศโดยเฉพาะ ในอนาคตอันใกล้ กําลังมีการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับปริ มาณ
ถ่านหินจากโครงการใหม่ๆ เช่น Newstan Lochiel เพื่อใช้ ในการล้ างและบดถ่านหินต่อไป
โครงการในอนาคต
1. Newstan Lochiel
โครงการ Newstan Lochiel เป็ นโครงการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของการใช้ ประโยชน์จากเหมืองที่มอี ยู่
ปั จจุบนั ในการขยายปริ มาณสํารองถ่านหินและกําลังการผลิต ปั จจุบนั ได้ ดําเนินการ Feasibility Study แล้ วเสร็จ เพือ่
การสร้ างเหมืองใต้ ดินแบบ Longwall Mining ที่ใช้ ประโยชน์จากโครงสร้ างพื ้นฐานที่มีอยู่เดิมแล้ วของเหมือง Newstan
และเหมือง Awaba ปั จจุบนั มีปริ มาณถ่านหินกว่า 150 ล้ านตัน และปริ มาณถ่านหินสํารองมากกว่า 60 ล้ านตัน
2. Mandalong Southern Extension
โครงการสํารวจ Mandalong South ตัวโครงการเป็ นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปั จจุบนั ขณะนี ้อยู่ใน
ระหว่างการเจาะสํารวจเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการในระยะเวลา 2 ปี ข้างหน้ า การวางแผนเหมืองจะถูก
ออกแบบให้ มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมรวมกับเหมือง Mandalong ในปั จจุบนั
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3. Neubecks และ Wolgan Road
โครงการเหมือง Neubecks และ Wolgan Road มีพื ้นที่เชื่อมต่อกัน อยู่ในเขตตะวันตกของรัฐ New South Wales
ใกล้ กบั โรงไฟฟ้ าที่เป็ นลูกค้ าในประเทศ ซึง่ คุณภาพของถ่านหิน สามารถใช้ ได้ กบั ตลาดในประเทศและสําหรับการส่งออก
การส่งออกถ่านหินจะถูกส่งไปยังท่าเรื อ Kembla

4. Inglenook
Centennial ได้ รับใบอนุญาตสํารวจแหล่งถ่านหินจํานวน 3 ฉบับ ในบริ เวณเขตถ่านหินตะวันตก (Western Coalfield)
ซึง่ ล้ อมรอบโครงการสํารวจ Cherry Tree Hill ของ Centennial ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และยังใกล้ เหมืองต่างๆ ที่มีอยู่ในเขต
เดียวกัน ทังหมดนี
้
้ทําให้ บริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่มีศกั ยภาพสูงที่สามารถนําไปใช้ ผลิตถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้
ความร้ อน ทังสํ
้ าหรับส่งออกและส่งขายในประเทศ และเกิดประโยชน์ร่วมกันกับเหมืองต่างๆ ที่ Centennial มี
โดยเฉพาะเหมือง Charbon และ Airly นอกเหนือจากนัน้ Inglenook ยังอยู่ใกล้ กบั ทางรถไฟตะวันตก เชื่อมต่อโดยตรง
กับท่าเรื อส่งออกถ่านหิน Kembla และทีส่ ําคัญ Inglebook ยังสามารถใช้ ประโยชน์โรงงานแปรรูปถ่านหินและอุปกรณ์
ขนส่งต่างๆ ที่ Charbon มี ซึง่ ก่อให้ เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) นํามาซึง่ มูลค่าเพิ่มใน
อนาคต

o การลงทุนในเหมืองถ่ านหินในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
1. บริ ษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ถือหุ้นใน Asian American
Coal Inc. (AACI) ร้ อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและ
จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
บริ ษัท AACI จัดตังขึ
้ ้นเพื่อดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน บริ ษัท AACI ได้ ร่วมทุนกับ
ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., Ltd. จัดตัง้ Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 45 และ 55 ตามลําดับ โดยได้ รับสัมปทานเป็ นระยะเวลา 30 ปี เพื่อทําการพัฒนาและผลิตถ่านหิน
จากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) เพื่อจําหน่าย เหมืองเกาเหอ ตังอยู
้ ใ่ นมณฑลซานซี
โดยมีปริ มาณสํารองถ่านหินประเภทเซมิ-แอนทราไซท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประมาณ 184 ล้ านตัน ใช้
เทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized โดยมีกําลังการผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ที่ 6 ล้ านตันต่อปี ในปี 2555
เหมืองเกาเหอได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าสู่ Production Stage ผลการผลิตถ่านหินในปี 2555 อยูท่ ี่ 4 ล้ านตันปี
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2. Banpu Mineral Company Limited (เป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯ) ได้ ร่วมทุนกับ Hebi Coal and Electricity
Co., Ltd. (HCEC) ตังแต่
้ ปี 2548 โดยถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 และ 60 ตามลําดับ จัดตังบริ
้ ษัท Hebi
Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM) เพื่อดําเนินธุรกิจ
การผลิตและจําหน่ายถ่านหินจากเหมือง เฮ่อปี ้ (Hebi)
ปั จจุบนั เหมืองเฮ่อปี ม้ ีกําลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้ าน
ตันต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีปริ มาณสํารองถ่านหินอยูป่ ระมาณ 24.5 ล้ านตัน และมีพื ้นที่สว่ นขยายที่มีปริ มาณ
สํารองประมาณ 50 ล้ านตัน โดยคุณภาพของถ่านหินจัดอยูใ่ น ประเภท เซมิ-แอนทราไซท์ ผลการผลิตถ่านหิน
ในปี 2555 มีปริ มาณการผลิตอยูท่ ี่ 1.2 ล้ านตัน เนื่องจากนโยบายด้ านความปลอดภัยในการผลิตถ่านหินของมลฑล
เหอหนาน นับจากปี 2555-2557 ให้ ทําการผลิตร้ อยละ 80 ของกําลังการผลิตที่ได้ รับอนุมตั ิ
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ปริมาณทรั พยากร (Resources) และสํารองถ่ านหิน (Reserves)
ปริ มาณสํารองถ่านหินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทีด่ ําเนินการโดยเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยแบ่งแยกประเภทของปริ มาณถ่านหินออกเป็ น Reserves และ Resources ซึง่ แยกย่อยออกเป็ น 4 ลักษณะ

ได้ แก่ Proved Reserves, Probable Reserves, Measured Resources และ Indicated Resources ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ปริ มาณถ่านหินสํารองแยกตามเหมืองถ่านหินต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
หน่วย : ล้านตัน
แหล่งถ่านหิน
1. สาธารณรั ฐอินโดนีเซีย
Jorong
Indominco
Kitadin-Embalut
Kitadin-Tandung Mayang
Trubaindo
Bharinto
2. ประเทศออสเตรเลีย
Airly
Angus Place
Awaba
Charbon
Clarence
Ivanhoe
Mandalong
Mannering
Myuna
Springvale
Newstan
Inglenook (Project)
Neubecks (Project)
3. สาธารณรั ฐประชาชาจีน
Hebi Zhongtai
Gaohe (Project)
4. ประเทศไทย
LP-2
CMMC
รวม

ปริ มาณถ่านหิน
ปริ มาณถ่านหิน
สัดส่วน
ณ 31 ธันวาคม 2555
ณ 31 ธันวาคม 2554
การ
Total
Measured Indicated
Proved Probable
Total
Total
Total
ถือหุ้น Resources
Resources Resources Reserves Reserves Reserves Resources Reserves
64.79
64.99
64.99
64.99
64.99
64.35

130.1
574.0
97.9
9.3
176.8
183.2

12.4
104.7
51.0
0.5
141.1
114.5

142.5
678.6
148.9
9.8
317.9
297.7

4.6
115.3
4.4
7.0
52.3
41.1

44.0
8.3
41.4
71.1

4.6
159.3
12.7
7.0
93.9
112.2

143.8
695.2
150.4
12.4
326.9
298.0

5.7
173.8
14.0
9.2
101.7
112.4

100.00
50.00
100.00
95.00
85.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00

68.7
2.0
5.8
31.4
2.4
68.2
19.4
2.7
98.9
86.0
31.0

93.6
176.9
7.2
189.0
4.2
178.0
188.8
330.5
60.5
209.9
54.4
1.9

93.6
245.6
2.0
13.0
220.4
6.6
246.2
208.2
333.2
159.4
295.9
54.4
32.9

14.3
1.87
5.2
29.5
22.1
2.4
16.4

32.9
67.3
1.3
48.3
76.1
11.4
14.1
21.4
54.6
1.7

32.9
81.6
3.2
53.5
105.6
11.4
14.1
43.5
57.0
18.1

96.0
250.3
2.0
15.1
223.7
6.7
268.2
208.6
338.2
162.4
297.4
54.4
32.9

33.7
85.3
4.2
55.5
1.5
82.4
11.8
15.6
50.9
56.9
18.1

40.00
45.00

56.8
248.1

116.9

56.8
365.0

24.5
64.9

119.1

24.5
184.0

58.2
369.6

25.7
188.0

100.00
99.42

1.2
0.2
1,894.0

2,036.0

1.2
0.2
3,930.0

406.1

613.0

1,019.4

1.2
0.2
4,011.7

1,046.4

หมายเหตุ : - เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชียงม่วน (CMMC) บริ ษัทฯ ได้ หยุดการทําเหมืองทัง้ 2 เหมือง เนื่องจากปริ มาณสํารองได้ หมดลง
ในช่วงปลายปี 2551
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(2) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า (Power Business)
2.1 บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP)
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ ว ในบริ ษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (โดยผ่านบริ ษัท บ้ านปู โคล
เพาเวอร์ จํากัด ที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99) ซึง่
เป็ นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เป็ นโรงไฟฟ้า
ขนาด 1,434 เมกะวัตต์ มีกําลังผลิตติดตังหน่
้ วยละ
717 เมกะวัตต์ จํานวน 2 หน่วย โดยใช้ ถ่านหิน
คุณภาพดีเป็ นเชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง
มีสญ
ั ญาซื ้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยอายุสญ
ั ญา 25
ปี นับจากวันที่เปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ บีแอลซีพีได้ รับเงินกู้จากสถาบันการเงินทังในและต่
้
างประเทศ ในวงเงิน
้ เดือน
ประมาณ 1,100 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อนํามาใช้ ในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า โดยได้ เริ่ มก่อสร้ างโรงไฟฟ้าตังแต่
สิงหาคม 2546 และได้ เปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์สําหรับหน่วยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2549 ส่วนหน่วย
การผลิตที่สองเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ปั จจุบนั โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ เปิ ดดําเนินการ
ในเชิงพาณิชย์มาแล้ วเป็ นเวลา 6 ปี
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
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2.3 บริ ษัท Hongsa Power Company Limited (HPC)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (“BPP”) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่
บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99) ได้ ร่วมทุนกับ บริ ษัท ผลิต ไฟฟ้า
ราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”) และ บริ ษัท Lao
Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึง่ เป็ นวิสาหกิจของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”)
เพื่อร่วมจัดตังบริ
้ ษัท Hongsa Power Company Limited
(“HPC”) และ บริ ษัท Phu Fai Mining Company Limited (“PFMC”)
โดยทังสองบริ
้
ษัทมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่เมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว บริ ษัท HPC และ PFMC มีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระสําคัญการร่วมทุนสรุปได้ ดงั นี ้
บริ ษัท HPC ได้ รับสัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้ อน โดยใช้ ถ่านหินลิกไนต์เป็ น
เชื ้อเพลิง ตังอยู
้ ่ที่ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะ
วัตต์ โดยจะจําหน่ายไฟฟ้าให้ แก่การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื ้อขายกระแสไฟฟ้า ที่ได้ ลงนามไป
เมื่อเดือนเมษายน 2553 และจะจําหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้ แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้นดังนี ้ บริ ษัท BPP ถือหุ้นร้ อยละ 40 บริ ษัท RATCH ถือหุ้นร้ อยละ 40 และบริ ษัท LHSE ถือหุ้นร้ อยละ 20
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
โครงการหงสาฯ นี ้ได้ รับการสนับสนุนด้ านเงินทุนจากสถาบันการเงินจํานวน 9 แห่ง เป็ นมูลค่าประมาณ 2,790 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ โดยได้ ลงนามสัญญาเงินกู้โครงการ (project finance) เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ขณะนี ้โครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558
โดยเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2555 ทางโครงการได้ มีพิธีลงเสาเอกก่อสร้ างโรงไฟฟ้า ซึง่ ได้ รับเกรี ยติจาก ฯพณฯท่าน ดร.
เลียน ทิแก้ ว เจ้ าแขวงเมืองไชยะบุรี เป็ นประธานในพิธีปัจจุบนั การก่อสร้ างโครงการหงสามีความคืบหน้ าตามลําดับ
้
ฐและชุมชนในพื ้นที่
โดยได้ รับความร่ วมมือทังจากภาครั
โดยการก่อสร้ างฐานรากโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าและถนนสายหลักสําหรับขนย้ ายเครื่ องจักรเข้ าสูโ่ ครงการดําเนินการแล้ ว
เสร็จในปี 2555 ปั จจุบนั งานก่อสร้ างตัวโรงไฟฟ้ามีความคืบหน้ าอย่างต่อเนื่อง งานก่อสร้ างที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้า
้
ดหน้ าดินสําหรับเหมือง
อาทิ งานก่อสร้ างเขื่อนกักเก็บนํ ้าและระบบสายส่งมีความคืบหน้ าตามลําดับ รวมทังงานเปิ
ถ่านหินเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าในปี 2558
ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนและพื ้นที่โดยรอบ ทางโครงการดําเนินการโยกย้ ายชุมชนเข้ าสูพ่ ื ้นที่อยูอ่ าศัยที่ได้ จดั สร้ าง
ขึ ้น จัดเตรี ยมพื ้นที่สําหรับการเพาะปลูก การเกษตรและเลี ้ยงสัตว์ นอกจากนี ้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่
ยัง่ ยืนทางโครงการยังจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ จัดทําแปลงเกษตรสาธิต รวมทังให้
้ การฝึ กอบรมพัฒนาอาชีพ ทังการเพาะ
้
เห็ด ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม ทอผ้ าไหมและผ้ าฝ้าย และการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชุมให้ ดี
ขึ ้น
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แผนที่แสดงเหมืองถ่ านหินและโรงไฟฟ้าในประเทศไทย สาธารณรั ฐอินโดนีเซีย และสาธารณรั ฐประชาชนจีน
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แผนที่แสดงเหมืองถ่ านหินของ Cetennial Co., Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย

แผนที่แสดงแหล่ งถ่ านหินในประเทศมองโกเลีย
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สิทธิหรื อข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจ
 รายละเอียดประทานบัตรของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

จังหวัด

DONFAI

27564/14974

แม่ทะ

ลําปาง

181-2-10

16/11/63 บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด แจ้ งหยุดการทําเหมือง

บ้ านตาก

ตาก

255-1-09

05/10/60

เมือง

ตาก

52-2-96

11/12/57 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) แจ้ งหยุดการทําเหมือง

GRANITE28168/14958
SILAMANI
GRANITE28177/14886
TAK

เนื ้อที่
หมดอายุ
ไร่-งาน-ตรม.

โดยบริ ษัท

บริ ษัท ศิลามณี จํากัด

หมายเหตุ

แจ้ งหยุดการทําเหมือง

LP-2

24303/13989 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

87-3-21

02/03/55 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

24339/14109 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

192-2-60

06/04/56 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

24414/14475 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

200-3-74

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

หยุดการผลิต

LP-2

27421/14661 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

281-1-60

23/06/54 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27422/14662 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

233-3-09

23/06/54 บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27423/14663 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

237-2-28

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

หยุดการผลิต

LP-2

27436/14665 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

209-3-07

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

หยุดการผลิต

LP-2

27501/15020 แม่ทะ-สบปราบ

ลําปาง

297-3-80

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

หยุดการผลิต

หมายเหตุ : - ประทานบัตรทีแ่ จ้งหยุดการทําเหมือง เป็ นประทานบัตรที่บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ทําการผลิต หากบริ ษัทฯ ต้ องการทําเหมือง บริ ษัทฯ
สามารถทําเรื่ องขอเปิ ดดําเนินการใหม่ภายใต้ ประทานบัตรเดิมได้ ทนั ที หากประทานบัตรดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
- หยุดการผลิ ต ประทานบัตรทุกแปลงในอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ได้ หยุดการผลิต แต่พื ้นที่ประทานบัตรเป็ นพื ้นที่โครงการทํา
เหมืองเดียวกันกับ 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)
EP

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 2013

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

2745

11 Oct 2014

CENTENNIAL AIRLY PTY
LIMITED

Care &
Maintenance

NSW

7735

18 Aug 2024

CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

Production

NSW

2541

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

BLUE
MOUNTAINS
BLUE
MOUNTAINS
CHARBON

CCL738

LETT

NSW

1116

25 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

28 Apr 2012
Renewal Pending

CHARBON

ML1647

CLANDULLA

NSW

570.9

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

3210

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

3331

9 Jul 2027

IVANHOE
IVANHOE

ML1627
CCL712

NSW
NSW

79.78
1601

IVANHOE

ML1301

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

NSW

5.131

IVANHOE
IVANHOE
MANDALONG

MPL79
MPL348
ML1443

CULLEN BULLEN
COX
MORISSET

NSW
NSW
NSW

MANDALONG

ML1543

MORISSET

MANDALONG

ML1431

MANDALONG

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

2 Feb 2030
12 Nov 2006
Renewal pending

IVANHOE COAL PTY LTD
IVANHOE COAL PTY LTD

Closed
Closed

IVANHOE COAL PTY LTD

Closed

12.25
9.45
3648

29 Sep 2013
Renewal Pending
11 May 2019
24 May 2025
1 Mar 2020

Closed
Closed
Production

NSW

172.5

25 Nov 2024

MORISSET

NSW

2.093

27 May 2019

MPL191

MORISSET

NSW

0.5615

24 Feb 2023

MANDALONG

MPL329

MORISSET

NSW

1.79

5 Aug 2015

MANDALONG

CCL762

MORISSET

NSW

10371

13 Oct 2022

MANDALONG

ML1553

MORISSET

NSW

66.07

7 Sep 2025

MANNERING

CCL721

NSW

3,526

29 Jul 2026

MANNERING

CCL719

NSW

3,526

MUNMORAH

CCL720

MANNERING
PARK
MANNERING
PARK
BUDGEWOI

NSW

3,735

22 Sep 2009
Renewal Pending
22 Apr 2006

MUNMORAH

CCL722

BUDGEWOI

NSW

5,140

5 Jul 2019

IVANHOE COAL PTY LTD
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
CENTENNIAL
MANDALONG PTY LTD
CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD
CENTENNIAL
MANNERING PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD

Production

Production

Production

Production
Production
Production
Production
Production
Production
Care &
Maintenance
Care &
Maintenance
Closed
Closed
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โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

โดยบริ ษัท
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL
MUNMORAH PTY LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD
CENTENNIAL MYUNA PTY
LTD
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
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL NEWSTAN
PTY LTD
CENTENNIAL
SPRINGVALE PTY LTD

MUNMORAH

MPL307

BUDGEWOI

NSW

0.1035

25 Mar 2014

MUNMORAH

MPL308

BUDGEWOI

NSW

3.797

25 Mar 2014

MUNMORAH

MPL306

BUDGEWOI

NSW

0.2079

25 Mar 2014

MYUNA

MPL334

WANGI WANGI

NSW

33.3

19 Oct 2015

MYUNA

ML1370

WANGI WANGI

NSW

635

2 Dec 2016

NEUBECKS
PROJECT
NEWSTAN

CCL756

COX

NSW

101

6 Dec 2024

CCL746

TORONTO

NSW

3,400

21 Dec 2028

NEWSTAN

CCL764

TORONTO

NSW

108.8

18 May 2021

NEWSTAN

CCL763

TORONTO

NSW

190.1

9 Jun 2022

NEWSTAN

PLL497

TORONTO

NSW

20.23

24 Aug 2017

NEWSTAN

ML1587

TORONTO

NSW

3

23 Oct 2027

NEWSTAN

ML1586

TORONTO

NSW

449.1

13 Oct 2022

NEWSTAN

ML1542

TORONTO

NSW

0.04

NEWSTAN

ML1452

TORONTO

NSW

1587

18 Oct 2008
Renewal Pending
6 Jul 2020

NEWSTAN

CCL727

TORONTO

NSW

2,205

11 Aug 2027

NEWSTAN

MPL328

TORONTO

NSW

0.397

5 Aug 2015

NEWSTAN

ML1380

TORONTO

NSW

78

18 Sep 2016

NEWSTAN

MPL305

TORONTO

NSW

0.4047

25 Mar 2014

NEWSTAN

ML1480

TORONTO

NSW

14.49

20 Jul 2023

NEWSTAN

MPL327

TORONTO

NSW

1.041

5 Aug 2015

NEWSTAN

MPL304

TORONTO

NSW

0.0699

25 Mar 2014

SPRINGVALE

ML1303

LIDSDALE &
MARANGAROO

NSW

713

15 Dec 2013
Renewal Pending

หมายเหตุ
Closed
Closed
Closed
Production
Production
Project
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
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ประทานบัตร
เลขที่

โครงการ

อําเภอ

รัฐ

เนื ้อที่
เฮกตาร์

หมดอายุ

SPRINGVALE

ML1588

COOK & CLWYDD

NSW

976

19 Oct 2027

SPRINGVALE

CL377

NSW

1,105

9 Mar 2025

SPRINGVALE

MPL314

LIDSDALE &
MARANGAROO
LIDSDALE

NSW

95.98

3 Aug 2014

SPRINGVALE

ML1323

NSW

30.24

3 Aug 2014

SPRINGVALE

ML1537

LIDSDALE &
MARANGAROO
MARANGAROO

NSW

4.125

16 Jun 2024

SPRINGVALE

ML1326

NSW

2157

18 Aug 2024

SPRINGVALE

ML1352

CLWYDD, COOK
& 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

CL361

LIDSDALE

NSW

14.26

16 Jul 2032

PLL133

LIDSDALE

NSW

16.51

10 Aug 2024

ML204

LIDSDALE

NSW

10.12

27 May 2012
Renewal Pending

CL394

LIDSDALE

NSW

17

ML564

LIDSDALE

NSW

19.75

27 May 2013
Renewal Pending
2 May 2023

CCL733

COX & LIDSDALE

NSW

723.5

3 Jul 2027

ML1319

COX

NSW

5.69

5 Jul 2014

โดยบริ ษัท
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

หมายเหตุ
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Production
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed

หมายเหตุ :

-

NSW : รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
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 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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4.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน

2011

2012E

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Million Tonnes

(ก) การตลาด
1. การตลาดธุรกิจถ่ านหิน
1.1 ตลาดถ่ านหินต่ างประเทศ
ความต้ องการใช้ ถ่านหินชนิดเป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) ในปี 2555 มีการขยายตัวสูง
มากจากปี ก่อนหน้ า การขยายตัวส่วนใหญ่ยงั อยูใ่ นเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดียที่มีการ
นําเข้ าถ่านหินเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนมาก ในขณะที่การผลิตถ่านหินจากประเทศผู้สง่ ออกหลักมีการขยายตัวสูงกว่า
การขยายตัวของความต้ องการใช้ ถ่านหินนําเข้ าในตลาดโลก ทําให้ ปริ มาณถ่านหินล้ นตลาด และกดดันราคา
ถ่านหินให้ ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
การนําเข้ าถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนของประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็วนับตังแต่
้ ปี 2552 จาก
อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าประเทศจีนจะเป็ นประเทศนําเข้ า
ถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนอันดับ 1 ของโลกในปี 2555 แซงหน้ าประเทศญี่ปนุ่ ในขณะที่การนําเข้ าถ่าน
หินของประเทศอินเดียขยับขึ ้นมาอยูอ่ นั ดับ 3 ของโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนในปี ที่ผา่ นมา
ประกอบกับการที่ประเทศจีนสามารถผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนได้ มากขึ ้น ทําให้ อตั ราการเติบโตของความต้ องการใช้
ถ่านหินชะลอตัวลง ส่งผลให้ สต็อกถ่านหินที่โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นมาก ผู้ใช้ ถ่านหินจึงชะลอการซื ้อถ่านหินในตลาดจร
(Spot Market) ออกไป ในขณะที่ผ้ ซู ื ้อถ่านหินจากประเทศจีนที่ได้ ตกลงซื ้อถ่านหินในช่วงปลายปี 2554 หรื อต้ นปี
2555 ในช่วงที่ราคาถ่านหินยังอยูใ่ นระดับสูง ได้ ขอเจรจาราคาถ่านหินกับผู้ขายใหม่ และมีผ้ ซู ื ้อบางรายไม่รับ
ถ่านหินตามสัญญา ทําให้ ผ้ ขู ายต้ องนําถ่านหินดังกล่าวออกมาเสนอขายในตลาดจรใหม่ ซึง่ กดดันราคาถ่านหิน
ให้ ลดลงอีก ในขณะเดียวกันผู้ซื ้อถ่านหินจากประเทศอินเดียก็ชะลอการซื ้อถ่านหินออกไปเช่นกัน เนื่องจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ การอ่อนค่าของเงินรูปี และการที่ผ้ ซู ื ้อส่วนใหญ่คาดการณ์แนวโน้ มราคาถ่านหินจะลดลง
อีก จึงไม่ต้องการซื ้อถ่านหินในช่วงที่ราคายังสูงอยู่
ความต้ องการใช้ ถ่านหินของญี่ปนในปี
ุ่
2555 ได้ ฟืน้ ตัวจากเหตุการณ์สนึ ามิเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และได้ รับ
แรงสนับสนุนจากอุบตั ิเหตุที่โรงไฟฟ้า
China and India Thermal Coal Import
160
นิวเคลียร์ ฟกุ ชุ ิมะทําให้ การใช้ ถ่านหินกลับ
140
ขึ ้นมาอยูใ่ นระดับสูงขึ ้น ความต้ องการใช้
120
100
ถ่านหินในยุโรปในปี 2555 มีการปรับตัว
80
China
ถึงแม้ จะยังคงมีปัญหาวิกฤตหนี ้
สูงขึ ้น
60
India
40
สาธารณะอยูก่ ็ตาม
โดยเฉพาะความ
20
ต้ องการใช้ ถ่านหินในประเทศอังกฤษที่
0
เติบโตมาก จากราคาก๊ าซธรรมชาติในยุโรป
อยูใ่ นระดับสูง
ในขณะที่ราคาคาร์ บอน
เครดิตทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า ทําให้ โรงไฟฟ้าถ่านหินมีกําไรสูงกว่าโรงไฟฟ้าก๊ าซ หลายประเทศในยุโรปจึงเดิน
โรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ ้น คาดว่าความต้ องการใช้ ถ่านหินในยุโรปจะเพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ประมาณ 10% แต่ถงึ แม้
ความต้ องการถ่านหินจะเพิ่มขึ ้น แต่ราคาถ่านหินในยุโรปกลับปรับตัวลดลง เนื่องจากมีอปุ ทานสูง ในขณะที่
สต็อกถ่านหินที่ทา่ เรื อหลักในยุโรปและที่โรงไฟฟ้าอยูใ่ นระดับสูงตลอดทังปี
้ อุปทานจึงมีมากกว่าอุปสงค์
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ในด้ านอุปทานกําลังการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้นสูงมากจาก
การลงทุนพัฒนากําลังการผลิตถ่านหินและระบบขนส่งถ่านหินในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา กําลังทยอยแล้ วเสร็จและ
เริ่ มดําเนินการผลิต ในขณะที่การส่งออกถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ ้นมาก เพราะความต้ องการใช้
ถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ลดลงอย่างรวดเร็วจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อากาศที่อนุ่ กว่าปกติ และ
ราคา Shale Gas ในสหรัฐอเมริ กาอยูใ่ นระดับตํ่ามาก ทําให้ มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊ าซธรรมชาติมากขึ ้น
และลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง จึงเกิดภาวะถ่านหินล้ นตลาดขึ ้น ผู้ผลิตถ่านหินจึงพยายามส่งออกถ่านหิน
ไปจําหน่ายในต่างประเทศ ในช่วงต้ นปี 2555 ราคาถ่านหินในเอเชียยังอยูใ่ นระดับสูง ประกอบกับค่าระวางเรื อ
เดินสมุทรลดลงไปอยูใ่ นระดับตํ่ามาก จึงมีการขายถ่านหินจากสหรัฐอเมริ กาเข้ ามายังเอเชียมาก ในขณะที่
อุปทานในตลาดยุโรปก็มีมากเกินความต้ องการเช่นกัน โดยเฉพาะถ่านหินจากประเทศโคลอมเบียและประเทศ
รัสเซีย ทําให้ ผ้ ผู ลิตในประเทศโคลอมเบียและประเทศรัสเซียพยายามผลักดันถ่านหินเข้ ามาขายในตลาดเอเชีย
มากขึ ้น
ราคาถ่านหินในช่วงต้ นปี
2555 อยูใ่ นระดับสูงก่อนที่จะทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้
เนื่องจากผู้ซื ้อในประเทศจีนและประเทศอินเดียชะลอการซื ้อถ่านหินออกไปเพราะความต้ องการใช้ ถ่านหินไม่ได้
เพิ่มขึ ้นมากตามคาดการณ์ ในขณะเดียวกันการผลิตถ่านหินในประเทศผู้สง่ ออกหลักก็ทําได้ ดีไม่มีปัญหาเรื่ อง
สภาพอากาศ
ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศโคลอมเบียผลิตถ่านหินเกินความต้ องการของ
ตลาดยุโรปและอเมริ กา จึงได้ สง่ ถ่านหินเข้ ามาจําหน่ายในเอเชีย กดดันให้ ราคาถ่านหินในเอเชียตกลง ในช่วง
ปลายปี 2555 ราคาถ่านหินได้ ตกลงมาตํ่ากว่าต้ นทุนการผลิตของหลายๆ เหมือง จึงคาดการณ์วา่ ราคาถ่านหิน
ไม่น่าจะลงไปตํ่ากว่านี ้มากนัก เพราะจะทําให้ อปุ ทานหายไปจากตลาด
ช่วงปลายปี ที่ผา่ นมารัฐบาลประเทศจีนได้ ถือโอกาสที่ราคาถ่านหินลงมาตํ่า ประกาศยกเลิกการควบคุม
ราคาถ่านหินในสัญญา (Annual Contract Price) ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยจะให้ ผ้ ซู ื ้อ
และผู้ขายไปเจรจาตกลงราคากันเอง เป็ นที่คาดการณ์กนั ว่าการยกเลิกการควบคุมราคาจะทําให้ ประเทศจีน
นําเข้ าถ่านหินมากขึ ้น เพราะถ่านหินที่นําเข้ ามาใช้ ทางภาคใต้ ของประเทศจีนจะมีราคาถูกกว่าการนําถ่านหิน
จากภาคเหนือลงมาใช้ งาน แต่ทงนี
ั ้ ้จะขึ ้นอยูก่ บั การแข่งขันระหว่างราคาถ่านหินที่ผลิตในประเทศและราคาถ่าน
หินนําเข้ าส่งมอบถึงโรงงานผู้ใช้ ซึง่ จะเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีแนวโน้ มปรับตัวใกล้ กบั
ราคาถ่านหินในประเทศจีนมากขึ ้น
กลยุทธ์ในการแข่งขัน
การแข่งขันในปี 2555 มีความรุนแรงขึ ้นเนื่องจากมีอปุ ทานมากกว่าอุปสงค์มาก โดยเฉพาะตลาดถ่านหิน
คุณภาพตํ่า เพราะปริ มาณการผลิตถ่านหินคุณภาพตํ่าจากประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ ้นสูง แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ มี
ถ่านหินคุณภาพสูงเป็ นส่วนใหญ่ผลกระทบจึงไม่รุนแรงนัก แต่ได้ รับผลกระทบจากราคาที่ออ่ นตัวลงเพราะลูกค้ า
มีทางเลือกมากขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกลยุทธ์ หลักในการแข่งขันไว้ ดงั นี ้
o การขยายตลาดเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯ ได้ ขยายตลาดในประเทศจีนและประเทศอินเดียเพิ่มขึ ้น เนื่องจากเป็ นตลาดที่ความต้ องการใช้
ถ่านหินเติบโตสูง ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ มีการเติบโตของปริ มาณการขายถ่านหินจากแหล่งของบริ ษัทฯ
ในประเทศอินโดนีเซียไปที่ประเทศจีนและประเทศอินเดียเพิ่มขึ ้น 23% และ 43% ตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ยังรักษาลูกค้ าในตลาดหลัก เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และไต้ หวัน ไว้ โดยมีปริ มาณ
การขายในตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ ้น 10%, 15% และ 10% ตามลําดับ นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังคงขยาย
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ตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียซึง่ เป็ นประเทศที่เป็ นแหล่งผลิตถ่านหินหลักของบริ ษัทฯอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ที่ผา่ นมาปริ มาณการขายเติบโตขึ ้น 20%
o การเพิ่มช่องทางการขนถ่ายถ่านหินที่บอนตัง
นอกจากท่าเรื อขนถ่ายถ่านหินที่บอนตังแล้ ว บริ ษัทฯ จัดให้ มีการขนถ่ายถ่านหินกลางทะเล ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงกับท่าเรื อบอนตัง โดยใช้ Floating Crane ตักถ่านหินจากเรื อลําเลียงขนาดเล็กขึ ้นเรื อเดิน
สมุทรขนาดใหญ่ อันเป็ นการเพิ่มความสามารถในการส่งมอบถ่านหินของบริ ษัทฯ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ สงู ขึ ้น
o เสริ มสร้ าง “BANPU” Brand อย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งของ “BANPU” Brand โดยการเข้ าไปเป็ นผู้สนับสนุนการประชุม
ถ่านหินโลกในที่ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ได้ รับเชิญให้ ไปบรรยาย
ในการประชุมถ่านหินโลกในที่ต่างๆ ทําให้ บริ ษัทฯ เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ผลิต ผู้จําหน่าย และผู้ใช้ ถ่านหินจาก
ทัว่ โลกมากยิ่งขึ ้น อีกทังการที
้
่บริ ษัทฯ รักษาคํามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าตลอดมาและได้ ชื่อว่าเป็ น
บริ ษัทผู้ผลิตถ่านหินคุณภาพดี มีความมัน่ คงและสมํ่าเสมอในการส่งมอบ และมีความเป็ นมืออาชีพ
้ าของโลก
ทําให้ “BANPU” Brand เป็ นที่ยอมรับในตลาดโลกในฐานะที่เป็ นบริ ษัทผลิตถ่านหินชันนํ
o มุง่ เน้ นสร้ างฐานลูกค้ าระยะยาว (Focus on Long Term Customer)
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระยะยาว ทําให้ บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าประจํา
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก บริ ษัทฯ เน้ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
แจ้ งผลการดําเนินงานและแผนงานของบริ ษัทฯ ให้ ลกู ค้ าทราบอย่างสมํ่าเสมอ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ภาวะตลาดถ่านหิน การเชิญลูกค้ ามาเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความใกล้ ชิด
กับลูกค้ ามากขึ ้น
o การปรับปรุงฐานข้ อมูลลูกค้ าและข้ อมูลการตลาดให้ ทนั สมัย
บริ ษัทฯ ทําการปรับปรุงข้ อมูลลูกค้ าและข้ อมูลการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา และสามารถนํามาใช้ ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์การตลาดในแต่ละช่วงเวลา
และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
o การเยี่ยมลูกค้ า
นอกจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายของบริ ษัทฯ ที่ไปเยี่ยมลูกค้ าเป็ นประจําแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ใน
หน่วยงานการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ออกไปเยี่ยมลูกค้ าเพื่อรับทราบปั ญหาต่างๆ และนํา
กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
และให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ
เดินทางไปพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้บริ หารระดับสูงของลูกค้ า เพื่อนํามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริ การให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ ้น อันจะทําให้ มีความใกล้ ชิด
กับลูกค้ าขึ ้น และจะเป็ นการสร้ างฐานลูกค้ าระยะยาว
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คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ ได้ แก่ ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศ
แอฟริ กาใต้ และรัสเซีย โดยในปี ที่ผา่ นมาได้ มีผ้ ผู ลิตถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและโคลอมเบีย
ได้ นําถ่านหินเข้ ามาขายในเอเชีย เนื่องจากราคาถ่านหินในเอเชียสูงกว่าในยุโรปและค่าขนส่งทางทะเล
ได้ ลดลงมาอยูใ่ นระดับที่ตํ่ามาก
นโยบายด้ านราคา
ราคาจําหน่ายถ่านหินจะอ้ างอิงตามราคาตลาดโลกในขณะที่มีการตกลงราคาซื ้อขายถ่านหิน โดยจะ
กําหนดราคาตามคุณภาพ ค่าความร้ อน และคุณสมบัติของถ่านหิน ทังนี
้ ้ราคาจําหน่ายถ่านหิน
ดังกล่าวจะต้ องไม่ตํ่ากว่าราคาขันตํ
้ ่าที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ ราคาที่บริ ษัทฯ ตกลงกับลูกค้ าจะมี
้
่ และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรื อที่เรี ยกว่า Index Link โดย
ทังแบบราคาคงที
บริ ษัทฯ ได้ ปรับสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ให้
เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนัน้ ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ปรับเพิ่มสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่
ให้ มากขึ ้น เนื่องจากคาดการณ์วา่ ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีแนวโน้ มอ่อนตัวลง โดยในช่วงครึ่งปี แรก
บริ ษัทฯ ตกลงราคาซื ้อขายถ่านหินกับลูกค้ าแบบราคาคงที่ในปริ มาณมากกว่า 75% ของเป้าหมายการ
ขายทังปี
้ ทําให้ ลดผลกระทบจากราคาถ่านหินที่อ่อนตัวลงในช่วงครึ่งปี หลังไปได้ ระดับหนึง่
ลักษณะของลูกค้ า
ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ที่มีความต้ องการใช้ ถ่านหินในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเป็ นจํานวนมาก กระจายอยูใ่ นประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน จีน อินเดีย
มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และบางประเทศในยุโรป นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายถ่านหินให้ กบั
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปิ โตรเคมี กระดาษ พลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
การจัดจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย
การจําหน่ายถ่านหินของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นการเสนอขายตรงให้ กบั ผู้ใช้ งาน โดยใช้ ตวั แทนจําหน่าย
(Agent) ในประเทศที่ลกู ค้ าตังอยู
้ ช่ ่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้ า รวมทังช่
้ วยดําเนินการด้ าน
เอกสาร และให้ บริ การหลังการขาย นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ขายผ่านบริ ษัทเพื่อการค้ า (Trading Company) ใน
บางประเทศที่การเสนอขายตรงให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ลําบาก เพื่อให้ เข้ าถึงลูกค้ าเป้าหมาย และเป็ นการลดภาระ
ค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาด
1.2 ตลาดถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย
ทรัพยากรถ่านหินสามารถพบได้ ทวั่ ประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ New South Wales มี
ทรัพยากรถ่านหินดํา (Black Coal) ซึง่ ประกอบด้ วยถ่านซับบิทมู ินสั ถ่านบิทมู ินสั และถ่านหินแอนทราไซต์
ที่มากที่สดุ ในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่าน
หินในปั จจุบนั มากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยูใ่ นช่วงพัฒนามากกว่า 35 เหมือง โดย The Australian
Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) ได้ ประมาณการไว้ วา่ ประเทศออสเตรเลีย
เป็ นประเทศที่
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ผลิตถ่านหินมากเป็ นอันดับที่สี่ของโลก
ส่งออกถ่านหินมากที่สดุ ในโลก
ส่งออกถ่านหินที่ใช้ ในการถลุงเหล็ก (Coking Coal) มากที่สดุ ในโลก
ส่งออกถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) มากเป็ นอันดับที่สองของโลก
มีทรัพยากรถ่านหินมากเป็ นเป็ นอันดับที่สี่ของโลก (ออสเตรเลียมีปริ มาณทรัพยากรถ่านหิน
ทังหมด
้
76,400 ล้ านตัน จากประมาณการของ ABARE)
 อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) สําหรับการใช้ ในประเทศ
ออสเตรเลีย คือ สําหรับใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า การเจริ ญเติบโตของประเทศในทวีป
เอเชียยังเป็ นส่วนสําคัญในการเพิ่มความต้ องการของถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน
สําหรับการส่งออก โดยเฉพาะการเจริ ญเติบโตของประเทศจีนและอินเดียในหลายปี ที่ผา่ นมา จึง
ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจส่งออกถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) ของประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่นําเข้ าถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนรายใหญ่
ที่สดุ จากประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลียจึงเป็ นประเทศส่งออกถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความ
ร้ อน มากเป็ นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยการส่งออกส่วนมากจะใช้ การ
ขนส่งทางเรื อไปยังประเทศผู้นําเข้ ารายใหญ่ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ กล้ ประเทศออสเตรเลียจึงสามารถ
ขนส่งได้ ง่ายและมีคา่ ใช้ จ่ายตํ่ากว่า
 ราคาถ่านหินในอดีต
โดยจะเป็ นราคาที่สะท้ อน
ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอ้ างอิงตามราคาตลาดโลก
คุณภาพ ค่าพลังงาน และคุณสมบัติของถ่านหิน อุปสงค์และอุปทานในโลกอันเป็ นผลจากการ
เติบโต และการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็ นผู้สง่ ออกถ่านหินรายใหญ่ จึงมี
ราคาอ้ างอิง Newcastle FOB ซึง่ เป็ นราคา Spot Market จากท่าเรื อ Newcastle ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยไม่รวมค่าขนส่งที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนราคาซื ้อขายถ่านหินภายในประเทศ จะใช้ การเจรจาระหว่างบริ ษัทถ่านหินและลูกค้ าโดยอาจ
ใช้ ราคาที่อ้างอิงกับราคาส่งออก (Export Parity) อย่างไรก็ตาม หากว่าบริ ษัทต่างๆ มีสญ
ั ญาขาย
ถ่านหินให้ ลกู ค้ าเป็ นระยะยาว ราคาที่แต่ละบริ ษัทได้ รับจริ ง อาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก
 โครงสร้ างพื ้นฐาน (Infrastructure)
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีเป็ นปั จจัยสําคัญในการเป็ นผู้นําการส่งออกถ่านหินของประเทศออสเตรเลีย
โดยโครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับธุรกิจถ่านหินประกอบด้ วยท่าเรื อ ถนน สายพานลําเลียง และ ทาง
รถไฟ ทังนี
้ ้เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตังอยู
้ ใ่ กล้ ชายฝั่ งจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่
พร้ อมให้ บริ การ แต่เหมืองถ่านหินที่ค้นพบใหม่อาจจะอยูใ่ นแหล่งที่หา่ งไกลจากท่าเรื อ และจะต้ อง
มีโครงสร้ างพื ้นฐานสําหรับเคลื่อนย้ ายถ่านหินมายังท่าเรื อ ประเทศออสเตรเลียประสบปั ญหา
ขีดจํากัดในการส่งออก ซึง่ รัฐบาลได้ พยายามแก้ ปัญหาโดยการสร้ างท่าเรื อเพิ่มเติม และให้ บริ ษัท
ต่างๆ ร่วมถือหุ้น
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1) การขนส่งภายในประเทศ
ถนนและสายพานลําเลี ยง : โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียหลายโรงถูกสร้ างให้ ใกล้ กบั
เหมืองถ่านหิน และใช้ ระบบสายพานลําเลียงทางบกเพื่อขนส่งถ่านหินจากเหมืองสูโ่ รงไฟฟ้า
ถนนและสายพานลําเลียงมีประโยชน์สําหรับการขนส่งระยะสัน้
และใช้ ในการบริ โภคใน
ประเทศ
รถไฟ : รถไฟเป็ นระบบขนส่งที่ใช้ มากสําหรับการขนส่งถ่านหินภายในประเทศออสเตรเลีย
2) การขนส่งระหว่างประเทศ
ท่าเรื อ : ประเทศออสเตรเลียมีกําลังการขนส่งถ่านหินจํานวน 461 ล้ านตันต่อปี ณ สิ ้นปี
2555 และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นถึง 711 ล้ านตันต่อปี ณ สิ ้นปี 2563 (จากประมาณการของ
Wood Mackenzie) ทังนี
้ ้คิวรอการขนส่งที่ทา่ เรื อ Newcastle ถึงระดับสูงสุดในรอบสามปี ที่
้ งมีความจําเป็ นที่ต้องปรับปรุงโครงสร้ างความพร้ อมในการส่งออก ซึง่ เป็ น
ผ่านมา ดังนันจึ
ส่วนสําคัญที่จะพิจารณาแผนการตลาดการส่งออกของบริ ษัทที่ประกอบการในออสเตรเลีย
การจัดจําหน่ ายของ Centennial
1.

นโยบายของ Centennial ในการตอบสนองต่ ออุปสงค์ ท่ เี พิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง
ถ่านหินส่วนใหญ่ที่ Centennial ผลิตนันถู
้ กนําไปใช้ ในโรงผลิตไฟฟ้าใน New South Wales ใน
ขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงผลิตไฟฟ้าในเอเชียก็ยงั คงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั Centennial เป็ น
ผู้จดั ส่งประมาณร้ อยละ 80 ของของปริ มาณเชื ้อเพลิงที่ต้องใช้ ในโรงไฟฟ้าของ Delta Electricity ใน
Western Region ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นของรัฐบาล การขายถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าเหล่านี ้ จะทําภายใต้ สญ
ั ญา
ระยะยาวที่มีการกําหนดปริ มาณถ่านหินและราคาซื ้อขายล่วงหน้ า สัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทํากับ
โรงผลิตไฟฟ้าใน 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
ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั ราคาถ่านหินในประเทศตามสัญญาเหล่านี ้ยังคงตํ่ากว่าราคาส่งออก หรื อราคาที่
ซื ้อขายในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผา่ นมา มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดถ่านหิน
ซึง่ จะมีแนวโน้ มให้ ราคาถ่านหินในประเทศสูงขึ ้นและมีความสอดคล้ องกับราคาส่งออกมากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง
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ราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ ้นจากสาเหตุตา่ งๆ เช่น แรงกดดันทางต้ นทุน อุปสงค์ที่เพิ่มขึ ้นจากตลาด
ส่งออก ความขาดแคลนของอุปทานใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และอุปทานใน
ปั จจุบนั และอนาคต
ปั จจัยพื ้นฐานในตลาดถ่านหินจะส่งผลกระทบให้ ราคาส่งออกถ่านหิน
เชื ้อเพลิงที่ให้ ความร้ อน สูงขึ ้นในอนาคตอันใกล้ ซึง่ Centennial ระบุไว้ วา่ เมื่อสัญญาจัดส่งถ่าน
หินในประเทศหมดอายุลง ราคาสัญญาอาจจะถูกปรับให้ สะท้ อนถึงราคา Export Parity
การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้ างพื ้นฐานเคยเป็ นข้ อจํากัดต่อการส่งออกถ่านหิน
โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่มนั่ 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 ทังในและต่
้
างประเทศ Centennial จึงเริ่ มลงทุนในการขยาย
กําลังการผลิตของถ่านหินสําหรับการส่งออกที่เหมือง Airly ซึง่ จะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรื อ Kembla และ
ลงทุนในโครงการพื ้นฐานสําหรับการส่งออกที่เหมืองMandalong
ซึง่ จะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรื อ
Newcastle
เมื่อภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาในประเทศเริ่ มหมดลง Centennial มีความประสงค์ที่จะจัดสัดส่วนของการ
ขายถ่านหินในประเทศและส่งออกให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ของกลุม่ อย่างไรก็ตาม Centennial จะยังคงมีสว่ น
สําคัญในการจัดส่งถ่านหินให้ แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ
2. การเข้ าถึงระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน
กําลังการขนส่ง และความมัน่ คงของวิธีขนส่งต่างๆ ของ Centennial เป็ นสิง่ ที่สําคัญมาก หนึง่ ในจุดแข็งของ
เหมืองของ Centennial คือ ความสามารถ และความพร้ อมของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ พร้ อมที่จะส่ง
ถ่านหินให้ กบั โรงไฟฟ้าในประเทศ Centennial เป็ นผู้ผลิตรายเดียวที่สามารถขนส่งโดยไม่ใช้ ถนนสาธารณะ
สําหรับลูกค้ าต่างประเทศ Centennial ใช้ การขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่ผา่ นท่าเรื อ Kembla ที่ Wollongong
ในช่วงสองสามปี ที่ผา่ นมา ปั ญหาความแออัดของท่าเรื อที่ Newcastle เป็ นปั ญหาที่ผ้ ผู ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอย่างต่อเนื่อง ดังนันในเดื
้
อนกันยายน 2552 รัฐบาลรัฐ New South Wales และท่าเรื อ
สองท่า คือ ท่าเรื อ Waratah Coal Services และท่าเรื อ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG)
เห็นพ้ องกับโครงร่างข้ อตกลงกําลังการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ที่มีไว้ สําหรับดูแล
การขยายท่าเรื อซึง่ มีความจําเป็ นมากขึ ้น เพื่อให้ ทนั การเพิ่มขึ ้นของอุปสงค์
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ท่าเรื อ Waratah Coal Services (“PWCS”) ได้ ทําการขยายกําลังการขนส่งออกขึ ้นเป็ น 133 ล้ านตันต่อปี
นอกจากนัน้ PWCS จะหาผู้ผลิตที่สนับสนุนการขยายกําลังการขนส่งออกเป็ น 145 ล้ านตันต่อปี โดยมีข้อ
แม้ วา่ ผู้ผลิตจะต้ องเข้ าทําสัญญาขนส่งผูกมัดระยะยาวกับท่าเรื อ
ปั จจุบนั NCIG มีกําลังการขนส่งของท่าประมาณ 53 ล้ านตันต่อปี และกําลังดําเนินการขยายกําลังการ
ขนส่งของท่าไปสู่ 66 ล้ านตันต่อปี คาดว่าจะแล้ วเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2556

