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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 

ภายใต้ชื่อ บริษัท เหมืองบ้านปู จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท 

โดยบุคคลในตระกูลว่องกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงค์

เพื่อเข้าทำาสัญญาเช่าช่วงการทำาเหมืองถ่านหินที่เหมืองบ้านปู (BP-1) 

อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติ

ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำากัด 

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)”

 

ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายการทำาเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทย

และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อดำาเนินการผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายถ่านหินแล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้วยการรับจ้าง

ขุดขนดินและถ่านหินให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(สัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2544) การผลิตและจำาหน่าย

แร่อุตสาหกรรม การให้บริการท่าเรือ (ซึ่งต่อมา บริษัทฯ ได้จำาหน่าย

ธุรกิจท่าเรือและธุรกิจแร่) และการลงทุนในธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนำ้า  

 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจหลักคือ 

ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน 

โดยมีการลงทุนในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมองโกเลีย
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พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน

เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคเอเชีย

สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุน

ไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

และมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา 

การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า

ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำารงตน

เป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ

พันธกิจ

วสิัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไว

และมุ่งมั่นในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ 

และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม 

ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมีความห่วงใย

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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    2556 2555 2554 2553

สำาหรับปีสิ้นสุด

จดุเด่นในรอบปี

*	 บริษัทฯ	กำาหนดการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี	2556	งวดวันที	่1	มกราคม	2556	ถึงวันที	่31	ธันวาคม	2556	ในอัตราหุ้นละ	1.20	บาท	ซึ่งได้	
	 จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ	5	บาท	 เมื่อวันที่	26	กันยายน	2556	ตามราคาพาร	์10	บาท	หรือคิดเป็น	0.50	บาท	ตามราคาพาร์ปัจจุบัน	1	บาท		
	 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี	2556	ในงวดนี้อีกหุ้นละ	0.70	บาท	และบริษัทฯ	กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที	่29	เมษายน	2557
หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม

 ฐานะการเงิน	 	  ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านบาท ล้านบาท

	 สินทรัพย์รวม	 	  7,213  	7,712		 	225,010		 	193,122			

	 หนี้สินรวม	 	   4,621  	4,666			 	136,355		 	124,063		

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	  2,592  	3,046			 	88,656		 	69,059	

	 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	 	  80  	80			 	2,717		 	2,717		

 ผลการดำาเนินงาน	  ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านบาท ล้านบาท		

	 รายได้จากการขายรวม	 	  3,351 	 	3,775			 	112,404		 	65,285	

	 ต้นทุนขาย	 	 	  2,276  	2,332		 	62,960		 	38,511		

	 กำาไรขั้นต้น		 	  1,075  	1,443		 49,444		 	26,774	

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 	 497		 	576			 	15,477		 	10,333	

	 ค่าภาคหลวง	 	  325		 	383					 11,370		 	6,925	

	 รายได้อื่น	 	 	   83  	171			 	13,086		 	17,960		

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	  27  	27			 	322		 	1,041	

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน	 	  309  	628			 	35,361		 	26,435		

	 ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	ของบริษัทร่วม	 	 	 95  	85			 	1,939		 	6,117	

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	  116  	112			 		3,047		 	1,676		

	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 	  10  	11			 		349		 	299		

	 ภาษีเงินได้	 	 	 90  	168			 		8,506		 	3,733		

	 กำาไรสุทธ	ิ 	 	   103  	272			 	20,060		 	24,880		

	 กำาไรจากการดำาเนินงาน	ก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	

	 	 ค่าเสื่อมราคา	และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	 	 697		 	974	 31,821		 	21,959

 อัตราส่วนทางการเงิน	 	 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ		

	 อัตรากำาไรขั้นต้น	 	  32.09  	38.22			 43.99		 	41.01

	 อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	 	  2.99  	6.89		 15.99		 	29.89

	 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	 	  1.38   3.55			 9.59		 	16.89

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 	    3.64  	8.91			 25.44		 	39.80

	 	 	 	 	 	 เท่า เท่า เท่า เท่า	

	 อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย	   5.25   10.15			 13.08		 	10.86

	 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	  1.07 		 	0.79			 0.74	 1.07

 ข้อมูลต่อหุ้น	 	  เหรียญสหรััฐ เหรียญสหรััฐ บาท บาท	

	 กำาไรสุทธิต่อหุ้น	 	  0.04  	0.10		 73.82		 	91.56	

	 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	 	  1.00  	1.12			 326.24		 	254.13

	 	 	 	 	 	 บาท บาท บาท บาท			

	 เงินปันผลต่อหุ้น	 	   *1.20  	*18.00		 21.00	 21.00
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ผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

      2556 2555 2554

สำาหรับปีสิ้นสุด

 ปริมาณการขายถ่านหิน    ล้านตัน               

 	 อินโดมินโค		 	 14.93 	 	14.47		 	14.80			

	 ทรูบาอินโด			 	 7.79 	 	7.84		 	6.81		

	 โจ-ร่ง	 	 	 	  1.25		 	1.11		 	1.43		

	 คิทาดิน-เอ็มบาลุต	 	  1.07 	 	1.32		 	1.18		

	 คิทาดิน-ทันดุงมายัง	 	  2.47 	 	2.22		 	0.43		

	 บารินโต	 	 	  1.65 	 	0.26		 	-		

	 Centennial			 	 13.59 	 	14.30		 	14.86		

	 ประเทศไทย		 	  0.05 	 	0.07		 	0.06

 ปริมาณการขายถ่านหินรวม	 	 42.80  41.58 39.57              

 รายได้รวม    ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านเหรียญสหรัฐ ล้านบาท

	 ธุรกิจถ่านหิน:	 	 	 	

	 	 อินโดมินโค	 	  1,047		 	1,212		 	43,209		

	 	 ทรูบาอินโด	 	  671		 	829		 	23,085		

	 	 โจ-ร่ง	 	 	  55		 	64		 	2,775		

	 	 คิทาดิน-เอ็มบาลุต	 	  77		 	122		 	3,421		

	 	 คิทาดิน-ทันดุงมายัง	 	  185		 	223		 	1,604		

	 	 บารินโต	 	  146.36 	 	26.62		 	-		

	 	 Centennial	 	  913 	 	1,079		 	32,751		

	 	 ประเทศไทย	 		 33		 	-		 	30

	 รวมรายได้ธุรกิจถ่านหิน	 	 3,128  3,555	 106,874										

		 	 ธุรกิจไฟฟ้า	 		 191	 183									 		5,236													

		 	 ธุรกิจอื่น	 		  31					 37		 293	

  รายได้รวม	 	 3,351  3,775 112,404              

 อัตรากำาไรขั้นต้น    ร้อยละ 

	 อินโดมินโค		 	 36	 40	 49

	 ทรูบาอินโด		 	 34	 43		 52

	 โจ-ร่ง	 	 	 	 25 	 38		 40

	 คิทาดิน-เอ็มบาลุต	 	 32		 49		 52

	 คิทาดิน-ทันดุงมายัง	 	 39		 59		 74

	 บารินโต	 	 	 45 	 34			 		-	

	 Centennial		 	 23	 30	 36

	 ประเทศไทย		 	 43	 -	 26

	 ธุรกิจถ่านหิน	 	 32	 39	 46

	 ธุรกิจไฟฟ้า		 	 27	 17	 10

	 ธุรกิจอื่น	 	 	 51	 67	 6

 อัตรากำาไรขั้นต้นรวม	 	 32  38 44         
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	 ปี	2556	 ที่ผ่านมา	 อุตสาหกรรมถ่านหินทั่วโลกประสบปัจจัยลบหลายประการ	 ได้แก่	 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย	

การผลิตถ่านหินมากกว่าความต้องการ	 และการพัฒนา	Shale	Gas	 เชิงพาณิชย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา	 ซึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งใหม่ที่สำาคัญของธุรกิจถ่านหิน	 ปัจจัยสำาคัญ	 ๆ	 ดังกล่าวส่งผลให้ราคาถ่านหิน	

ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัจจัยด้านลบเหล่านี้เป็นอย่างดีและมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการดำาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว	 ทั้งทางด้านการ

บริหารจัดการ	 อันได้แก่การลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการชะลอการใช้	

งบลงทุนที่ไม่จำาเป็น	ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปลายปี	2555	

	 นอกจากมาตรการด้านการบรหิารจดัการแล้ว	บรษิทัฯ	ยงัได้ดำาเนนิมาตรการทางการเงนิทีส่ำาคญั	ได้แก่	การซือ้หุน้คนื		

(Treasury	Stock)	และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ	(Par	Split)	ควบคู่กับการรักษาการจ่ายเงิน	

ปันผลอย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 อุตสาหกรรม	Shale	Gas	 นั้นเป็นความท้าทายใหม่ที่สำาคัญของอุตสาหกรรมถ่านหินทั่วโลกและต่อบริษัทฯ	

คณะกรรมการบริษัท	 ได้ศึกษาข้อมูลและติดตามการพัฒนา	Shale	Gas	 อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งแนวโน้มการเกิดขึ้น	

ของพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ	 ในอนาคต	 โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	

ของบริษัทฯ	 ในระยะยาว	 ได้มีการวางแผนเพื่อปรับตัว	และรับมือกับความท้าทายนี	้ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท	

ร่วมกับฝ่ายบริหารได้ทำาการทบทวนแผนกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจในระยะกลาง	 โดยให้มีการมองถึงปัจจัยต่าง	 ๆ	

ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ	ให้ครอบคลุมทุกด้าน	

รายงานคณะกรรมการ
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	 แม้ว่าในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	จะเผชิญความท้าทายต่าง	ๆ	มากมาย	คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าฝ่ายบริหาร	

ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำาเนินธุรกิจ	และบริษัทฯ	ยังคงให้ผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างด	ี

นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังคงให้ความสำาคัญสูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย	

จริยธรรมทางธุรกิจ	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 และธรรมาภิบาล	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	

ทุกกลุ่ม	 ตลอดจนดำารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ	 รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ	

สิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ		

	 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู ้มีอุปการคุณและผู ้มีส ่วนได้เสียทุกท่าน	 รวมทั้งผู ้เกี่ยวข้องทั้งในและ	

ต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ	 ด้วยดีเสมอมา	 โดยเฉพาะในภาวะที่มีความท้าทายอย่างยิ่งเช่นที่ผ่านมาในรอบ		

2	 ปีเศษ	 คณะกรรมการขอให้คำามั่นว่าคณะกรรมการบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นกำากับดูแลให้บริษัทฯ	 เติบโตอย่างมั่นคง	

สืบต่อไป

นายเกริกไกร จีระแพทย์ 
ประธานกรรมการบริษัท	

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญสูงสุดต่อการดำาเนินธุรกิจบนพื้นฐาน

ของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต 

และธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ตลอดจนดำารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ 

รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ
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	 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา	 บ้านปูฯ	 ได้มีการปรับโครงสร้างด้านต้นทุน	 และส่งเสริมการผนึกกำาลังของธุรกิจถ่านหินที่

บรษิทัฯ	ดำาเนนิงานอยู่ในระดบัภมูภิาค	ซึง่การรเิริม่มาตรการด้านต่าง	ๆ 	เหล่านี	้ช่วยเพิม่ขดีความสามารถให้แก่บรษิทัฯ	

ในการรับมือกับความท้าทายต่าง	 ๆ	 ที่ธุรกิจกำาลังเผชิญอยู่	 และยังจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	

เนื่องจากความต้องการพลังงานในภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโต	ขณะที่ต้นทุนการผลิตถ่านหินจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก	ซึ่งจะ

ส่งผลให้ราคาถ่านหินในตลาดกลับมาปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

	 ในปี	2556	ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ	มีผลประกอบการที่ดีมาก	สามารถช่วยเพิ่มกระแสเงินสดที่จำาเป็นในช่วงที่ราคา

ถ่านหนิอ่อนตวั	ทัง้นี	้ธรุกจิไฟฟ้าจะยงัคงมบีทบาทสำาคญัต่อความยัง่ยนืและยทุธศาสตร์การเตบิโตของบรษิทัฯ	ต่อไปอกี

ในระยะยาว

สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2556

	 แม้ว่าในปี	2556	ทีผ่่านมา	บ้านปฯู	จะมกีารปรบัปรงุด้านกำาลงัการผลติทีส่ำาคญั	และประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิ

มาตรการลดค่าใช้จ่ายลง	แต่บริษัทฯ	ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากราคาถ่านหินที่ลดลง	ตลอดจนต้นทุนระยะสั้น

ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแผนงาน	รวมทั้งการปรับโครงสร้างธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ	

	 ขณะที่ปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินโดยรวมของบ้านปูฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3	ประมาณ	43	ล้านตัน	(ไม่นับรวมจำานวน

ถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศจีน)	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทฯ	 ลดลงประมาณร้อยละ	15	 ส่งผลให	้

รายได้จากการขายรวมลดลงร้อยละ	11	จากปีก่อนหน้า	มาอยู่ที่	3,350	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 ในปี	2556	กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(EBITDA)1	โดยรวมของ

บ้านปูฯ	ลดลงอยู่ในระดับใกล้เคียง	700	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดย	EBITDA	ของธุรกิจถ่านหินลดลงถึงร้อยละ	34	อย่างไร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1	 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
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ก็ด	ีEBITDA	ของธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ	52	อยู่ที่มากกว่า	100	ล้านเหรียญสหรัฐ	ส่วนกำาไรสุทธิรวมอยู่ที่	103	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	ลดลงร้อยละ	62	จากปีก่อนหน้า	ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์อื่น	

ลดลงอย่างมากในปีนี้	(106	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2555	เทียบกับ	27	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2556)

การวิเคราะห์ปริมาณการจ�าหน่ายถ่านหิน และตลาดถ่านหินประเภทให้ความร้อน

	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	สามารถเพิ่มปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินจากอินโดนีเซียได้ร้อยละ	7	ที่จำานวน	29.2	

ล้านตัน		ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เหมืองอินโดมินโคฝั่งตะวันออก	(East	Block)	และเหมืองบารินโตสามารถผลิตถ่านหิน

ได้ในปรมิาณทีส่งูขึน้	ขณะทีเ่หมอืงโจ-ร่งและเหมอืงคทิาดนิ	ทนัดงุ	มายงั	มปีรมิาณการผลติเพิม่ขึน้เช่นกนั	โดยบรษิทัฯ	

สามารถขยายตลาดถ่านหนิจากแหล่งผลติในอนิโดนเีซยีได้เป็นอย่างดี	ทัง้ในตลาดเอเชยีเหนอื	ซึง่ประกอบด้วย	จนี	เกาหลี	

และญีปุ่น่	(ปรมิาณขายถ่านหนิรวมเพิม่ขึน้	1.8	ล้านตนั)	และในตลาดอาเซยีนสำาคญั	ๆ 	ได้แก่	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	และ	

ฟิลิปปินส์	(ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น	2	ล้านตัน)	ทั้งนี้ในปี	2556	ที่ผ่านมา	ประเทศจีนยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุด

ของถ่านหนิจากอนิโดนเีซยีของบ้านปฯู	โดยบรษิทัฯ	จำาหน่ายถ่านหนิจำานวน	8.1	ล้านตนั	(เพิม่ขึน้	1	ล้านตนัจากปีก่อน)	

ไปยังจีน	สำาหรับราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียลดลงร้อยละ	17	จาก	90	เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในปี	2555	เป็น	75	เหรียญสหรัฐต่อตันในปี	2556	ทั้งนี้เนื่องจากราคาถ่านหินในภูมิภาคอ่อนตัวลงและคุณภาพถ่านหิน

โดยเฉลี่ยลดตำ่าลงด้วย

	 ปริมาณการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในออสเตรเลียของบ้านปูฯ	 ในป	ี2556	ลดลงเล็กน้อย	ที่	13.6	ล้านตัน	(ปี	

2555	ขายได้	14.3	ล้านตัน)	เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลง	โดยปริมาณการส่งออกถ่านหินไปยังไต้หวันเพิ่มขึ้นใน

ช่วงระหว่างปี	ขณะที่การส่งออกไปยังตลาดอื่น	ๆ	มีปริมาณลดลง	อย่างไรก็ตาม	ปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินภายใน

ประเทศออสเตรเลียเองเพิ่มขึ้น	0.5	ล้านตัน	เป็น	8.5	ล้านตัน	อันเป็นผลมาจากความมั่นคงและการเติบโตของปริมาณ

การจำาหน่ายถ่านหนิภายในประเทศ	โดยราคาขายถ่านหนิเฉลีย่ในออสเตรเลยีของบรษิทัฯ	ลดลงเพยีงร้อยละ	4	จาก	72.8	

เหรียญออสเตรเลียต่อตัน	 เป็น	69.8	 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน	 ทั้งนี้สัญญาขายถ่านหินฉบับใหม่ที่ทำากับโรงไฟฟ้าใน

ค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านปู สปิริต” เรื่อง “ความห่วงใยและเอาใจใส่” และ “การยึดมั่น

ในความถูกต้อง” ยังคงเป็นตัวกำาหนดแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยรอบ ๆ พื้นที่การดำาเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ของพนักงานบ้านปูฯ ผ่านการทำางานในแต่ละวัน 

โดยค่านิยมทั้งสองข้อนี้ช่วยส่งเสริมให้นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบ้านปูฯ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีจริยธรรมอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ปรัชญาสูงสุดในการดำาเนินธุรกิจของบ้านปูฯ คือ การสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและไม่สามารถแยกออกจากกันได้



ประเทศแห่งหนึ่งเมื่อป	ี2556	และจะเริ่มมีผลในปี	2557	จะช่วยให้บ้านปูฯ	มีปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินภายในประเทศ

ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นประมาณ	24.5	ล้านตันในช่วงระยะเวลา	8	ปีข้างหน้า	ซึ่งสัญญาฉบับใหม่นี้จะมาแทนที่สัญญาเดิม

และใช้ราคาส่งออกระยะยาวเป็นราคาอ้างอิง

	 เมื่อปีที่แล้ว	 บริษัทฯ	 ได้ริเริ่มและดำาเนินงานที่สำาคัญในประเทศสิงคโปร์	 โดยได้ตั้งสำานักงานใหม่ที่มีเป้าหมาย	

ในการรวมและประสานกิจกรรมการตลาดของบ้านปูฯ	 ในภูมิภาคควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ	์

กับลูกค้า	นอกจากนี	้เราจะเริ่มพัฒนากลยุทธ์การขายและการผสมถ่านหินเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