1.3 ตลาดถ่ านหินในประเทศไทย
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ ้น 3.7%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการฟื น้ ตัวจากอุทกภัยในปี 2554 และการเดินเครื่ องของโรงไฟฟ้าถ่าน
หินบริ ษัท เก็คโค่-วัน จํากัด ซึง่ เป็ นโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) การใช้ ถ่านหินที่ผลิตในประเทศไทย
้
เนื่องจาก
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 คิดเป็ นเพียง 7% ของการใช้ ถา่ นหินในภาคอุตสาหกรรมทังหมด
ปริ มาณสํารองของถ่านหินในประเทศมีจํากัด ดังนันความต้
้
องการใช้ ถ่านหินส่วนใหญ่ในภาคเอกชนจึงเป็ น
ถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 การใช้ ถ่านหินนําเข้ าเพิ่มขึ ้นถึง 14%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จึงทําให้ มีจํานวนผู้ประกอบการนําเข้ าถ่านหินเพิ่มขึ ้น ภาวะการแข่งขันได้ รุนแรง
ขึ ้นเรื่ อยๆ ตามจํานวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาดโรงงานขนาดเล็กที่การ
ตัดสินใจซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ราคาเป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตามการจะขายถ่านหินให้ โรงงานขนาดเล็กผู้ขายจําเป็ น
จะต้ องมีสถานที่กองเก็บ
เนื่องจากโรงงานขนาดเล็กมีพื ้นที่กองเก็บน้ อยจึงรับถ่านหินแต่ละครัง้ ได้ ใน
ปริ มาณน้ อย ผู้ขายจึงต้ องส่งมอบในลักษณะทยอยส่งมอบ เครื่ องจักรของโรงงานขนาดเล็กหลายโรงงาน
ต้ องการใช้ ถ่านหินที่เป็ นก้ อน ไม่สามารถใช้ ถ่านฝุ่ นได้ ผู้ประกอบการจึงต้ องมีกระบวนการร่อนถ่านหินก่อน
ทยอยส่งมอบให้ ลกู ค้ า ผู้ประกอบการที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ซื ้อถ่านหินขนาดเล็กได้ ดีมีไม่
มากนัก เพราะต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างสูง แต่ถึงแม้ จะมีผ้ ปู ระกอบการไม่มากแต่การแข่งขันก็สงู เพราะเป็ น
ตลาดที่ขายได้ ราคาสูงแต่ขนาดตลาดไม่ใหญ่มาก
สําหรับผู้ใช้ ถ่านหินรายใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานที่ใช้ หม้ อไอนํ ้าขนาด
ใหญ่
ซึง่ มีศกั ยภาพที่จะนําเข้ าถ่านหินมาจากต่างประเทศโดยตรง
จะซื ้อถ่านหินส่วนใหญ่จาก
ผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ ทําให้ มีผ้ ปู ระกอบการค้ าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ ามาแข่งขัน
ในตลาดนี ้ด้ วย จึงทําให้ ผ้ คู ้ าถ่านหินรายเล็กที่ไม่ได้ มีแหล่งถ่านหินของตนเอง ไม่สามารถเจาะตลาดนี ้ได้
มากนัก
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
 ถ่านหินผลิตในประเทศไทย
บริ ษัทฯ ผลิตถ่านล้ างจากเหมืองของบริ ษัทที่จงั หวัดลําพูน ซึง่ มีปริ มาณการผลิตไม่มากนัก และได้ จําหน่าย
ถ่านหินดังกล่าวให้ กบั ลูกค้ าประจําของบริ ษัทฯ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ทงหมด
ั้
 ถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศ
การแข่งขันในตลาดถ่านหินนําเข้ าในประเทศไทยค่อนข้ างรุนแรง เนื่องจากลักษณะธุรกิจเป็ นแบบซื ้อมา
ขายไป และมีผ้ เู ล่นรายใหม่เข้ ามาในตลาดได้ ง่าย บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันดังนี ้
 ความมัน่ คงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ
บริ ษัทฯ มีแหล่งถ่านหินเองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีปริ มาณสํารองอยูใ่ นระดับสูง และได้
แสดงให้ ลกู ค้ าเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อพันธะสัญญาต่างๆ ที่มีตอ่
ลูกค้ าในเรื่ องของการผลิตถ่านหินที่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าทังปริ
้ มาณและคุณภาพ และการส่ง
มอบที่ตรงต่อเวลา ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเชื่อถือจากลูกค้ าในด้ านของความมัน่ คงในการส่งมอบ
 การมุง่ เน้ นตลาดเป้าหมาย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นของตลาดถ่านหินนําเข้ า จึงพยายามหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันที่รุนแรงโดยมุง่ เน้ นไปที่กลุม่ ลูกค้ าขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ มาอย่างยาวนาน ซึง่
เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง
 คลังสินค้ า (Coal Distribution Center)
บริ ษัทฯ มีคลังสินค้ า 2 แห่ง เพื่อใช้ เป็ นสถานที่กองเก็บถ่านหินที่นําเข้ ามาจากต่างประเทศ ก่อนที่จะ
กระจายไปยังลูกค้ าในลักษณะทยอยส่งมอบให้ ลกู ค้ า เพื่อเป็ นการลดภาระในการจัดการเรื่ องการกอง
เก็บสต็อกถ่านหินรวมทังช่
้ วยลดต้ นทุนสินค้ าคงเหลือของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ มุง่ เน้ นเรื่ องการส่งมอบที่
้
มการปฏิบตั ิงานใน
ตรงเวลา การควบคุมคุณภาพถ่านหินให้ ตรงตามข้ อกําหนดของลูกค้ า รวมทังควบคุ
พื ้นที่ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของการรักษาสภาพแวดล้ อม
และดูแลเรื่ องผลกระทบต่อชุมชนใน
บริ เวณใกล้ เคียง ทังนี
้ ้เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจในเรื่ องการส่งมอบในระยะยาว
 ลดชนิดของถ่านหินลง
บริ ษัทฯ ได้ ลดชนิดของถ่านหินที่นํามาจําหน่ายลง โดยเน้ นไปที่ถ่านหินที่มาจากเหมืองของบริ ษัทฯ เอง
เพื่อความสะดวกในการบริ หารจัดการที่คลังสินค้ า และสามารถบริ หารต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คูแ่ ข่งขันที่สําคัญ
 ถ่านหินในประเทศ ปั จจุบน
ั นี ้มีผ้ ผู ลิตน้ อยราย โดยในปี ที่ผา่ นมาปริ มาณการผลิตถ่านหินในภาคเอกชนได้
ลดลงอย่างมากจากปริ มาณสํารองมีจํากัด ผู้ผลิตที่สําคัญได้ แก่ บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
ซึง่ ผลิตถ่านหินเพื่อป้อนให้ กบั โรงงานในกลุม่ กลุม่ ซิเมนต์ไทยเอง และผู้ผลิตรายย่อย
 ถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศ มีคแ
ู่ ข่งขันมากเพราะเป็ นเพียงธุรกิจที่ซื ้อถ่านหินจากต่างประเทศเข้ ามาขาย
แต่คแู่ ข่งขันหลักก็ยงั คงไม่เปลี่ยนแปลง โดยในปี ที่ผา่ นมามีผ้ ปู ระกอบการประมาณ 20 ราย คูแ่ ข่งที่สําคัญ
ได้ แก่ บริ ษัท ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์ วิสเซส จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
เอเชีย กรี น เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ผู้ประกอบการ
หลายรายมีคลังสินค้ าสําหรับกองเก็บถ่านหินเพื่อทยอยส่งมอบให้ ลกู ค้ า แต่ผ้ ปู ระกอบการหลายรายเป็ น
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บริ ษัทเพื่อการค้ า (Trading Company) ไม่มีแหล่งถ่านหินของตนเอง ทําธุรกิจในลักษณะซื ้อมา ขายไป ทํา
ให้ มีปัญหาเรื่ องความไม่แน่นอนในการส่งมอบและความสมํ่าเสมอของคุณภาพถ่านหิน
นอกจาก
ผู้ประกอบการในประเทศแล้ ว ยังมีผ้ คู ้ ารายใหญ่ในต่างประเทศเข้ ามาแข่งขันในตลาดใหญ่ด้วย ผู้ค้าถ่าน
หินดังกล่าวได้ แก่ Rio Tinto, Glencore, Noble Energy, Eastern Energy, Phenix Commodity เป็ นต้ น
นโยบายด้ านราคา
 ถ่านหินผลิตในประเทศไทย
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ผลิตเพียงถ่านล้ างจากเหมืองที่จงั หวัดลําพูน มีปริ มาณการผลิตน้ อยและเป็ นถ่านคุณภาพ
ตํ่า ราคาจําหน่ายถ่านหินดังกล่าวจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกแต่มีสว่ นลดเพื่อให้ สะท้ อนคุณภาพ
ถ่านหิน
 ถ่านหินนําเข้ าจากต่างประเทศ
การกําหนดราคาจําหน่ายถ่านหินนําเข้ าจะอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมี
การปรับราคาให้ สะท้ อนคุณภาพถ่านหินจริ ง ดังนันราคาขายถ่
้
านหินให้ ลกู ค้ าแต่ละรายจะแตกต่างกันไป
ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ คือปริ มาณที่สงั่ ซื ้อ ข้ อกําหนดด้ านคุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกับลูกค้ า
เนื่องจากการจําหน่ายถ่านหินนําเข้ าส่วนใหญ่บริ ษัทฯ จะทําการขนส่งให้ ลกู ค้ าด้ วย ดังนันราคาที
้
่เสนอขาย
จึงต้ องรวมค่าระวางเรื อไว้ ด้วย บริ ษัทฯ จะทําสัญญาเช่าเรื อเดินสมุทรให้ เพียงพอสําหรับการขนส่งถ่านหิน
ตามปริ มาณและระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา เพื่อป้องกันความผันผวนของค่าระวางเรื อ
ลักษณะของลูกค้ า
ลักษณะของลูกค้ าในภาคอุตสาหกรรมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สามารถแบ่งย่อยได้ เป็ น
 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 ในกระบวนการผลิต 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 ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงใน
การเผา อบ ต้ ม ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเคมี อาหารสัตว์ เป็ นต้ น ผู้ใช้ ถ่านหินในกลุม่ นี ้จะเป็ นผู้ใช้
รายย่อย ที่มีปริ มาณการใช้ ตอ่ รายไม่มากนัก แต่มีจํานวนผู้ใช้ มาก
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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 2555 บริ ษัทฯ ได้ บริ หารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้ องการไอนํ ้าสูง
ก็จะผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํ ้าอย่างเต็มที่ ส่วนในช่วงเวลาอื่นนันความต้
้
องการทังไฟฟ
้ ้ าและไอนํ ้า
ลดลง บริ ษัทฯ จึงเน้ นการบริ หารประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้ นทุนการผลิต
เนื่องจากในปี 2555 นี ้ ราคาถ่านหินเฉลี่ยปรับตัวลดลงอย่างมากทําให้ ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ ้า
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 แต่ขณะเดียวกันปริ มาณความต้ องการไฟฟ้าและไอนํ ้าก็ปรับตัวลดลงตามภาวะ
เศรษฐกิจเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ พยายามบริ หารต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
ทําให้ ผลประกอบการทังปี
้ ของบริ ษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตและจําหน่ายได้ ตามแผนที่วางไว้
จากแนวทางการบริ หารตามที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น
สําหรับสถานการณ์ถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555 นัน้ ราคาถ่านหินเฉลี่ยในช่วงครึ่งปี หลัง
ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงต้ นปี เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอย อันมีผลให้ ประเทศจีนมีการนําเข้ าถ่านหินมากขึ ้นแต่ยงั คงอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐบาล
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะได้ รับการส่งเสริ มจากรัฐบาลในด้ าน
ของการใช้ พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทัว่ ๆ ไป และการช่วยควบคุมมลภาวะ ทําให้ ได้ สทิ ธิ
ประโยชน์ตา่ งๆ ประกอบด้ วย การได้ การประกันการขายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าท้ องถิ่น ได้ รับสิทธิพิเศษใน
การผูกขาดการขายไอนํ ้าและความร้ อนในเขตพื ้นที่ที่ได้ รับอนุญาต ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้
กําหนดกลยุทธ์ แข่งขัน 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 อย่างรวดเร็ว
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าบนพื ้นฐานของความซื่อตรงและผลประโยชน์ร่วมกัน ทําให้ ได้ รับ
ความเชื่อถือและไว้ วางใจจากลูกค้ า ในขณะเดียวกันก็ได้ มีการทําสัญญากับลูกค้ าไอนํ ้าอุตสาหกรรม
ให้ สามารถปรับราคาไอนํ ้าได้ หากค่าเชื ้อเพลิงเพิ่มสูงขึ ้นกว่าราคาที่กําหนดไว้ ในสัญญา ทําให้ สามารถ
ลดภาระในเรื่ องต้ นทุนของค่าเชื ้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 ซึง่ จะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้
ตลอดจนได้ รับการยอมรับจากภาครัฐและชุมชนท้ องถิ่นว่าเป็ 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
ให้ กบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี ้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้ าง
คาดว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558
หน้ า 68

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

หน้ า 69

(ข) ภาวะการแข่ งขัน
สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรมถ่ านหิน
ธุรกิจถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) ในปี ที่ผา่ นมามีการแข่งขันรุนแรงขึ ้น ทังๆ
้ ที่ความ
ต้ องการใช้ ถ่านหินมีการขยายตัวสูงมาก แต่มีการเพิ่มขึ ้นของการผลิตมากกว่าความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นมาก ประกอบ
กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดียส่งผลให้ ผ้ ซู ื ้อในประเทศจีนและประเทศอินเดียชะลอการซื ้อถ่านหิน ทํา
ให้ ถ่านหินอยูใ่ นภาวะล้ นตลาดและกดดันราคาถ่านหินให้ ลดลง
การนําเข้ าถ่านหินโดยรวมในปี 2555 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าประมาณ 11% โดยมีปริ มาณการนําเข้ ารวมอยูท่ ี่
ประมาณ 840 ล้ านตัน เป็ นผลมาจากความต้ องการถ่านหินนําเข้ าจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยที่การ
นําเข้ าถ่านหินประเภทเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนของประเทศจีนและประเทศอินเดียรวมกันเพิ่มขึ ้นกว่า 54 ล้ านตัน จากปี
ก่อนหน้ า หรื อคิดเป็ น 65% ของปริ มาณการเพิ่มขึ ้นของทังโลก
้
ในขณะที่ความต้ องการถ่านหินนําเข้ าของประเทศ
ญี่ปนก็
ุ่ ได้ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นเช่นกัน จากการฟื น้ ตัวหลังจากเหตุการณ์สนึ ามิ
ความต้ องการใช้ ถ่านหินนําเข้ าในยุโรปมีอตั รา
การเติบโตที่สงู เช่นกัน ทังๆ
้
ที่ยงั มีวิกฤติหนี ้
สาธารณะอยู่ ทังนี
้ ้เนื่องจากราคาก๊ าซธรรมชาติ
ในยุโรปทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง ประกอบกับราคา
ทําให้ โรงไฟฟ้า
คาร์ บอนเครดิตลดตํ่าลงมาก
ถ่านหินมีกําไรมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊ าซ ผู้ผลิตไฟฟ้า
ในยุโรปจึงเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก โดย
ความต้ องการใช้ ถ่านหินนําเข้ าขยายตัวประมาณ
11% จากปี ก่อนหน้ า โดยเฉพาะในประเทศ
อังกฤษ สเปน และอิตาลี
้
ด้ านการส่งออกถ่านหินที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนในปี 2555 มีปริ มาณการส่งออกทังหมดประมาณ
841 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมาประมาณ 13.5% ประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนหลักๆ จะมี
เพียง 6 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
รัสเซีย โคลอมเบีย แอฟริ กาใต้ และสหรัฐอเมริ กา
ครอบคลุมปริ มาณการส่งออกถึง 97% ของ
ปริ มาณการส่งออกทังโลก
้
ประเทศอินโดนีเซีย
ยังคงเป็ นประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิง
ให้ ความร้ อนรายใหญ่ที่สดุ ในโลก มีปริ มาณการ
ส่งออกสูงประมาณ 350 ล้ านตัน การส่งออกถ่าน
หินของอินโดนีเซียคิดเป็ นส่วนแบ่งตลาด
ประมาณ 42% ของปริ มาณการส่งออกทังโลก
้
อย่างไรก็ตามปริ มาณถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นถ่านหินคุณภาพตํ่าซึง่ มีตลาดหลักคือประเทศอินเดียและประเทศ
จีน
ประเทศผู้สง่ ออกถ่านหินชนิดเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนรองลงมาคือประเทศออสเตรเลียที่มีปริ มาณการส่งออก
ประมาณ 168 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าประมาณ 20 ล้ านตัน การส่งออกถ่านหินของประเทศรัสเซียจะเติบโต
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อย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มการส่งออกมายังตลาด
เอเชีย การส่งออกถ่านหินจากประเทศโคลอมเบีย
เพิ่มขึ ้นประมาณ 7.5% จากปี ก่อนหน้ าที่มีการ
ประท้ วงของแรงงานในประเทศหลายครัง้ ในขณะที่
การส่งออกถ่านหินจากสาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
เติบโตในระดับที่ใกล้ เคียงกับประเทศโคลอมเบีย
เนื่องจากมีข้อจํากัดในเรื่ องกําลังขนส่งถ่านหินทาง
รถไฟภายในประเทศ สําหรับประเทศสหรัฐอเมริ กา
เป็ นประเทศที่มีอตั ราการเติบโตของการส่งออกถ่านหินชนิดที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้ ความร้ อนสูงที่สดุ ในโลก โดยมีอตั รา
การขยายตัวกว่า 50% จากปี ก่อนหน้ า เนื่องจากความต้ องการใช้ ถ่านหินภายในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ หดตัวลง
อย่างรุนแรงในปี ที่ผา่ นมา เพราะราคาก๊ าซธรรามชาติ (Shale gas) มีราคาถูกมากทําให้ ผ้ ผู ลิตไฟฟ้าหันมาใช้ Shale
gas กันมาก และลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาชะลอตัว ยิ่งทําให้
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินในสหรัฐอเมริ กาต้ องลดกําลังการผลิตถ่านหินและหันมาส่งออก
มากขึ ้น
ถึงแม้ ปริ มาณการส่งออกถ่านหินในปี 2555 จะใกล้ เคียงกับปริ มาณการนําเข้ า แต่กําลังการผลิตในประเทศ
ผู้สง่ ออกหลักอย่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียยังมีสว่ นที่ยงั ไม่ได้ ใช้ อยูอ่ ีกมาก เนื่องจากการลงทุน
ขยายกําลังการผลิตในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมากําลังทยอยแล้ วเสร็จ ทําให้ มีกําลังการผลิตมากกว่าความต้ องการในตลาด
จนผู้ผลิตหลายรายต้ องลดกําลังการผลิตลงเพราะไม่สามารถขายถ่านหินได้
สําหรับราคาจําหน่ายถ่านหินในตลาดโลกได้ มีการปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาถ่านหินที่เป็ นตัวชี ้นําราคา
ถ่านหินในตลาดโลกได้ แก่ราคาซื ้อขายถ่านหินตามสัญญา
ซื ้อขายถ่านหินระยะยาวระหว่างผู้ใช้ ถ่านหินในประเทศ
ญี่ปนกั
ุ่ บผู้ผลิตถ่านหินหลักในประเทศออสเตรเลีย
(Australia-Japan Reference Price) ได้ มีการตกลงราคา
ซื ้อขายสําหรับการส่งมอบปี 2555 (เมษายน 2555 ถึง
มีนาคม 2556) ไว้ ที่ประมาณ 115.25 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี ก่อนหน้ า 11% ในขณะที่ราคาส่งออกถ่านหิน
(FOB) ในตลาดจร (Spot market) ที่ทา่ เรื อนิวคาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ในปี 2555 ได้ ปรับตัว
้ เนื่องจากภาวะอุปทานล้ นตลาดและการชะลอการซื ้อถ่านหินของประเทศจีนและ
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
ประเทศอินเดีย ในช่วงต้ นปี ราคาถ่านหินในเอเชียยังทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง ทําให้ มีถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริ กา
และโคลอมเบียเข้ ามาจําหน่ายในเอเชียมากขึ ้น กดดันให้ ราคาถ่านหินในเอเชียตกลง ในขณะเดียวกันประเทศ
อินโดนีเซียผลิตถ่านหินได้ มากโดยเฉพาะถ่านหินคุณภาพตํ่า จึงได้ จําหน่ายถ่านหินดังกล่าวไปยังประเทศจีนและ
ประเทศอินเดียในราคาตํ่า ทําให้ ผ้ ผู ลิตถ่านหินในประเทศออสเตรเลียต้ องผลิตถ่านหินคุณภาพตํ่าและมีปริ มาณเถ้ า
สูงออกมาจําหน่ายแข่งกับถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้ ราคาถ่านหินในเอเชียลดลงมาตํ่ากว่าต้ นทุนการ
ผลิตของผู้ผลิตหลายราย ทําให้ ผ้ ผู ลิตที่มีต้นทุนสูงต้ องหยุดผลิตและผู้ผลิตถ่านหินทุกๆ รายพยายามลดต้ นทุนการ
ผลิตลง
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o การค้ าถ่ านหินในประเทศไทย
อุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากถ่านหินจัดเป็ นเชื ้อเพลิงที่มีต้นทุนต่อหน่วย
พลังงานตํ่าที่สดุ เมื่อเทียบกับนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ทําให้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ ถ่านหินมากขึ ้นเพื่อ
ลดต้ นทุน ความต้ องการใช้ ถ่านหินในภาคเอกชนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 มีการขยายตัว 3.7% จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีปริ มาณการใช้ โดยรวมอยูท่ ี่ 17.35 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 0.61 ล้ านตัน ประกอบด้ วยถ่านหินที่
ผลิตในประเทศ 1.25 ล้ านตัน ลดลง 53% และถ่านหินนําเข้ า 16.10 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 14.4% คาดว่าการนําเข้ าถ่าน
หินในปี 2555 ทังปี
้ จะสูงกว่าปี 2554 กว่า 2 ล้ านตัน เนื่องจากการฟื น้ ตัวจากอุทกภัยและการเริ่ มเดินเครื่ องของ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน บริ ษัท เก็คโค่-วัน จํากัด ซึง่ เป็ นโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)
ความต้ องการใช้ ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย
(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย)
หน่วย : ล้านตัน
10 Month
2551

2552

2553

2554

2554

2555

Grow th
2552

2553

2554

2555 (10 MONTH)

Domestic coal

2.12

2.04

2.02

2.86

2.67

1.25

-3.8%

-1.0%

41.6%

-53.2%

Imported coal

15.98

16.39

16.90

16.33

14.07

16.10

2.6%

3.1%

-3.4%

14.4%

Total

18.10

18.43

18.92

19.19

16.74

17.35

1.8%

2.7%

1.4%

3.6%

ทีม่ า: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในสาธารณรั ฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตลดลงจากปี
2554 เนื่องจากเกิดภาวะการชะลอทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทังภาคอุ
้
ตสาหกรรมและภาคการ
บริ โภคภายในของประเทศ โดยอัตราการเจริ ญเติบโตของปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าในประเทศมีดงั นี ้

อัตราการเจริ ญเติบโตของการใช้ ไฟฟ้ารวม
อัตราการเจริ ญเติบโตการใช้ ไฟฟ้าของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริ ญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หน่ วย

2555

2554

2553

ร้ อยละ
ร้ อยละ

5.5
3.9

11.7
11.9

16.0
17.0

ร้ อยละ
เมกะวัตต์

8.0
1,140,000

9.3
1,055,760

7.6
941,372
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o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2555
ขยายตัวร้ อยละ 5.7 จากผลการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการฟื น้ ตัวของภาคอุตสากรรมหลังจาก
หยุดชะงักจากอุทกภัยครัง้ ใหญ่ที่เกิดขึ ้นในปี ปี 2554 การลงทุนในสาธารณูปโภคพื ้นฐานของรัฐบาลซึง่ ส่งผล
โดยอ้ อมให้ เกิดการขยายตัวของการลงทุนในภาคเอกชน รวมทังอั
้ ตราการบริ โภคภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้นใน
ภาคครัวเรื อน
กําลังการผลิตติดตังไฟฟ
้ ้ าในปี 2555 มีกําลังการผลิตติดตังอยู
้ ่ที่ระดับ 32,290 เมกะวัตต์ ความต้ องการไฟฟ้า
สูงสุดเกิดขึ ้น ในเดือนเมษายน ที่ระดับ 26,121 เมกะวัตต์ สูงกว่าความต้ องการไฟฟ้าสูงสุดของปี 2554 ที่ระดับ
23,009 เมกะวัตต์ อยู่ 2,221 เมกะวัตต์ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9.2 โดยปริ มาณการผลิตและการรับซื ้อของการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี 2555 มีจํานวน 173,230 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 9.0
โดยมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ ดังนี ้ จากก๊ าซธรรมชาติร้อยละ 67 จากถ่านหินร้ อยละ 20
จากพลังนํ ้าร้ อยละ 5 นําเข้ าร้ อยละ 6 และจากนํ ้ามันร้ อยละ 1 (ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT)
ความต้ องการใช้ ไฟฟ้า ในปี 2555 อยูท่ ี่ระดับ 1,615 กิกะวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 ร้ อยละ 8.3 สืบเนื่อง
จากการฟื น้ ตัวทางด้ านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน - EPPO)

หน้ า 73

4.3 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 Awaba, รัฐ New South Wales
4. เหมือง Charbon, รัฐ New South Wales
5. เหมือง Clarence, รัฐ New South Wales
6. เหมือง Ivahoe North, รัฐ New South Wales
7. เหมือง Mandalong, รัฐ New South Wales
8. เหมือง Mannering, รัฐ New South Wales
9. 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 Bayun
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 2553 – 2555 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 านหินในประเทศไทย
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.
2555
2554
2553

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

15,000
14,467
96.44
0.20

15,000
14,438
96.25
0.79

15,000
14,324
95.49
14.94

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

8,000
8,310
103.87
12.00

7,500
7,419
98.92
33.79

6,500
5,545
85.31
6.96

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,120
97.58
-17.88

2,000
1,495
71.30
57.92

2,000
903
45.15
-71.61

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,000
1,220
61.00
-1.13

2,000
1,234
61.70
2.57

2,000
1,203
60.15
81.72

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2,500
2,412
96.48
256

1,000
677
67.70
-

-

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

1,000
0.600
60.0
NA.

-

-

พันตัน
พันตัน
ร้ อยละ
ร้ อยละ

60
67
111.67
-9.50

60
74
123.3
-45.2

135
n/a
n/a
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บริ ษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟ้าและปริ มาณการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2553 – 2555 ดังนี ้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2555

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2554

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2553

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

786,129
516,608
65.72
-3.83

804,504
537,166
66.77
5.20

826,250
510,631
61.80
-3.16

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

395,002
319,160
80.80
8.21

388,859
294,935
75.85
-1.23

412,946
298,609
72.31
13.18

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

849,151
600,819
70.76
6.07

793,092
566,421
71.42
-7.72

865,420
613,821
70.93
1.28

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

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

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

10,459,612
10,035,624
95.95
0.17

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
การขุดเปิ ดหน้ าดินและเปลือกดิน เพื่อนําเอาถ่านหินขึ ้นมาเข้ าขบวนการคัดแยก บดย่อย ล้ าง กองเก็บ และขนส่ง ทัง้
เหมืองใต้ ดิน (Underground mine) และเหมืองเปิ ด (Open pit mine) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และความ
ปลอดภัย การจัดการแก้ ไขป้องกันและบรรเทาประเด็นปั ญหาให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะต้ องครอบคลุมตังแต่
้
ระยะเริ่ มแรกของโครงการ ไปถึงระยะสุดท้ ายของการทําเหมือง รวมถึงการติดตามตรวจสอบภายหลังการปิ ดเหมือง
ซึง่ ระบบบริ หารจัดการนัน้ นอกจากครอบคลุมเจ้ าหน้ าที่และพนักงานของบริ ษัทฯแล้ ว ยังรวมถึงถึงการทํางานของ
ผู้รับเหมาด้ วย
 ประเด็นผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และความปลอดภัยจากการทําเหมืองที่ต้องให้ ความสําคัญ
o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทศั น์ ระบบนิเวศน์ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ขุดเปิ ดหน้ าดินเพื่อการทําเหมือง
o คุณภาพนํ ้า และระบบนิเวศน์ในนํ ้า โดยมีประเด็นหลัก คือ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) และปริ มาณตะกอน
แขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)
o ขยะทัว่ ไป (Domestic Waste) ที่เกิดที่พกั ของทังผู
้ ้ รับเหมาและพนักงานบริ ษัทฯ ในพื ้นที่ และกากของเสีย
อันตราย (Hazardous Waste) ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นขยะที่เกิดขึ ้นจากการผลิต เช่น นํ ้ามันเครื่ องที่ใช้ แล้ ว
ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ รวมไปถึงคราบนํ ้ามันที่อาจเกิดขึ ้นจากการรั่วไหล
o คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุ่ นละออง ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต เช่น การบดย่อย และการ
คมนาคม ขนส่ง นอกจากนันยั
้ งมีก๊าซอ๊ อกไซด์ของซัลเฟอร์ และไนโตรเจน (SOx และ NOx) ที่เกิดขึ ้นจาก
การลุกไหม้ ตวั เองของถ่านหิน (Spontaneous combustion)
o อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากการทํางาน การขนส่ง และอุบตั ิภยั ที่เกิดขึ ้นจากภัยธรรมชาติ

หน้ า 77

 ระบบบริ หารจัดการและการแก้ ไข
o ควบคุมดําเนินตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ตรวจสอบ และตรวจประเมินจากภายนอก (Monitoring
and Auditing) การปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดแนบท้ ายใบอนุญาตทังทางด้
้
านสิง่ แวดล้ อมและความ
ปลอดภัย
o การวางแผนแม่บทด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย พร้ อมศึกษากรอบการปฏิบตั ิของแผนการปิ ดเหมือง
(Mine Closure Plan) โดยเน้ นประเด็นปั ญหาที่สําคัญ เช่น การศึกษาวางแผนการจัดการนํ ้า (Water
Management) ทังด้
้ านคุณภาพและปริ มาณ การเก็บข้ อมูลของชันดิ
้ นที่อาจก่อให้ เกิดปั ญหานํ ้าเป็ นกรด
(Acid Mine Drainage) ควบคูไ่ ปกับการเก็บข้ อมูลด้ านธรณีวิทยาด้ านถ่านหิน เพื่อวางแผนการทําเหมืองที่
มีแผนงานการป้องกันการเกิดนํ ้าเป็ นกรด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Contractor’s
o ระบบการควบคุมผู้รับเหมาในด้ านสิง่ แวดล้ อม
Environment Health and Safety Management) เนื่องเพราะการผลิตของเหมืองถ่านหินของบริ ษัทฯ
กว่าร้ อยละ 80 ดําเนินการโดยผู้รับเหมา
o การส่งเสริ มและรณรงค์สร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยในพนักงานทุกระดับ และผู้รับเหมาทุก
ประเภท โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้ แก่ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
โดยไม่มีข้อยกเว้ น การไม่ยอมให้ การเกิดอุบตั ิการณ์ซํ ้าซ้ อน และการตังเป
้ ้ าหมายไม่เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้นภายใน
การปฏิบตั ิงาน ภายใต้ นโยบาย 3 ZEROs อันประกอบด้ วย ZERO INCIDENT ZERO REPEAT และ
ZERO COMPROMISE
o ดําเนินการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้บริ หารระดับสูง ทัว่ ทุกภูมิภาคของบริ ษัทฯ (Health, Safety,
Environment and Community – HSEC Summit) เป็ นปี ที่ 2 ต่อเนื่องกัน เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทาง
ในการดําเนินความปลอดภัยตามนโยบายดังกล่าว ให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานในทุกระดับชัน้ และในทุกพื ้นที่
การทํางาน
(Performance
o ระบบการรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยรายเดือน
Reporting System : PRS) ปั จจุบนั ได้ มีการรวบรวมข้ อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และบริ หารจัดการการควบคุมมลพิษ และอุบตั ิภยั
อาชีวอนามัยและความ
o ดําเนินการจัดทําคูม่ ือและแนวทางการปฏิบตั ิงานด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อม
ปลอดภัย ที่ใช้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังองค์
้ กร เพื่อเป็ นแนวทางให้ หน่วยงานผลิตนําไปปรับใช้ ในการ
ป้องกันและลดผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
o การสร้ างระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance Review: QAR) เพื่อเป็ นการตรวจสอบระบบการ
จัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยทังกระบวนการ
้
ให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิงานด้ านการ
จัดการสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 บริ ษัท
ฯ ได้ มีการดําเนินการติดตามผลการตรวจสอบแก้ ไขจากการตรวจสอบ 4 กระบวนการหลัก คือ การฟื น้ ฟู
สภาพเหมือง (Mine Site Rehabilitation), การประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย (Safety Risk
Assessment), การรายงานอุบตั ิเหตุและการสอบสวน (Incident Reporting and Investigation) และ การ
บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) แล้ ว บริ ษัทฯ มีการตรวจสอบ
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เพิ่มเติมขึ ้นอีก 3 กระบวนการหลักในปี 2555 คือ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้ อม (Environmental
Impact Assessment), ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม (Environmental Management System) และ การ
จัดการการใช้ อปุ กรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment)
o ส่งเสริ มให้ มีการจัดทําระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม (ISO14001)
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ในแต่ละหน่วยการผลิต เพื่อให้
เกิดการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีการตรวจสอบภายใน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
o จัดทําแผนแม่บทสําหรับการปิ ดเหมือง และติดตามตรวจสอบสถานภาพของการดําเนินงานเป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดําเนินการในด้ านสิง่ แวดล้ อม มีความเหมาะสมต่อสภาพพื ้นที่และชุมชนมากที่สดุ
o ดําเนินการนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยยึดหลักการกระจายความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และกฎความปลอดภัยของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด การบริ หารจัดการความเสี่ยง และการ
สร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างต่อเนื่อง
o ดําเนินการนโยบายสิง่ แวดล้ อม โดยยึดหลักการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อมให้
อยูใ่ นระดับตํ่า ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และส่งเสริ มการจัดการสิง่ แวดล้ อมให้ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
o ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในนโยบายคาร์ บอน (Carbon Policy) ด้ วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากภาวะโลกร้ อน และเป็ นแนวทางในการควบคุมการปล่อยก๊ าซเรื อน
้
อม รวมถึงส่งเสริ มการวิจยั และนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กระจกจากกระบวนการผลิตทังทางตรงและทางอ้
มาใช้ ในการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
 ผลการปฏิบตั ิจริ งในรอบปี ที่ผา่ นมา จากการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยผลิตปี 2555 พบว่า
o การปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Compliance) ซึง่ เป็ นรายงานผลการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้ อมที่หน่วยผลิตจะต้ องดําเนินการตามที่ภาครัฐกําหนดทุกไตรมาส ปี 2555
เหมืองในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฯ สอดคล้ องตามกฎหมาย
ร้ อยละ 100 (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนตุลาคม 2555) ส่วนเหมืองในประเทศออสเตรเลีย และโรงไฟฟ้าในประเทศ
จีน ขณะนี ้กําลังอยูใ่ นขันตอนการรวบรวมและคั
้
ดกรองข้ อมูลเพื่อให้ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยคาดว่าจะ
สามารถนําเสนอผลได้ ในระยะถัดไป
o การใช้ พลังงานในการผลิต เนื่องจากการผลิตมีการใช้ ทงพลั
ั ้ งงานไฟฟ้าและนํ ้ามัน จึงได้ มีการปรับค่าหน่วย
ของพลังงานเป็ นจูลล์ (Joule) ในปี 2555 เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย มีการใช้ พลังงานโดยเฉลี่ย 0.56 กิ
กะจูลล์ (Giga Joule: GJ) ต่อการผลิตถ่านหิน 1 ตัน (ข้ อมูล ณ สิ ้นเดือนตุลาคม 2555) เพิ่มขึ ้นจากปี ที่
้ ้เนื่องจากมีการใช้ พลังงานใน
แล้ วซึง่ มีการใช้ พลังงานเฉลี่ย 0.46 กิกะจูลล์ตอ่ การผลิตถ่านหิน 1 ตัน ทังนี
การเปิ ดหน้ าดินในพื ้นที่ใหม่และขุดขนถ่านหินที่อยูใ่ นพื ้นที่ลกึ ขึ ้น อีกทังมี
้ การใช้ พลังงานเพิ่มเติมจากเหมือง
ั ้ าเป็ นต้ องมีการใช้ พลังงาน
บาริ นโตที่เพิ่งเริ่ มเปิ ดโครงการในปี นี ้ ในระยะเริ่ มต้ นของการทําเหมืองใหม่นนจํ
ในการจัดการพื ้นที่และเปิ ดหน้ าดิน ในขณะที่ยงั ไม่สามารถผลิตถ่านหินออกมาได้ มากนัก จึงทําให้ อตั ราการ
ใช้ พลังงานโดยรวมเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี 2554 แต่ยงั อยูใ่ นระดับเดียวกับปี 2553 ส่วนเหมืองในประเทศ
ไทยได้ ยตุ ิการผลิตลงและอยูใ่ นช่วงการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองเพื่อคืนพื ้นที่ให้ กบั ทางราชการต่อไป
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o ข้ อมูลสถิติอบุ ตั ิเหตุของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย อินโดนีเซียและจีน ในปี 2555
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
อัตราการเสียชีวิต
ปี
ต่อ 1 ล้ านชัว่ โมงการทํางาน
ต่อ 1 ล้ านชัว่ โมงการทํางาน
(Injury Frequency Rate : IFR)
(Fatality Rate)
2552
0.17
0.00
2553
0.59
0.022
2554
0.23
0.023
2555*
0.37
0.037

ค่าความเสียหายของ
อุบตั ิเหตุ (USD)
3,563,019
1,788,848
3,196,060
3,270,422

*ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และ รวมข้ อมูลของประเทศจีนตั ้งแต่ปี 2555

o สถิติอบุ ตั ิเหตุของบริ ษัทในปี 2555 ทุกๆ การทํางาน 1 ล้ านชัว่ โมง มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ (Injury Frequency
Rate : IFR) 0.37 และมีอตั ราการเสียชีวิตที่ (Fatality Rate) 0.037 ค่าความเสียหายจากอุบตั ิเหตุเป็ นเงิน
3,270,422 เหรี ยญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสถิติอบุ ตั ิเหตุปีที่ผา่ นมา จะเห็นได้ วา่ ปี 2555 มีอตั ราการเสียชีวิต
สูงกว่าปี 2554 จากอุบตั ิเหตุของผู้รับเหมาช่วงในงานปรับพื ้นที่ทํางาน และงานทาสี จนมีผ้ เู สียชีวิต 2 ราย
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินตามนโยบาย 3 ZEROs อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุผลสําเร็จอย่างยัง่ ยืน
o งบประมาณและค่าใช้ จ่ายสําหรับการจัดการสิง่ แวดล้ อมและฟื น้ ฟูสภาพเหมือง เป็ นการลดความเสี่ยงที่เกิด
จากการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองและการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม ภายหลังเสร็จสิ ้นการผลิตในแต่ละ
้ ปี 2536 โดยกันเงิน
พื ้นที่แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังกองทุ
้
นฟื น้ ฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตังแต่
รายได้ จากการขายส่วนหนึง่ เข้ าสูก่ องทุนในอัตรา 4 - 14 บาทต่อตันถ่านหิน สําหรับเหมืองในประเทศไทย
และ 0.10 - 0.20 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อตันถ่านหินสําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เงินจํานวนดังกล่าว
จะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมด้ านสิ่งแวดล้ อมประจําปี และกิจกรรมการฟื น้ ฟูสภาพเหมืองภายหลังสิ ้นสุดการ
ผลิตแล้ ว ซึง่ ในปั จจุบนั เหมืองในประเทศไทยทังหมดได้
้
หยุดการผลิต และอยู่ในช่วงของการฟื น้ ฟูสภาพ
เหมืองและได้ ดําเนินการส่งคืนพื ้นที่บางส่วนที่ได้ ทําการฟื น้ ฟูสภาพแล้ วให้ แก่ทางราชการ
4.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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5. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรั พย์ ถาวร
ที่ดนิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ ประโยชน์ที่ประมาณ
การไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้ ยกเว้ นที่ดินซึง่ มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จํากัด
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิง่ ปลูกสร้ างและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องมือและเครื่ องใช้ สํานักงาน
รถยนต์
-

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

รายละเอียดของที่ดินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย

ที่ตงั ้
1. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

ผู้ถือครอง
BP

ขนาด (ไร่)
345-3-74*

ประเภทถือสิทธิ
ปลอดภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์
มูลค่าตามบัญชี (บาท)
ทําเหมืองถ่านหิน (BP-1)
39,816,043.50

2. อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

BP

209-3-62*

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมืองถ่านหิน (LP-2)

2,500,000.00

3. อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง

BP

80-1-5

ปลอดภาระผูกพัน

บ้ านพักพนักงาน

17,998,036.23

BMC

412-3-62

ปลอดภาระผูกพัน

ทําเหมือง

2,121,262.00

4. อ.ลี ้ จ.ลําพูน

รวม

62,435,341.73

หมายเหตุ : * ขนาดของพื ้นที่ที่ใช้ ในการทําเหมือง
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- รายละเอียดของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
รายการ
1. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก อ.ลี ้
จ.ลําพูน
2. อาคารสํานักงาน โรงเก็บวัสดุและบ้ านพัก
ต.สบปราบ อ.แม่ทะ จ.ลําปาง
3. อาคารที่พกั ต.ผาลาด อ.แม่ทะ จ.ลําปาง

บริ ษัท
BP

ประเภทถือสิทธิ
ปลอดภาระผูกพัน

BP

ปลอดภาระผูกพัน

วัตถุประสงค์
สํานักงานและ
บ้ านพักพนักงาน
สํานักงานเหมือง

BP

ปลอดภาระผูกพัน

บ้ านพักพนักงาน

2,042,057.03

4. อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.พะเยา

CMMC

ปลอดภาระผูกพัน

สํานักงานเหมือง

12.97

5. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Jorong, Indonesia
6. ท่าเรื อ, เหมือง Jorong, Indonesia

Jorong

ปลอดภาระผูกพัน

Jorong

ปลอดภาระผูกพัน

สํานักงานและบ้ านพัก
พนักงาน
ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน

7. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Indominco, Indonesia
8. ท่าเรื อ, เหมือง Indominco, Indonesia

15,663,934.01

5,437,322.50
8,196,457.44

สํานักงานและบ้ านพัก
พนักงาน
ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน

1,610,610,267.14

ปลอดภาระผูกพัน

สํานักงานและบ้ านพัก
พนักงาน

148,859,039.04

10. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Trubaindo, Indonesia

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู

สํานักงานและบ้ านพัก
พนักงาน

69,037,082.82

11. ท่าเรื อ, เหมือง Trubaindo

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกู้กบั
ธนาคารผู้ให้ ก้ ู

ท่าเรื อขนส่งถ่านหิน

52,678,711.87

9. อาคารสํานักงานและบ้ านพัก
เหมือง Kitadin, Indonesia

Indominco ปลอดภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชี (บาท)
1,050,031.88

Indominco ปลอดภาระผูกพัน
Kitadin

รวม

220,926,059.80

2,134,500,976.5

5.2 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วม ระบุอยูใ่ นหัวข้ อ 4.1
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ

หน้ า 82

6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6.1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 นายศิวะ งานทวี และกลุม่ บริ ษัทของนายศิวะ ได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและผู้บริ หารของ
บริ ษัทฯ เป็ นคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง เรี ยกค่าเสียหายเป็ นเงินจํานวน 63,500 ล้ านบาท โดยกล่าวอ้ างว่าบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
และผู้บริ หารทําการหลอกลวงโดยเข้ าร่วมทําสัญญาร่วมทุนกับนายศิวะกับพวก เพื่อประสงค์จะได้ ข้อมูลสัมปทานเหมือง
ถ่านหินรวมทังรายงานการศึ
้
กษาความเป็ นไปได้ ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์
ที่เมืองหงสา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) หลังจากนันใช้
้ สทิ ธิไม่สจุ ริ ตในการรายงานเท็จทําให้ รัฐบาลลาวยกเลิก
สัมปทานเหมืองถ่านหินและสัญญาก่อสร้ างและดําเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าของนายศิวะกับพวกเพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้
เข้ าทําสัญญากับรัฐบาลลาวเอง
การสืบพยานโจทก์และจําเลยเสร็จสิ ้นและศาลแพ่งได้ มีคําพิพากษาในเดือนกันยายน 2555 ให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัท บ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด ชดใช้ คา่ เสียหายแก่โจทก์เป็ นค่าข้ อมูลจํานวน 4,000 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั
ฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จสิ ้น และค่าขาดประโยชน์เป็ นเงินรายปี ปี 2558 – 2570 ปี ละ 860 ล้ านบาท และปี 2571 – 2582
ปี ละ 1,380 ล้ านบาท
ั้
น
บริ ษัทฯ ได้ ปรึกษาหารื อกับที่ปรึกษากฎหมาย และได้ รับความเห็นทางกฎหมายยืนยันหนักแน่นถึงข้ อต่อสู้ทงในประเด็
ข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมาย และได้ ให้ ความเห็นว่าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีเหตุที่จะต้ องรับผิดชําระค่าข้ อมูล ค่าลงทุน
และค่าใช้ จ่ายในโครงการหงสาเดิมที่โจทก์ได้ ศกึ ษาไว้ และไม่มีเหตุที่จะต้ องรับผิดชําระค่าขาดประโยชน์ในอนาคตจาก
โครงการหงสาเดิมของโจทก์ที่ได้ ถกู รัฐบาลลาวยกเลิกไป แต่อย่างใด
บริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการ และผู้บริ หารได้ พิจารณาตามข้ อมูล หลักฐาน และข้ อเท็จจริ งทังหมดรวมทั
้
งความเห็
้
นทาง
กฎหมายของที่ปรึกษากฎหมายอย่างรอบคอบ และได้ ยื่นอุทธรณ์และยื่นขอทุเลาการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
แพ่งแล้ วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยเชื่อมัน่ ในเหตุผลและความหนักแน่นของข้ อต่อสู้ทงในประเด็
ั้
นข้ อเท็จจริ งและข้ อ
กฎหมาย ดังนันบริ
้ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจึงไม่ตงสํ
ั ้ ารองสําหรับค่าเสียหายตามคําพิพากษาคดีดงั กล่าวในงบการเงิน และ
บริ ษัทฯ คาดว่าคดีจะอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ประมาณ 3 - 5 ปี
6.2 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายจํานวน 1,020 ล้ านอินโดนีเซียนรูเปี ยะห์
พร้ อมค่าชดเชยรายเดือน ๆ ละ 51 ล้ านอินโดนีเซียนรูเปี ยะห์ สําหรับค่าชดเชยการใช้ ที่ดินต่อศาล ณ วันที่ 21 เมษายน
2552 ศาลอุทธรณ์ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่มีความผิด โจทก์ได้ ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้ านคํา
ตัดสินของศาลอุทธรณ์ คดีจงึ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตุที่บริ ษัท
้ ษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าว
ย่อยต้ องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าว ดังนันบริ
6.3 ในรอบหลายปี
บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพื่อเรี ยกร้ องค่าชดเชยการใช้ ที่ดินเป็ นเงินจํานวน
11,250 ล้ านอินโดนีเซียนรูเปี ยะห์ หลังจากที่ได้ ดําเนินคดีตามกระบวนการทางศาลและขันตอนต่
้
าง ๆ แล้ ว ศาลฎีกาได้ มี
าพิพากษาโดยได้ ตดั สินปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ องของโจทก์ ตามกฎหมายของอินโดนีเซีย การทบทวน
คําตัดสินในชันทบทวนคํ
้
คําพิพากษาศาลฎีกาเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของกระบวนการทางศาล ดังนัน้ โดยบทบัญญัติของกฎหมาย จะไม่มีกระบวน
พิจารณาใดๆ ภายหลังที่ศาลฎีกาได้ ออกคําตัดสินในชันทบทวนคํ
้
าพิพากษา แต่ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 บริ ษัท
ย่อยได้ รับหมายศาลแจ้ งว่าโจทก์ได้ ยื่นคําร้ องขอทบทวนการตัดสินของศาลฎีกาในชันทบทวนคํ
้
าพิพากษาอีกครัง้ หนึง่
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แม้ ตามบทบัญญัติกฎหมายจะห้ ามมิให้ มีการทบทวนคําตัดสินในชันทบทวนคํ
้
าพิพากษาศาลฎีกา บริ ษัทย่อยก็ได้ ยื่นคํา
ร้ องเพื่อคัดค้ านคําร้ องของโจทก์ตอ่ ศาลฎีกา จึงอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริ ษัทย่อยมีความเห็นว่าคําร้ อง
้
าพิพากษาของโจทก์ไม่มีมลู และขัดต่อกฎหมาย บริ ษัทย่อยจึงไม่ได้ บนั ทึก
ขอทบทวนคําตัดสินของศาลฎีกาในชันทบทวนคํ
หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าว
6.4 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในต่างประเทศถูกฟ้องโดยโจทก์ซงึ่ เป็ นอดีตกรรมการของบริ ษัทผู้ซื ้อเงินลงทุนจากบริ ษัทย่อยดังกล่าว
โดยโจทก์ฟ้องว่าการดําเนินการซื ้อขายดังกล่าวมิชอบด้ วยกฎหมาย จึงขอให้ ศาลสัง่ ให้ การซื ้อขายเป็ นโมฆะ พร้ อมทัง้
เรี ยกร้ องให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทผู้ซื ้อร่วมกันชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์เป็ นเงิน 302.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวได้ ปฏิเสธข้ อเรี ยกร้ องของโจทก์ ศาลชันต้
้ นได้ พิพากษายกฟ้อง แต่โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์คดั ค้ านคําพิพากษาของศาล
้ น ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลชันต้
้ น โดยพิพากษาให้ บริ ษัทย่อยชดใช้ คา่ เสียหายแก่
ชันต้
โจทก์เป็ นเงินจํานวน 1.275 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี จนกว่าจะชําระค่าเสียหายครบถ้ วน อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทย่อยได้ ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา คดีจงึ อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าคําฟ้องของโจทก์เป็ นเท็จ ไม่มีเหตุที่บริ ษัทย่อยต้ องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าว ดังนัน้
บริ ษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวในงบการเงินรวม
6.5 บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ ยื่นฟ้องต่อบริ ษัทประกันภัยเป็ นคดีแพ่งในช่วงต้ นปี 2552 เนื่องจากบริ ษัท
ประกันภัยผิดสัญญาชําระหนี ้ตามสัญญาคํ ้าประกันจํานวน 1.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ พร้ อมดอกเบี ้ยและค่าเสียหายอื่นๆ
แต่ผ้ รู ับเหมาราย
โดยมีมลู เหตุมาจากการที่บริ ษัทประกันภัยออกหนังสือคํ ้าประกันการทํางานของผู้รับเหมารายหนึง่
ดังกล่าวผิดนัดไม่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามสัญญา
ในเดือนสิงหาคม 2552 ศาลชันต้
้ นของอินโดนีเซียได้ พิพากษาให้ จําเลย (บริ ษัทประกันภัย) ชําระค่าเสียหายแก่บริ ษัทย่อย
เป็ นเงินจํานวน 1.4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อมาจําเลยได้ ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลชันต้
้ นต่อศาลอุทธรณ์ ในระหว่าง
คดีอยูใ่ นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริ ษัทย่อยและจําเลยได้ เจรจาและตกลงประนีประนอมยอมความกันโดยตกลงให้
จําเลยชดใช้ คา่ เสียหายเป็ นเงินจํานวน 840,000 เหรี ยญสหรัฐฯแก่บริ ษัทย่อย ซึง่ เทียบเท่ากับร้ อยละ 60 ของจํานวนเงิน
คํ ้าประกัน
ถึงแม้ บริ ษัทย่อยและจําเลยจะได้ ประนีประนอมยอมความและได้ ยื่นสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลอุทธรณ์ ใน
้ ษัทย่อยจึงจําเป็ นต้ อง
เดือนกรกฎาคม 2554 ศาลอุทธรณ์กลับมีคําพิพากษาว่าคําฟ้องของบริ ษัทย่อยไม่มีมลู ดังนันบริ
ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกาในเดือนสิงหาคม 2554 คดีดงั กล่าวจึงอยูใ่ นการพิจารณาของศาลฎีกา
6.6 บริ ษัทผู้ร่วมลงทุนรายหนึง่ เป็ นโจทก์ได้ ยื่นฟ้องบริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในประเทศมองโกเลียและอีกแห่งหนึง่ ในประเทศ
ออสเตรเลียเป็ นคดีอนุญาโตตุลาการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจํานวน 30 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ และให้ โอนสัมปทานเหมือง 3
ดสัญญาร่วมทุนจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัทในออสเตรเลีย
ฉบับคืนกลับไปแก่โจทก์ โดยอ้ างว่าบริ ษัทย่อยทังสองผิ
้
(ก่อนที่จะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) ขายหุ้นให้ แก่บริ ษัทย่อยในสิงคโปร์ คดีนี ้อยูใ่ นระหว่างการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่าคําฟ้องของโจทก์ไม่มีมลู จึงไม่มีเหตุที่บริ ษัทย่อยต้ อง
รับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าว ดังนันบริ
้ ษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้ บนั ทึกหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากคดีดงั กล่าวในงบการเงิน
รวม
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6.7 ในระหว่างปี 2553 หน่วยงานทางภาษี ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax - DGT”) แจ้ งผลการ
ประเมินภาษี สําหรับปี 2551 แก่บริ ษัทย่อยแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็ นจํานวนเงิน 16.20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้ วยกับผลการประเมินและได้ ยื่นหนังสือชี ้แจงแก่ DGT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าสามารถชี ้แจงกับ DGT ได้ และผลการตรวจสอบทางภาษี จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงิน
นอกจากนี ้บริ ษัทย่อยอีกสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบทางภาษี ซึง่ บริ ษัทย่อยดังกล่าวยังไม่
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าผลการตรวจสอบทางภาษี จะไม่มีผลกระทบที่เป็ น
ได้ ผลของการตรวจสอบดังกล่าว
สาระสําคัญต่องบการเงิน
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7. โครงสร้ างเงินทุน
7.1 หลักทรั พย์ ของบริษัทฯ
(ก) 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
271,747,855 หุ้น
10 บาท