	 ในปี	2556	บ้านปูฯ	สามารถจำาหน่ายถ่านหินตามสัดส่วนการถือหุ้นจากแหล่งผลิตในประเทศจีน	คือเหมืองเกาเหอ

ในมณฑลซานซี	ซึ่งบ้านปูฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	45	และเหมืองเฮ่อปี้ในมณฑลเหอหนาน	ซึ่งบ้านปูฯ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	40	

ที่	2.9	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	22	จากป	ี2555	และมีราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่ประมาณ	91	เหรียญสหรัฐต่อตัน	ลดลง

ประมาณร้อยละ	7	จากปีก่อนหน้า

	 ในปี	2556	 ดัชนีราคาถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในตลาดอ้างอิง	Newcastle	 หรือ	The	Newcastle	

Export	 Index	(NEX)	 สำาหรับถ่านหินส่งออกคุณภาพดี	 ปรับขึ้นไปแตะระดับ	92	 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสั้น	 ๆ	

ในเดือนมกราคม	 ก่อนที่จะเริ่มลดลงมาอยู่ที่	77	 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกรกฎาคม	 แต่ได้มีการปรับตัวขึ้นมาบ้าง	

ในช่วงปลายปี	ดชันรีาคาถ่านหนิ	NEX	โดยเฉลีย่ของปี	2556	อยูท่ี	่85	เหรยีญสหรฐัต่อตนั	ลดลงร้อยละ	13	จากปีก่อนหน้า	

สาเหตุหลักมาจากปริมาณถ่านหินที่ล้นตลาดมาอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่	

	 ในระยะยาว	คาดว่าราคาถ่านหินส่งออกในภูมิภาคน่าจะสะท้อนต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม	 เมื่อระดับการผลิตและ

ปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินมีความสมดุล	 โดยการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าในเอเชียส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นถึง	

การเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องของธุรกิจไฟฟ้าจากถ่านหินในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า	 ทั้งนี้ในส่วนของปริมาณ	

การผลิตถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจะมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพตำ่าลงและอยู่ในระดับลึกขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ขณะที่ค่าขนส่งจะสูงขึ้น

ด้วย	ยิง่ไปกว่านัน้ค่าขนส่งถ่านหนิหรอืก๊าซธรรมชาตเิหลวจากอเมรกิาเหนอืจะทำาให้พลงังานเชือ้เพลงิจากแหล่งดงักล่าว	

ไม่สามารถแข่งขันกับถ่านหินที่ผลิตในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าได	้ นอกเสียจากว่าราคาถ่านหิน	

จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าว	คาดว่าราคาถ่านหินจะมีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงระยะกลาง

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย: ITM

	 ในปี	2556	 เหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย	 สามารถทำาสถิติการผลิตได้สูงถึง	29.4	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	7	

จากปีก่อนหน้า	โดยการผลิตถ่านหินของเหมืองอินโดมินโคฝั่งตะวันตก	(West	Block)	จะค่อย	ๆ	ลดลง	ขณะที่ปริมาณ	

การผลิตถ่านหินในพื้นที่ฝั่งตะวันออก	(East	Block)	สามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	จาก	8.2	ล้านตันในป	ี2555	เป็น	10.5	

ล้านตันในปีที่แล้ว	 ขณะที่เหมืองทรูบาอินโดเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำานวย	 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง	

0.5	 ล้านตัน	 อยู่ที่	7.8	 ล้านตัน	 แต่ปริมาณการผลิตที่ลดลงได้รับการชดเชยจากการผลิตของเหมืองบารินโต	(ซึ่งอยู	่

ใกล้	ๆ	กัน)	ที่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น	1.6	ล้านตัน	ส่วนปริมาณการผลิตในแหล่งผลิตอื่น	ๆ	ค่อนข้างทรงตัว	

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยเหมืองคิทาดิน	ทันดุง	มายัง	และเหมืองโจ-ร่ง	มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	สำาหรับ

เป้าหมายการผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียของป	ี2557	อยู่ที่	29.7	ล้านตัน

	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	แหล่งผลิตถ่านหินทั้งหมดของ	ITM	สามารถลดต้นทุนรวมได้ร้อยละ	11	จาก	70	เหรียญสหรัฐ	

ต่อตนัในปี	2555	เป็น	62	เหรยีญสหรฐัต่อตนั	ความสำาเรจ็ดงักล่าวเกดิจากการปรบัแผนการทำาเหมอืงและการลดอตัราส่วน

การเปิดหน้าดนิต่อถ่านหนิ	(Stripping		Ratio)	ทีแ่หล่งผลติหลกั	ๆ 	ของ	ITM	ลง		โดยอตัราส่วนการเปิดหน้าดนิต่อถ่านหนิ	

ของเหมืองทรูบาอินโด	 และเหมืองอินโดมินโคสามารถลดลดลงเหลือประมาณ	11	 เท่า	 ในปี	2556	 จากกว่า	13	 เท่า	

และ	12	เท่าตามลำาดับในป	ี2555	นอกจากนี้อัตราส่วนการเปิดหน้าดินต่อถ่านหินของเหมืองบารินโตก็ลดลงอย่างมาก	

ด้วยเช่นกนั	ในปี	2556	EBITDA	รวมของ	ITM	อยูท่ีก่ว่า	400	ล้านเหรยีญสหรฐั	ลดลงประมาณร้อยละ	35	จากปีก่อนหน้า	

010				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



	 การลำาเลียงถ่านหินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และการใช้เชื้อเพลิงที่ลดลงของท่าเรือบอนตังเนื่องจากมีการใช้	

พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการขนถ่ายถ่านหิน	 ประกอบกับการบริหารตารางเรือขนถ่ายถ่านหินที่ดีขึ้น	 เพื่อลดค่าปรับ	

ระวางเรือ	 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 โดยรวมของ	ITM	 ลดลง	 นอกจากนี	้ การใช้ระบบสายพานลำาเลียงที่หน้าเหมือง	

อย่างเต็มรูปแบบที่เหมืองอินโดมินโคฝั่งตะวันออก	 (East	Block)	 การเจรจาสัญญาเช่าเรือที่เหมืองทรูบาอินโด	

และมาตรการลดค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตในป	ี2557	ของ	ITM	อยู่ในระดับตำ่า	สำาหรับในระยะกลางนั้น	

ขณะนี้	 ITM	 กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษาการเปลี่ยนเชื้อเพลิงสำาหรับรถบรรทุกจากนำ้ามันดีเซลเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว	

รวมทั้งความเป็นไปได้ในการนำาเอากระแสไฟฟ้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มเติม	 ซึ่งมาตรการต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	

จะช่วยปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตลงได้อีก

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ ในประเทศออสเตรเลีย - Centennial

	 ในปี	2556	Centennial	มีปริมาณการผลิตถ่านหินอยู่ที่	13.8	ล้านตัน	ลดลงร้อยละ	5	จาก	14.6	ล้านตันในป	ี2555	

เป็นผลมาจากการพักการผลิตที่เหมืองแอร์ลีและเหมืองแมนเนอริ่ง	เนื่องจากเป็นเหมืองที่ต้นทุนสูง	ประกอบกับปัญหา

การสับเปลี่ยนเครื่องจักรของเหมืองแมนดาลองที่ใช้เวลานานกว่าเดิม	 รวมทั้งปัญหาอื่น	 ๆ	 เกี่ยวกับการพัฒนาเหมือง	

ดังกล่าว	(ซึ่งปัญหาประการหลังนี้ส่งผลให้เหมืองแมนดาลองมีปริมาณการผลิตอยู่ที	่4.9	 ล้านตัน	 ลดลงร้อยละ	10	

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)	 อย่างไรก็ตาม	 ในทางกลับกันปริมาณการผลิตถ่านหินจากแหล่งผลิตอีก	4	 แห่งอยู่ในระดับ

สูงสุดตั้งแต่เริ่มผลิตมา	 โดยเหมืองแองกัสเพลสผลิตได	้2	ล้านตัน	 เหมืองคลาเรนซ์ผลิตได	้2	ล้านตัน	 เหมืองไมยูนา

ผลิตได้	1.6	ล้านตัน	และเหมืองชาร์บอนผลิตได้	1.4	ล้านตัน	 ในปี	2556	EBITDA	ของธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย	

อยู่ที่	160	เหรียญออสเตรเลีย	ลดลงร้อยละ	53	จากป	ี2555

	 ถึงแม้ว่าปริมาณการผลิตถ่านหินของเหมืองแมนดาลองจะลดลง	 แต่ต้นทุนเงินสดของกลุ่มเหมืองถ่านหิน	

ในออสเตรเลียได้รับการบริหารอย่างดีตลอดทั้งปี	 จนสามารถลดลงมาอยู่ที่	52	 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน	 หรือลดลง	

ร้อยละ	2	อุปกรณ์ชุดใหม่ที่เหมืองแมนดาลอง	(เครื่องเจาะอุโมงค์แซนด์วิครุ่นใหม่	3	เครื่อง)	เหมืองไมยูนา	(เครื่องเจาะ

อุโมงค์จอย	3	เครื่อง,		Multi-bolters	3	เครื่อง	และ	Shuttle	cars	อีก	4	คัน)	และเหมืองสปริงเวล	(ซึ่งเพิ่งใช้เครื่องจักร	

Longwall	ชดุใหม่)	น่าจะช่วยเพิม่ปรมิาณการผลติให้สงูขึน้ในอนาคต	โดยเครือ่งเจาะอโุมงค์แซนด์วคิทีเ่หมอืงแมนดาลอง	

ได้ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตแล้วถึงร้อยละ	20	-	30	 นอกจากนี้	 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งที่เกี่ยวเนื่องกับ	

ระบบทางรถไฟ	 รวมทั้งการเข้าถึง	 และการจัดการท่าเรือที่ดีขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมและเพิ่มประสิทธิผล	

ให้กับบริษัทฯ	ได้

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมองโกเลีย

	 ปริมาณการผลิตที่เหมืองเกาเหอเพิ่มขึ้นจาก	4.1	ล้านตันในป	ี2555	เป็น	6	ล้านตันในป	ี2556	ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้เดิมที่	5	 ล้านตัน	 การจำาหน่ายถ่านหินที่ล้างแล้วในช่วงครึ่งปีแรกของเหมืองเกาเหอ	 สามารถช่วยรับมือกับ	

ราคาถ่านหินที่ลดลงได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 การก่อสร้างฐานของสะพานทางรถไฟที่เหมืองดังกล่าวจะช่วย	

ในการเข้าถึงตลาดในระยะยาวได้

	 ปริมาณการผลิตที่เหมืองเฮ่อปี้ของปีที่ผ่านมายังทรงตัวอยู่ที่	1.2	ล้านตัน	เหมืองแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงมาตรการ

ด้านความปลอดภยัและการวางแผนเหมอืง	โดยมกีารทำาแผนผงัสถานทีอ่นัตรายและการสร้างแบบจำาลองด้านธรณวีทิยา

อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนการทดลองระบายก๊าซใต้ดินออก	ทั้งนี้ในปี	2556	ที่ผ่านมา	ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิของธุรกิจถ่านหิน

ในประเทศจีนของบ้านปูฯ	อยู่ที่	27	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 ในประเทศมองโกเลียนั้น	 บ้านปูฯ	 ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเหมืองที่ซานต์อูล	(ถ่านหินประเภท	

เชื้อเพลิงให้ความร้อน)	และอัลไต	นูร์ส	(ถ่านหินที่ใช้ในการถลุงเหล็ก)	ในปี	2556	ที่ผ่านมา	โดยได้ดำาเนินการทดสอบ	
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การแปลงถ่านหินจากโครงการซานต์อูล	เป็นเคมี	(Coal	to	Chemical)	ซึ่งมีผลลัพธ์ที่ด	ีโดยในป	ี2557	นี้จะมีการสร้าง	

โรงงานนำาร่องขึ้นเพื่อทำาการทดสอบการผลิตในตลาด	 รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพทางเศรษฐกิจของโครงการ	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงงานเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปในปีหน้า

ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ

	 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	(BLCP)	(ซึ่งบ้านปูฯ	ถือหุ้นร้อยละ	50)	มีผลประกอบการที่ดีในปี	2556	โดยมี	EBITDA	จำานวน	

227	ล้านเหรียญสหรัฐ	และมีส่วนแบ่งกำาไรสุทธิจำานวน	82	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น	 โครงการโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด	

1,878	 เมกะวัตต	์(บ้านปูฯ	ถือหุ้นร้อยละ	40)	มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีในป	ี2556	การก่อสร้างลานกองเก็บถ่านหิน	

เตาเผา	และหอหล่อเย็น	แล้วเสร็จภายในสิ้นปีที่ผ่านมา	โดยรวมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสาเสร็จสิ้นไปแล้วร้อยละ	78

	 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบ้านปูฯ	 ทั้ง	3	 แห่งมีผลประกอบการสูงสุด	 โดยมี	

EBITDA	จำานวน	57	ล้านเหรียญสหรัฐ	และมีกำาไรสุทธิ	จำานวน	24	ล้านเหรียญสหรัฐ	หรือประมาณสองเท่าของปี	2555	

ทั้งนี้เป็นผลมาจากการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นและต้นทุนราคาถ่านหินที่ลดลง

การก�ากับดูแลกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย

	 ค่านิยมร่วมองค์กร	“บ้านป	ูสปิริต”	เรื่อง	“ความห่วงใยและเอาใจใส่”	และ	“การยึดมั่นในความถูกต้อง”	ยังคงเป็น	

ตัวกำาหนดแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยรอบ	 ๆ	

พืน้ทีก่ารดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	รวมทัง้การมปีฏสิมัพนัธ์ของพนกังานบ้านปฯู	ผ่านการทำางานในแต่ละวนั	โดยค่านยิม

ทัง้สองข้อนีช่้วยส่งเสรมิให้นโยบายการกำากบัดแูลกจิการของบ้านปฯู	เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	มคีวามโปร่งใส	น่าเชือ่ถอื	

และมีจริยธรรมอย่างแท้จริง	 ทั้งนี้ปรัชญาสูงสุดในการดำาเนินธุรกิจของบ้านปูฯ	 คือ	 การสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นและ	

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและไม่สามารถแยกออกจากกันได้

	 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและดูแลให้บริษัทฯ	 มีการดำาเนินงานที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านบรรษัทภิบาลและ	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 บริษัทฯ	 ได้ตีพิมพ์รายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี	2555	 และเป็นที่น่ายินดี	

เป็นอย่างยิง่ทีร่ายงานเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืปี	2556	ของบ้านปฯู	ได้รบัรางวลัรายงานความยัง่ยนืประเภท	‘รางวลัดเีด่น’	

ประจำาปี	2556	ซึง่จดัโดย	CSR	Club	ของสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ก.ล.ต.)	และสถาบันไทยพัฒน์

	 บรษิทัฯ	จะยงัคงมุง่เน้นการดำาเนนิโครงการพฒันาสิง่แวดล้อมและชมุชนในทกุฐานการผลติของบ้านปฯู	ในภมูภิาค

เอเชยี-แปซฟิิก	ซึง่ในทีน่ีร้วมถงึประเทศไทยด้วยถงึแม้ว่าเหมอืงถ่านหนิของบรษิทัฯ	จะปิดดำาเนนิการไปเมือ่หลายปีก่อน

แล้วกต็าม	แต่บรษิทัฯ	กย็งัคงดำาเนนิกจิกรรมพฒันาชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	ยกตวัอย่างเช่น	การให้ทนุสนบัสนนุ	

โรงเรียน	6	 แห่งในจังหวัดทางภาคเหนือ	 ได้แก่	 ลำาพูน	 ลำาปาง	 และพะเยา	 ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่บ้านปูฯ	 ดำาเนินธุรกิจ	

ก่อนหน้านี้	 โครงการบริหารจัดการนำ้าที่มีสภาพเป็นกรดที่เหมืองลำาพูนของบ้านปูฯ	 ได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการ

ที่มีความยั่งยืน	โดยได้รับรางวัล	“ASEAN	Coal	Awards	2013”	จากศูนย์พลังงานแห่งอาเซียน	(ASEAN	Centre	for	

Energy)	นอกจากนี้	 ในโอกาสครบรอบ	30	ปีของบ้านปูฯ	เมื่อปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้บริจาคที่ดินและสิ่งปลูก

สร้างมลูค่ารวมประมาณ	100	ล้านบาทใน	จงัหวดัลำาปางให้กบัคณะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	

ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริจาคนั้น	 แต่เดิมเคยเป็นสำานักงานเหมืองลำาปางและบ้านพักพนักงานของบ้านปูฯ	 ทั้งนี	้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์จะพัฒนาสถานที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์วิจัยด้านการจัดการการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
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กลยุทธ์ ในอนาคต

	 ในอนาคตการดำาเนินธุรกิจของบ้านปูฯ	จะยังคงเน้นที่ธุรกิจพลังงานถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	โดยบริษัทฯ	

จะยังคงมองหาแนวทางใหม่	 ๆ	 เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจถ่านหินทั้งจากแหล่งถ่านหินที่มีอยู ่ในปัจจุบัน	

และการแสวงหาแหล่งถ่านหินใหม่	 ๆ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จะยังคงสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับแหล่งถ่านหิน	

ของบริษัทฯ	 รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง	 ตลอดจนการหา	

ช่องทางในการการสอดประสานกลยทุธ์ทางการตลาด	การขาย	และการผสมถ่านหนิในระดบัภมูภิาค	บรษิทัฯ	จะบรูณาการ	

ผลติภณัฑ์ถ่านหนิสูก่ารพฒันาพลงังานไฟฟ้าจากถ่านหนิ	การเปลีย่นถ่านหนิเป็นผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	และการใช้ถ่านหนิ

ในการถลุงเหล็ก

	 แม้ว่าราคาถ่านหินจะอ่อนตัวลงในระยะสั้น	 แต่ในภาพรวมแล้วโครงสร้างราคาถ่านหินยังมีความแข็งแกร่ง	

ในระยะยาว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 เนื่องจากเศรษฐกิจของเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

แม้จะไม่ราบรืน่นกักต็าม	แต่จะยงัมบีทบาทสำาคญัต่อเศรษฐกจิโลกไปจนถงึกลางศตวรรษนี้	การใช้ถ่านหนิในประเทศจนี	

และอินเดียเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญสำาหรับตลาดถ่านหินในภูมิภาค	 นอกจากนี้คาดว่า	

การนำาเข้าถ่านหินของประเทศอาเซียน	อย่างเช่น	เวียดนาม	ไทย	และฟิลิปปินส	์จะสูงขึ้นอย่างมากในช่วงสองทศวรรษ

ข้างหน้า	และจากโครงสร้างด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และการปรับตัวทางธุรกิจตลอดจนการลดค่าใช้จ่าย

ตลอดสองปีที่ผ่านมา	 ส่งผลให้บ้านปูฯ	 มีความพร้อมที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดจากธุรกิจถ่านหิน	 โดยเฉพาะเมื่อราคา

ถ่านหินปรับตัวขึ้นตามวัฏจักรของธุรกิจอีกครั้ง	อันจะนำามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

	 บ้านปูฯ	ไม่ได้จำากัดแนวคิดด้านกลยุทธ์อยู่ที่ธุรกิจพลังงานถ่านหินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	ตลอดระยะเวลาหลายปี

ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้ทำาการศึกษาเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ	อีกมากมาย	โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อประเมิน	

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวต่ออุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล	แต่เพื่อสำารวจตลาดพลังงานใหม	่ๆ	ที่น่าสนใจ

สำาหรับการลงทุนของบ้านปูฯ	ด้วยการใช้	“นวัตกรรม”	ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมร่วมองค์กร	“บ้านป	ูสปิริต”	ในการพัฒนา

ธุรกิจของเรา	 ทั้งนี้รวมถึงแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตด้วย	 ดังนั้น	 ในอนาคตข้างหน้า	 บริษัทฯ	 จะพิจารณากลยุทธ์	

อย่างถีถ้่วนและครอบคลมุในทกุด้าน	ซึง่รวมถงึความเป็นไปได้ในการลงทนุด้านพลงังานใหม่	ๆ 	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และ

ลดความเสี่ยงต่าง	ๆ

	 บ้านปูฯ	 ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวการลดลงของราคาถ่านหินมากนักเนื่องจากเป็นไปตามรอบวัฏจักร	 แต่บริษัทฯ	

ไม่ได้นิง่นอนใจต่อสถานการณ์ดงักล่าว	จงึได้ดำาเนนิมาตรการต่าง	ๆ 	อย่างทนัท่วงทเีพือ่ปรบัโครงสร้างต้นทนุให้แขง็แกร่ง	

นอกจากนี	้ยงัได้ผนกึพลงัร่วมของหน่วยธรุกจิต่าง	ๆ 	เข้าด้วยกนั	ตลอดจนการเพิม่กำาลงัการผลติโดยรวม	จากการดำาเนนิ

การต่าง	ๆ	เหล่านี้ทำาให้ผมมั่นใจในอนาคตของบ้านปูฯ	โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล	ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สุดของบ้านปูฯ	

ทุก	 ๆ	 วันผมได้เห็นพนักงานและผู้บริหารบ้านปูฯ	 มีแรงบันดาลใจในการทำางานจากแนวคิดใหม่	 ๆ	 มีความมุ่งมั่น	

ที่จะทำางานร่วมกัน	และนำาเอาค่านิยม	“ความห่วงใยและเอาใจใส่”	และ	“การยึดมั่นในความถูกต้อง”	มาใช้ในการทำางาน	

ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณชาวบ้านปูฯ	 ทุกท่านอีกครั้งที่ทำางานบนหลักการ	 “บ้านปู	 สปิริต”	 ตลอดจนมุ่งมั่นในการ

ทำางานในปีทีผ่่านมา	นอกจากนี	้ผมขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูถ้อืหุน้ทกุรายทีย่นืหยดัคูก่บับรษิทัฯ	ในการเผชญิกบั	

ความท้าทายต่าง	ๆ	ในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	ผมมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมทำางานกับทุกท่านในปี	2557	นี้

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สินทรัพย์รวม

	 สินทรัพย์รวม	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2556	 จำานวน	7,213		

ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	499	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	6		

เมื่อเทียบกับ	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2555	 เป็นผลจากเงินสดที่ลดลง	

จำานวน	299	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ	

119	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 จากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์

ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย

จำานวน	227	ล้านเหรียญสหรัฐ	และการบันทึกค่าเสื่อมราคาจำานวน	188	

ล้านเหรียญสหรัฐ	 รวมถึงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจาก	

การแปลงค่างบการเงินและอื่น	ๆ	จำานวน	158	ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

	 	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำานวน	2,592	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	454		

ล้านเหรียญสหรัฐ	เมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ลดลงจาก	

การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้จำานวน	218	ล้านเหรยีญสหรฐั	จากหุน้ทนุ	

ซื้อคืนจำานวน	133	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 จากส่วนต่างของการแปลงค่า	

งบการเงนิของบรษิทัย่อยทีแ่สดงเป็นเงนิตราต่างประเทศเป็นสกลุเงนิเหรยีญ	

สหรฐัจำานวน	199	 ล้านเหรยีญสหรฐั	จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรม	

ของหลักทรัพย์เผื่อขายตราสารอนุพันธ์จำานวน	77	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

และจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการลงทุนจำานวน	14	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 ในขณะที่เพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิสำาหรับปี	2556	 จำานวน	103	 ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 และจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน	84	 ล้าน

เหรียญสหรัฐ	

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

	 หนี้สินสุทธิรวมจำานวน	2,784	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้นจาก	

ปีก่อน	360	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นผลจากการออกหุ้นกู้เพิ่มจำานวน	

292	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และการไถ่ถอนหุ้นกู้จำานวน	5	 ล้านเหรียญ	

สหรัฐ	 รวมทั้งมีผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า	 ณ	 วัน

สิ้นงวด	 จำานวน	68	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่มีการชำาระคืนเงินกู้ยืม	

บางส่วนจำานวน	157	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และจากเงินสดที่ลดลงจากการ

ดำาเนินงานจำานวน	299	ล้านเหรียญสหรัฐ			

		 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก	0.79	 เท่าในปี	2555	เป็น	

1.07	เท่าในปี	2556

รายได้จากการขายรวม

	 รายได้จากการขายรวมจำานวน	3,351	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลงจาก	

ปีก่อน	424	ล้านเหรยีญสหรฐั	คดิเป็นร้อยละ	11	เกดิจากผลสทุธจิากปรมิาณ	

ขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นกับราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี

ก่อน	ทั้งนี้เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	

	 ปริมาณขายถ่านหินสำาหรับปี	2556	 จำานวน	42.80	 ล้านตัน	 จาก

เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย	29.21	ล้านตัน	และจากเหมืองในประเทศ

ออสเตรเลีย	13.59	ล้านตัน	

	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสำาหรับปี	2556	 จากเหมืองในประเทศ	

อินโดนีเซียเท่ากับ	74.95	เหรียญสหรัฐต่อตัน	และจากเหมืองในประเทศ	

ออสเตรเลียเท่ากับ	69.75	เหรียญออสเตรเลียต่อตัน		

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

(เท่า)

 2555 2556
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ก�าไรขั้นต้นรวมและอัตราก�าไรขั้นต้น

	 กำาไรขั้นต้นสำาหรับปี	2556	จำานวน	1,075	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	

368	ล้านเหรียญสหรัฐ	มาจากการลดลงของอัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจ

ถ่านหินเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก

	 อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย	(Gross	Profit	Margin)	คิดเป็น	

ร้อยละ	32	 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ระดับร้อยละ	38	 โดยธุรกิจถ่านหิน	

มีอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ	32	เทียบกับร้อยละ	39	ในปี

ก่อนหน้า	ส่วนธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ	27	

เทียบกับร้อยละ	17	ในปีก่อนหน้า	

EBITDA

	 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ย	 ภาษี	 ค่าเสื่อมราคาและค่า	

ใช้จ่ายตัดจ่าย	(EBITDA)	จำานวน	697	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	277	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	28	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยแบ่งเป็น	

EBITDA	จากธุรกิจถ่านหินจำานวน	594	ล้านเหรียญสหรัฐ	และจากธุรกิจ

ไฟฟ้า	จำานวน	103	ล้านเหรียญสหรัฐ

ก�าไรสุทธิรวม

	 กำาไรสุทธิสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	103	ล้าน

เหรยีญสหรฐั	ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน	169	ล้านเหรยีญสหรฐั	คดิ

เป็นร้อยละ	62	จากผลกระทบของสภาวะราคาตลาดถ่านหินที่อ่อนตัวลง	

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ	 บันทึกกำาไรจากอนุพันธ์ทางการเงินจำานวน	27	

ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการบันทึกกำาไรจาก

อนุพันธ์ทางการเงินจำานวน	106	ล้านเหรียญสหรัฐ

ก�าไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้น	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	เท่ากับ	0.04	

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น	 ลดลงร้อยละ	60	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 ซึ่งมีกำาไร	

ต่อหุ้น	0.10	เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

	 •	 เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารการเงินในวงเงิน

สูงสุดจำานวน	6,150	ล้านบาท	จำานวนหุ้นที่ซื้อคืนประมาณ	13.56	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	โดยจำานวนหุ้นที่ซื้อคืนคิดเป็น	

ร้อยละ	5	 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด	มีกำาหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที	่15	 มีนาคม	2556	 ถึงวันที	่14	 กันยายน		

2556	โดยใช้วิธีการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 เมื่อวันที่	16	 กรกฎาคม	2556	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น	 โดยทำาการซื้อหุ้นคืนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น	3,958.57	 ล้านบาท	 หรือเทียบเท่ากับ	133.38	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็น	

จำานวนหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน	13.56	ล้านหุ้น	(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำานวนหุ้น)

	 •	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2557	 บริษัทฯ	 ดำาเนินการลดทุนจดทะเบียนชำาระแล้วจาก	 2,717,478,550	 บาทเป็น		

2,581,878,550	 บาท	 โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ	 จำานวน	135,600,000	 หุ้น	 ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	 บาท	 รวมทั้งสิ้น	

135,600,000	บาท	หลังจดทะเบียนลดทุนแล้วบริษัทฯ	จะมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วจำานวน	2,581,878,550	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จำานวน	2,581,878,550	หุ้น	มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

	 •	 เมือ่วนัที่	4	เมษายน	2556	บรษิทัฯ	ได้ออกหุน้กูใ้นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัชนดิระบชุือ่ผูถ้อืแบบไม่ด้อยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั

จำานวน	15,000	หน่วย	มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ	10,000	 เหรียญสหรัฐ	รวมมูลค่าทั้งสิ้น	150	ล้านเหรียญสหรัฐ	หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ		

10	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	3.99	ต่อปี	โดยชำาระทุก	6	เดือน	และครบกำาหนดไถ่ถอนในวันที	่4	เมษายน	2566	

	 •	 เมื่อวันที่	 16	 เมษายน	2556	 กลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	PT.	 ITM	 Indonesia	 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

เพื่อดำาเนินการจำาหน่ายถ่านหิน	 ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำานวน	40,000	 ล้านรูเปียห์	 โดยกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ	100		

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

	 •	 เมื่อวันที่	2	 กรกฎาคม	2556	 บริษัท	Centennial	Coal	Company	Limited	(Centennial)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ	

ออสเตรเลียที่บริษัทฯ	 ถือหุ้นร้อยละ	100	 ได้ทำาการลงนามในสัญญาซื้อ	-	 ขายถ่านหินกับบริษัท	Origin	Energy	 (ASX:ORG)		

เป็นจำานวนสูงสุดไม่เกิน	24.5	ล้านตัน	โดยสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา	8	ปี	เริ่มตั้งแต่วันที	่1	กรกฎาคม	2557	เพื่อใช	้

เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าปากเหมือง	Eraring	Power	 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเหมืองถ่านหินของ	Centennial		

ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

	 •	 เมื่อวันที่	10	 กรกฎาคม	2556	 บริษัทฯ	 ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน		

อายุ	7	 ปี	 มูลค่า	2,300	 ล้านบาท	 และอายุ	12	 ปี	 มูลค่า	2,100	 ล้านบาท	 มูลค่ารวมทั้งสิ้น	4,400	 ล้านบาทหรือเทียบเท่ากับ		

141.36	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ	7	ปี	ที่ร้อยละ	4.65	ต่อป	ีและหุ้นกู้อายุ	12	ป	ีที่ร้อยละ	4.95	ต่อปี	

โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

	 •	 บริษัท	ทริสเรทติ้ง	จำากัด	ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัทฯ	ที่ระดับ	“AA-”	แต่ปรับแนวโน้ม

อันดับเครดิตของบริษัทเป็น	 “Negative”	หรือ	 “ลบ”	จาก	 “Stable”	หรือ	 “คงที่”	 เนื่องจากความไม่แน่นอนในการฟื้นฟูความสามารถ	

ในการสร้างกระแสเงินสดให้กลับสู่ระดับปกติหากราคาถ่านหินยังคงอยู่ในระดับตำ่า	 ทั้งนี้อันดับเครดิต	 “AA-”	 สะท้อนถึงความเป็น

ผู้นำาของบริษัทฯ	 ในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชีย	 ตลอดจนความหลากหลายของแหล่งถ่านหินและฐานลูกค้า	 รวมถึงรายได	้

จากเงินปันผลที่แน่นอนจากธุรกิจไฟฟ้า	การพิจารณาอันดับเครดิตดังกล่าวยังคำานึงถึงความสามารถของบริษัทฯ	ในการปรับลดต้นทุน

และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานตลอดจนวินัยทางการเงินอีกด้วย	 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ่านหิน	

ในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย	 ตลอดจนภาวะอุปทานส่วนเกินในอุตสาหกรรมถ่านหินยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออันดับเครดิตของ	

บริษัทฯ
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	 •	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	2556	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก	

กำาไรสะสมและผลการดำาเนินงานงวด	6	เดือน	สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน	258,187,855	หุ้น	ในอัตราหุ้นละ		

5	 บาท	 รวมเป็นเงิน	1,290,939,275	 ล้านบาท	 โดยจ่ายจากกำาไรที่ได้ยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ซึ่งผู้รับ

เงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษ	ีโดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที	่26	กันยายน	2556

	 •	 เมื่อวันที่	9	 กันยายน	2556	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม	

หุ้นละ	10	 บาท	 เป็นมูลค่าหุ้นละ	1	 บาท	 และจำานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนจากเดิม	354,050,479	 หุ้น	 เป็น	3,540,504,790	 หุ้น		

และจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วจากเดิม	271,747,855	 หุ้น	 เป็น	2,717,478,550	 หุ้น	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการ	

จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที	่19	กันยายน	2556	

	 •	 เมื่อวันที	่18	กันยายน	2556	บริษัท	PT.	Indo	Tambanraya	Megah	(ITM)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วน	

ร้อยละ	65	ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นใหม	่ชื่อบริษัท	PT.	Tambang	Raya	Usaha	Tama	เพื่อดำาเนินการธุรกิจเหมือง	(Mining	Service)

	 •	 เมื่อวันที	่19	กุมภาพันธ์	2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	1.20	บาท		

ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี	2556	 งวด	1	 มกราคม	-	31	 ธันวาคม	2556	(ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล	

ระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ	5	 บาท	 เมื่อวันที่	26	 กันยายน	2556	 ตามราคาพาร์	10	 บาท	 หรือคิดเป็น	0.50	 บาท	 ตามราคาพาร์	

ปัจจุบัน	1	บาท)	ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี	2556	ในงวดนี้อีกหุ้นละ	0.70	บาท	จึงเสนอให้บริษัทฯ	

จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมและผลการดำาเนินงานงวดวันที	่1	 กรกฎาคม	2556	 ถึงวันที	่31	 ธันวาคม	2556	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา	

หุ้นละ	0.70	บาท	โดยจ่ายจากกำาไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล	ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี	

โดยมีกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที	่29	เมษายน	2557
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Banpu Coal LLC

Hongsa Power Co., Ltd.

PT. Kitadin
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100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

16.66%

บริษัท บ้านปู 
จำากัด (มหาชน) 

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล 
จำากัด

99.99%

บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ 
โฮลดิ้งส์ จำากัด

บริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำากัด

Banpu Coal
Investment Co., Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd. 

บริษัท ศิลามณี จำากัด 

Banpu Coal LLC

บริษัท เหมืองเชียงม่วน 
จำากัด 

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน 
จำากัด 

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Asian American 
Coal, Inc.

บริษัท ไบโอฟูเอล 
เดเวลอปเมนท์ โฮลด้ิงส์ จำากัด 

บริษัท ประจวบ
พลังงานลม จำากัด   

บริษัท เพชรเกษม 
พลังงานลม จำากัด

บริษัท มิตรภาพ
พลังงานลม จำากัด

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท บ้านปู โคล 
เพาเวอร์ จำากัด

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์
จำากัด 

Hongsa Power Co., Ltd.

Phu Fai Mining Co., Ltd. 

65.00%

PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk 

Banpu Australia
Co. Pty Ltd.

AACI SAADEC (BVI) 
Holdings Limited

Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd.

บริษัท ราชสีมา
กรีน เอ็นเนอร์ยี จำากัด 

Banpu Power
Investment Co., Ltd.

PT. Indominco Mandiri 

PT. ITM Indonesia 

PT. Trubaindo Coal 
Mining

PT. Kitadin

PT. Bharinto Ekatama

Zouping Peak Pte. Ltd. 

Shijiazhuang Chengfeng 
Cogen Co., Ltd.

Banpu Investment (China) 
Ltd.

Pan-Western Energy 
Corporation LLC

Zouping Peak CHP
Co., Ltd. 

Tangshan Banpu Heat 
and Power Co., Ltd.

Centennial Inglenook 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 Mandalong Pty Ltd. 

Centennial Mannering Pty Ltd.

Centennial Munmorah Pty Ltd.

Centennial Myuna Pty Ltd.

Centennial Newstan Pty Ltd. 

Charbon Coal Pty Ltd.

Coalex Pty Ltd.

Hartley Valley Coal Company Pty Ltd. 

Centennial Clarence Pty Ltd.

Ivanhoe Coal Pty Ltd.

Preston Coal Pty Ltd.

Port Kembla Coal Terminal Ltd.

Centennial Coal Sales and Marketing 
Pty Ltd.

Centennial Northern Coal Services 
Pty Ltd. 

Centennial Northern Mining Services 
Pty Ltd. 

Centennial Springvale Holdings 
Pty Ltd.

Powercoal Employee 
Entitlement Company Pty Ltd.

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.

บริษัท บ้านปู 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

100.00%

100.00%

100.00%

Banpu Australia 
Resources Pty Ltd. 

AFE Investments 
Pty Ltd.

Centennial Coal
Co., Ltd. 

99.99%

PT. Tambang Raya
Usaha Tama 

PT. Jorong Barutama 
Greston

99.67%

75.00%

100.00%

BMS Coal Sales 
Pte. Ltd. 