(ข) ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) หรื อ Banpu Public Company Limited เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และชื่อที่ใช้ สําหรับการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คือ “BANPU”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (Thai NVDR) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ ออก NVDR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงจํานวน 33,449,181 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 12.31
ของหุ้นที่ออกและชําระแล้ ว ณ วันดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ถือ NVDR จะได้ รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริ ษัทฯ ที่นําไปอ้ างอิงทุก
ั ้ ้ในทางปฏิบตั ิ
ประการ จึงไม่สามารถใช้ สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผ้ ถู ือหุ้นโดยตรงของบริ ษัทฯ แต่ทงนี
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริ 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 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คือ www.set.or.th/nvdr
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(ค) 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 2555
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

หุ้นกู้บ้านปู
ครัง้ ที่ 1/2555
ชุดที่ 2
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

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%

3,000,000 หน่วย
1,000 บาท
3,000
ล้ านบาท
4.94%

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-

10 ปี
24 พฤษภาคม 2555
24 พฤษภาคม 2565
-ไม่มี-

การชําระต้ นเงิน
ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืน
เงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
คืนเงินต้ นทังหมด
้
ในวันครบกําหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้

มูลค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี ้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

-ไม่มีAA-

ผู้ออกหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้
ประเภทของหุ้นกู้

จํานวนหุ้นกู้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
มูลค่าที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี ้ยต่อปี
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันครบกําหนดไถ่ถอน
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
กําหนดของผู้ถือหุ้นและผู้
ออกหุ้นกู้
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เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท
เงินกู้ยืมสกุลเงินบาทส่วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศ สรุปได้
ดังนี ้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
สัญญา
(ล้ านบาท)
เงินกู้
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ลําดับที่
2555
2554
1
750
1,500
2

-

5,500

รวม

750

7,000

อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละต่อปี

กําหนดและเงื่อนไข
การชําระคืนเงินต้ น

THBFIX +
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
THBFIX +
อัตราส่วนเพิ่มคงที่

ชําระคืนทุก 6 เดือน
ภายในเวลา 8 งวด
ชําระคืนทุก 6 เดือน

ระยะเวลาการชําระคืน
พฤษภาคม 2553 - พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2560
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เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้ วย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
สัญญา
(ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ)
เงินกู้
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ลําดับที่
2555
2554
1
100
100
2

75

100

3

200

200

4

75

75

5

200

200

6

50

100

7

120

135

8

33

44

9

300

350

10

100

100

11

45

-

12

70

-

13

100

-

14

50

-

15

200

-

รวม

1,718

1,404

อัตราดอกเบี ้ย
ร้ อยละต่อปี

กําหนดและเงื่อนไข
การชําระคืนเงินต้ น

Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่
BBA Libor +
อัตราส่วนเพิ่มคงที่
Libor + อัตราส่วน
เพิ่มคงที่

ชําระคืนเมื่อครบกําหนด

ระยะเวลาการชําระคืน
พฤศจิกายน 2556

ชําระคืนทุก 6 เดือน

มกราคม 2553 – กรกฎาคม 2558

ชําระคืนทุก 6 เดือน

มกราคม 2560- มกราคม 2662

ชําระคืนเมื่อครบกําหนด

กันยายน 2558

ชําระคืนทุก 6 เดือน

กุมภาพันธ์ 2556 – สิงหาคม 2558

ชําระคืนทุก 6 เดือน

เมษายน 2556 – ตุลาคม 2558

ชําระคืนทุก 6 เดือน

เมษายน 2554 – ตุลาคม 2558

ชําระคืนทุก 6 เดือน

เมษายน 2554 – ตุลาคม 2558

ชําระคืนทุก 6 เดือน

เมษายน 2554 – ตุลาคม 2558

ชําระคืนเมื่อครบกําหนด

ธันวาคม 2559

ชําระคืนเมื่อครบกําหนด

กุมภาพันธ์ 2560

ชําระคืนเมื่อครบกําหนด

มีนาคม 2560

ชําระคืนเมื่อครบกําหนด

พฤษภาคม 2560

ชําระคืนทุก 6 เดือน

สิงหาคม 2556 – สิงหาคม 2560

ชําระคืนทุก 1 ปี

มิถนุ ายน 2561- มิถนุ ายน 2565
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7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้นที่ถอื

ร้ อยละ

1. ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง *
2. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
7. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C
8. CHASE NOMINEES LIMITED 1
9. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)
10. CHASE NOMINEES LIMITED 28

54,065,769
33,449,181
10,025,662
9,229,910
8,024,231
5,083,626
4,262,000
3,617,689
3,571,000
3,016,950

19.90
12.31
3.69
3.40
2.95
1.87
1.57
1.33
1.31
1.11

หมายเหตุ: * ตระกูลว่ องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้ วย
1) ตระกูลว่องกุศลกิจ
2) บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บจก.นํ้าตาลมิ ตรสยาม ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว
3) บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
ตระกูลว่องกุศลกิ จ ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 54.23 ของทุนชําระแล้ว
บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 10.50 ของทุนชําระแล้ว
4) บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บจก.นํ้าตาลมิ ตรผล ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 87.56 ของทุนชําระแล้ว
5) บริ ษัท เอ็มพี ปาร์ ติเกิล บอร์ ด จํากัด
บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว
6) บริ ษัท ทุนมิตรสยาม จํากัด
บจก.นํ้าตาลมิ ตรสยาม ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว
7) บริ ษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บจก.นํ้าตาลมิ ตรผล ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 62.50 ของทุนชําระแล้ว
8) บริ ษัท ยูฟินเวส จํากัด
บจก.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 100.00 ของทุนชําระแล้ว
9) บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรภูเวียง จํากัด
บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว
10) บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากัด
บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุน้ อยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้ว

จํานวนหุ้น
26,240,635
14,406,408

ร้ อยละ
9.66
5.30

6,751,600

2.48

1,779,445

0.65

1,520,965

0.56

929,000

0.34

681,905

0.25

660,611

0.24

615,200

0.23

480,000

0.18

ข้ อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระ
แล้ ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หุ้นของบริ ษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้ อยละ 26.49 ของทุน
ชําระแล้ ว
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7.3 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
2551
2552
2553
2554
2555

เงินปั นผลระหว่างกาล
(บาทต่อหุ้น)
7.00
8.00
8.00
9.00
9.00

เงินปั นผลพิเศษ
(บาทต่อหุ้น)
5.00
3.00
-

เงินปั นผลประจําปี
(บาทต่อหุ้น)
5.00
8.00
8.00
9.00
9.00

รวม
(บาทต่อหุ้น)
12.00
16.00
21.00
21.00
18.00

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท โดย
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2555
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
1. ผังการบริหาร บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติการ

เลขานุการบริษัทและ
บรรษัทภิบาล
Strategy &
Business
Development
Strategy
Planning &
Analysis

พัฒนาธุรกิจ

บริหารและ
พัฒนาองค์ก ร

องค์กรสัมพันธ์

Health, Safety,
Environment and
Community
Development

สื่อสารองค์ก ร

Planning
& Asset
Management

บัญชี

นิติก าร

ประสานงาน
องค์กร

Business &
Project
Development

วางแผนภาษี

ทรัพยากร
มนุษย์

Corporate
Social
Responsibility

Engineering

การเงิน

Corporate
Finance

นัก ลงทุน
สัมพันธ์

คณะกรรมการกําหนด
ค่ าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริห ารงานจัดซือ้
และธุรการ

Power & New
Energy

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ประเทศ
มองโกเลีย

ธุรกิจถ่ านหิน

Marketing,
Sales &
Logistics

ธุรกิจไฟฟ้า
ธุรกิจถ่ านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Technical &
Project
Development

Operations
Management

ธุรกิจถ่ านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Australia
Investment
Management

ธุรกิจถ่ านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า

Corporate
System

ธุรกิจถ่ านหิน
Corporate
Compliance

ประเทศไทย
ธุรกิจไฟฟ้า

หมายเหตุ : ผังการบริ หารประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555
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2. โครงสร้ างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกอบด้ วย คณะกรรมการและผู้บริ หาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร โดยมีกรรมการอิสระเป็ นจํานวนครึ่งหนึง่ ของกรรมการทังคณะ
้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นกรรมการ
อิสระ
(1) 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
ว่องกุศลกิจ
9. นายชนินท์
10. นายองอาจ
เอื ้ออภิญญกุล
11. นายระวิ
คอศิริ
12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : นายกอปร กฤตยากี รณ และนายสวัสดิ ภาพ กันทาธรรม ลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท และทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 มีมติ แต่งตัง้ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ทดแทนตําแหน่งนายกอปร กฤตยากี รณ และนายระวิ คอศิ ริ
ทดแทนตําแหน่งนายสวัสดิ ภาพ กันทาธรรม โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 เมษายน 2555

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
หมายเหตุ : นายสวัสดิ ภาพ กันทาธรรมเป็ นกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ถึงวันที ่ 5 เมษายน 2555 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตัง้ ให้นายระวิ คอศิ ริเป็ นกรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ในการประชุมครัง้ ที ่ 4/2012 เมือ่ วันที ่ 12 เมษายน 2555

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และการกํากับดูแล
ให้ การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น อยูใ่ นกรอบของการมี
จริ ยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
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คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังในปั
้ จจุบนั
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
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนด “แนวทางปฏิบตั ิ
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ว่าด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย คํานิยามที่เกี่ยวข้ อง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้ นจากตําแหน่ง อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการออกเสียง ได้ มีการปรับปรุง แก้ ไขเพิ่มเติม
แนวทางปฏิบตั ิฯดังกล่าว เมื่อปี 2554 และ 2555 เพื่อให้ สอดคล้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ และสภาพธุรกิจ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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 าใจในธุรกิจและการดําเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตั ิการ
ด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
้ านการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะเสริ มสร้ างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้ กบั กรรมการทุกคนทังในด้
กํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ า
รับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ ซึง่ จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย และ
สถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจัดสัมมนา
ร่วมกับฝ่ ายบริ หารเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
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
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คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง
โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ กําหนดแบบการประเมินให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยเน้ นรายละเอียด
ตามบทบาทและหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ในกฎบัตรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ คณะกรรมการย่อยจะใช้ แบบประเมิน
เป็ นส่วนหนึง่ ในการรายงานผลการปฏิบตั ิงานที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี โดยจะเริ่ มใช้
แบบประเมินตนเองดังกล่าวสําหรับปี 2555 เป็ นปี แรก

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน 2553 และจะสิ ้นสุดวาระ
การดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้ านการเงินของบริ ษัทฯ สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และจัดทํารายงาน หรื อให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ
ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6.6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ในกรณีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัท ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ กระทําความผิดตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
สอบทานและติดตามการบริ หารความเสี่ยงที่สําคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของ
ฝ่ ายบริ หาร และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับ
คูส่ ญ
ั ญาเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังให้
้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ในการปฏิบตั ิตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ ายจัดการหรื อหัวหน้ างานเข้ าร่วม
ประชุมเพื่อชี ้แจงหรื อให้ สง่ เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้ วย
1. นายอโนทัย
เตชะมนตรี กลุ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายระวิ
คอศิริ
กรรมการ
3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
โดยมีรายละเอียดการดํารงตําแหน่งดังนี ้
- นายกอปร กฤตยากีรณ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม - 5 เมษายน 2555 ได้ เกษี ยณอายุจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2555
- นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ดํารงตําแหน่งกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 5 เมษายน 2555 ได้
เกษี ยณอายุจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
- นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใน
เดือนเมษายน 2555
- นายระวิ คอศิริ ดํารงตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในเดือนเมษายน 2555
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดเดิมมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ เดือนเมษายน
2553 และจะสิ ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้ าที่
หลัก 2 ด้ าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรม ทาง
ธุรกิจ พร้ อมทังการติ
้
ดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักปฏิบตั ิในกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน้ และมีหน้ าที่
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ติดตามแผนสืบทอด
ตําแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง (ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการสาย
ขึ ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ดังนี ้
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 ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหน่งของ
้ ดตามการทําแผนสืบ
กรรมการบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท พร้ อมทังติ
ทอดตําแหน่งผู้บริ 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
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6. ทบทวนและเสนอข้ อแก้ ไข ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจ้ างที่ปรึกษาหรื อมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

(4) คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้ วย
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
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
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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
(5) ผู้บริหาร* ประกอบด้ วย
1. นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ
2. นายสมยศ
รุจิรวัฒน์
3. นางสมฤดี
ชัยมงคล
4. นายสถิตพงษ์
วัฒนานุชิต
5. นายอัครพงษ์
ไทยานนท์
6. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ (รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร**)
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 ประกอบด้วยผูท้ ีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ทําหน้าทีบ่ ริ หารจัดการ หน่วยธุรกิ จถ่านหิ น หน่วยธุรกิ จไฟฟ้ า การเงิ น
บริ หารและพัฒนาองค์กร แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิ จ และองค์กรสัมพันธ์
** นายสมยศ รุจิรวัฒน์ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริ หาร และนายวรวุฒิ ลีนานนท์ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธาน
เจ้าหน้าทีป่ ฏิ บตั ิ การ ตัง้ แต่วนั ที ่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

อํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบตั ิการ 1 ปี อนุมตั ิได้ ในวงเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของงบดําเนินการรวมที่ได้ รับการ
อนุมตั ิ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 สวัสดิการที่
สําคัญของพนักงาน
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
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 าน
เหรี ยญสหรัฐ
การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300
ล้ านบาท
การขายสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมตั ิได้ ไม่เกิน 300 ล้ าน
บาท
การกู้ยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไว้ ในงบประมาณหรื อที่ประมาณการประจําปี ไว้ อนุมตั ิได้ ไม่เกิน
1,000 ล้ านบาทในเวลา 1 ปี
การทําสัญญาหลัก ซึง่ มีมลู ค่าของสัญญาไม่เกิน 300 ล้ านบาท (เช่น สัญญาการซื ้อเครื่ องจักร สําหรับ
ธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจไฟฟ้า)
การจัดซื ้อที่ดินหรื อทรัพย์สนิ เพื่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ มีมลู ค่าของทรัพย์สนิ ไม่เกิน 300 ล้ านบาท และไม่ได้
้
ตังงบประมาณไว้
กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมตั ิที่มอบให้ ระดับผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารลงไป

คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจําปี เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

(6) กรรมการอิสระมีจาํ นวนร้ อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วย
1. นายเกริ กไกร
จีระแพทย์
กรรมการอิสระ
2. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
3. นายตีรณ
พงศ์มฆพัฒน์
กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ
เจริ ญกุล
กรรมการอิสระ
5. นายรัตน์
พานิชพันธ์
กรรมการอิสระ
เตชะมนตรี กลุ
กรรมการอิสระ
6. นายอโนทัย
บริ ษัท บ้ านปู จํ ากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกํ าหนดของ คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการ
อิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
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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
ั ญามีภาระหนี ้ ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวน
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
ใดจะตํ่ากว่า ทังนี
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
5. 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
6. 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
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของผู้ขออนุญาต 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
9. 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
ุ สมบัติไม่
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ที่ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
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
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(7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตัง้ นางบุญศิริ จารุ ศิริ ทําหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท โดยให้ มีอํานาจหน้ าที่ตามที่
กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
มติดงั กล่าว ดูแลและให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ต้องปฏิบตั ิ การจัดทําและเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีสว่ นได้ เสียที่
รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ั ฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางบุญศิริ จารุศิริ สําเร็จปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ปริ ญญาโท Geological Science, Queen’s University, Canada และปริ ญญาโท EMBA จาก Sasin
Graduate Institute of Business Administration นางบุญศิริผา่ นการฝึ กอบรมหลักสูตรเลขาการบริ ษัท ที่จดั
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
้ ปี 2551
ประเทศไทย และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทําหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท ตังแต่
จนถึงปั จจุบนั
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็ นผู้ทําหน้ าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อทดแทน
้
าเนินการประกอบด้ วย
ตําแหน่งที่วา่ งลงด้ วยเหตุอื่น ขันตอนการดํ
้
เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
1. ทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
ในภาพรวมให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการ
สรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ ตรงกับสถานการณ์และความต้ องการของบริ ษัทฯ และให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้ วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะ
้ น
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตังเป็
กรรมการบริ ษัทต่อไป
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งผู้บริ หาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ จดั ให้ มีการ
ติดตามความคืบหน้ าแผนสืบทอดตําแหน่งที่ครอบคลุมตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
และผู้บริ หารระดับสูง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ มีผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญต่อไป
ในอนาคต
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8.3 ค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็ นตัวเงินของคณะกรรมการบริ ษัทในรูปของเบี ้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เป็ นจํานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 72,293,700.00 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

-

-

-

5,951,807.26

7,433,807.26

1,276,500.00

-

-

210,000.00

5,265,060.24

6,751,560.24

1,140,000.00 421,200.00

-

-

4,578,313.25

6,139,513.25

1,050,000.00

-

234,000.00

4,578,313.25

5,862,313.25

-

4,578,313.25

6,126,313.25

210,000.00

4,578,313.25

6,252,313.25

-

-

1,020,000.00

-

1,110,000.00 144,000.00

1,140,000.00 324,000.00

840,000.00

-

294,000.00

-

180,000.00

840,000.00 180,000.00

-

-

-

1,020,00.00

720,000.00

-

-

-

4,578,313.25

5,298,313.25

720,000.00

-

-

-

4,578,313.25

5,298,313.25

720,000.00

-

-

-

4,578,313.25

5,298,313.25

1,140,000.00

-

-

4,578,313.25

5,958,313.25

240,000.00
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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)

270,000.00

-

78,000.00

-

4,578,313.25

4,926,313.25

270,000.00

-

60,000.00

-

4,578,313.25

4,908,313.25

รวม

72,293,700.00

หมายเหตุ
1. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ (บุคคลในลําดับที ่ 5) ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา จากเดิ มดํารง
ตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา และออกจากตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 12 เมษายน 2555
ั แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 เมษายน 2555 และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดํารง
2. นายระวิ คอศิ ริ (บุคคลในลําดับที ่ 7) ได้รบ
ตําแหน่งกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 12 เมษายน 2555
ั แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 เมษายน 2555 และได้รบั
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (บุคคลในลําดับที ่ 8) ได้รบ
แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 12 เมษายน 2555
4. นายกอปร กฤตยากี รณ (บุคคลในลําดับที ่ 13) ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา มี ผล
ตัง้ แต่วนั ที ่ 6 เมษายน 2555
5. 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 2555

จํานวนราย

ปี 2554

เงินเดือนรวม

6

55,759,300

6

48,844,150.00

โบนัสรวม

6

80,114,740

6

136,889,620.00

รวม

135,874,040

185,733,770.00

หมายเหตุ:
- ปี 2554 ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ปี 2555 ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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(2) ค่ าตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทฯ ดังนี ้
(หน่วย: บาท)
จํานวนราย
ปี 2555
จํานวนราย
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

6

3,362,940.00

6

ปี 2554
2,932,949.40

หมายเหตุ:
- ปี 2554 ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ปี 2555 ผู้บริ หาร 6 คน ได้ แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัทฯจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริ ษัท บ้ านปู จํากัด
(มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทังบุ
้ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุม
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ หลังจากนันหากกรรมการ
้
ครัง้ ถัดไปหลังจากกรรมการบริ ษัทฯ ท่านนันได้
้ รับการเลือกตังให้
บริ ษัทฯ ท่านใด รวมทังคู
้ ส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ั ้ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บ้ านปู จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านนันก็
้ จะรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์นนต่
ทุกครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป และการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นดังนี ้
ชื่อ - นามสกุล
31 ธ.ค.2555

หุ้นสามัญ (หุ้น)
31 ธ.ค. 2554

เพิ่ม (ลด)

-

-

1. นายเกริ กไกร

จีระแพทย์

-

2. นายมนตรี

มงคลสวัสดิ์

-

3. นายระวิ

คอศิริ

4. นายวิฑรู ย์

ว่องกุศลกิจ

5. นายตีรณ

พงศ์มฆพัฒน์

6. นายสมเกียรติ

เจริ ญกุล

-

-

-

7. นายรัตน์

พานิชพันธ์

-

-

-

8. นายอโนทัย

เตชะมนตรี กลุ

-

-

-

9. นายชนินท์

ว่องกุศลกิจ

1,767,971

1,627,971

140,000

10. นายเมธี

เอื ้ออภิญญกุล

310,800

280,800

30,000

11. นายองอาจ

เอื ้ออภิญญกุล

423,425

393,225

30,200

12. นายวีระเจตน์

ว่องกุศลกิจ

-

-

-

13. นายสมยศ

รุจิรวัฒน์

-

-

-

14. นางสมฤดี

ชัยมงคล

212,628

212,628

-

15. นายสถิตพงษ์

วัฒนานุชิต

-

-

-

16. นายอัครพงษ์

ไทยานนท์

5,400

5,400

-

17. นางอุดมลักษณ์

โอฬาร

11,000

11,000

-

60,000
3,660,911
-

ได้ รับแต่งตัง้
เมษายนปี 2555

-

3,590,911
ได้ รับแต่งตัง้
เมษายนปี 2555

70,000

-

-

หมายเหตุ: - ข้ อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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8.4 การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
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
สําหรับในปี 2555 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 Talk เป็ นการนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีพร้ อมเปิ ดโอกาสให้ พนักงานตอบคําถามจากเรื่ องที่นําเสนอ และการเปิ ดช่องทางการสื่อสาร
ในชื่อ CG Fit&Firm โดยเชิญพนักงานที่เป็ นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ จํานวน 5 คน เป็ น “CG
Trainer” ร่วมเล่าประสบการณ์ในการทํางานที่ได้ นํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบตั ิและช่วยแนะนําใน
เรื่ องการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจให้ แก่พนักงานทุกคน
3) จัดงาน “CG Day” เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานบ้ านปูฯ ในทุกระดับได้ ตระหนักถึง
ความสําคัญพร้ อมยึดมัน่ และยืนหยัดอยูบ่ นความถูกต้ อง ในปี 2555 ได้ นําเสนอแนวความคิด
“Fit&Firm” สื่อสารให้ พนักงานได้ รักษาความ Fit และความ Firm ของ CG กันอย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนให้ พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายและข้ อปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาลและ
จริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคูไ่ ปกับการธํารงไว้ ซงึ่ มาตรฐานทางจริ ยธรรม
4) การจัด “CG in 15 minutes” เป็ นการให้ ความรู้เรื่ องบรรษัทภิบาลแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
ตลอดจนเตรี ยมพร้ อมสําหรับแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลตามแนวปฏิบตั ิสากลในอนาคต
ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น 1 ใน 59 บริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดี
เลิศ (Excellent CG Scoring) และเป็ น 1 ใน 27 ในกลุม่ Top Quartile ของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีมลู ค่าทางการตลาด
สูงกว่า 10,000 ล้ านบาท จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนประจําปี 2555 จัดโดยตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นที่ 4 ในฐานะ 300 บริ ษัทยอดเยี่ยมแห่งปี และอันดับ 2 ใน
กลุม่ ทรัพยากร จากวารสารการเงินธนาคาร และได้ รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ไฟแนนซ์เอเชีย (Finance Asia) มี
รายละเอียดดังนี ้
ลําดับที่ 5 ใน 8 อันดับบริ ษัทที่มีการบริ หารงานดีเยี่ยม
ลําดับที่ 4 ใน 7 อันดับบริ ษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
ลําดับที่ 4 ใน 6 อันดับบริ ษัทด้ าน Corporate Social Responsibility ดีเยี่ยม
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 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้ องพลาซ่าแอทธินี 1
โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัลเมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
กรรมการ 12 คนเข้ าร่วมประชุม ในปี 2555 บริ ษัทฯ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่
เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทฯเป็ นผู้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าและแสดงไว้ ที่
www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agm-egm. ก่อนวันประชุม 30 วัน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จดั
ในปี 2555 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 นวาระการประชุม บริ ษัทฯ ได้ มีการดําเนินการโดยได้ ประกาศผ่านไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยเปิ ดรับเรื่ องระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือน
มกราคม 2555 และลงประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.banpu.co.th/th/corporate-governance/agmegm. ระบุถงึ ขันตอนและวิ
้
ธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2555 ไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 โดยเปิ ดรับการเสนอชื่อระหว่าง เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยกําหนดเป็ นนโยบายต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ไว้ ในนโยบายบรรษัทภิบาล และร่วมมือระหว่างบริ ษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้
หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ ตลอดจนสังคมส่วนรวม โดยได้ กําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจเพื่อเป็ นแนว
ปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมและความสมดุลในการประสาน
ประโยชน์ร่วมกันเป็ นหลัก มีหลักปฏิบตั ิที่สําคัญ ได้ แก่ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
นโยบายและการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า และสังคมส่วนรวม โดยกําหนดให้ เป็ น
หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบ ทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิ
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการคุ้มครองสิทธิและ
้ ดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านบรรษัทภิบาลและจริ ยธรรมธุรกิจให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ได้ รับการปฏิบตั ิด้วยดี รวมทังจั
เสีย 3 กลุม่ คือ กลุม่ ลูกค้ า กลุม่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และกลุม่ พนักงาน โดยมีการติดตามและรายงานอย่าง
สมํ่าเสมอ
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 ทังในด้
้ านเงินเดือน สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนในรู ปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว มีการบริ หารจัดการบุคลากร
ด้ วยความเป็ นธรรม ควบคูก่ บั การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการประเมิ
้
นค่างาน (Job Evaluation Committee)
คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และสนับสนุนคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and
Nomination Committee) อย่างใกล้ ชิด เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริ ษัทฯ ไปสูอ่ นาคตได้ อย่าง
มัน่ คงและยัง่ 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 ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษในการดําเนินธุรกิจ 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 2555 บริ ษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ องพลาซ่าแอทธินี 1 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
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดทํา
คิดเห็นและขอคําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
รายงานการประชุมให้ แล้ วเสร็ จและเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ และเสนอแนะการแก้ ไขได้ ภายในภายใน 30 วัน
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 2555 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
ความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสําหรับบริ ษัทฯ
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
อนุมตั ิแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2555
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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
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 ิท่ีเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
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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. ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้ าง ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ
โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่า
ค่าตอบแทนจะต้ องอยูใ่ นลักษณะที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงภาระ
หน้ าที่
ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผล
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน (Performance-based) และสามารถแข่งขันได้ ในตลาดแรงงาน และธุรกิจ
นอกจากนันสามารถสร้
้
างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้ วย 2 ส่วนในจํานวนที่เท่ากันคือ ค่าตอบแทนประจําเป็ นรายเดือน และ
ค่าตอบแทนจากการเข้ าร่วมประชุม
ส่วนบําเหน็จกรรมการประจําปี จะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปั นผลที่จา่ ย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จํานวนค่าตอบแทนในปี 2555 ที่บริ ษัทฯ ได้ จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ ใน
เรื่ องค่าตอบแทน)
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11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ ซึง่ กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าในทุกวันพุธ
สุดท้ ายของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็ น ในการประชุมมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชดั เจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้ วน เพียงพอ และจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการ
จัดส่งเอกสารจะทําได้ เฉพาะเรื่ องที่มีเหตุผลความจําเป็ นมากเท่านัน้ และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากประธานกรรมการ
บริ ษัท การประชุมแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณสามชัว่ โมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็น
อย่างเปิ ดเผย โดยมีประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุ ปที่ได้ จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการ
ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในเรื่ องที่กําลังพิจารณาต้ องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ 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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ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทังหมด
้
14 ครัง้ จํานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริ ษัทแต่ละ
คน มีดงั นี ้
รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายเกริ กไกร จีระแพทย์

ประธาน

2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ

รองประธาน

3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม*

กรรมการ

5. นายระวิ คอศิริ*

กรรมการ

6. นายกอปร กฤตยากีรณ*

กรรมการอิสระ

7. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์*

กรรมการอิสระ

8. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล

กรรมการอิสระ

9. นายรัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการอิสระ

10. นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ

กรรมการอิสระ

11. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

12. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

13. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล

กรรมการ

14. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ

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

3

0

3/3

9

1

10/10

3

0

3/3

9

1

10/10

12

2

14/14

10

1

11/14

11

2

13/14

10

2

12/14

12

1

13/14

11

2

13/14

12

2

14/14

หมายหตุ : * นายกอปร กฤตยากี รณ และ นายสวัสดิ ภาพ กันทาธรรม ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท มีผลตัง้ แต่วนั ที ่ 6 เมษายน 2555 และ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
และ นายระวิ คอศิ ริ ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท แทนวาระทีเ่ หลือของนายกอปร กฤตยากี รณ และนายสวัสดิ ภาพ กันทาธรรม ตามลําดับ
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12. คณะกรรมการย่ อย
o คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ยง สอบทานการ
ทําธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน การทํา Commodity Hedging สอบทานการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง พิจารณาคัดเลือกและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สอบทานรายการที่
เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส กํากับ
ดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน ในปี
2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครัง้ กรรมการเข้ าประชุมครบทุกครัง้ การประชุมเป็ นไปตาม
วาระที่กําหนด มีการประสานงานและติดตามการดําเนินงานตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน1 มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน
และสมาชิกทังหมดเป็
้
นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าที่หลัก 2 ด้ าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
พร้ อมทังติ
้ ดตามการปฏิบตั ิตาม
นโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นกรอบของการมีจริ ยธรรมนัน้ และมีหน้ าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ
การดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง ตังแต่
้ ระดับผู้อํานวยการสายขึ ้นไป และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังมี
หน้ าที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ ษัทต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท พร้ อมทังร่้ วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน และในปี 2555
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิร่างแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 3 คณะ โดยให้ เริ่ มใช้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี 2555 เป็ นต้ นไป
ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 8 ครัง้ โดยมีกรรมการทุกคนเข้ าประชุมครบทุก
ครัง้
o คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็ นประธาน และสมาชิก
ทังหมดเป็
้
นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
ในปี 2555 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 7 ครัง้ กรรมการทุกคนเข้ าประชุมครบทุกครัง้

1

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 5 เมษายน 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้ วยกรรมการ 4 คน
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ านบัญชีและการเงิน ด้ านการบริ หาร
การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีกลไก
การตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีสว่ นได้ เสีย ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น ทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทฯ กํากับดูแลให้ สํานักงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ โดยให้ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มัน่ ใจได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโต
สํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบตั ิงานและ
และยัง่ ยืน
ระบบงานสําคัญ ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ยง เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ไปสูค่ วามเป็ นเลิศ ให้ สอดคล้ อง
กับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่ วมกัน
พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญ ชี ที่ ถื อ ปฏิ บัติ อ ยู่เ ป็ นประจํ า ในการจัด ทํ า รายงานการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษัทเน้ นยํา้ ให้ ผ้ จู ัดทํามีการใช้ ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูล
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ได้ ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น
รายงานที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

15. ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ
และผลประกอบการของบริ ษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้ เห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ รวมทังอนาคตของธุ
้
รกิจของบริ ษัทฯ
โดยได้ จดั ให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ
โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้ าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
ั้
างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทําหน้ าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทงในและต่
บริ ษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทังในและต่
้
างประเทศเช่นเดียวกัน
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ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการนําเสนอข้ อมูลแก่นกั ลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ดังนี ้
นักลงทุนต่างประเทศ โดยการ Road Show ในต่างประเทศ

จํานวน

7

ครัง้

นักลงทุนสถาบันในประเทศ

จํานวน

5

ครัง้

จํานวน

4

ครัง้

จํานวน

4

ครัง้

2

ครัง้

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสและประจําปี (Analyst Meeting)
ร่วมกิจกรรม "บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day)
เพื่อแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาส

จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี ้แจงผลประกอบการจํานวน

ให้ การต้ อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visit)
จํานวน 78 ครัง้ และเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็ นประจําทุกครัง้ ที่มีกิจกรรมการลงทุนหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ
นอกจากนี ้ ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
เสียกลุม่ อื่นๆ ได้ รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรื อขอข้ อมูลต่างๆ จาก
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ ได้ ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 02 694 6744 โทรสาร 02 207 0557 หรื อ e-mail:
investor_relations@banpu.co.th
8.5 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
หน้ า 120

2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3.

หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อ

ประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทฯ 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 ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้
ข้ อมูลภายใน บริ ษัทฯ ได้ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ ควบคุม เช่น ระบบการป้องกัน
การเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้ าถึงข้ อมูลของบริ ษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ
ให้ ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานมีสว่ นร่วมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย
้ เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของ
ต่อสาธารณะและอยูร่ ะหว่างการเจรจา ซึง่ งานนันๆ
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ผู้บริ หารและพนักงานเหล่านันจะมี
้ การทําสัญญาการเก็บรักษาข้ อมูลภายใน (Confidentiality
Agreement) ไว้ กบั บริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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
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8.6 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประเทศไทย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

- สํานักงานกรุงเทพฯ
- เหมืองลําพูน (BP-1)
- เหมืองลําปาง (LP-2)
- เหมืองเชียงม่วน (CMMC)
- เหมืองแม่เมาะ (ENS)
- ธุรกิจไฟฟ้า
- สํานักงานจาการ์ ตา
- เหมือง Jorong
- เหมือง Indominco
- เหมือง Kitadin-Embalut
- เหมือง Kitadin-Tandung Mayang
- เหมือง Trubaindo
- เหมือง Bharinto
- อื่นๆ
- โรงไฟฟ้า Luannan
- โรงไฟฟ้า Zhengding
- โรงไฟฟ้า Zouping
- Beijing Office
- Jingcheng Office
- Zheng Zhou Office
- Special Project
- AACI
- Gao He Coal Mine
- HZTM

พนักงานประจํา
(คน)
258
20
3
2
13
19
246
231
722
222
1,044
694
96
82
238
281
303
53
19
1
4
1
11
2

ประเทศออสเตรเลีย

1,797

ประเทศมองโกเลีย
รวม

154
6,492

พนักงานรายวัน
(คน)
7
19
4
4
1
1
-

-

หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้ างเป็ นเงินเดือนประจํา
- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบตั ิงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าต่อวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด
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(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในปี 2555 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
้
ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้ วยเงินเดือนและโบนัส เป็ นเงิน
จํานวนทังสิ
้ ้น 7,785,454,195.21 บาท
หน่วย : บาท
เงินเดือน
โบนัส
รวม

ปี 2555
5,966,063,839.02
1,819,390,356.19
7,785,454,195.21

ปี 2554
5,441,563,224.40
2,493,725,241.60
7,935,288,466.00

2.2 ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ปี 2555
พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทังในประเทศไทย
้
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
ในประเทศออสเตรเลีย ได้ สะสมเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพร้ อยละ 6 ของเงินเดือน และบริ ษัทฯ สมทบอีกร้ อย
้ ้น 33,774,632.22 บาท
ละ 6 โดยบริ ษัทฯ ได้ สมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงาน เป็ นจํานวนทังสิ
หน่วย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลี ้ยงชีพ

ปี 2555
33,774,632.22

ปี 2554
21,709,526.72

(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
o ในปี 2555 มีพนักงานลาออก 322 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 418 คน
o ในปี 2554 มีพนักงานลาออก 132 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 53 คน
o ในปี 2553 มีพนักงานลาออก 149 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 124 คน
(4) ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี –
(5) 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
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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
ของบริษัท
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. การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยมุง่ เน้ น
ให้ ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง
เพื่อให้ การดําเนินงานมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ รวมทังการใช้
้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกันหรื อลดความผิดพลาดและความเสียหายของ
บริ ษัทฯ สําหรับปี 2555 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมรวม 14 ครัง้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ทุกครัง้ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ชี ้แจงต่อคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวม 9 ครัง้ เป็ นการประชุมร่วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และสํานักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ตามข้ อบังคับว่าด้ วยกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่สําคัญ (Audit Committee Charter) ได้ แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน การกํากับดูแล
ระบบการบริ หารความเสี่ยง การเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานแผนการ
ตรวจสอบตามความเสี่ยงสําคัญ (Risk Based Audit) ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้ องเชื่อถือได้ รวมทัง้
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
1. องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดสภาพแวดล้ อมของการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทกํากับดูแล
กิจการ โดยฝ่ ายบริ หารของทุกหน่วยงานกําหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจําปี ที่ชดั เจน วัดผลได้ มีการพัฒนา
กระบวนการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียทุ ธศาสตร์ ทนั ต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทังนี
้ ้ โครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกําหนดอํานาจการ
อนุมตั ิ ตลอดจนหน้ าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลําดับขัน้ ทําให้ การปฏิบตั ิงานมีความคล่องตัว เหมาะสมสอดคล้ องกับ
สภาพธุรกิจ มีการกําหนดตัวชี ้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและติดตาม
ผลเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย พร้ อมทังปรั
้ บปรุ งนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานสําคัญด้ านการเงินและการบัญชี การ
จัดซื ้อจัดจ้ าง การดูแลบริ หารทรัพย์สนิ การบริ หารทัว่ ไป โดยบริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการสรรหาและบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทังพิ
้ จารณาการให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในความซื่อสัตย์ จริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยสื่อสารคูม่ ือด้ านจริ ยธรรม
ของบริ ษัทฯ (Code of Conduct) ให้ ทกุ คนนําไปปฏิบตั ิ ในปี 2555 บริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึง่ ที่เข้ าร่วมการประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้ านคอรัปชัน่ (Anti Corruption)
2. การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ยง โดยฝ่ ายบริ หารและ
ทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปั จจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทังภายในและภายนอก
้
มีการกําหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัทฯ
(Risk
Appetite) อย่างชัดเจน มีตวั ชี ้วัดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารธุรกิจ มี
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การผสานระบบการบริ หารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิด
จากความเสี่ยงตามมูลค่าขององค์กร (Risk Based VBM) มีหน่วยงานบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่ติดตามความคืบหน้ า
ของแผนปฏิบตั ิการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
โดยรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยงเสนอต่อ
คณะกรรมการ บริ หารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส ในปี 2555 มีการปรับปรุงคูม่ ือการบริ หารความเสี่ยงของ
องค์กรให้ สอดคล้ องกับการบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุมบริ ษัทย่อยในต่างประเทศและการลงทุนที่สําคัญ
ให้ มีความ
เชื่อมโยงและเป็ นมาตรฐานเดียวกันทังองค์
้ กร รวมทังให้
้ ความรู้ ความเข้ าใจ ในการนํานโยบายและกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ยงของบริ ษัทฯ ไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมการควบคุม
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการย่
้
อย 3 คณะ ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการทุกคณะได้ ปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีการใช้ ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ซึง่
ช่วยในการวางแผนและติดตามการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ มีการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานจริ ง
ว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด บริ ษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างองค์กรควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงระเบียบปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับอํานาจอนุมตั ิและดําเนินการ (Delegation of Authority : DOA) อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ มีการกระจาย
สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการ
อํานาจการบริ หารและอนุมตั ิจากผู้บริ หารระดับสูงไปตามแต่ละลําดับขัน้
เติบโตของบริ ษัทฯ และเพื่อตรวจสอบซึง่ กันและกัน บริ ษัทฯ มีการกําหนดนโยบายและการปรับปรุงคูม่ ือขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานสําคัญๆ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานในระดับสากล มีการดูแลป้องกันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ มีการติดตามธุรกรรมที่
มีผลผูกพันบริ ษัทฯ ระยะยาวให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ มีมาตรการป้องกันไม่ให้ นําโอกาสหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน มีการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง และส่งเสริ มการบริ หาร
จัดการองค์กรภายใต้ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทังให้
้ ความรู้เกี่ยวกับการนําการประเมินการ
ควบคุมภายในด้ วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการทํางานในองค์กร ซึง่ สามารถ
กระตุ้นให้ หน่วยงานต่างๆ
ให้ ความสําคัญในการวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและ
สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีกลไก ติดตามการดําเนินการตามมติของกรรมการบริ ษัท (Board
Resolution Monitoring) เพื่อกํากับดูแลให้ มีการปฎิบตั ิตามมติคณะกรรมการ โดยมีการหางาน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ปี ละครัง้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูลทังจากภายในและภายนอก
้
ซึง่ ถือเป็ น
เครื่ องมือสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ขยายการลงทุนไปในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการผลการปฏิบตั ิงาน และ
รายงานทางการเงิน เพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ อยูบ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลที่เพียงพอ
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในปี 2555 บริ ษัทฯ ได้ นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย มี
ประสิทธิภาพสูง มีมาตรฐานด้ านความปลอดภัยมาใช้ ในการบริ หารงานและการสื่อสารภายในองค์กร ได้ แก่ การออกแบบ
มีการนําโปรแกรมจําลองสถานการณ์
และพัฒนาระบบการรายงานเพื่อการบริ หารด้ วยมาตรฐานเดียวกันทังองค์
้ กร
(Conditional Forecasting) ได้ แก่ Shipment Demand Pull (SDP) ที่ช่วยในการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อให้ เห็น
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ทางเลือกในการแก้ ปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากทางเลือกเหล่านันได้
้ ลว่ งหน้ า ทําให้ ผ้ บู ริ หารสามารถเลือกวิธีการ
ที่เหมาะสมที่สดุ ในแต่ละสถานการณ์มาบริ หารความเสี่ยงและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
5. ระบบการติดตาม
บริ ษัทฯ มีระบบการติดตามการดําเนินงานในระดับบริ หารและในระดับปฏิบตั ิงาน โดยคณะกรรมการและฝ่ าย
บริ หารได้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนวทางที่ชดั เจนในกรณีที่ไม่
เป็ นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทังสามคณะได้
้
ติดตามดูแลและนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท กรณีมี
ประเด็นสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและฝ่ ายบริ หารจะติดตามผลการปฏิบตั ิงานและแนว
ทางแก้ ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุกเดือน ในส่วนของสํานักงานตรวจสอบภายในได้ กําหนดแผนการตรวจสอบที่ทําให้
เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสที่ครอบคลุมกระบวนการบริ หารและการปฏิบตั ิงานที่สําคัญ รวมทังทํ
้ าหน้ าที่ประเมินผลความ
เพียงพอและการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริ หารกําหนดไว้ ให้ บรรลุซงึ่ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
พร้ อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และฝ่ ายบริ หารอย่างสมํ่าเสมอ
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10. รายการระหว่ างกัน
10.1 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
นํ ้าตาลและ
ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกันกับบริ ษัทฯ
กากนํ ้าตาล)
3) มีกรรมการร่ วมกัน 2 ท่าน คือ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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. 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 6 ท่าน คือ
1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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 2555
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) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
บจ.นํ ้าตาลมิตรผล
62.50% 2. นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
4.นางอัมพร กาญจนกําเนิด
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ชื่อบริษัท /
ประเภทธุรกิจ
5 บริ ษัท นํ ้าตาลมิตร
ภูเวียง จํากัด
(ผลิตและจําหน่าย
นํ ้าตาลและ
กากนํ ้าตาล)

ลักษณะความสัมพันธ์
1) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้น
ร้ อยละ 0.23 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรมฯ
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

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

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 6 ท่าน คือ
1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
4. นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6.นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิ ตอล

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

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 2555
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

1. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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 0.34 ของทุนชําระแล้ ว
2) มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ ้าตาลมิตร
สยาม
3) ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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 10
o รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีลกั ษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
รายการระหว่ างกัน
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
1. บริ ษัทฯ ทํารายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มีรายได้ คา่ Management fee จํานวน 30
ล้ านบาท
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 2.06 ล้ านบาท
2. รายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ในรูปของตัว๋
สัญญาใช้ เงินและสัญญาการกู้ยืมเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจาก
ต้ นทุนของเงินที่ก้ มู าถัวเฉลี่ยบวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินกู้จํานวน 9,330.71 ล้ านบาท และ
จํานวน 1,793 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยรับจํานวน 2,148.18 ล้ านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด

3. รายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสี ์ ดีเวลลอปเมนท์จํากัด
บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอป
บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมจาก บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสี ์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ในรูป เมนท์ จํากัด
ของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1 ต่อปี
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซสี ์ ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินกู้จํานวน 21.80 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยจ่ายจํานวน 4.09 ล้ านบาท

มูลค่ ารายการ

32.06
ล้ านบาท

1,793
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
11,478.89
ล้ านบาท

21.80
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และ 4.09
ล้ านบาท
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รายการระหว่ างกัน
4. รายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี ้
 ปี 2555 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 1.22 ล้ านบาท
5. รายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี ้
 ปี 2555 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 26.17 ล้ านบาท
6. รายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ PT. Kitadin ดังนี ้
 ปี 2555 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 55.54 ล้ านบาท
7. รายการระหว่างกันกับ PT.Indominco Mandiri
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ PT.Indominco Mandiri ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 2.70 ล้ านบาท
 ปี 2555 รายได้ ค่า Management fee จํานวน 651.13 ล้ านบาท
8. รายการระหว่างกันกับบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ในรูปของตัว๋
สัญญาใช้ เงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินที่ก้ มู าถัว
เฉลี่ยบวกร้ อยละ 2 ต่อปี
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินกู้จํานวน 1,271.18 ล้ านบาท และ
 ยอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 9.35 ล้ านบาท
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยรับจํานวน 53.15 ล้ านบาท และ
 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 30 ล้ านบาท
9. รายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte.
Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 0.31 ล้ านบาท
10. รายการระหว่างกันกับ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 2.00 ล้ านบาท
11. รายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี ้
 ปี 2555 รายได้ คา่ Management fee จํานวน 318.78 ล้ านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ ารายการ

Banpu Singapore Pte. Ltd.

1.22
ล้ านบาท

PT. Jorong Barutama Greston

26.17
ล้ านบาท

PT. Kitadin

55.54
ล้ านบาท

PT.Indominco Mandiri

653.83
ล้ านบาท

บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด

1,363.68
ล้ านบาท

Banpu Minerals (Singapore)
Pte. Ltd.