100.00%

Hunnu Coal Pty Ltd.
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Hunnu Power LLC

100.00%

100.00%

100.00%

70.00%

100.00% 100.00%

80.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.00% 

100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.

Mandalong Pastoral Management 
Pty Ltd. 

100.00%

100.00%

100.00%

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Elcom Collieries Pty Ltd.

Huntley Colliery Pty Ltd. 

Collieries Superannuation Pty Ltd.

Powercoal Superannuation Pty Ltd.

Mandalong Pastoral Management 
Pty Ltd. 

Hunnu Gobi Altai LLC

Hunnu Altai Minerals LLC

Powercoal 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 Investments Pte. Ltd.

Hunnu Resources LLC

Hunnu Altai LLC 

Munkh Sumber Uul LLC 

Golden Gobi Mining LLC 

Great East Minerals LLC

Bilegt Khairkhan Uul LLC

Hunnu Power LLC

Borganchan LLC

Munkhnoyon Suvraga LLC
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คณะกรรมการ
บริษัท

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

บริหาร
และพัฒนาองค์กร 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ประเทศ
มองโกเลีย

ประเทศ
ไทย

Marketing, 
Sales & 
Logistics

Technical
& Project

Development

Operations
Management

การเงิน

วางแผน
การเงิน

บัญชี

วางแผนภาษี

นักลงทุน
สัมพันธ์

วิเคราะห์
และ

วางแผนกลยุทธ์	

พัฒนาธุรกิจ
Health,	Safety	
Environment	

and	Community	
Development

ทรัพยากร
มนุษย์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารงาน
จัดซื้อ

และธุรการ

Corporate	
System

Power & New 
Energy

Planning	
&	Asset	

Management

Power
Business

New	Energy	
Business

เลขานุการบริษัท
และบรรษัทภิบาล

องค์กร
สัมพันธ์

สื่อสาร
องค์กร

ประสานงาน
องค์กร

Corporate	
Social	

Responsibility

แผนงาน
องค์กร

และพัฒนาธุรกิจ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สำานักงานตรวจสอบภายใน

ผังการบริหารงาน

Australia
Investment

Legal	&
Compliance

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
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	 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร	ส่วนของคณะกรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำานวนครึ่งหนึ่ง	

ของกรรมการทั้งคณะ	

	 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้มคีณะกรรมการย่อย	3	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา	

และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

	 	1.	 นายเกริกไกร	จีระแพทย์	 ประธานกรรมการบริษัท	/	กรรมการอิสระ

	 	2.	 นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ*	 รองประธานกรรมการบริษัท

	 	3.	 นายรัตน์	พานิชพันธ์	 กรรมการอิสระ

	 	4.	 นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์*	 กรรมการอิสระ	

	 	5.	 นายสมเกียรติ	เจริญกุล*	 กรรมการอิสระ

	 	6.	 นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล	 กรรมการอิสระ

	 	7.	 นายตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์	 กรรมการอิสระ

	 	8.	 นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	 กรรมการ	

	 	9.	 นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ	 กรรมการ	

	 	10.	 นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	 กรรมการ

	 	11.	 นายระวิ	คอศิริ	 กรรมการ	

	 	12.	 นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ	 กรรมการ

หมายเหตุ: 	นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ	และนายสมเกียรติ	เจริญกุล	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที	่4	เมษายน	2557	และนายมนตรี	มงคลสวัสดิ์		
	 	 ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวันเดียวกัน	ทั้งนี้จะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 ประกอบด้วย	 นายชนินท์	 ว่องกุศลกิจ	 หรือ	 นายเมธี	 เอื้ออภิญญกุล	 หรือ	 นายองอาจ	 เอื้ออภิญญกุล	 หรือ	 นายวีระเจตน	์	

ว่องกุศลกิจ	หรือ	นายระวิ	คอศิริ	โดย	2	ใน	5	คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และการกำากับดูแลให้การบริหารจัดการ	

เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีป่ฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	โดยปฏบิตัิ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว	 รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไป	

ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

และคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 แก้ไขเพิ่มเติมโดย	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ฉบับที	่4)	พ.ศ.	2551

	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด	“แนวทางปฏิบัติ	บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)	ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท”	เมื่อปี	2552	เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยคำานิยามที่เกี่ยวข้อง	 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

บริษัท	 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท	 วาระการดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง	 อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ	

โครงสร้างการบริหาร

รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				023



คณะกรรมการบริษัท	 การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียงโดยได้มีการปรับปรุง	 แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติฯ	 ดังกล่าว	

เมื่อปี	2554	และ	2555	เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	และสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	

	 นอกเหนอืจากการเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทีม่อีำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการบรษิทัตามทีก่ำาหนดในแนวปฏบิตัิ

ดังกล่าว	ประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำาของกรรมการและเป็นกรรมการอิสระ	มีหน้าที่ปฏิบัติและกำากับดูแลกิจการด้วยความ

มีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลอย่างเคร่งครัด	 ประธานคณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดวาระและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ	 สนับสนุน

การแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นของกรรมการทุกคนรวมทั้งสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจน	นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการเป็น

ผู้ดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 และเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำาหนดและเสนอแนะ

โดยหน่วยงานกำากับดูแล

	 ในการดำาเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัต	ิ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ	

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	 และกฎบัตร	

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	 เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ	 มีต่อ

บทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของกรรมการ	 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจนสร้างความรู	้	

ความเข้าใจในธุรกิจและการดำาเนินงาน	 รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง	 ๆ	 ของบริษัทฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อม	

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม	่ ๆ	 ให้กับกรรมการทุกคน	 ทั้งในด้านการกำากับดูแลกิจการ		

ภาวะอตุสาหกรรม	ธรุกจิ	เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่	ๆ 	ฯลฯ	โดยสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้ารบัการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูร

ที่เป็นประโยชน์	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น	ๆ	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ	 รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อถ่ายทอดความรู	้ ประสบการณ์	 และเทคโนโลยีในด้าน	

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำาอย่างน้อย	

ปีละ	2	ครั้ง	เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ	โดยมีเลขานุการ

บริษัททำารายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการทำา	Board	Retreat	 อย่างต่อเนื่องทุกปี	 เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำาเสนอประเด็น	

ต่าง	ๆ 	ทีน่่าสนใจนอกเหนอืจากการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	และร่วมกนัแสดงความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การทำางานร่วมกนัของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิาร	รวมถงึประโยชน์สำาหรบัการวางแนวทางการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารด้วย

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี	 รวมทั้งการประเมิน	

ความเป็นอิสระของกรรมการ	โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการย่อยทั้ง	3	 คณะประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง	 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

และสรรหาได้กำาหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน	 เน้นรายละเอียดตามบทบาทและหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของ	

กรรมการย่อยแต่ละคณะ	 คณะกรรมการย่อยจะใช้แบบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต้องรายงานต่อ	

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี	โดยมีการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อยแต่ละคณะตั้งแต่ป	ี2555	

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย

	 	1.	 นายสมเกียรติ	เจริญกุล	 ประธานกรรมการ

	 	2.	 นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	 กรรมการ

	 	3.	 นายตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์	 กรรมการ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน	2556	และจะสิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่ง

ในเดือนเมษายน	2559	

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ	 สอบทานความเพียงพอของระบบ	

การควบคุมภายใน	 ระบบการบริหารความเสี่ยง	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และจัดทำารายงานหรือให้	

024				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์	

ของบริษัทฯ	หัวข้อ	http://www.banpu.com/subcommittee.php)

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	ประกอบด้วย

	 	1.	 นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

	 	2.	 นายระวิ	คอศิริ	 กรรมการ

	 	3.	 นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ	 กรรมการ

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	 ปี	 นับตั้งแต่เดือนเมษายน	2556	 และจะสิ้นสุดวาระ	

การดำารงตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

	 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก	2	ด้าน	คือ	การพิจารณา

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ	 พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย	

และหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น	 และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท	 และ	

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ติดตามแผนสืบทอดตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง		

(ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสายขึ้นไป)	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณ	ี	

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	หัวข้อ	http://www.banpu.com/subcommittee.php)

4. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วย

	 	1.	 นายรัตน์	พานิชพันธ์	 ประธานกรรมการ

	 	2.	 นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ	 กรรมการ

	 	3.	 นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	 กรรมการ

	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	นับตั้งแต่เดือนเมษายน	2556	และจะสิ้นสุดวาระการดำารง

ตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง	 ๆ	 ต่อคณะกรรมการบริษัท	

เพือ่อนมุตัหิรอืเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณ	ี(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	หวัข้อ	http://www.banpu.com/	

subcommittee.php)

5. ผู้บริหาร*	ประกอบด้วย

	 	1.	 นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	2.	 นายสมยศ	รุจิรวัฒน์	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 	3.	 นายวรวุฒ	ิลีนานนท์	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

	 	4.	 นางสมฤดี	ชัยมงคล	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	การเงิน

	 	5.	 นายสถิตพงษ์	วัฒนานุชิต	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	บริหารและพัฒนาองค์กร

	 	6.	 นายอัครพงษ์	ไทยานนท์	 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

	 	7.	 นางอุดมลักษณ์	โอฬาร	 ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	องค์กรสัมพันธ์

หมายเหตุ:		*	ผูบ้รหิาร	4	อนัดบัแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบรษิทัฯ	ทีป่ระกาศใช้เมือ่วนัที่	1	มกราคม	2552	ประกอบด้วย	
	 	 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่บริหารจัดการ	หน่วยธุรกิจถ่านหิน	หน่วยธุรกิจไฟฟ้า	การเงิน	บริหารและพัฒนาองค์กร	แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ		
	 	 และองค์กรสัมพันธ	์ มีการแต่งตั้งให้นายสมยศ	 รุจิรวัฒน	์ เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และนายวรวุฒ	ิ ลีนานนท	์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ		
	 	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2556	เป็นต้นไป
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อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำาทุกปี	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ

สงูลงไปตามลำาดบั	โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมนิทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานประจำาปี	เพือ่พจิารณากำาหนด	

ค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม	(รายละเอียดในรายงาน	56-1	เรื่องอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

6. กรรมการอิสระมีจำานวนร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

	 	1.	 นายเกริกไกร	จีระแพทย์	 กรรมการอิสระ

	 	2.	 นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	 กรรมการอิสระ	

	 	3.	 นายตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์	 กรรมการอิสระ

	 	4.	 นายสมเกียรติ	เจริญกุล	 กรรมการอิสระ

	 	5.	 นายรัตน์	พานิชพันธ์	 กรรมการอิสระ

	 	6.	 นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล	 กรรมการอิสระ

	 บริษัท	 บ้านปู	 จำากัด	(มหาชน)	 ได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ตามประกาศคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุที	่ทจ.4/2552	ลงวนัที	่20	กมุภาพนัธ์	

พ.ศ.	2552	เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	(รายละเอียดในรายงาน	56-1	และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที	่ทจ.4/2552		

ลงวันที่	20	กุมภาพันธ	์พ.ศ.	2552)

	

7. เลขานุการบริษัท	

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง	 นางบุญศิริ	 จารุศิริ	 ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท	 โดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ใน	

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	4)	 พ.ศ.	2551	 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุม	

คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว	 ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ	

เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 ที่ต้องปฏิบัติ	 การจัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงาน	

การประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 รายงานการม	ี

ส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร	และดำาเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	(คุณสมบัติ	

ของเลขานุการบริษัทในรายงาน	56-1	เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำาหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

ด้วยเหตุอื่น	ขั้นตอนการดำาเนินการประกอบด้วย

	 1.	 ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวม	

ให้กับคณะกรรมการบริษัท		

	 2.		 ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป	 คุณสมบัติเฉพาะ	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	 และกำาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ	

คัดเลือกเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ	 และให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

เมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแล้วคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ		

และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

	 สำาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดให้มีการติดตาม	

ความคืบหน้าแผนสืบทอดตำาแหน่งที่ครอบคลุมตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	 และผู้บริหารระดับสูง	

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีผู้บริหารที่มีความรู	้ความสามารถ	สามารถสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญต่อไปในอนาคต	
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การตลาด

นโยบายการตลาดของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการดำาเนินงานด้านการตลาดที่ชัดเจน	 โปร่งใส	 ตรงไปตรงมา	 และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ		

เพื่อให้การดำาเนินงานสำาเร็จและบรรลุเป้าหมายร่วมกันดังนี้

	 1.	 รักษาฐานลูกค้าเดิมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ	 ถูกต้อง	 ตรงตามความต้องการของลูกค้า	 และสามารถจัดส่ง	

สินค้าได้ตรงตามกำาหนดเวลา

	 2.	 รักษาฐานลูกค้าในแต่ละภูมิภาค	ในแต่ละผลิตภัณฑ	์และในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม	เพื่อความยั่งยืนในการขาย

	 3.	 สร้างความพร้อมทางการตลาด	เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

	 4.	 แข่งขันทางการตลาดด้วยความสุจริต	 มีจรรยาบรรณและให้ความเคารพต่อลูกค้า	 คู่แข่งขันทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย	

ทุกฝ่าย

	 5.	 มีความชัดเจน	ตรงไปตรงมา	แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย	์ตลอดจนรักษาจุดยืนทางการตลาดที่มั่นคง

	 6.	 เคารพการตัดสินใจของลูกค้า	โดยยึดหลักผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับก่อนเสมอ

	 7.	 มุ่งสร้างการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว	 ด้วยการวางแผนที่ดี	 มีเครื่องมือที่พร้อม	 และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำานาญ		

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

1. ตลาดถ่านหินโลก

	 ตลาดถ่านหินโลกแบ่งออกเป็นตลาดถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน	(Thermal	Coal)	และตลาดถ่านหินที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เหล็ก	(Coking	Coal)	 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนเท่านั้น	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ		

อยู่ในตลาดนี้	ตลาดถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน	ซึ่งบริษัทฯ	จำาหน่ายถ่านหินกว่าร้อยละ	80	

ให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้

	 ตลาดถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนจะแบ่งออกเป็น	2	ตลาดหลัก	ๆ 	ได้แก	่ตลาดแปซิฟิก	(Pacific)	และตลาดแอตแลนติก	

(Atlantic)	ผู้ใช้ถ่านหินส่วนใหญ่ในตลาดแปซิฟิกคือผู้ใช้ที่อยู่ในเอเชีย	เช่น	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	ไต้หวัน	อินเดีย	เป็นต้น	ญี่ปุ่นจัดเป็น	

ผู้ใช้ถ่านหินคุณภาพสูงและต้องการความมั่นคงในการส่งมอบสูง	 จึงมักซื้อถ่านหินในราคาสูงกว่าราคาตลาดจร	 (Spot	Market)	

ทำาให้ผู้ผลิตถ่านหินคุณภาพดีมักจะมุ่งไปที่ตลาดญี่ปุ่นเป็นลำาดับแรก	 สำาหรับถ่านหินคุณภาพตำ่า	 มีตลาดหลักอยู่	2	 ตลาด	 คือ		

จีนและอินเดีย	 แต่เป็นตลาดที่ซื้อถ่านหินในราคาตำ่าเพราะถ่านหินคุณภาพตำ่าในตลาดมีอุปทานส่วนเกินมากทำาให้มีการแข่งขัน	

ทางด้านราคาสูง	ส่วนผู้ผลิตและส่งออกถ่านหินในภูมิภาคนี้มี	2	ประเทศหลัก	ได้แก	่อินโดนีเซีย	และออสเตรเลีย	โดยถ่านหินที่ผลิต

ส่วนใหญ่จะส่งออกไปจำาหน่ายให้กับผู้ใช้ในเอเชียเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งผลิต

	 ผู้ใช้ถ่านหินในตลาดแอตแลนติกส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าในยุโรป	 โดยมีประเทศผู้ผลิตรายใหญ่	4	 ประเทศคือ	 โคลอมเบีย		

แอฟริกาใต้	 รัสเซีย	 และสหรัฐอเมริกา	 แต่เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินในยุโรปมีแนวโน้มที่จะไม่เติบโต	 ทำาให้ผู้ผลิตถ่านหิน	

ในแอฟริกาใต้และรัสเซียพยายามขยายตลาดเข้ามาในเอเชียมากขึ้น

	 ในปีที่ผ่านมาผู้ผลิตถ่านหินในออสเตรเลียมีแรงกดดันที่จะต้องส่งออกถ่านหินเพิ่มขึ้นหลังจากการก่อสร้างส่วนต่อขยายของท่าเรือ

ขนถ่ายถ่านหินนิวคาสเซิล	(Newcastle)	 แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ผลิตถ่านหินได้มีการทำาสัญญากับบริษัทรถไฟ	 และท่าเรือ		

ที่จะต้องขนถ่ายถ่านหินในปริมาณตามข้อตกลง	 ถ้าขนในปริมาณตำ่ากว่าที่ตกลงจะถูกปรับ	(Take	or	Pay	Agreement)	 แต่เนื่องจาก	

ความต้องการถ่านหนิคณุภาพสงูในเอเชยีมกีารเตบิโตน้อยทำาให้ผูผ้ลติถ่านหนิในออสเตรเลยีต้องผลติถ่านหนิคณุภาพตำา่ลงเพือ่ส่งไปขาย	

ยังจีน	 โดยถ่านหินที่ผลิตนี้จะไม่ผ่านกระบวนการล้าง	 ทำาให้มีต้นทุนตำ่าลงจึงสามารถแข่งขันราคาในตลาดจีนได้แต่คุณภาพถ่านหิน	

ที่ได้มีค่าความร้อนตำ่าลงและมีปริมาณเถ้าสูงขึ้น
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	 ในทางตรงกันข้าม	 ความต้องการถ่านหินนำาเข้าในยุโรปหดตัวลงจากการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าจำานวนมาก	 ถึงแม	้

ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศโคลอมเบียจะมีปัญหาการนัดหยุดงานประท้วงของคนงาน	 ทำาให้ส่งออกถ่านหินได้น้อยลง	 แต่ตลาด

ถ่านหินในยุโรปยังคงอยู่ในสภาพอุปทานล้นตลาดเพราะความต้องการที่ลดลงและมีถ่านหินจากแหล่งอื่นเข้ามาชดเชยส่วนที่หายไป	

ของโคลอมเบีย

	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 จำาหน่ายถ่านหินที่ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียจำานวน	29.1	 ล้านตัน	 โดยส่งไปจำาหน่ายยังจีนมากที่สุด		

ในสัดส่วนร้อยละ	28	ของปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินทั้งหมด	ส่วนใหญ่เป็นการจำาหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ	่รองลงมา	

ได้แก่ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียมีสัดส่วนการขายร้อยละ	16	 และร้อยละ	11	 ตามลำาดับ	 จะเห็นได้ว่าการจำาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ		

กระจายตัวครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาคของโลก	 แต่การจำาหน่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในตลาดเอเชียที่มีการเติบโตสูงและกระจายออกไป	

ในประเทศต่าง	ๆ	เพื่อความมั่นคงด้านรายได	้

	 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

	 การแข่งขันในปี	2556	ยังคงมีความรุนแรงเนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินมากโดยเฉพาะถ่านหินคุณภาพตำ่าจากอินโดนีเซีย	 อย่างไร

ก็ตาม	 ปริมาณถ่านหินคุณภาพสูงในตลาดไม่ได้มีอุปทานส่วนเกินมากเหมือนกับถ่านหินคุณภาพตำ่าเนื่องจากปริมาณสำารองมีจำากัด		

และถ่านหินของบริษัทฯ	ส่วนใหญ่เป็นถ่านหินคุณภาพสูงจึงสามารถบริหารจัดการได้โดยใช้กลยุทธ์หลักดังนี้

	 •	 รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดเพิ่มขึ้น

	 	 บริษัทฯ	 เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าและจัดส่งสินค้าให้ตรงตามกำาหนดเวลาพร้อมทั้งมีระบบ

ติดตามในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนต่าง	 ๆ	 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ	 ไว้	 ในขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 ได้ขยายตลาดเพิ่มในจีน		

ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และความต้องการใช้ถ่านหินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 ได้ขยายตลาดใหม่ไปยังสหรัฐอเมริกา		

เพื่อกระจายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นพร้อมกันนี้ได้ขยายตลาดในอินโดนีเซียซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม	

ความมั่นคงด้านการขาย

Percentage of 2013 Sales Volume by Country

China 28%

Japan 16%

Indonesia 11%

India 9%

Korea 7%

Philippines 7%

Thailand 6%

Taiwan 6%

Malaysia 3%

New Zealand 1%Italy 3%

Hong Kong 1%
U.S.A. 2%
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	 •	 การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย

	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการจัดแบ่งส่วนตลาดออกเป็นกลุ่ม ๆ	 ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าและจัดให้	

มีเจ้าหน้าที่ขายดูแลลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดโรงไฟฟ้าถ่านหินในญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นตลาดที่ให้ราคาสูง	

เพราะต้องการถ่านหนิคณุภาพดแีละต้องการความมัน่คงในการส่งมอบสงู	บรษิทัฯ	มถ่ีานหนิคณุภาพด	ีมท่ีาเรอืขนถ่ายถ่านหนิของตนเอง	

ทำาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยังมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้ถ่านหินขนาดใหญ่	

ในจีน	 เกาหลีใต้	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 และอินเดีย	 โดยการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละตลาดทำาให้บริษัทฯ	 มีฐานลูกค้า	

ที่มั่นคงในตลาดดังกล่าว	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดถ่านหินในอินโดนีเซียโดยมุ่งเน้นไปที่โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่	

เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง	มีความต้องการใช้ถ่านหินสมำ่าเสมอและมีความมั่นคงสูง

	 •	 การบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 	 จากการที่บริษัทฯ	 มีเหมืองถ่านหินหลายแหล่งในอินโดนีเซียทำาให้มีถ่านหินหลายคุณภาพ	 บริษัทฯ	 ได้มีการนำาถ่านหินจาก

แหล่งต่าง	 ๆ	 มาผสมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดทำาให้สามารถเพิ่มราคาถ่านหินโดยรวม	

ของบริษัทฯ	 ขึ้นได้	 บริษัทฯ	 ได้นำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ	(Shipment	Demand	Pull)	 ทำาให้

สามารถวางแผนการผลิต	 การกองเก็บ	 การขนส่งถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบถ่านหินให้ลูกค้าได้ถูกต้อง		

เเม่นยำาทั้งปริมาณและคุณภาพ

	 •	 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวทำาให้มีลูกค้าประจำาอยู่เป็นจำานวนมาก	 โดยเน้น	

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 •	 การแจ้งผลการด�าเนินงานให้ลูกค้าทราบอย่างสม�า่เสมอ

	 	 	 บริษัทฯ	 แจ้งผลการดำาเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ	 ให้ลูกค้าทราบทุก	 ๆ	 ไตรมาส	 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าบริษัทฯ	

สามารถผลิตและส่งมอบถ่านหินให้ได้ตามข้อตกลงกับลูกค้า	และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในระยะยาว

	 	 •	 การเยี่ยมลูกค้า

	 	 	 นอกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายแล้ว	 บริษัทฯ	 ได้ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการผลิต	 และการควบคุมคุณภาพออกไปเยี่ยม

ลกูค้า	เพือ่รบัทราบปัญหาต่าง	ๆ 	และข้อกงัวลใจของลกูค้าพร้อมทัง้นำากลบัมาพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัฯ	นอกจากนี	้ยงัได้	

จัดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เดินทางไปพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าเป็นประจำาเพื่อให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้า	

มากขึ้นอันจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว

	 	 •	 การสนับสนุนทางด้านเทคนิค

	 	 	 บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการใช้งานถ่านหิน	(Coal	Utilization	Expert)	ในการให้คำาแนะนำาและ	

ช่วยเหลือลูกค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานถ่านหินของบริษัทฯ	อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนของลูกค้าลง

	 	 •	 การพัฒนาระบบติดตามการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า

	 	 	 บรษิทัฯ	ได้พฒันาระบบตดิตามการตอบข้อร้องเรยีนของลกูค้าเพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อร้องเรยีนทกุข้อของลกูค้าได้รบัการแก้ไข	

ที่รวดเร็วและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลการแก้ไข	 พร้อมกันนี้บริษัทฯ	 ได้นำาข้อร้องเรียนต่าง	 ๆ	 มาปรับปรุงกระบวนการทำางานภายใน		

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต

	 	 •	 เสริมสร้าง	“BANPU”	Brand	อย่างต่อเนื่อง

	 	 	 บริษัทฯ	ยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ	 “BANPU”	Brand	 ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านพลังงานชั้นแนวหน้าในเอเชีย		

ผ่านการดำาเนินธุรกิจถ่านหินโดยเน้นการเป็นผู้ผลิตและส่งมอบถ่านหินที่มีความน่าเชื่อถือ	 มีความมั่นคงในการส่งมอบทั้งคุณภาพ	

และปริมาณ	และมีความพร้อมในการจัดหาถ่านหินในระยะยาว	นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยังได้เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนการประชุมถ่านหินโลก

ในที่ต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในการประชุมถ่านหินโลกในที่ต่าง	ๆ	ทำาให้บริษัทฯ	

เป็นที่รู้จักของผู้ผลิต	ผู้จำาหน่ายและผู้ใช้ถ่านหินจากทั่วโลกมากยิ่งขึ้น	ปัจจุบัน	“BANPU”	Brand	ได้รับการยอมรับในตลาดโลกในฐานะ

ที่เป็นบริษัทผลิตถ่านหินชั้นนำาของโลกรายหนึ่ง
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2.  ตลาดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

	 ถ่านหนิทีผ่ลติในประเทศอนิโดนเีซยีส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหนิชนดิใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อน	(Thermal	Coal)	โดยส่วนใหญ่จะส่งออก	

ไปขายในต่างประเทศ	 ส่วนความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียนั้น	 แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังน้อยกว่ากำาลังการผลิต

มากโดยในปีที่ผ่านมาความต้องการใช้ถ่านหินภายในอินโดนีเซียคาดว่าอยู่ที่ประมาณ	75	 ล้านตัน	 ซึ่งคิดเป็นปริมาณเพียงร้อยละ	15		

ของปริมาณการผลิตถ่านหินทั้งประเทศทำาให้ต้องส่งถ่านหินส่วนที่เหลือออกไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ	 ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ยังเป็น	

ประเทศที่อยู่ในเอเชียเนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งผลิต	 ดังนั้นอุตสาหกรรมถ่านหินในอินโดนีเซียจึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมถ่านหิน	

ในตลาดโลก

	 ความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียเองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง	2	-	3	 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

แบบเร่งด่วนจำานวน	10,000	 เมกกะวัตต์ของรัฐบาลอินโดนีเซีย	(Fast	Track	Program)	 เพื่อให้มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าพอเพียงกับ	

ความต้องการใช้ภายในประเทศ	 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงเพราะการผลิตไฟฟ้า	

จากถ่านหินจะมีต้นทุนตำ่ากว่านำ้ามันมาก	การใช้ถ่านหินในอินโดนีเซียในปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ	70	ใช้ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า	

ร้อยละ	10	ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต	์ส่วนที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	ความต้องการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมการผลิตกระแส	

ไฟฟ้าในอินโดนีเซียนั้นกว่าร้อยละ	75	 จะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ	Perusahaan	Listrik	Negara	(PLN)	 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของ	

รัฐบาลอินโดนีเซีย	ส่วนที่เหลือจะเป็นของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(Independent	Power	Producers	:	IPPs)	

	 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	จำาหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซียจำานวน	3.2	ล้านตัน	คิดเป็นร้อยละ	11	ของปริมาณการจำาหน่ายถ่านหิน

ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ที่ผลิตในอินโดนีเซียแต่คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ	4.3	 ของความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซีย	

เท่านั้น	 ถ่านหินที่ใช้ภายในประเทศอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะเป็นถ่านหินคุณภาพตำา่เนื่องจากโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่ในอินโดนีเซียได้รับ	

การออกแบบให้ใช้ถ่านหนิคณุภาพตำา่เพราะมปีรมิาณสำารองมาก	แต่ถ่านหนิทีบ่รษิทัฯ	มอียูส่่วนใหญ่เป็นถ่านหนิทีม่คีณุภาพสงูซึง่ส่งออก	

ไปจำาหน่ายในต่างประเทศจะได้ราคาสงูกว่าการจำาหน่ายในประเทศเพราะตลาดถ่านหนิคณุภาพสงูในอนิโดนเีซยีมจีำากดั	ส่วนใหญ่จะเป็น

โรงไฟฟ้ารุ่นเก่าที่ยังใช้ถ่านหินคุณภาพสูงอยู่	โดยบริษัทฯ	จะเน้นการจำาหน่ายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นหลัก	ในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ	จำาหน่ายถ่านหินให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ	82	ของปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินภายในอินโดนีเซีย	ที่เหลือ

เป็นการจำาหน่ายให้กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต	์อุตสาหกรรมกระดาษ	และอื่น	ๆ

	 ตลาดถ่านหินคุณภาพตำ่าจะมีการแข่งขันกันสูงเนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายทำาให้ราคาถ่านหินที่ขายได้ไม่สูงเท่ากับการส่งออก	

ไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่มีพันธะที่จะต้องจำาหน่ายถ่านหินให้กับผู้ใช้ภายในประเทศตามปริมาณ

ที่รัฐบาลกำาหนดเพื่อให้พอเพียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศ	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณการขายภายในประเทศ	

เช่นกันเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตถ่านหินหลักของบริษัทฯ	ประเทศหนึ่ง

	

	 คู่แข่งขันที่สำาคัญ

	 คู่แข่งขันที่สำาคัญในตลาดถ่านหินในอินโดนีเซียได้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่	 เช่น	PT	Bukit	Asam,	PT	Adaro	Indonesia,	PT	Kideco	

Jaya	Agung,	PT	Arutmin	Indonesia,	PT	Kaltim	Prima	Coal,	PT	Berau	Coal	 เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังมีคู่แข่งขันรายเล็กอีกเป็น	

จำานวนมากซึ่งจะขายถ่านหินในราคาที่ตำ่ากว่าและมุ่งเน้นลูกค้าขนาดเล็ก

	 คู่แข่งขันที่สำาคัญในตลาดโลกนอกจากจะเป็นผู้ผลิตถ่านหินในอินโดนีเซียด้วยกันแล้ว	 ยังมีผู้ผลิตและผู้ค้าถ่านหินรายใหญ่ใน

ออสเตรเลยี	แอฟรกิาใต้	และรสัเซยีทีม่อียูเ่ป็นจำานวนมาก	นอกจากนี	้ยงัมผีูผ้ลติถ่านหนิจากสหรฐัอเมรกิาและโคลอมเบยีที่ได้นำาถ่านหนิ	

เข้ามาขายในเอเชียในช่วงที่ราคาถ่านหินในภูมิภาคนี้ปรับตัวสูงขึ้น	 แต่เมื่อราคาถ่านหินปรับตัวลดลง	 ถ่านหินจากสหรัฐอเมริกาและ

โคลอมเบียก็เข้ามาขายได้น้อยลงเนื่องจากต้องเสียค่าขนส่งทางทะเลสูงกว่าถ่านหินที่มาจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียเนื่องจาก	

ระยะทางการขนส่งที่ไกลกว่า
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	 นโยบายด้านราคา

	 ราคาถ่านหนิจะถกูกำาหนดตามคณุภาพของถ่านหนิโดยองิกบัราคาถ่านหนิในตลาดโลกในขณะทีต่กลงซือ้ขายกนั	บรษิทัฯ	มนีโยบาย	

ที่จะกำาหนดราคาจำาหน่ายถ่านหินไม่ให้ตำ่ากว่าราคาขั้นตำ่าที่รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ	 โดยมีการกระจายการตกลงราคาออกไปอยู่ใน	

ช่วงต่าง	 ๆ	 ของปีขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทำาไว้กับลูกค้าที่มีทั้งแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรียกว่า		

Index	Link	 บริษัทฯ	 ได้ปรับสัดส่วนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด	

ในขณะนั้นโดยใช้การซื้อขายถ่านหินในตลาดอนุพันธ	์(Coal	Swap)	เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด

	 คู่แข่งขันรายใหญ่ในอินโดนีเซียมีนโยบายราคาที่คล้ายคลึงกันคือจะกำาหนดราคาจำาหน่ายถ่านหินไม่ให้ตำ่ากว่าราคาขั้นตำ่าที่รัฐบาล

อินโดนีเซียประกาศ	ดังนั้นการแข่งขันราคาในตลาดภายในอินโดนีเซียเองจึงมีไม่มากนัก	ผู้ผลิตรายเล็กจะขายในราคาที่ตำ่ากว่า	แต่จะมี	

ตลาดหลกัเป็นผูใ้ช้รายเลก็เท่านัน้เพราะผูซ้ือ้รายใหญ่ส่วนใหญ่เป็นรฐัวสิาหกจิของอนิโดนเีซยีต้องซือ้ถ่านหนิในราคาทีร่ฐับาลอนิโดนเีซยี

ประกาศ	อีกทั้งผู้ซื้อรายใหญ่เหล่านี้ต้องการความมั่นคงในการส่งมอบสูงจึงเลือกที่จะซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่เป็นหลัก

	 ลักษณะของลูกค้า

	 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	ยังคงเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงและมีความต้องการใช้

ถ่านหนิค่อนข้างแน่นอนในแต่ละปีกระจายอยู่ในประเทศต่าง	ๆ 	เช่น	ญีปุ่น่	เกาหลีใต้	ไต้หวนั	จนี	อนิเดยี	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	อนิโดนเีซยี	

และบางประเทศในยุโรป	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จำาหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมอื่น	 ๆ	 ด้วย	 เช่น	 ปูนซีเมนต	์ ปิโตรเคมี	 กระดาษ	

พลาสติกและเคมีภัณฑ์	เป็นต้น	

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

Coal Demand by Sector

 Cement IPP SPP Other Industry*

Million Tonnes

Jan - Nov 2012

Jan - Nov 2013

Remark:  * Included coal stock at Trader’s Coal Center



032				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

3.  ตลาดถ่านหินในประเทศไทย

	 ปัจจุบันนี้กว่าร้อยละ	90	 ของถ่านหินที่ใช้ในภาคเอกชนเป็นถ่านหินที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศเนื่องจากปริมาณสำารองถ่านหิน	

ในประเทศมีจำากัด	 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ	 โดยในช่วง	11	 เดือนแรกของปี	2556		

มีปริมาณการใช้ถ่านหินประมาณ	6.4	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ	0.3	 ล้านตัน	 ในจำานวนนี้เป็นถ่านหิน	

ที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศประมาณ	5	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นประมาณ	0.2	ล้านตัน	และเป็นถ่านหินที่ผลิตในประเทศประมาณ	1.4	ล้านตัน	

เพิ่มขึ้นประมาณ	0.1	ล้านตัน	รองลงได้แก่กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(Independent	Power	Producers	:	IPPs)	มีปริมาณการใช้ถ่านหิน	

ในช่วง	11	เดอืนแรกของปี	2556	ประมาณ	5.2	ล้านตนั	เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนประมาณ	0.3	ล้านตนั	โดยทัง้หมดเป็นถ่านหนิ	

ที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศ	 สำาหรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(Small	Power	Producers	:	SPPs)	 มีปริมาณการใช้ถ่านหินในช่วง		

11	 เดือนแรกของปี	2556	ประมาณ	2.1	ล้านตัน	ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ	0.2	ล้านตัน	ที่เหลือเป็นการใช้ถ่านหิน	

ในอุตสาหกรรมอื่น	ๆ	เช่น	อุตสาหกรรมกระดาษ	ปิโตรเคม	ีสิ่งทอ	และอาหาร	เป็นต้น	รวมถึงถ่านหินที่นำาเข้ามากองเก็บยังคลังสินค้า	

ของผู้ค้าถ่านหิน	ซึ่งมีปริมาณรวมทั้งหมดประมาณ	3.7	ล้านตัน	ในช่วง	11	เดือนแรกของป	ี2556	ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	

ประมาณ	1.9	 ล้านตัน	 เนื่องจากในปีก่อนหน้าผู้ค้าถ่านหินได้นำาถ่านหินเข้ามากองเก็บไว้มาก	 ดังนั้นในช่วงต้นปี	2556	 เมื่อราคา	

ถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น	กลุ่มผู้ค้าถ่านหินจึงชะลอการนำาเข้าและนำาถ่านหินในสต็อกออกจำาหน่ายทดแทน

	 ลักษณะตลาดถ่านหินในประเทศไทยแบ่งเป็น	3	กลุ่มใหญ่	ๆ	คือ

	 1.	 ผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่:	ได้แก่	ผู้ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต	์อุตสาหกรรมปิโตรเคม	ีอุตสาหกรรมกระดาษขนาดใหญ	่รวมถึง