0.31
ล้ านบาท

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด

2.00
ล้ านบาท

PT. Trubaindo Coal Mining

318.78
ล้ านบาท

หน้ า 131

รายการระหว่ างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ ารายการ

12. . รายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd.
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ Banpu Investment (China) Ltd.ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 9.34 ล้ านบาท

Banpu Investment (China)
Ltd.

9.34
ล้ านบาท

13. รายการระหว่างกันกับ Asian American Coal Inc.
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับ Asian American Coal Inc. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินทดรองจ่ายจํานวน 0.90 ล้ านบาท

Asian American Coal Inc.

0.90
ล้ านบาท

บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด

557.14
ล้ านบาท

บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด

123.90
ล้ านบาท

บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
1. ระหว่างกันกับบริ 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 ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินกู้จํานวน 530.79 ล้ านบาท
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยรับจํานวน 26.35 ล้ านบาท
2. รายการระหว่างกันกับ บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกู้ยืมจาก บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่
แนล จํากัด ในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุน
ของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ยบวก ร้ อยละ 0.5 ต่อปี
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกู้ยืมและดอกเบี ้ยจ่ายจาก บริ ษัท
บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินกู้ยืมจํานวน 118 ล้ านบาท
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยจ่ายจํานวน 5.90 ล้ านบาท
3 ระหว่างกันกับ Banpu Australia CO.Pty Ltd
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Australia CO.Pty
Ltd. โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุนของเงินกู้ยืมมาถัวเฉลี่ยบวก
ร้ อยละ 2.0 ต่อปี
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี ้ยรับจาก Banpu
Australia CO.Pty Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงินให้ ก้ ยู ืมจํานวน 8 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยรับ จํานวน 1.74 ล้ านบาท

Banpu Australia Co.Pty Ltd.

8.00
ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย
และ 1.74
ล้ านบาท
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รายการระหว่ างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่ ารายการ

4. รายการระหว่างกันกับ Banpu Singapore Pte.Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ Banpu Singapore
Pte.Ltd. ในรูปของตัว๋ สัญญาใช้ เงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี ้ยจากต้ นทุน
ของเงินที่ก้ มู าถัวเฉลี่ยบวกร้ อยละ 0.5 ต่อปี
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด มีรายการระหว่างกันกับ Banpu
Singapore Pte.Ltd. ดังนี ้
 ณ 31 ธันวาคม 2555 มีเงินกู้ยืมจํานวน 2,166.71 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
 ปี 2555 มีดอกเบี ้ยรับจํานวน 2,372.65 ล้ านบาท

Banpu Singapore Pte.Ltd.

2,166.71
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และ 2,372.65
ล้ านบาท

10.2 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 ิ
10.3 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
- ไม่มี -
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
(1) สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
o งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษัท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริ ษัท
งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษัท สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ของบริ ษัท
บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) ซึง่ ผู้บริ หารของกิจการเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจาก
ผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
ซึง่ กําหนดให้ ต้อง
o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทังที
้ ่เป็ นจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญซึง่ ผู้บริ หารเป็ นผู้จดั ทําขึ ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าว ให้ ข้อสรุปที่เป็ น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษัท และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษัทสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป
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(2) งบการเงินรวม
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
ปี 2555
จํานวนเงิน อัตรา
ร้ 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

ปี 2554
จํานวนเงิน อัตรา
ร้ อยละ

หน่วย: พันบาท
ปี 2553
จํานวนเงิน อัตรา
ร้ อยละ

22,769,849
709,415
9,757,683
6,096
7,599,111
1,389
6,240,700
1,573,414
5,602,871
54,260,528

10.25
0.32
4.39
0.00
3.42
0.00
2.81
0.71
2.52
24.44

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

14,070
20,987,687
738,562
107,779
48,232,187

0.01
9.45
0.33
0.05
21.72

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

10.04 15,356,655
31.99 59,361,777
0.28
405,460
0.58
1,540,914
72.17 150,667,701

7.95
30.74
0.21
0.80
78.02

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

28,361,321
67,307,590
77,522
1,959,480
167,786,198

รวมสินทรัพย์

222,046,726 100.00 225,010,327 100.00 193,121,706 100.00

12.77 22,588,549
30.31 71,974,427
0.03
638,130
0.88
1,305,607
75.56 162,385,770

หมายเหตุ: - เพื่อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่ บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555”
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 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
อัตรา
ร้ อยละ

ปี 2553
จํานวนเงิน
อัตรา
ร้ อยละ

หน่วย: พันบาท
ปี 2552
จํานวนเงิน
อัตรา
ร้ อยละ

243,669
2989,277
42
8,143,911
-

0.11
1.35
0.00
3.67
-

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

5,687,609
376,179
1,426,963
1,149,880
2,984,192
9,501,225
32,502,947

2.56
0.17
0.64
0.52
1.34
4.28
14.64

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

26,374
61,119,311
27,749,525
857,852
8,465,018
2,721,252
100,939,332
133,442,279

0.01
26,724
27.53 63,201,367
12.50 21,753,841
0.39
703,907
3.81 10,668,955
1.23
2,395,130
45.46 98,749,924
60.10 136,354,655

0.01
25,500
28.09 76,152,714
9.67
8,780,454
0.31
621,000
4.74 13,076,332
1.06
1,732,982
43.89 100,388,982
60.60 124,062,595

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

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

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

1.41
2.62

2,347,572
371,409
66,329,643
477,838
77,302,270
11,302,177
88,604,447
222,046,726

1.21
2.25

1.21
2.25

1.06
1,915,187
0.85
1,869,661
0.97
0.17
29.87 63,546,940 28.24 48,151,175 24.93
0.22
2,653,198
1.18
2,754,559
1.43
34.81 75,891,133 33.73 60,551,203 31.35
5.09 12,764,539
5.67
8,507,908
4.41
39.90 88,655,672 39.40 69,059,111 35.76
100.0 225,010,327 100.00 193,121,706 100.00

หน้ า 136

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
ปี 2555
จํานวนเงิน
อัตรา
ร้ 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)

ปี 2554
จํานวนเงิน
อัตรา
ร้ อยละ

หน่วย: พันบาท
ปี 2553
จํานวนเงิน
อัตรา
ร้ อยละ

117,337,168 93.32 112,404,092 88.21 65,285,315 73.06
(72,525,759) (57.68) (62,960,289) (49.41) (38,510,955) (43.10)
44,811,409 35.64 49,443,803 38.80 26,744,360 29.96
(9,119,993) (7.25) (7,887,946) (6.19) (4,013,103) (4.49)
(7,983,412) (6.35) (7,589,104) (5.96) (6,421,187) (7.19)
(11,888,967) (9.46) (11,370,141) (8.92) (6,925,295) (7.75)
15,819,037 12.58 22,596,612 17.73 9,414,775 10.54
18,631
684,589
1,325,356
2,212,873
1,287,224
21,347,710
2,872,585
24,220,295
(3,470,293)
(329,718)
(6,120,512)
14,299,772
(5,006,577)
9,293,195
34.19

0.01
0.54
1.05
1.76
1.02
16.98
2.28
19.26
(2.76)
(0.26)
(4.87)
11.37
(3.98)
7.39

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
73.82

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

91.56
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บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 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 2555

ปี 2554

หน่วย: พันบาท
ปี 2553

20,420,284

33,903,551

30,577,287

6,410,069
559,999
(3,336)
3,593
26,071
166,195
3,470,293
329,718
(684,589)
(2,872,585)
(18,631)
(745)
(7,624)
674
(6,332,494)
21,466,892
937,807
162
3,062
(437,286)
(205,845)
816,271
(5,770,158)
(56,476)
(746,531)
1,044,918
(224)
180,153
(40,352)
479,855
326,122
17,998,370
(3,487,189)
(6,876,030)
7,635,151

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 2555 2554 และ 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
ปี 2555
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

(709,415)
4,606
(1,479)
2,026,401
(45,000)
(175,396)
(78,497)

ปี 2554

หน่วย: พันบาท
ปี 2553

3,545
(11,157,031)
33,297
659,126
18,631
750,000
(8,671,212)

(239,894)
367,440
364,340
(520,000)
813,159
4,357
(519)
18,258,900 11,923,933
13,686
(15,032,024) (71,739,496)
10,081
7,172,454
(206,864)
(981,499)
2,328,895
3,250
(7,385,120) (3,428,758)
189,391
96,355
463,002
591,816
60,835
591,917
1600,000
3,347,414
(1,653,066) (49,679,883)

10,145,114
(13,156,338)
15,893,626
(10,753,860)
(486,702)
6,000,000
(2,000,000)
(5,705,263)
(5,463,614)
(5,527,037)
(6,563,098)
(189,574)
29,522,521
22,769,849

8,244,998 11,311,018
(5,903,235) (13,462,445)
25,500
3,744,165 68,225,952
(25,701,938) (13,629,714)
(323,815)
(578,916)
6,887,212
15,000,000
(1,500,000) (3,300,000)
(5,958,346) (4,347,966)
(2,222,394) (1,311,520)
7,733,353 43,032,081
12,177,225 (5,327,389)
271,553
937,509
94,004
319,192
16,979,739 21,050,427
29,522,521 16,979,739
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(3)

อัตราส่ วนทางการเงิน
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553
ปี 2555

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
1.11
0.51
11.46
31.40
11.87
30.32
21.57
16.69
45.03

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

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

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

38.19
25.00
4.50
0.61
7.56
10.49

43.99
38.21
10.43
0.67
15.99
25.44

41.01
50.17
21.57
0.26
29.89
39.80

4.16
33.83
0.55

9.60
62.27
0.60

16.89
95.27
0.57

1.51
0.83
8.13
61.39

1.54
0.74
11.82
29.70

1.80
1.07
10.86
17.48

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝ่ ายบริหาร
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี ้
1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
1.1 รายได้ จากการขายรวมจํานวน 117,337 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 4,933 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 4 ส่วนใหญ่เกิดจากปริ มาณการขายถ่านหินจากเหมืองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ ้น สัดส่วน
รายได้ มีดงั นี ้
 รายได้ จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 110,807 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 94 ของรายได้ จากการขาย
รวม เพิ่มขึ ้น 3,933 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4 โดยแยกเป็ น
- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 77,234 ล้ านบาท
- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 33,538 ล้ านบาท
- รายได้ จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 35 ล้ านบาท
 รายได้ จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ ้า จํานวน 5,679 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของรายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
ร้ อยละ 8 ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราชัว่ โมงการผลิตที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 198 ชัว่ โมง และอัตราค่าไฟที่เพิ่มขึ ้น
 รายได้ อื่นๆ จํานวน 851 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 558 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 190 ส่วนใหญ่เกิดจาก
ต้ นทุนค่า Carbon tax ที่บริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย โดยตามสัญญาสามารถเรี ยกเก็บจากลูกค้ าได้
จํานวน 213 ล้ านบาท
2555
จํานวน
(ล้ านบาท)
110,807

2554
จํานวน
(ล้ านบาท)
106,874

5,679

5,236

อื่นๆ

851

293

รวม

117,337

112,403

รายได้
ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจไฟฟ้า ไอนํ ้า
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ธุรกิจถ่ านหิน
2555
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2554
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2555
รายได้ เฉลี่ย
ต่ อตัน

2554
รายได้ เฉลี่ย
ต่ อตัน

2555
ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

2554
ต้ นทุนเฉลี่ย
ต่ อตัน

เหมืองในประเทศ
อินโดนีเซีย
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย
เหมืองในประเทศไทย

27.20

24.64

US$ 90.98

US$97.26

US$51.89

US$48.18

14.30

14.86

A$72.86

A$69.83

A$50.75

A$45.08

0.07

0.06

รวม

41.57

39.56

 ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2555 จํานวน 41.57 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการ
ผลิตและขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2.56 ล้ านตัน ในขณะที่ปริ มาณการผลิตและขายในประเทศ
ออสเตรเลียลดลง 0.56 ล้ านตัน และปริ มาณการผลิตและขายของเหมืองในประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มากนักจากปี ก่อน
 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสําหรับปี 2555
เท่ากับ 85.72 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง
Cal11
Historical NEWC price index 2554 - 2555
Cal12
จากปี ก่อนร้ อยละ 3 ซึง่ เป็ นผลจากราคา
200
Cal13
180
ถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงเมื่อ
160
140
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อน โดยราคาขายถ่าน
120
100
หินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย
80
60
เท่ากับ 90.98 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง
40
จากปี ก่อน 6.28 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 6
ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ
72.86
เหรี ยญ
ออสเตรเลีย เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 3.03 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน ซึง่ เป็ นผลสุทธิจากสัดส่วนของปริ มาณขาย
ส่งออกที่เพิ่มขึ ้น และการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก ดังตารางต่อไปนี ้

เหมืองในประเทศออสเตรเลีย

2555
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2554
ปริมาณขาย
(ล้ านตัน)

2555
ราคาขายเฉลี่ย
ต่ อตัน

2554
ราคาขายเฉลี่ย
ต่ อตัน

ขายในประเทศ

7.98

9.11

$50.05

$45.96

ขายต่างประเทศ

6.32

5.75

$106.16

$107.68

14.30

14.86

$72.86

$69.83

รวม
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1.2 ต้ นทุนขายรวม 72,526 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9,565 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15 ซึง่ เป็ นผลมา
 ต้ นทุนขายเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ ้น 3.71 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 7 ส่วนใหญ่เกิดจากต้ นทุนการเปิ ดหน้ าดินที่เพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ มีผลทําให้ ต้นทุนต่อตัน
เพิ่มขึ ้น 1.9 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน (อัตราการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน 1 ตัน ของปี 2555 เปรี ยบเทียบปี 2554
เท่ากับ 12.28 และ 11.61 ตามลําดับ) และต้ นทุนค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ ้น 0.4
เหรี ยญสหรัฐฯ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายต่อตันเพิ่มขึ ้น 0.2 เหรี ยญสหรัฐฯ และต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจาก
ระยะทางในการขนดินไกลขึ ้นจากปี ก่อน มีผลให้ ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ ้น 1 เหรี ยญสหรัฐฯ
 ต้ นทุนขายเฉลี่ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ ้น 5.67 เหรี ยญออสเตรเลียหรื อเท่ากับ
อัตราร้ อยละ 13 ส่วนใหญ่เกิดจากปริ มาณการผลิตถ่านหินที่ไม่เป็ นไปตามแผน เช่น ปั ญหาสภาพทางธรณีวิทยา
ของเหมืองใต้ ดิน ความล่าช้ าในการได้ รับใบอนุญาต มีผลให้ ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ ้น 3.1 เหรี ยญออสเตรเลีย ค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการขนย้ ายเครื่ องจักร และต้ นทุนในการผลิตอื่นๆที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อนมีผลทําให้ ต้นทุนต่อตันเพิ่มขึ ้น 0.8 เหรี ยญออสเตรเลีย และ 0.4 เหรี ยญออสเตรเลีย และ 0.6 เหรี ยญ
ออสเตรเลีย ตามลําดับ
1.3 กําไรขันต้
้ นรวมจํานวน 44,811 ล้ านบาท ลดลง 4,632 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 9 อัตราส่วนการทํากําไรขันต้
้ นต่อ
ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปี 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 38 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ
้ นร้ อยละ 17 (ปี 2554 : อัตราส่วนการทํากําไรขันต้
้ นต่อยอดขายรวม คิดเป็ นร้ อย
39 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
ละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 46 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั รากําไรขันต้
้ นร้ อยละ 10) การลดลงของ
อัตรากําไรขันต้
้ นของธุรกิจถ่านหินเป็ นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก และการเพิ่มขึ ้นของ
ต้ นทุนขายตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ 1.2 ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ ต้นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื ้อเพลิงลดลง
ทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน
1.4 ค่าใช้ จ่ายในการขาย 9,120 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,232 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16 โดยบริ ษัทย่อยในประเทศ
อินโดนีเซีย มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น จํานวน 536 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากปริ มาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 2.56 ล้ านตัน และบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้น จํานวน 696 ล้ านบาท
เนื่องจากปริ มาณขายในต่างประเทศเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 0.57 ล้ านตัน ทําให้ มีคา่ ขนส่งถ่านหินจากเหมืองไปยังท่าเรื อ
เพื่อส่งออกเพิ่มขึ ้น
1.5 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม 7,983 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 394 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกค่า
Carbon Tax ในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 626 ล้ านบาท และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของบริ ษัทย่อยในประเทศ
มองโกเลีย จํานวน 281 ล้ านบาทซึง่ ไม่มีรายการนี ้ในปี ก่อน และสุทธิจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายพนักงานจากปี ก่อน
จํานวน 463 ล้ านบาท
1.6 ค่าภาคหลวงรวม 11,889 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 519 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 5 เป็ นผลมาจากปริ มาณการขายถ่านหินที่
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
1.7 ดอกเบี ้ยรับจํานวน 685 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 222 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48 จากการบริ หารเงินส่วนเกิน ซึง่ มีอตั รา
ดอกเบี ้ยอยูท่ ี่ 2.5%-3.5% ต่อปี
1.8 กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 1,325 ล้ านบาท ลดลง 2,184 ล้ านบาท เป็ นกําไรจากการทําสัญญาซื ้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ าทังสกุ
้ ลออสเตรเลียดอลล่าร์ และดอลล่าร์ สหรัฐฯ
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1.9 กําไรสุทธิจากการทําสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน 2,213 ล้ านบาท เป็ นผลกําไรสุทธิจากการทําสัญญาซื ้อขายถ่านหิน
จํานวน 2,290 ล้ านบาท และขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ้ยขาดทุนและจากสัญญาซื ้อขายนํ ้ามัน
จํานวน 77 ล้ านบาท
1.10 ค่าบริ หารจัดการและอื่นๆจํานวน 1,287 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 489 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 61 ส่วนใหญ่เกิดจากเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐสําหรับค่าชดเชย Carbon tax ของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 394 ล้ านบาท และ
การบันทึกรับจาก Final award of arbitration – AACI จํานวน 212 ล้ านบาท และการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 158 ล้ านบาท และบันทึกรับค่าบริ หารจัดการ รวมถึงรายการอื่นๆ 523 ล้ านบาท
1.11 การรับรู้ ผลกําไรของบริ ษัทร่วมจํานวน 2,873 ล้ านบาท เป็ นผลสุทธิจากการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน 2,361
ล้ านบาท รับรู้ ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 885 ล้ านบาท และอื่นๆ จํานวน 373
ล้ านบาท
การรับรู้ ผลกําไรของบริ ษัทร่วมเพิ่มขึ ้น 934 ล้ านบาทจากปี ก่อน ส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงานของ BLCP ที่
เพิ่มขึ ้นจํานวน 409 ล้ านบาทและจากบริ ษัทร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ ้นจํานวน 586 ล้ านบาท ซึง่ ในปี นี ้ไม่
รวมส่วนแบ่งขาดทุนจาก SAADEC จํานวน 280 ล้ านบาท
1.12 ดอกเบี ้ยจ่ายรวม 3,470 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 423 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14 เกิดจากดอกเบี ้ยจ่ายที่เพิ่มขึ ้นของหุ้นกู้
จํานวน 6,000 ล้ านบาท ที่ออกในระหว่างไตรมาสที่ 2 มีผลทําให้ ดอกเบี ้ยจ่ายสูงขึ ้นจํานวน 176 ล้ านบาท และ
ดอกเบี ้ยจ่ายของเงินกู้ของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียจํานวน 225 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ ซึง่ เกิดขึ ้นในช่วงไตร
มาสที่ 4 ของปี ก่อน จึงทําให้ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายดอกเบี ้ยในส่วนนี ้เกิดขึ ้นในของปี ก่อน
1.13 ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 6,121 ล้ านบาท ลดลง 2,385 ล้ านบาท เนื่องจากกําไรที่ลดลงของเหมืองถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย มีผลให้ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลลดลง 986 ล้ านบาทและ 357 ล้ านบาท
ตามลําดับ อีกทังในปี
้ นี ้ไม่มีรายการภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากการขาย SAADEC จํานวน 1,941 ล้ านบาท และภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลในประเทศไทยลดลง 20 ล้ านบาท ในขณะที่ภาษี เงินได้ นิติบคุ ลของธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนเพิ่มขึ ้น
107 ล้ านบาท และภาษี หกั ณ ที่จ่ายสําหรับเงินปั นผลที่บริ ษัทย่อยในต่างประเทศได้ รับ จํานวน 812 ล้ านบาท
1.14 กําไรสุทธิสําหรับส่วนของบริ ษัทฯสําหรับปี 2555 จํานวน 9,293 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 10,767 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 54 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ ผลประกอบการของเหมืองถ่านหินที่ลดลง และกําไรจากการขายเงินลงทุนที่
ลดลง โดยหากพิจารณากําไรจากการดําเนินงาน ผลประกอบการเปรี ยบเทียบปี 2555 และ 2554 จะลดลงจากปี ก่อน
2,513 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21 แสดงดังรูปต่อไปนี ้
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1.15 กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (EPS) สําหรับปี 2555 เท่ากับ 34.19 บาทต่อหุ้น เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึง่ เท่ากับ 73.82 บาท
ต่อหุ้น ปรับตัวลดลงร้ อยละ 54
2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
2.1. สินทรัพย์รวมจํานวน 222,047 ล้ านบาท ลดลง 2,964 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมี
รายละเอียดของการเพิ่มขึ ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 22,770 ล้ านบาท ลดลง 6,753 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 23 (ดูคําอธิบายใน
งบการเงินข้ อ 3 เรื่ องงบกระแสเงินสดรวม)
 ลูกหนี ้การค้ าจํานวน 9,758 ล้ านบาท ลดลง 941 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9
 เงินปั นผลค้ างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องจํานวน 7,599 ล้ านบาท เป็ นเงินปั นผลค้ างรับจากบริ ษัทร่วมค้ าซึง่ ดําเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ
 ลูกหนี ้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย จํานวน 2,138 ล้ านบาท ซึง่ บันทึกในปี ก่อน เป็ นเงินค้ างรับจาก
การขายหุ้นบริ ษัทร่วมค้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ ได้ รับชําระเต็มจํานวนแล้ วในปี นี ้
 เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมค้ าและบริ ษัทร่วม
จํานวน 20,988 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 268 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 1 จากการรับรู้ สว่ นแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่วม
ค้ าหลังหักเงินปั นผลแล้ ว
 เงินลงทุนอื่นจํานวน 739 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 301 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 69 เกิดจากการลงทุนเพิ่มใน
สถาบันการเงินในประเทศ และจากการปรับมูลค่าให้
เป็ นราคาตลาด ณ วันสิ ้นงวด
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจํานวน 48,232 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 3,637 ล้ านบาท จากการลงทุนเพิ่มในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียจํานวน 10,819 ล้ านบาท การจําหน่ายและตัดจําหน่ายจากบัญชีจํานวน
560 ล้ านบาท และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจํานวน 5,743 ล้ านบาท รวมถึงขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดจากการแปลงค่างบการเงินจํานวน 892 ล้ านบาทและจัดประเภทใหม่จํานวน 13 ล้ านบาท
2.2 หนี ้สินรวมจํานวน 133,442 ล้ านบาท ลดลง 2,912 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารจํ
้
านวน 244 ล้ านบาท ลดลง 4,013 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 94 จากการ
ชําระคืนเงินกู้บางส่วนจํานวน 13,156 ล้ านบาท และกู้เงินเพิ่มจํานวน 10,145 ล้ านบาท ซึง่ มีผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 1,002 ล้ านบาท
 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี และหุ้นกู้ที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 8,144
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นสุทธิ 2,571 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากการจัดประเภทรายการจากเงินกู้ระยะยาวเป็ นเงินกู้
ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระในหนึง่ ปี จํานวน 13,054 ล้ านบาท และชําระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถงึ กําหนด
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จํานวน 7,866 ล้ านบาท ไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี จํานวน 2,000 ล้ านบาท ในขณะที่มีผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 617 ล้ านบาท
 ค่าเปิ ดหน้ าดินและขนถ่านหินค้ างจ่ายจํานวน 5,688 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,045 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าเปิ ดหน้ าดิน ค่าขุดขนและค่าขนส่งถ่านหินของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายจํานวน 1,150 ล้ านบาท ลดลง 4,407 ล้ านบาท ลดลงสุทธิจาก
o การจ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประจําปี 2554 ของทังบริ
้ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศ
ออสเตรเลียประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 8,202 ล้ านบาท
o ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของกําไรจากการขายบริ ษัทร่วมแห่งหนึง่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน
1,941 ล้ านบาท ที่ได้ จ่ายชําระแล้ วในระหว่างปี
o การปรับปรุงภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่ายของปี 2554 ลดลงของบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
เป็ นจํานวน 385 ล้ านบาท
o การบันทึกภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี 2555 จํานวน 6,121 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 61,119 ล้ านบาท ลดลง 2,082 ล้ านบาท จากการกู้เงินเพิ่มจํานวน 15,894
ล้ านบาท และมีการจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวเป็ นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึง่ ปี และ
ผลจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน 13,054 ล้ านบาท มีการชําระคืนเงินกู้จํานวน 4,388 ล้ านบาท ในขณะที่
มีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 534 ล้ านบาท
 หุ้นกู้จํานวน 27,750 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5,996 ล้ านบาท จากการออกหุ้นกู้เพิ่มจํานวน 6,000 ล้ านบาทและ
มีการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้จํานวน 4 ล้ านบาท
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 88,604 ล้ านบาท ลดลง 51 ล้ านบาท เป็ นผลจาก
 ลดลงจากเงินปั นผลจ่าย 11,169 ล้ านบาท
 ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศ 2,303 ล้ าน
บาท
 เพิ่มขึ ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 จํานวน 9,293 ล้ านบาท
 เพิ่มขึ ้นจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 4,001 ล้ านบาท
 เพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจํานวน 127 ล้ านบาท
2.4 อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุน (Net debt to equity) ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สําหรับงบการเงินรวม
เท่ากับ 0.83 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนสําหรับงบการเงินรวม 0.74 เท่า)
3. งบกระแสเงินสดรวม สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรี ยบเทียบปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษัทมีเงินสดสุทธิลดลงรวม 6,563 ล้ านบาท
(รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า จํานวน 190 ล้ านบาท) โดยแยกเป็ น
3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 7,635 ล้ านบาท โดยมีกิจกรรมดําเนินงานที่สําคัญดังนี ้
 รับเงินจากการขายถ่านหิน จํานวน 125,976 ล้ านบาท
 จ่ายค่าเปิ ดหน้ าดิน ค่าขุดขนถ่านหิน และค่าขนส่งถ่านหิน จํานวน 50,542 ล้ านบาท
 จ่ายดอกเบี ้ยจํานวน 3,487 ล้ านบาท
 จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 6,876 ล้ านบาท
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 จ่ายค่าภาคหลวงจํานวน 11,748 ล้ านบาท
 อื่นๆ จํานวน 45,688 ล้ านบาท
3.2 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 8,671 ล้ านบาท มีสาระสําคัญดังนี ้
 ลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงการระหว่างดําเนินการจํานวนเงิน 11,235 ล้ านบาท
 ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น กิจการร่วมค้ าและเงินลงทุนระยะสัน้ จํานวน 929 ล้ านบาท
 เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า 2,026 ล้ านบาท
 เงินรับจากการเงินปั นผลในบริ ษัทย่อยและธุรกิจไฟฟ้าแห่งหนึง่ จํานวน 769 ล้ านบาท
 เงินรับจากดอกเบี ้ยรับและอื่น ๆ จํานวน 698 ล้ านบาท
3.3 เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 5,527 ล้ านบาท โดย
 จ่ายคืน เงินกู้ยืมธนาคาร เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้จํานวน 25,910 ล้ านบาท
 จ่ายค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวน 487 ล้ านบาท
 จ่ายเงินปั นผลจํานวน 11,169 ล้ านบาท
 เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร เงินกู้ระยะยาว การออกตราสารหนี ้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงและหุ้นกู้
จํานวน 32,039 ล้ านบาท
4. สรุ ปความเห็นของฝ่ ายบริหาร
งบการเงินประจําปี 2555 รายงานกําไรสุทธิจํานวน 9,293 ล้ านบาท เป็ นการปรับตัวลดลงร้ อยละ 54 จากปี ก่อน
หน้ าที่ได้ มีการบันทึกกําไรจากการขายสินทรัพย์จํานวน 8,254 ล้ านบาท รวมเป็ นส่วนหนึง่ ของกําไรสุทธิที่ 20,060 ล้ าน
บาท ในส่วนของกําไรจากธุรกิจหลักนันได้
้ รับผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหินที่ออ่ นตัวลงตังแต่
้ ช่วงต้ นปี อย่างไร
ก็ดี ในภาพรวมสินทรัพย์ของบริ ษัทยังมีความสามารถในการสร้ างผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าที่สามารถสร้ าง
ฐานกําไรที่มนั่ คงให้ แก่บริ ษัท ในช่วงไตรมาส 4/2555 กําไรสุทธิคิดเป็ น 1,513 ล้ านบาท ผลประกอบการในแต่ละหน่วย
ธุรกิจในปี ที่ผา่ นมามีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกปริ มาณขายถ่านหินจํานวน 27.197 ล้ านตัน ซึง่ เป็ นปริ มาณขายที่สงู
กว่าแผนและสูงกว่าปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 10 ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับไตรมาส 4/2555 คิดเป็ น 8.238 ล้ านตัน นับเป็ น
ปริ มาณขายรายไตรมาสที่สงู ที่สดุ
สะท้ อนถึงการบริ หารแผนการทําเหมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับสภาวะ
อากาศที่เอื ้ออํานวย ปริ มาณขายที่ดีในช่วงท้ ายปี ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการนําเข้ าถ่านหินจากประเทศผู้ใช้ ราย
ใหญ่ยงั ทรงตัวอยูใ่ นระดับที่ดี ปริ มาณขายถ่านหินในไตรมาส 4/2555 ประกอบด้ วยแหล่ง Indominco จํานวน 4.516 ล้ าน
ตัน แหล่ง Trubaindo จํานวน 2.404 ล้ านตัน แหล่ง Bharinto จํานวน 0.241 ล้ านตัน แหล่ง Jorong จํานวน 0.324 ล้ าน
ตัน และจากทัง้ 2 แหล่งของ Kitadin จํานวน 0.753 ล้ านตัน
ปริ มาณการผลิตและขายที่สงู ขึ ้นกลับได้ รับผลกระทบจากราคาขายถ่านหินที่ปรับลดลงจากสภาวะตลาดถ่านหินที่
ถดถอย ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ น 90.98 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน เทียบกับที่ 97.26 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน
ในปี ก่อนหน้ า ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในไตรมาส 4/2555 คิดเป็ นระดับที่ตํ่ากว่าทุกไตรมาสในปี เดียวกันที่ 82.06 เหรี ยญ
สหรัฐฯต่อตัน ปรับตัวลดลงร้ อยละ 7% จากไตรมาสก่อนหน้ าและลดลงร้ อยละ 6% เทียบกับปี ก่อนหน้ า
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ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ปรับแผนการทําเหมืองเพื่อให้ ต้นทุนการผลิตสอดคล้ องกับราคาขายมากขึ ้น มาตรการที่ได้
นํามาใช้ ตงแต่
ั ้ ช่วงกลางปี
2555
ประกอบด้ วยการปรับแผนการทําเหมืองและการบริ หารต้ นทุนค่าหน้ าดินให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในปี 2555 ปรับสูงขึ ้นเพียงร้ อยละ 2 คิดเป็ น 51.89 เหรี ยญสหรัฐฯ
ต่อตัน อีกทังช่
้ วยลดผลกระทบของราคาขายที่มีตอ่ อัตรากําไรขันต้
้ น โดยในปี 2555 อัตรากําไรขันต้
้ นอยูท่ ี่ร้อยละ 43 ลดลง
จากร้ อยละ 50 ในปี ก่อนหน้ า อัตรากําไรขันต้
้ นในไตรมาส 4/2555 คิดเป็ นระดับตํ่ากว่าไตรมาสอื่นในปี 2555 เช่นกันที่ร้อย
ละ 37 (เทียบกับร้ อยละ 43 ในไตรมาส 3/2555 และร้ อยละ 52 ในไตรมาส 4/2554)
ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลียรายงานปริ มาณขายจํานวน 14.3 ล้ านตัน เป็ นการปรับลดลงร้ อยละ 4 จากปี
ก่อนหน้ า โดยเหมืองที่สําคัญมีการปรับตัวของปริ มาณการผลิตที่แตกต่างกัน แหล่ง Angus Place มีการบันทึกการผลิตที่
ดีและเป็ นระดับที่สงู กว่าทุกปี ในขณะที่แหล่ง Mandalong ตามแผนการทําเหมืองนันมี
้ ความจําเป็ นต้ องหยุดการผลิตเพื่อ
ทําการย้ ายเครื่ องจักรเป็ นจํานวน 2 ครัง้ ในปี ที่ผา่ นมา ส่วนแหล่ง Springvale ในช่วงต้ นปี ได้ ประสบกับข้ อจํากัดด้ าน
ธรณีวิทยาและข้ อจํากัดด้ านพื ้นที่การผลิต ในช่วงไตรมาส 4/2555 บริ ษัทได้ ดําเนินการระงับการผลิตเป็ นการชัว่ คราวจาก
แหล่ง Airly และแหล่ง Mannering ซึง่ เป็ นแหล่งขนาดเล็กและต้ นทุนการผลิตสูง ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการดําเนินการตามแผนการ
บริ หารต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุม่ ธุรกิจถ่านหินออสเตรเลีย
ด้ านราคาขายถ่านหินจากแหล่งในประเทศออสเตรเลียนันกลั
้ บไม่ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาถ่านหิน
ในตลาดส่งออก โดยที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 72.86 เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้
เป็ นผลดีจากการที่มีปริ มาณการขายถ่านหินส่วนใหญ่ให้ กบั ลูกค้ าในประเทศที่มีสญ
ั ญาราคาขายที่ชดั เจนจึงช่วยชดเชย
ผลกระทบจากราคาขายในตลาดส่งออกที่ผนั ผวน สําหรับในปี 2555 สัดส่วนการขายในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 56 ของ
ปริ มาณขายทังหมด
้
และสัดส่วนการส่งออกคิดเป็ นร้ อยละ 44 ในปี ก่อนหน้ านันสั
้ ดส่วนการขายในประเทศเทียบกับการ
ส่งออกคิดเป็ นร้ อยละ 61 และ 39 ตามลําดับ ด้ านต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยนันได้
้ ปรับสูงขึ ้นร้ อยละ 16 คิดเป็ น 50.75
เหรี ยญออสเตรเลียต่อตัน จากสาเหตุของปริ มาณการผลิตที่ลดลง อัตรากําไรขันต้
้ นจึงปรับลดลงเช่นกันเป็ นร้ อยละ 30
เทียบกับร้ อยละ 36 ในปี ก่อนหน้ า
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีพฒ
ั นาการที่สําคัญที่ปีที่ผา่ นมาด้ วยการเริ่ มดําเนินการผลิตอย่างเป็ น
ทางการจากเหมือง Gaohe ภายหลังจากที่เมื่อปี 2554 บริ ษัทได้ จําหน่ายเงินลงทุนในเหมือง Daning การขายถ่านหินจาก
แหล่ง Gaohe และ Hebi ดําเนินได้ คอ่ นข้ างราบรื่ นจากความต้ องการใช้ ถ่านหินและราคาขายในตลาดท้ องถิ่นที่ทรงตัวใน
ระดับที่ดี โดยได้ รายงานส่วนแบ่งกําไรจํานวน 885 ล้ านบาท สําหรับในไตรมาส 4/2555 ส่วนแบ่งกําไรคิดเป็ น 437 ล้ าน
บาท
รายได้ จากธุรกิจไฟฟ้ามีสว่ นสําคัญต่อกําไรรวมของบริ ษัทในปี 2555 โดย BLCP ดําเนินการผลิตและขายไฟฟ้าได้
อย่างราบรื่ นและบันทึกส่วนแบ่งกําไรจํานวน 2,361 ล้ านบาท ซึง่ รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 153 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/2555 ส่วนแบ่งกําไรลดลงจากไตรมาสก่อนหน้ าเป็ น 270 ล้ านบาท จากการหยุดซ่อมบํารุง
ประจําปี ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ บนั ทึกกําไรสุทธิที่ดีตอ่ เนื่องจํานวน 384 ล้ านบาทในปี 2555 โดยที่ใน
ไตรมาส 4/2555 กําไรสุทธิคิดเป็ น 53 ล้ านบาท
ในปี 2555 บริ ษัทฯ รับรู้ EBITDA จํานวน 29,251 ล้ านบาท ซึง่ ปรับลดลงร้ อยละ 8 ในจํานวนนี ้แบ่งเป็ น EBITDA
จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 26,870 ล้ านบาท (ลดลงร้ อยละ 10) และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 2,381 ล้ านบาท
(เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24)
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อัตราส่ วนทางการเงิน
สินทรั พย์ รวม
ล้ านบาท
225,010

222,047

2554

2555

193,122

2553

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 222,047 ล้ าน
บาท ลดลง 2,964 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1 เมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จากเงินสดที่ลดลงจํานวน 6,753
ล้ านบาท และลูกหนี ้จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ลดลงจํานวน 2,138 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นเงินค้ างรับจากการขายหุ้น
บริ ษัทร่วมค้ าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่เครื่ องจักร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นสุทธิ 3,627 ล้ านบาท

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
ล้ านบาท
88,656

88,604

2554

2555

69,059

2553

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน
88,604 ล้ านบาท ลดลง 51 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ลดลงจากกการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
จํานวน 11,169 ล้ านบาท และจากส่วนต่างของการแปลงค่า
งบการเงินของบริ ษัทย่อยที่แสดงเป็ นเงินตราต่างประเทศ 2,303
ล้ านบาท ในขณะที่เพิ่มขึ ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2555 จํานวน
9,293 ล้ านบาท จากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน
4,001 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจํานวน 127 ล้ านบาท

รายได้ จากการขายรวม
ล้ านบาท
112,404

117,337

2554

2555

65,285

2553

รายได้ จากการขายรวม จํานวน 117,337 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 4,933 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4
จากปริ มาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ ้น
ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2555 จํานวน 41.6 ล้ านตัน จาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 27.2 ล้ านตัน จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 14.3 ล้ านตัน และจากเหมืองในประเทศ
ไทย 0.07 ล้ านตัน
โดยที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสําหรับปี 2555 จากเหมืองใน
ประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 90.98 เหรี ยญสหรัฐฯต่อตัน และ
จากเหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 72.86 เหรี ยญ
ออสเตรเลียต่อตัน
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กําไรขัน้ ต้ นรวม
ล้ านบาท
49,444

44,811

26,774

2553

2554

2555

กําไรขันต้
้ นสําหรับปี 2555 จํานวน 44,811 ล้ านบาท ลดลง
4,632 ล้ านบาท จากการลดลงของอัตรากําไรขันต้
้ นของธุรกิจ
ถ่านหิน
เป็ นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินใน
ตลาดโลก
อัตราส่วนกําไรขันต้
้ นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิด
เป็ นร้ อยละ 38 ลดลงจากปี ก่อนที่อยูร่ ะดับร้ อยละ 44 โดยธุรกิจ
้ นต่อยอดขายร้ อยละ 39 เทียบกับ
ถ่านหินมีอตั ราส่วนกําไรขันต้
ร้ อยละ 46 ในปี ก่อนหน้ า และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั ราส่วนกําไร
ขันต้
้ นต่อยอดขายร้ อยละ 17 เทียบกับร้ อยละ 10 ในปี ก่อนหน้ า

กําไรสุทธิรวม
ล้ านบาท
24,880
20,060

9,293

2553

2554

กําไรสุทธิ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 9,293
ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 10,767 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 54 จากปี ก่อนหน้ าที่ได้ มีการบันทึกกําไร
จากการขายสินทรัพย์จํานวน 8,254 ล้ านบาท และจากกําไร
้ รับผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหิน
จากธุรกิจหลักนันได้
ที่ออ่ นตัวลงตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2555 และรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของกําไร
สุทธิปี 2554 ที่ 20,060 ล้ านบาท

2555

กําไรจากการดําเนินงานก่ อนดอกเบีย้ ภาษี ค่ าเสื่อมราคาและค่ าใช้ จ่ายตัดจ่ าย (EBITDA)
ล้ านบาท

31,821

29,251

21,959

2553

2554

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จํานวน 29,251 ล้ านบาท ลดลง
2,570ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดย
แบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 26,870 ล้ านบาท
และจากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 2,381 ล้ านบาท

2555
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กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้น สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เท่ากับ
34.19 บาทต่อหุ้น ลดลงร้ อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ มี
กําไรต่อหุ้น 73.82 บาทต่อหุ้น

บาทต่ อหุ้น
91.56
73.82

34.19

2553

2554

2555

อัตราส่ วนหนีส้ นิ สุทธิต่อทุน
เท่ า
1.07
0.74

2553

2554

0.83

2555

หนี ้สินสุทธิรวมจํานวน 73,804 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
8,515 ล้ านบาท จากการออกตราสารหนี ้หุ้นกู้จํานวน 6,000
ล้ านบาท
และจากเงินสดที่ลดลงจากการดําเนินงานจํานวน
6,043 ล้ านบาท
ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน
จํานวน 1,524 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนเพิ่มขึ ้นจาก 0.74 เท่า ในปี 2554
เป็ น 0.83 เท่าในปี 2555
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11.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในรอบปี
2555 เป็ นดังนี ้
o ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 3,193,000 บาท
o ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทในต่างประเทศ มีจํานวนเงินรวม 376,290 เหรี ยญสหรัฐฯ
o ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทในต่างประเทศ มีจํานวนเงินรวม 859,500 เหรี ยญออสเตรเลีย
o ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทในต่างประเทศ มีจํานวนเงินรวม 1,550,000 หยวน
2. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee)
- ไม่มี –

12. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
1) นายเกริ กไกร จีระแพทย์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )
69

วุฒิทางการศึกษา
- 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.)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
ปั จจุบนั

2549 - 2551

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

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มูลนิธิพฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กระทรวงพาณิชย์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
2) นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

* เป็ นพี่ชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 10 และเป็ นอาของ
บุคคลในลําดับที่ 12

อายุ
(ปี )
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วุฒิทางการศึกษา
- เภสัชศาสตร์ บณ
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director 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)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
1.35 2553 - ปั จจุบนั
2526 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2517 - 2555
2530 - ปั จจุบนั
2520 - ปั จจุบนั
2526 - 2552
2532 - 2550

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการ
ลงทุน (Investment Committee)
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท
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) และบริ ษัท
ในเครื อ
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
บริ ษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด

หน้ า 154

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
3) นายสมเกียรติ เจริ ญกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
71

วุฒิทางการศึกษา
- พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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 Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 79/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation
Program(DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2549 - 2553
2549 - 2553
2549 - 2553
2546 - 2552

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท
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
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
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วุฒิทางการศึกษา

%
การถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริ ษัท

- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุ่นที่ 1/2004 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “Successful Formulation
& Execution of Strategy” จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
4) นายรัตน์ พานิชพันธ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน

65 - ปริ ญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays
Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program: Governance Training for Listed
Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546 จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ. 388)

-

2548 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน
2553-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ / กรรมการ
2552 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
2548 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการ
2544 - ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ
2550 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2550 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร
2544 - ปั จจุบนั กรรมการ
2549 - 2552 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2545 - 2551 ประธานคณะกรรมการส่งเสริ มกิจการ
2549 - 2551 กรรมการ

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
จํากัด
บริ ษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ควอลิตี ้ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
5) นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
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- 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)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
2549 - ปั จจุบนั
2550 - 2555
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท
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
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
6) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
69

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัท
- พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542 - ปั จจุบนั
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ปั จจุบนั
ร่ วมเอกชน (วปรอ. 355)
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน / ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ หาร

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
7) นายระวิ คอศิริ
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

อายุ
(ปี )
63

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัท
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
2555 - ปั จจุบนั
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปั จจุบนั
- ปริ ญญาตรี สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2554 - ปั จจุบนั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
2547- ปั จจุบนั
(DCP) รุ่นที่ 32/2003
2552 - ปั จจุบนั
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2552 - ปั จจุบนั
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน
2544 - ปั จจุบนั
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549
2544 - 2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2547 - 2554
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton
2550 - 2553
คณะบริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หาร
2544 - 2554
ศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School,
2553 - 2555
University of Pennsylvania, U.S.A.
2540 - 2555

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

บริ ษัท
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
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
8) นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
57

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 Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness
Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัท
ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

2551 - 2555
2551 - 2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ป.ป.ง.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงพาณิชย์
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
9) นายเมธี เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
- เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

* เป็ นพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 11

อายุ
(ปี )
59

วุฒิทางการศึกษา
- B.SC. (Management), St.Louis University,
Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
University John F. Kennedy School of
Government, Boston, U.S.A.
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่ วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัท
2526 - ปั จจุบนั
0.11
2551 - ปั จจุบนั
2550 - 2554
2547 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งชาติ

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
สภาผู้แทนราษฎร
บริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
จํากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
10) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

อายุ
(ปี )
60

* เป็ นน้ องชายของบุคคลในลําดับที่
2 และ เป็ นอาของบุคคลใน
ลําดับที่ 12
11) นายองอาจ เอื ้ออภิญญกุล
- กรรมการ
- เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

* เป็ นน้ องชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 9

56

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 0.53 2526 - ปั จจุบนั
U.S.A.
2526 - ปั จจุบนั
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - ปั จจุบนั
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
2554 - ปั จจุบนั
(DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
2546 – 2553
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
2548 - 2552
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่
3/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- 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 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารงาน

0.10

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
นายก
กรรมการ
อุปนายก

2526 - ปั จจุบนั กรรมการ / เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท
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

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)

หน้ า 162

ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

%
การถือหุ้น
ในบริ ษัท

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

บริ ษัท

พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.รุ่น1)
12) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

48

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

-

2553 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - 2553
2550 - 2553

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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)

* เป็ นหลานชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 2 และลําดับที่ 10
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
13) นายสมยศ รุจิรวัฒน์
- รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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 หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3//2006 จากสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัท
ปั จจุบนั
2554 – 2555
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
2550 -2555
2550 - 2555
2550 - 2555
2550 - 2555
2550 - 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 ( Commissioner)
President Director
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Coal Investment Co., Ltd
Banpu Mineral (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด
Hunnu Investments PTE. LTD.
Hunnu Coal PTE LTD.
Pan-Western Energy Corporation LLC
บริ ษัท ศิลามณีหินอ่อน จํากัด
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
PT Indo Tambabgraya Megah Tbk
PT. Bharinto Ekatama
PT. Indominco Mandiri
PT. Indo Tambangraya Megah
PT. Jorong Barutama Greston
PT. Trubaindo Coal Mining
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
14) นายวรวุฒิ ลีนานนท์
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
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วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- 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)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัท
ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั

2552-2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

บริ ษัท

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาขน)
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

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ

Hongsa Power Company Limited
Phufai Mining Company Limited
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

วุฒิทางการศึกษา

15) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร –
การเงิน

51

- 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)

16) นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ หาร และ พัฒนาองค์กร

54

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

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
0.08 2549 - ปั จจุบนั
2544 - 2549
ปั จจุบนั

-

2549 - ปั จจุบนั
2547 - 2548
2541 - 2546

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง

บริ ษัท

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร - การเงิน
ผู้อํานวยการสายอาวุโส - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด
บริ ษัท ศิลามณีหินอ่อน 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 Limited

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ หาร และ พัฒนาองค์กร
ผู้อํานวยการสายอาวุโส-สํานักตรวจสอบ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส-สายทรัพยากร
มนุษย์

บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
17) นายอัครพงษ์ ไทยานนท์
- ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
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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)

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
0.00 2554 – ปั จจุบนั
2551 - 2553
2544 - 2551
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

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร – แผนงานองค์กร
และพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – แผนงานองค์กรและ
พัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – สายแผนงานองค์กร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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
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ชื่อ-สกุล / ตําแหน่ง
18) นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
- ผู้อํานวยการสายอาวุโส - องค์กร
สัมพันธ์
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วุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

%
การถือหุ้น
ช่วงเวลา
ในบริ ษัทฯ
0.00 2552 – ปั จจุบนั
2550 – 2551

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสาย – สื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์

บริ ษัท
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
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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
BPP
BPPI
BPCP
BIC
PWE
ZPP
AACI
AACI-Gaohe
AACI-Saadec (BVI)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่ อย
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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

/

Hongsa

/

BLCP

PW2

/

Gaohe

PW1

/

MW
Hebi

BDC

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

NH

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
2. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
4. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
5. นายสมเกียรติ เจริญกุล
6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
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X
ประธานกรรมการบริ ษัท
V
รองประธานกรรมการบริ ษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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สัญลักษณ์ ของบริษัทฯ บริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
BP
บริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
BMC
บริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co., Ltd.)
BPS
Banpu Singapore Pte.Ltd.
BPI
Banpu International Ltd.
BMS
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
CMMC
บริ ษัท เหมืองเชียงม่วน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)
BPOD
BP Overseas Development Co., Ltd.
BPA
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
BPCI
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
SLM
บริ ษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.)
SLMM
บริ ษัท ศิลามณีหนิ อ่อน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.)
BPP
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด (Banpu Power Ltd.)
BPPI
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.)
BPCP
บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
BIC
Banpu Power Investment Co.Ltd.
PWE
Pan-Western Energy Corporation LLC.
ZPP
Zouping Peak Pte.Ltd.
AACI
Asian American Coal, Inc.
AACI-Saadec (BVI) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
HUNNU
Hunnu Coal Limited
CEY
Centennial Coal Company Limited
NH
บริ ษัท บ้ านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ ้ง จํากัด
BDC
บริ ษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ ้ง จํากัด
PW1
บริ ษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
PW2
บริ ษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด
MW
บริ ษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด
Hebi
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Gaohe
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
BLCP
บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai
Phu Fai Mining Company Limited
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