กลุม่ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็	(SPPs)	ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะนำาเข้าถ่านหนิจากต่างประเทศโดยตรงโดยจะซือ้ถ่านหนิส่วนใหญ่จากผูป้ระกอบการ	

ที่มีความน่าเชื่อถือ	ทำาให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหินรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ด้วย	

	 2.	 กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(IPPs):	 กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศ	

จึงมีปริมาณเหลือสำาหรับซื้อในตลาดจรเพียงเล็กน้อย	ทำาให้ตลาดนี้ไม่มีการแข่งขันมากนัก

	 3.		 กลุ่มผู้ใช้ถ่านหินรายเล็ก:	กลุ่มผู้ใช้ถ่านหินรายเล็กมีจำานวนมาก	แต่ละรายจะใช้ถ่านหินในปริมาณน้อย	ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มนี้	

ส่วนใหญ่จะซื้อถ่านหินจากผู้ประกอบการค้าถ่านหินที่มีพื้นที่กองเก็บ	 หรือสามารถทยอยส่งมอบได้เนื่องจากโรงงานมีขนาดเล็ก	

และมีพื้นที่กองเก็บน้อยจึงรับถ่านหินแต่ละครั้งได้ในปริมาณน้อย	 นอกจากนี้	 เครื่องจักรของโรงงานขนาดเล็กหลายโรงงานต้องการใช้

ถ่านหินที่เป็นก้อน	 ไม่สามารถใช้ถ่านฝุ่นได้	 ดังนั้นผู้ประกอบการหลายรายจึงต้องมีกระบวนการคัดขนาดถ่านหินก่อนทยอยส่งมอบ	

ให้ลกูค้าและขายถ่านฝุน่ให้กบัโรงงานทีส่ามารถใช้ถ่านฝุน่ได้	เช่น	โรงงานปนูซเีมนต์	เป็นต้น	ตลาดในกลุม่นีจ้ะมกีารแข่งขนัสงูเนือ่งจาก

มีผู้ค้าหลายรายและการตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำาคัญ

	 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

	 •	 ถ่านหินผลิตในประเทศไทย

	 	 บริษัทฯ	ได้หยุดผลิตถ่านหินในประเทศไทยเนื่องจากปริมาณสำารองหมด

	 •	 ถ่านหินน�าเข้าจากต่างประเทศ

	 	 ตลาดถ่านหนินำาเข้ามกีารแข่งขนัค่อนข้างสงูเนือ่งจากลกัษณะธรุกจิเป็นแบบซือ้มาขายไป	ทำาให้มผีูค้้ารายใหม่เข้ามาในตลาด

ได้ง่าย	บริษัทฯ	ได้กำาหนดกลยุทธ์การแข่งขันดังนี้

	 	 •	 ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ

	 	 	 บริษัทฯ	 ยังคงเน้นในเรื่องของการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงกับข้อตกลงกับลูกค้า	 ทั้งในแง่ของปริมาณ	 คุณภาพ		

และระยะเวลาส่งมอบ	 และการที่บริษัทฯ	 มีแหล่งถ่านหินของตนเองที่ประเทศอินโดนีเซียทำาให้มีความมั่นคงในการจัดหาถ่านหินและ	

มีความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง	 ทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ	มาอย่างยาวนาน	ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความมั่นคงในการส่งมอบสูง
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	 	 •	 การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย

	 	 	 บริษัทฯ	 จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่แน่นอนและต้องการความมั่นคงและ	

ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง	ทำาให้บริษัทฯ	มีความได้เปรียบคู่แข่งขันรายอื่น	ๆ	เพราะมีแหล่งถ่านหินของตนเอง	อีกทั้งยังสามารถ

หลกีเลีย่งการแข่งขนัทีร่นุแรงได้เพราะคูแ่ข่งขนัทีม่แีหล่งถ่านหนิเป็นของตนเองนัน้มไีม่มากนกั	ทำาให้ลกูค้าในกลุม่นีต้้องการสร้างความ

สัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัทฯ	เพื่อให้มีแหล่งถ่านหินใช้ในระยะยาว

	 	 •	 คลังสินค้า	(Coal	Distribution	Center)

	 	 	 บรษิทัฯ	มคีลงัสนิค้า	2	แห่งเพือ่ใช้กองเกบ็ถ่านหนิทีน่ำาเข้ามาจากต่างประเทศก่อนทีจ่ะทยอยส่งมอบให้ลกูค้า	ทำาให้บรษิทัฯ		

มีความมั่นคงในการส่งมอบถ่านหินมากยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาคลังสินค้าโดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตาม	

ข้อกำาหนดของการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดัและดแูลเรือ่งผลกระทบต่อชมุชนในบรเิวณใกล้เคยีงเพือ่ให้เป็นตวัอย่างของคลงัสนิค้า	

ที่ได้มาตราฐานสากลและให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องการส่งมอบในระยะยาว

 คู่แข่งขันที่สำาคัญ

	 ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการค้าถ่านหินในประเทศไทยประมาณ	20	 ราย	 คู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตถ่านหินในประเทศมีน้อยราย	

และเป็นรายเล็กเนื่องจากปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศมีน้อย	 ดังนั้นคู่แข่งที่สำาคัญจึงเป็นผู้ค้าที่นำาเข้าถ่านหินมาจากต่างประเทศ

เป็นหลัก	 ได้แก่	 บริษัท	 ลานนารีซอร์สเซส	 จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	 ยูนิค	 ไมนิ่ง	 เซอร์วิสเซส	 จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	 เอเชีย	 กรีน		

เอนเนอจี	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	จำากัด	(มหาชน)	เป็นต้น	ผู้ประกอบการหลายรายมีคลังสินค้าสำาหรับกองเก็บ	

ถ่านหินเพื่อทยอยส่งมอบให้ลูกค้า	 แต่เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งถ่านหินเป็นของตนเองทำาให้มีความเสี่ยงในเรื่อง	

ของต้นทุน	 คุณภาพถ่านหินและระยะเวลาการส่ง	 นอกจากนี้	 ยังมีผู้ค้าถ่านหินรายใหญ่ในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ใช	้

ถ่านหินรายใหญ่ที่สามารถซื้อได้ครั้งละ	1	ลำาเรือ	เพราะผู้ค้าเหล่านี้ไม่มีพื้นที่กองเก็บจึงต้องส่งมอบถ่านหินทั้งลำาเรือในคราวเดียว	ผู้ค้า	

ถ่านหินดังกล่าวได้แก่	Rio	Tinto,	Glencore,	Noble	Energy,	Eastern	Energy,	Phenix	Commodity	เป็นต้น	อย่างไรก็ตามผู้ค้าถ่านหิน

รายใหญ่เหล่านี้ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดผู้ใช้รายเล็กเพราะผู้ใช้รายเล็กจะรับถ่านหินในปริมาณน้อยในลักษณะทยอยส่งมอบ		

ทำาให้การแข่งขันในตลาดผู้ใช้รายเล็กเป็นการแข่งขันกันของผู้ประกอบการค้าถ่านหินในประเทศที่มีคลังสินค้า	 หรือผู้ประกอบการ	

ที่สามารถนำาถ่านหินเข้ามาด้วยเรือขนาดเล็กเท่านั้น

 นโยบายด้านราคา

	 ราคาจำาหน่ายถ่านหนิของบรษิทัฯ	จะองิกบัราคาถ่านหนิในตลาดโลกในช่วงทีม่กีารเสนอขาย	เพือ่ให้สะท้อนสภาพตลาดในขณะนัน้	

และจะมีการปรับราคาให้สะท้อนคุณภาพถ่านหินจริง	 ราคาขายถ่านหินที่ขายให้ลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง	ๆ	

คือปริมาณที่สั่งซื้อ	ข้อกำาหนดด้านคุณภาพ	และเงื่อนไขอื่น	ๆ	ที่ตกลงกับลูกค้า	ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ	ทำาการขนส่งให้ด้วย	

ราคาที่เสนอขายก็จะรวมค่าระวางเรือเดินสมุทร	และค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ขึ้นอยู่กับจุดส่งมอบสินค้าที่ตกลงกัน	และในกรณีนี้	บริษัทฯ	จะทำา

สัญญาเช่าเรือเดินสมุทรให้เพียงพอสำาหรับการขนส่งถ่านหินตามปริมาณและระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญา	 เพื่อป้องกันความผันผวน	

ของค่าระวางเรือ
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	 ลักษณะของลูกค้า

	 กลุ่มผู้ใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมสามารถแบ่งตามลักษณะเครื่องจักรที่ใช้งานถ่านหินและการซื้อถ่านหินได้เป็น	4	กลุ่มใหญ่	ๆ	

ดังนี้

	 •	 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์	 ซึ่งใช้ถ่านหินในกระบวนการการเผาปูนซีเมนต์	 และนับเป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุดของ	

ภาคเอกชนในประเทศไทย	ลูกค้าในกลุ่มนี้มีจำานวนน้อยราย	แต่ละรายจะมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก	

	 •	 โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	 (IPP)	 เป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่และทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาว	

กับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

	 •	 อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนำ้า	 ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอนำ้าขนาดใหญ่	 และนำาไอนำ้าที่ได้	

ไปผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนำ้าบางส่วนจะนำาไปใช้ให้ความร้อนในกระบวนการผลิต	 เช่น	 อุตสาหกรรมกระดาษ	 ปิโตรเคมี	 สิ่งทอ		

รวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก	(SPP)

	 •	 อุตสาหกรรมอื่น	ๆ	ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในหม้อไอนำ้าขนาดเล็ก	เช่น	อุตสาหกรรม

กระดาษ	ปิโตรเคมี	อาหาร	และสิ่งทอ	นอกจากนี้	ยังมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผา	อบ	ต้มในกระบวนการผลิต		

เช่น	อุตสาหกรรมเคม	ีอาหารสัตว	์เป็นต้น	ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใช้รายย่อยที่มีปริมาณการใช้ต่อรายไม่มากนักแต่มีจำานวนมาก

	 บริษัทฯ	 จะมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ	่2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนำา้	

เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสมำ่าเสมอ	ต้องการความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสูง	สำาหรับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า

อิสระนั้น	ส่วนใหญ่จะทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวกับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศไว้แล้ว	ทำาให้แทบจะไม่มีการออกมาซื้อในตลาดจร

เหมือนลูกค้ากลุ่มอื่น	ๆ

ภาวะการแข่งขัน

1.  สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหิน

	 ภาวะอตุสาหกรรมถ่านหนิในตลาดโลกในปีทีผ่่านมายงัคงมกีารแข่งขนัสงูเนือ่งจากมอีปุทานส่วนเกนิมาก	ถงึแม้จะมปัีญหาการผลติ

ในหลายประเทศกต็าม	ในขณะเดยีวกนัความต้องการถ่านหนิยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	แม้จะมกีารชะลอตวัของการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของจนีและอนิเดยีซึง่เป็นผูน้ำาเข้าถ่านหนิรายใหญ่กต็าม	การมอีปุทานส่วนเกนิอยูม่ากทำาให้ราคาถ่านหนิปรบัตวัลดลงในช่วงต้นปีทีผ่่านมา	

และมีการฟื้นตัวในช่วงปลายปีจากการปรับราคาจำาหน่ายถ่านหินภายในจีน

	 ตลาดถ่านหินในปี	2556	มีปริมาณการนำาเข้าโดยรวมประมาณ	885	ล้านตัน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ	4	มีปริมาณ

การนำาเข้ากว่าร้อยละ	75	 เป็นการนำาเข้าของประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย	 เช่น	 จีน	 อินเดีย	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน	 โดยปริมาณ	

การนำาเข้ารวมของทวีปเอเชียในปีที่ผ่านมามีการเติบโตประมาณร้อยละ	7.4	 จากปีก่อนหน้า	 จีนเป็นประเทศที่มีการนำาเข้าถ่านหิน	

ชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนมากที่สุดในโลก	 โดยในปีที่ผ่านมามีปริมาณการนำาเข้าถึง	152	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ	3.6		

รองลงมาคืออินเดียซึ่งมีปริมาณการนำาเข้าถ่านหินในปีที่ผ่านมาประมาณ	136	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	26.9	 จากปีก่อนหน้า		

ซึง่ถอืเป็นอตัราการเตบิโตทีส่งูทีส่ดุในโลก	เนือ่งจากการผลติถ่านหนิภายในอนิเดยีเตบิโตไม่ทนักบัความต้องการ	ทำาให้อนิเดยีต้องนำาเข้า	

ถ่านหินจากต่างประเทศมาก	 ในปีที่ผ่านมาอินเดียมีการนำาเข้าถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนแซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ

สองของโลก	 ถึงแม้การนำาเข้าถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนของญี่ปุ่นจะตกลงไปอยู่อันดับสาม	 แต่ปริมาณการนำาเข้าของญี่ปุ่น	

ก็ยังคงอยู่ในระดับสูง	 เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นยังคงหยุดเดินเครื่องจากข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย	 ทำาให้ญี่ปุ่นต้อง	

เดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าถ่านหนิเตม็กำาลงัการผลติ	ในขณะทีป่รมิาณการนำาเข้าถ่านหนิของเกาหลีใต้และไต้หวนัยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ถงึแม้	

จะเติบโตในปริมาณน้อยก็ตาม



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				035

	 ในปีทีผ่่านมาการนำาเข้าถ่านหนิในยโุรปมปีรมิาณลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ	5.6	ทัง้นี้ในช่วงต้นปีทีผ่่านมามกีารปลดระวาง	

โรงไฟฟ้าเก่าในยุโรปเป็นจำานวนมากจากข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป	(European	Large	Combustion	Plant	Directive:	

LCPD)	ทีม่เีป้าหมายในการปลดระวางโรงไฟฟ้าเก่าที่ไม่มปีระสทิธภิาพ	เพือ่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง	ประกอบกบัสเปน

และโปรตุเกสสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนำ้าได้มากในช่วงครึ่งปีแรกทำาให้การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินใน	2	 ประเทศนี้	

ลดลงมาก	
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	 ถึงแม้การนำาเข้าถ่านหินของหลายประเทศในยุโรปจะลดลงแต่การนำาเข้าถ่านหินของอังกฤษและเยอรมันกลับปรับตัวเพิ่มขึ้น	

เนื่องจากกำาไรจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมาก	ทำาให้ส่วนใหญ่มีการเดินเครื่อง

โรงไฟฟ้าถ่านหินเต็มกำาลังการผลิต	 ในเยอรมันมีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ทำาให้มีการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นถึงแม้เยอรมันจะให้

ความสำาคัญกับพลังงานทดแทนก่อนก็ตาม	

	 จากการที่กำาไรจากการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินสูงกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมาก	 ทำาให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน	

ที่ยังไม่ได้ปลดระวางในยุโรปส่วนใหญ่เดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิต	ทำาให้ปริมาณการนำาเข้าถ่านหินโดยรวมลดลงไม่มากนัก	ทั้ง	ๆ	ที่มี

การปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าจำานวนมากก็ตาม
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	 ด้านการส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในปี	2556	 นั้น	 มีปริมาณการส่งออกทั้งหมดประมาณ	892	 ล้านตัน	

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ	4.9	 ประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนหลัก	 ๆ	 มีเพียง	6	 ประเทศ	 ได้แก่	

อินโดนีเซีย	ออสเตรเลีย	รัสเซีย	โคลอมเบีย	แอฟริกาใต้	และสหรัฐอเมริกา	ครอบคลุมปริมาณการส่งออกถึงร้อยละ	97	ของปริมาณ	

การส่งออกทั้งโลก	 อินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิดเชื้อเพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดในโลก	 โดยในปีที่ผ่านมา	

คาดว่ามีปริมาณการส่งออกสูงถึง	400	ล้านตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	44	ของการส่งออกถ่านหินทั้งโลก	อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออก	

ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นถ่านหินคุณภาพตำ่าซึ่งมีตลาดหลักคืออินเดียและจีน	 ออสเตรเลียเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินชนิด	

เชือ้เพลงิให้ความร้อนอนัดบัสองรองจากอนิโดนเีซยี	โดยมปีรมิาณการส่งออกในปีทีผ่่านมาประมาณ	184	ล้านตนั	เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า	

ประมาณร้อยละ	7	 ถ่านหินที่ส่งออกจากออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นถ่านหินคุณภาพดี	 มีตลาดหลักได้แก่	 ญี่ปุน	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน		

เป็นต้น	 แต่ในปีที่ผ่านมาออสเตรเลียส่งออกถ่านหินที่มีค่าความร้อนตำ่าลงมาและมีปริมาณเถ้าสูงมากขึ้นโดยส่วนใหญ่จะส่งออกไป	

จำาหน่ายที่จีน	ส่วนโคลอมเบียมีการส่งออกถ่านหินลดลงเนื่องจากเกิดการนัดหยุดงานประท้วงของคนงานบริษัทผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่		

2	 รายจากกรณีพิพาทแรงงาน	 มีผลให้โคลอมเบียส่งออกถ่านหินลดลงร้อยละ	7.8	 จากปีก่อนหน้า	 ในขณะที่แอฟริกาใต้ก็ส่งออก	

ถ่านหินลดลงเช่นกันจากปัญหาสภาพอากาศไม่ดี	 ทำาให้ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินได้น้อยลง	 ประกอบกับข้อจำากัดด้านกำาลังการขนส่ง	

ทางรถไฟ	ทำาให้แอฟรกิาใต้ส่งออกถ่านหนิลดลงประมาณร้อยละ	5.3	สหรฐัอเมรกิากม็กีารส่งออกถ่านหนิลดลงเช่นกนั	เนือ่งจากมต้ีนทนุ

สูงขณะที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดตำ่าลง
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	 ราคาถ่านหินในตลาดโลกในปีที่ผ่านมาทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี	 เนื่องจากมีอุปทานส่วนเกินในตลาด	

จำานวนมาก	 โดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและออสเตรเลีย	 ทำาให้ราคาถ่านหินตามสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะยาวระหว่างผู้ใช้ถ่านหิน	

ในญี่ปุ่นกับผู้ผลิตถ่านหินหลักในออสเตรเลีย	(Australia-Japan	Reference	Price)	 สำาหรับการส่งมอบปี	2556	(เมษายน	2556		

ถึงมีนาคม	2557)	 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่	95	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ	17.6	 ในขณะที่ราคาส่งออกถ่านหิน		

(FOB)	ในตลาดจร	(Spot	market)	ที่ท่าเรือนิวคาสเซิล	(Newcastle)	ในออสเตรเลีย	ในปี	2556	มีราคาตำ่ากว่านี้มาก	โดยได้ปรับตัวลง

ไปอยู่ที่ระดับตำ่าสุดประมาณ	76	เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกันยายนก่อนที่จะปรับตัวขึ้นในช่วงปลายป	ี

	 การแข่งขันในเอเชียในปีที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรง	 เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ในจีนได้ลดราคาจำาหน่ายถ่านหินลงมาเพื่อรักษา	

ส่วนแบ่งตลาดถ่านหินของตนเองไว้	ทำาให้ผู้ส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียต้องลดราคาจำาหน่ายถ่านหินลงตาม	เพื่อให้	

สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดทางตอนใต้ของจีนได้	 อย่างไรก็ตามราคาถ่านหินในจีนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน		

เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ปรับราคาจำาหน่ายถ่านหินขึ้นก่อนจะถึงช่วงเจรจาราคาซื้อขายถ่านหินประจำาปีในช่วงปลายปีกับผู้ซื้อในกลุ่ม	

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	ทำาให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับขึ้นตาม	
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	 ในขณะที่การแข่งขันในยุโรปมีความรุนแรงเช่นกัน	 ถึงแม้ผู้ซื้อถ่านหินส่วนใหญ่จะทำาสัญญาครอบคลุมปริมาณที่จะใช้ทั้งปีไว้แล้ว	

ทำาให้มปีรมิาณสำาหรบัผูซ้ือ้ทีจ่ะมาซือ้ในตลาดจร	แต่ราคาถ่านหนิในยโุรปในปีทีผ่่านมามคีวามผนัผวนมากตามสถานการณ์การประท้วง

ในประเทศผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่อย่างโคลอมเบีย	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากความต้องการถ่านหินในยุโรปหดตัวลง	 ประกอบกับมีกำาลัง	

การผลติถ่านหนิส่วนเกนิจากแอฟรกิาใต้และสหรฐัอเมรกิาทีส่ามารถชดเชยปรมิาณถ่านหนิทีห่ายไปของโคลอมเบยีได้	ทำาให้ราคาถ่านหนิ

ในยุโรปมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน

	 แนวโน้มตลาดถ่านหินในป	ี2557	คาดว่าความต้องการใช้ถ่านหินจะยังเติบโตต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ลดลงโดยเฉพาะจีนที่มีแนวโน้ม	

จะลดการใช้ถ่านหินในเมืองใหญ่ลงเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ	 แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพียงการย้ายโรงไฟฟ้าถ่านหินจากเมืองใหญ่	

ให้ออกไปอยู่ไกลจากตัวเมือง	 ซึ่งจะทำาให้การใช้ถ่านหินโดยรวมของประเทศไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด	 รัฐบาลจีนได้มีความพยายาม	

ที่จะกำาหนดกฎเกณฑ์เพื่อให้มีการนำาเข้าถ่านหินคุณภาพดี	 โดยห้ามนำาเข้าถ่านหินคุณภาพตำ่า	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อถ่านหินคุณภาพ

ตำ่าของอินโดนีเซีย	 อย่างไรก็ตามถ่านหินคุณภาพตำ่ายังมีตลาดอินเดียรองรับอยู่	 โดยคาดว่าความต้องการถ่านหินนำาเข้าของอินเดีย	

จะเติบโตต่อเนื่องเพราะการผลิตถ่านหินในประเทศโตไม่ทันกับความต้องการ	 ส่วนความต้องการถ่านหินในประเทศอื่น	 ๆ	 ในเอเชีย	

คาดว่าจะเติบโตเล็กน้อย	 ดังนั้นอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ถ่านหินในเอเชียจึงขึ้นอยู่กับจีนและอินเดียเป็นหลัก	 ในขณะที	่

ความต้องการใช้ถ่านหนิในยโุรปคาดว่าจะไม่เตบิโต	เนือ่งจากจะมกีารปลดระวางของโรงไฟฟ้าเก่าอย่างต่อเนือ่ง	แต่บางส่วนจะถกูชดเชย

ด้วยโรงไฟฟ้าใหม่ที่สร้างขึ้นมาและการกลับมาเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินในสเปนและโปรตุเกส

	 ในด้านการผลติและส่งออกถ่านหนิคาดว่าจะมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะจากอนิโดนเีซยีและออสเตรเลยี	ขณะทีก่ารส่งออก	

ถ่านหินจากโคลอมเบียจะมีปัญหาในช่วงต้นปี	 เนื่องจากรัฐบาลโคลอมเบียสั่งห้ามการขนถ่ายถ่านหินจากเรือลำาเลียงขึ้นเรือเดินสมุทร		

ตั้งแต่วันที่	1	 มกราคม	2557	 เป็นต้นไป	 ทำาให้การขนถ่ายถ่านหินขึ้นเรือเดินสมุทรจะต้องดำาเนินการโดยสายพานลำาเลียงจากท่าเรือ

เท่านั้น	 แต่เนื่องจากบริษัท	Drummond	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่เป็นอันดับสองของโคลอมเบียไม่สามารถก่อสร้างท่าเรือ	

ขนถ่ายถ่านหินให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี	2556	 ได้	 จึงทำาให้ไม่สามารถขนถ่ายถ่านหินลงเรือเดินสมุทรได้	 อย่างไรก็ตามคาดว่าบริษัท		

Drummond	 จะสามารถก่อสร้างท่าเรือให้แล้วเสร็จในไตรมาสสองของปีนี	้ ซึ่งจะทำาให้การส่งออกถ่านหินของโคลอมเบียกลับมาเป็น	

ปกติ	 และคาดว่าในช่วงระหว่างก่อสร้างนี้	 บริษัท	Drummond	 จะพยายามส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรืออื่น	 และจะทำาให้สามารถส่งออก	

ถ่านหินบางส่วนมาได้	 ในขณะที่ยังมีปริมาณถ่านหินจากแอฟริกาใต้	 รัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่พร้อมจะเข้ามาชดเชยถ่านหินส่วนที	่

ขาดหายไปของโคลอมเบียทำาให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะมีอุปทานส่วนเกินอยู่

	 ภาวะการแข่งขันในป	ี2557	จะยังคงรุนแรงเช่นเดียวกับในปี	2556	โดยคาดว่าแนวโน้มราคาถ่านหินในปีนี้จะลดลงไปถึงจุดตำ่าสุด		

และจะทยอยปรับตัวขึ้น	 เนื่องราคาถ่านหินได้ปรับตัวลงไปใกล้ต้นทุนของผู้ผลิตถ่านหินในหลายประเทศแล้ว	 ทำาให้ยากที่จะลดตำ่าลง	

ไปได้อีก	 นอกจากนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมการผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียก็มีส่วนที่จะทำาให้ราคาถ่านหิน	

มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	 เพราะหากรัฐบาลอินโดนีเซียจำากัดปริมาณการผลิตถ่านหินก็เท่ากับเป็นการลดปริมาณถ่านหินต้นทุนตำ่าในตลาด	

ทำาให้มีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได	้
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     11 เดือน อัตราการเติบโต

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

หน่วย:	ล้านตัน

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

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

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

ที่มา:	สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงาน

ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย

(ไม่รวมโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

2.  การค้าถ่านหินในประเทศไทย

	 การนำาเข้าถ่านหินในช่วง	11	 เดือนแรกของปี	2556	 ลดลงร้อยละ	9.8	 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 เนื่องจากในช่วงต้นปี	 ราคา

ถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น	ทำาให้โรงงานปูนซีเมนต์บางราย	เช่น	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	จำากัด	(มหาชน)	ชะลอการนำาเข้าถ่านหิน	

และนำาถ่านหินที่มีอยู่ในสต็อกมาใช้งานแทน	 นอกจากนี้ผู้ใช้ถ่านหินหลายรายยังซื้อถ่านหินจากสต็อกของผู้ค้าถ่านหินที่นำาถ่านหิน	

เข้ามากองเก็บไว้เป็นจำานวนมาก	 ทำาให้การนำาเข้าลดลง	 โดยมีปริมาณการนำาเข้าในช่วง	11	 เดือนแรกของปีอยู่ที่	17.7	 ล้านตัน		

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	1.7	 ล้านตัน	 ในขณะที่การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีการเพิ่ม	

การผลิตถ่านหินของผู้ผลิตรายเล็กในภาคเหนือ	เนื่องจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น	โดยมีปริมาณการใช้ในช่วง	11	เดือนแรกของปี	

อยู่ที่	1.6	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้น	0.2	 ล้านตันจากช่วงเดียวกันของปีก่อน	 ในภาพรวม	 ความต้องการใช้ถ่านหินของภาคเอกชนในช่วง		

11	เดือนแรกของปี	2556	อยู่ที่	17.4	ล้านตัน	ลดลง	1.5	ล้านตัน	หรือลดลงร้อยละ	7.9	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

	 คาดว่าแนวโน้มความต้องการถ่านหินในป	ี2557	จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย	เนื่องจากไม่มีผู้ใช้ขนาดใหญ่รายใหม่	ๆ	เข้ามา		

แต่การที่ปริมาณถ่านหินในสต็อกของผู้ค้าถ่านหินลดลงก็จะมีส่วนทำาให้ความต้องการถ่านหินนำาเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 ขณะเดียวกัน	

คาดว่าภาวะการแข่งขันจะยังคงสูงเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากปริมาณถ่านหินในตลาดโลกมีจำานวนมาก	 ทำาให้สามารถจัดหา

ถ่านหินได้ง่าย



โครงสร้างรายได้
ในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุ : 1.	รายได้อื่นประกอบด้วยบริการอื่น	ๆ		
	 2.	บริษัทฯ	มิได้รับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยในส่วนของรายได้จากการขาย	เนื่องจากมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	50	 	
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ดำาเนินการ

โดย

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

 รายได้  รายได้  
รายได้

 
 (ล้านเหรียญ ร้อยละ (ล้านเหรียญ ร้อยละ 

(ล้านบาท)
 ร้อยละ

 สหรัฐ)  สหรัฐ)  

 2556 2555 2554

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

 รายได้จากการขาย

	 1.	ถ่านหินในประเทศ	 BP	 100.00	 	0.45		 	0.87		 	1.14		 	1.70		 	7.26		 	0.30	

	 2.	ถ่านหินนำาเข้า	 BP	 100.00	 	51.66		 99.13		 	60.08		 	89.50		 	2,346.06		 	96.46	

	 3.	รายได้อื่น	 BP	 100.00	 	-				 	-				 	5.91		 	8.80		 	78.76		 	3.24	

 รวมรายได้จากการขาย    52.12   100.00   67.13   100.00   2,432.08   100.00 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ดำาเนินการ

โดย

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

 รายได้  รายได้  
รายได้

 
 (ล้านเหรียญ ร้อยละ (ล้านเหรียญ ร้อยละ 

(ล้านบาท)
 ร้อยละ

 สหรัฐ)  สหรัฐ)  

 2556 2555 2554

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 รายได้จากการขาย - ในประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 1.	ถ่านหินในประเทศ	 BP	 	 100.00	 	0.45		 	0.01		 	1.14		 	0.03		 	7.26		 	0.01	

	 	 	 	 BMC		 99.99	 	-				 	-				 	-				 	-				 	23.09		 	0.02	

	 2.	ถ่านหินนำาเข้า	 BP	 	 100.00	 	44.54		 	1.33		 	50.42		 	1.34		 	2,346.06		 	2.09	

	 	 	 	 CMMC		 100.00	 	87.21		 	2.60		 	91.60		 	2.43		 	526.25		 	0.47	

	 	 	 	 BPI	 	 99.99	 	31.64		 	0.94		 	40.09		 	1.06		 	1,570.92		 	1.40	

	 	 	 	 IMM	 		 	64.99		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			

	 	 	 	 Trubaindo	 	64.99		 	0.01		 	0.00		 	12.24		 	0.32		 	264.20		 	0.24	

	 	 	 	 Jorong		 	64.79		 	-				 	-				 	-				 	-				 	11.51		 	0.01	

	 	 	 	 Kitadin			 64.79		 	-				 	-				 	0.78		 	0.02		 	107.84		 	0.10	

	 	 	 	 Bharinto	 	64.79		 	-				 	-				 	1.52		 	0.04		 	-				 	-			

	 3.	รายได้อื่น	 	 	 	 	15.02		 	0.45		 	17.94		 	0.47		 	162.65		 	0.13	

 รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ	 	 	 	  178.87   5.33   215.73   5.71   5,019.78   4.47 

 รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 1.	ถ่านหินขายระหว่างประเทศ	 Indominco	 	64.99		 	989.08		 	29.52		 	1,125.95		 	29.82		 	41,118.92		 	36.58	

	 	 	 	 Kitadin			 64.99		 	243.84		 	7.28		 	318.61		 	8.44		 	4,736.09		 	4.21	

	 	 	 	 Bharinto	 	64.99		 	142.06		 	4.24		 	23.98		 	0.64		 	-				 	-			

	 	 	 	 Trubaindo	 	64.99		 	657.74		 	19.63		 	785.58		 	20.81		 	21,680.92		 	19.28	

	 	 	 	 Jorong		 	64.79		 	34.52		 	1.03		 	42.86		 	1.14		 	1,861.42		 	1.66	

	 	 	 	 CEY			 100.00		 	913.38		 	27.26		 	1,079.04		 	28.59		 	32,750.60		 	29.14	

	 2.	ธุรกิจไฟฟ้า	 BIC	 	 	100.00		 	191.40		 	5.71		 	182.99		 	4.85		 	5,236.49		 	4.66				

 รวมรายได้จากการขาย - ต่างประเทศ     3,172.02   94.67   3,559.01   94.29   107,384.44 95.53	

 รวมรายได้จากการขาย     3,350.89   100.00   3,774.74   100.00   112,404.22 100.00

	 ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	 	 95.43		 	 	85.49		 	 	1,938.63	

 รวมรายได้     3,446.32    3,860.23    114,342.85 



การบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำาคัญที่บริษัทฯ	 และกลุ่มบริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้องค์กร

เติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารในทุกระดับ	 และการกำากับดูแล	

ของคณะกรรมการการบริหาร	เช่น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)	ซึ่งมีการจัดประชุมทุกไตรมาส	

เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง	 การประชุมของคณะกรรมการบริหารการเงิน	(Financial	

Management	Committee)	 เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงินเป็นประจำาทุกเดือน	 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคา

ถ่านหินและราคานำ้ามัน	(Commodity	Risk	Management	Committee)	 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของราคาถ่านหินและนำ้ามัน	

ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่กระทบต่อความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทฯ	 เป็นประจำาทุกสองสัปดาห์	 รวมทั้งจัดให้มีการรายงาน	

สอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุก	ๆ	ไตรมาส	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ติดตามการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติ	 วิเคราะห์	 และบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน		

เพื่อมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก	 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมถึง	

ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	 ที่ให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทัน	

ต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 1.1 ความเสี่ยงจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์

	 	 บริษัทฯ	 ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 เป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อบริหารความเสี่ยงจาก	

การกำาหนดแผนกลยทุธ์ที่ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีอ่าจเกดิจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องผดิพลาด	

เช่น	การประชุม	Quarterly	Strategic	Review	(QSR)	การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	เป็นประจำา	

ทุกเดือน	 การเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้	 การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ	

อย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	

ในด้านนั้น	ๆ	เพื่อให้สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล	ประเมิน	และวิเคราะห์ความแตกต่างของสมมติฐาน		

	 1.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

	 	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร	 ซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่รวดเร็ว	

รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 และมิอาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้	 บริษัทฯ	 เน้นการนำานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทาง	

ปฏิบัติ	 โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม	 ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม	 มีความปลอดภัยในการทำางาน	 รับผิดชอบ	

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ตลอดจนได้รบัการยอมรบัจากชมุชนและสงัคม	และทีส่ำาคญัคอืการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง		

เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน	 และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน	 รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้	

ส่วนเสียในทุกกลุ่ม	 เช่น	 การทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	 การจัดทำาแบบสำารวจความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์กร		

การสร้างสรรค์สังคมด้วยการสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน	์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน	 เช่น	 โครงการ

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพาเวอร์กรีน	(Power	Green	Camp)	 และการช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศไทย	

และประเทศที่บริษัทฯ	เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

	 	 บริษัทฯ	ได้พัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร	เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ถูกต้องและรวดเร็ว	สร้างความเข้าใจที่ดี	

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เช่น	 การจัดงานแถลงผลการดำาเนินงานบริษัทฯ	 ประจำาไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์	 จัดให้ม	ี

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
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 1.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่

	 	 บริษัทฯ	 บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่า	

ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการเข้าซื้อกิจการนั้น	 โดยมีการกำาหนดบุคลากรด้านต่าง	ๆ	ที่มีความรู้ความสามารถ	เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสาร

และประสานงานกับพนักงานและผู้บริหารของกิจการใหม่	 มีการกำาหนดลำาดับความสำาคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่จะต้องทำางาน

ร่วมกันในระยะสั้น	 ระยะกลาง	 และระยะยาว	 รวมทั้งมีการกำาหนดกระบวนการและขั้นตอนการทำางานร่วมกันอย่างชัดเจน	 โดยเน้น	

การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	 เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Change	Management)	 และให้การควบรวมกิจการนั้น	

เป็นไปอย่างราบรื่น	สามารถสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวและให้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		

 1.4 ความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจถ่านหินถูกทดแทนด้วยพลังงานประเภทอื่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก

	 	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์เชิงรุกในธุรกิจถ่านหิน	 การเปลี่ยนกฎเกณฑ์และนโยบายการพัฒนาธุรกิจ	

ที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินในประเทศหลักที่มีปริมาณสำารองจำานวนมากเช่น	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 รวมถึงติดตามพัฒนาการ	

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของธุรกิจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถตอบสนอง	

ต่อความเปลี่ยนแปลงและหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ	

2.  ความเสี่ยงทางการเงิน

 2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

	 	 บริษัทฯ	 บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ	 จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสม	

ตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ	และสร้างการเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	(Financial	Strategy)	

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ	์(Scenario)	 ต่าง	 ๆ	 กันในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายใน	

และภายนอกบริษัทฯ	 โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน	 เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำารองอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะทำาให้

บริษัทฯ	สามารถบริหารกระแสเงินสดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ	

	 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ	

และระดับกลุ่มบริษัท	 โดยการสร้างสมดุลของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ	(Natural	Hedging)	 ในการดำาเนินธุรกิจ	

ทั้งในประเทศไทย	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 และประเทศออสเตรเลีย	 รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน	

ตามความเหมาะสม	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯ	 มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ	23	 หนี้สินที่เป็นสกุลเงิน	

ดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วนร้อยละ	70	 สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในสัดส่วนร้อยละ	6	 และที่เป็นสกุลเงินหยวนในสัดส่วนร้อยละ	1		

และจะดำาเนินการเพิ่มสัดส่วนหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์ให้มากขึ้น	 มีการปรับสัดส่วนการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	

ตามประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู	่ และเพื่อให	้

สอดคล้องกับแนวโน้มตามสถานการณ์ตลาดเงินนั้น	 ๆ	 รวมไปถึงการจัดสรรรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม		

โดยดูความเหมาะสมและสอดคล้องของสกุลเงินที่เป็นรายได้และต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได	้ รวมทั้งระดมเงินทุนในสกุลดอลลาร์

หรือแปลงเป็นสกุลต่างประเทศเพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ	
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	 2.3  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 	 บริษัทฯ	 บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย	 จัดสรร

เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุน

ของกิจการ	 รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน	 และการบริหารโครงสร้างหนี้	

ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม	 เช่น	 Interest	Rate	Swap	 ซึ่งใช้ในการบริหารสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้สอดคล้อง	

ต่อแนวโน้มของสถานการณ์	

	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯ	 มีสัดส่วนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ทีร่้อยละ	44	 และ	56		

ตามลำาดับ

	 2.4  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคานำ้ามัน

	 	 บริษัทฯ	 มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	 และราคานำ้ามัน	 ซึ่งมีผลกระทบ	

ต่อต้นทุนทางการผลิตและขนส่ง	โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า	(Coal	Swap)	และซื้อนำ้ามัน	

ล่วงหน้า	(Gas	Oil	Swap)	บางส่วน	ภายใต้การจัดการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคานำ้ามัน	(Commodity		

Risk	Management	Committee)	 เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคาถ่านหินและราคานำ้ามันของกลุ่มบริษัท	 รวมถึง	

การพจิารณาทบทวนสถานะความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ของธนาคารคูส่ญัญาเป็นประจำาทกุปี	มกีารปรบัแนวทางการขายและผลติในระยะสัน้	

และระยะกลางอยู่เสมอ	เพื่อลดผลกระทบในทางลบทีอ่าจจะเกิดขึ้นหากรายได้ลดลงหรือต้นทุนการผลิตเพิม่สูงขึ้น	นอกจากนั้น	บริษัทฯ		

ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโน้มราคาอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื้อขาย

ถ่านหนิกบัลกูค้าทีท่ำาสญัญาไว้กบับรษิทัฯ	พร้อมทัง้มกีารพจิารณาสดัส่วนการขายถ่านหนิแบบราคาคงทีแ่ละแบบราคาแปรผนัตามราคา

ตลาดโลก	(Index	Link)	ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น			

3.  ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน

	 3.1 ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า 

	 	 กรณีที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตามกำาหนดเวลา	 ตามคุณภาพ	 และปริมาณที่กำาหนดจะทำาให้บริษัทฯ	 มีภาระ

เพิ่มเติมในการชำาระค่าปรับให้กับลูกค้า	(Penalty)	รวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ผู้ขนส่งทางเรือ	

	 	 บรษิทัฯ	ให้ความสำาคญัในการบรหิารความเสีย่งนีอ้ย่างยิง่	โดยจดัให้มกีารดำาเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

และเคร่งครัด	 มุ่งเน้นพัฒนาระบบรายงานการติดตามข้อมูลกระบวนการผลิตและการขนส่งถ่านหินอย่างสมำา่เสมอ	 รวมทั้งการสื่อสาร	

ที่มีประสิทธิผลในการวางแผนการผลิตถ่านหินและการขายอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขาย	 เพื่อสร้างความพร้อม	

ให้กับบริษัทฯ	ในการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ทันสถานการณ	์

	 	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ประสบความสำาเร็จในการศึกษานำาร่อง	 การปรับกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจถ่านหิน			

โดยการพัฒนาระบบการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด	(Optimization	System)	 สำาหรับเป็นแนวทางของฝ่ายปฏิบัติการ		

ในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตล่วงหน้าให้สัมพันธ์กับความต้องการในการส่งมอบถ่านหินในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งได	้

เริ่มทดลองใช้โดยวางแผนการจัดการความต้องการตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี	2556	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านหิน		

โดยการนำาถ่านหินบางส่วนมาผสมกัน	เพื่อผลิตถ่านหินให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายมากขึ้นและเพื่อพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เหนือกว่าระดับมาตรฐาน	 รวมถึงการจัดตั้งสำานักงานขายประจำาสาธารณรัฐสิงคโปร์คือ	BMS	Coal	Sales		

Pte.	Ltd.	(BMSCS)	ภายใต	้Banpu	Minerals	(Singapore)	Pte.	Ltd.	(BMS)	และการจัดตั้งบริษัทย่อย	PT.	ITM	Indonesia	(ITMI)		

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนการซื้อขายถ่านหินของกลุ่มภายใต้	PT.	 Indo	Tambangraya	Megah	Tbk	(ITM)	 จึงทำาให้บริษัทฯ		

สามารถเพิ่มศักยภาพของทีมขายระหว่างประเทศและผลักดันให้เกิดการขยายความร่วมมือจากทั้งกลุ่มของบริษัทฯ
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	 3.2  ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานและขนส่ง

		 	 กรณีความเสี่ยงจากการหยุดขนถ่ายถ่านหินของท่าเรือบอนตัง	(Bontang)	อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น	บริษัทฯ	ได้ทำา	

ประกันภัยความเสี่ยงของท่าเรือบอนตังในส่วนของทรัพย์สินและการหยุดดำาเนินงานจากเหตุต่าง	 ๆ	 ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้	 สำาหรับ

กรณีความเสี่ยงจากเครื่องจักรชำารุดนั้น	บริษัทฯ	จัดทำาแผนบำารุงรักษาเชิงป้องกัน	(Preventive	Maintenance)	เช่น	การจัดให้มีสต็อก	

ของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่สำาคัญอย่างเพียงพอ	 ทำาให้การซ่อมแซมใช้เวลาสั้นและมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานน้อย	 โดยมีเป้าหมาย	

เพื่อจำากัดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรที่ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อน	(Zero	Unplanned	Breakdown)		

และพัฒนาทักษะของหน่วยงานซ่อมบำารุงอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้	 กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยทำาให้ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินต้องหยุดทำางาน	

บริษัทฯ	ได้จัดทำาแผนงานฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว	โดยการนำาถ่านหินขนถ่ายลงเรือลำาเลียงขนาดเล็กเพื่อขนถ่ายขึ้นเรือ

บรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล	หรือการใช้ท่าเรืออื่นชั่วคราว	ทั้งนี้เพื่อให้การส่งมอบถ่านหินแก่ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุด	

	 	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	มุง่เน้นการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการบรหิารจดัการโลจสิตกิส์	เช่น	การพฒันาระบบการขนส่งทางรถไฟ	

ไปยังท่าเรือในมลรัฐ	New	South	Wales	และการศึกษาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของการขนถ่ายกลางทะเล	เพื่อรองรับการขยาย

กำาลังการผลิตในอนาคตได้อย่างเพียงพอ

	 3.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของต้นทุนการผลิต

	 	 ต้นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสัดส่วนสำาคัญคือค่าเชื้อเพลิง	 ซึ่งมีความผันผวนของราคาค่อนข้างมาก	 ในกระบวนการผลิต	

ถ่านหนินัน้มกีารใช้เชือ้เพลงิสำาหรบัเครือ่งจกัรหนกัต่าง	ๆ 	และการผลติกระแสไฟฟ้า	รวมทัง้การใช้สำาหรบัรถยนต์และป๊ัมนำา้เป็นต้น	ทัง้นี้		

บรษิทัฯ	ดำาเนนิการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวโดยการวเิคราะห์การใช้พลงังานในแต่ละกจิกรรม	การวางแผนการจดัการกระบวนการผลติ

ในภาพรวม	 เพื่อลดการใช้พลังงานที่สูญเสียให้น้อยที่สุด	 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	 เช่น	 การเพิ่มอัตราส่วนระหว่างนำ้ามัน	

ที่ใช้แล้ว	(Waste	Oil)	 กับอะโมเนียมไนเตรต	(Ammonium	Nitrate)	 ในอัตราส่วน	50:50	 แทนการใช้นำา้มันดีเซล	 จากสัดส่วนเดิม		

70:30	สำาหรับการทำาวัตถุระเบิด	(ANFO)	มีกระบวนการวางแผนลำาดับการขุดถ่านหินเพื่อลดระยะทางในการขนดินและลำาเลียงถ่านหิน	

ให้น้อยทีส่ดุ	รวมถงึการลดต้นทนุค่าเชือ้เพลงิสำาหรบัการขนถ่ายถ่านหนิด้วยเรอืลากจงูและการเจรจาต่อรองกบัคูค้่าในการปรบัโครงสร้าง	

สัญญาว่าจ้างขนถ่ายถ่านหินทางเรือ	เพื่อให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่แท้จริง

	 3.4  ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงานของผู้รับเหมา

	 	 กรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถดำาเนินงานได้ตามแผนอันเนื่องมาจากปัญหาต่าง	 ๆ	 เช่น	 เครื่องจักรไม่เข้ามาตามกำาหนด		

การซ่อมบำารุงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	 การวางแผนกระบวนการทำางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ	 ปัญหาศักยภาพแรงงาน	

ทั้งเชิงประสิทธิภาพและปริมาณซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตถ่านหิน	 บริษัทฯ	 จึงจัดทำาแผนแม่บทในการลำาเลียง	

ถ่านหนิ	(Coal	Hauling	Master	Plan)	และตดิตามการดำาเนนิงานของผูร้บัเหมาอย่างใกล้ชดิ	การเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการบรหิาร

ผู้รับเหมา	(Contractor	Management	System:	CMS)	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ	ควบคุม	และติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	

ได้อย่างชดัเจนและใกล้ชดิ	ทัง้นี	้เพือ่ร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้	นอกจากนี	้ยงัมุง่เน้นการคดัเลอืกผูร้บัเหมา	

ที่มีความน่าเชื่อถือ	 มีประวัติการทำางานที่มีประสิทธิภาพก่อนดำาเนินการทำาสัญญาว่าจ้างรับเหมาระยะยาว	 เพื่อให้ผู้รับเหมานั้น	

มีความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักรใหม่และสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น	

	 	

4. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า

	 4.1 ความเสี่ยงของธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย

	 	 ความเสี่ยงด้านผู้รับซื้อไฟฟ้า

	 	 การลงทนุในธรุกจิไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบรษิทัฯ	จดัว่าเป็นการลงทนุในธรุกจิทีม่คีวามเสีย่งค่อนข้างตำ่า	ตามโครงสร้าง

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	 (IPP)	 ซึ่งเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเพื่อจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	

แห่งประเทศไทยที่เป็นผู้รับซื้อเพียงรายเดียว	 ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องผู้รับซื้อไฟฟ้าและราคาขาย	 โดยมีการกำาหนดปริมาณ	

รับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอน	(ตามกำาลังการผลิตที่มีอยู่)	 และมีการกำาหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ตามราคาเชื้อเพลิง	

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทและอัตราเงินเฟ้อในขณะนั้น	



046				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

	 	 ความเสี่ยงด้านการจัดหาถ่านหิน

	 	 ถ่านหนิถอืเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าบแีอลซพี	ี(ซึง่บ้านปฯู	ถอืหุน้ร้อยละ	50)	โดยทางโรงไฟฟ้าฯ	

ได้ทำาสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ	 โดยได้กำาหนดปริมาณ	

และคุณภาพถ่านหินที่จะทำาการรับซื้อไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	

แห่งประเทศไทย

		 	 อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีอาจมีความจำาเป็นที่จะต้องจัดหาถ่านหินนอกเหนือจากสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวในบาง	

ช่วงเวลาที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่สามารถส่งมอบถ่านหินตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้ได้	อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์สุดวิสัย	เช่น	เหตุการณ์

นำ้าท่วมในรัฐควีนส์แลนด์	ประเทศออสเตรเลีย	เป็นต้น	ซึ่งหากเกิดขึ้นโรงไฟฟ้าฯ	ก็มีความจำาเป็นต้องจัดซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาด

ซื้อขายถ่านหิน	 โดยทั่วไปจะมีราคาสูงกว่าราคาตามสัญญาซื้อถ่านหินระยะยาวที่โรงไฟฟ้าฯ	 ได้ทำาสัญญาเอาไว้	 อีกทั้งมีความผันผวน

ของราคาทำาให้มีความยากในการบริหารจัดการ	 ซึ่งหากกรณีนี้เกิดขึ้นจะทำาให้โรงไฟฟ้าฯ	 มีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นตามไปด้วย		

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาปริมาณการซื้อถ่านหินนอกเหนือสัญญาระยะยาวนั้นเคยอยู่สูงสุดไม่เกินร้อยละ	5	 ของปริมาณความต้องการใช้	

ในการผลิตในแต่ละปี	 ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผลประกอบการของโรงไฟฟ้าฯ	 นอกจากนี	้

ยังมีการติดตามสถานการณ์การผลิตถ่านหินและสถานการณ์ของราคาถ่านหินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

	 	 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตถ่านหินที่ปรับตัวสูงขึ้น

	 	 เนือ่งจากปัจจบุนัต้นทนุในการผลติถ่านหนิมกีารปรบัตวัสงูขึน้	ส่งผลให้ต้นทนุทีแ่ท้จรงิของผูผ้ลติสงูกว่าราคาถ่านหนิทีโ่รงไฟฟ้าฯ		

รบัซือ้ตามสญัญาซือ้ถ่านหนิ	ซึง่เป็นความเสีย่งทีผู่ผ้ลติถ่านหนิจะขอเจรจาเพือ่ปรบัเพิม่ราคารบัซือ้ถ่านหนิของโรงไฟฟ้าฯ	หรอืปรบัเปลีย่น	

เงือ่นไขในสญัญาซือ้ถ่านหนิ	ทางโรงไฟฟ้าฯ	ได้บรหิารจดัการความเสีย่งในเรือ่งนี	้โดยมกีารวางแผนร่วมกบัผูผ้ลติถ่านหนิในการบรหิาร

ต้นทุนร่วมกัน	 เพื่อให้ถ่านหินที่จะส่งมานั้นมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อผู้ผลิตถ่านหิน	 โดยยังคงคุณภาพตามความต้องการของโรงไฟฟ้า	

บีแอลซีพี	

 4.2 ความเสี่ยงของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 ความเสี่ยงด้านการรับซื้อไฟฟ้าและไอน�า้

	 	 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย	 เนื่องจาก	

ไม่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเหมือนธุรกิจไฟฟ้าในไทย	 อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของบริษัทฯ	 เป็นโรงไฟฟ้า	

ที่มีประสิทธิภาพสูง	 จึงได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจีนโดยได้รับสิทธิการจัดจำาหน่ายไอนำ้าและความร้อนแต่ผู ้เดียวในเขตพื้นที่	

ที่ได้รับอนุญาต	 รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าท้องถิ่น	 ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น		

ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่สามารถนำามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

	 	 จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลจีน	 ทำาให้มี	

การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการของธุรกิจไฟฟ้าในจีนบ้าง	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้บริหาร	

จัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง	 ๆ	 เช่น	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้าและการควบคุมผลกระทบต่อ	

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

	 	 ความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินที่มีความผันผวน

	 	 ในปี	2556	ราคาค่าเชือ้เพลงิถ่านหนิทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าอนัเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง	

ในจีนทำาให้ความต้องการถ่านหินลดลงตามไปด้วย	 ซึ่งการปรับลดลงของราคาถ่านหินในปีที่ผ่านมาทำาให้มีแนวโน้มที่ทางภาครัฐ

จะขอปรับลดราคาค่าไฟฟ้าลงเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่ลดลง	 โดยในปี	2557	 บริษัทฯ	 คาดการณ์ว่าทางรัฐบาลจีน	

จะมีการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าลงประมาณร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับราคารับซื้อไฟฟ้าของปีก่อนหน้า	
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	 	 อย่างไรก็ดีจากการที่ราคาถ่านหินปรับลดลงมาประมาณร้อยละ	30	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	บริษัทฯ	มองว่าการปรับลดราคา	

รับซื้อไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้บริหารความเสี่ยงด้วยการ

ตดิตามสถานการณ์ราคาถ่านหนิอย่างใกล้ชดิ	และบรหิารการจดัซือ้ให้มคีวามสอดคล้องกบัต้นทนุและแผนการผลติ	อกีทัง้ตกลงทำาสญัญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าบางรายโดยกำาหนดโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าและไอนำ้าที่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิงในขณะนั้น

 4.3  ความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ

	 	 ความเสี่ยงหลักของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.ลาว)	ได้แก่	ความเสี่ยง	

ที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน	 ซึ่งจะส่งผลให้โครงการไม่สามารถเปิดดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	

ระยะยาว	เพือ่บรหิารความเสีย่งนี้โครงการมกีารจดัทำาแผนแม่บทการก่อสร้างสำาหรบัส่วนงานต่าง	ๆ 	(Project	Master	Schedule)	เพือ่เป็น	

เครื่องมือสำาหรับติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง	 และเพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการ	 นอกจากนั้น	 ได้จัดโครงสร้าง	

หน่วยงานบริหารงานก่อสร้างที่เอื้อต่อการควบคุมและบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้วางเอาไว้	 โดยได้ว่าจ้างที่ปรึกษา	

บริหารงานก่อสร้างที่มีความเหมาะสมให้ดำาเนินการในส่วนนี้

	 	 นอกจากนี้	โครงการได้ทำาการว่าจ้างผูร้บัเหมางานก่อสร้างต่าง	ๆ 	ภายใต้โครงสร้างการจ้างเหมาแบบเบด็เสรจ็	(Turnkey	EPC	

Contract)	ซึ่งมีการกำาหนดระยะเวลาก่อสร้างและมูลค่าสัญญาไว้อย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีความสำาคัญที่สุด		

โดยผู้รับเหมาต้องวางหลักทรัพย์คำ้าประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา	 และโครงการสามารถที่จะเรียกค่าชดเชยในกรณีที่การก่อสร้าง	

มีความล่าช้าจากวันที่กำาหนดไว้ในสัญญาตามเงื่อนไขของค่าปรับที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า	(Liquidated	Damages)	ซึ่งมูลค่าของค่าปรับนี้	

จะครอบคลุมในส่วนที่โครงการจะต้องนำาไปชดเชยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในกรณีที่ไม่สามารถเริ่มขายไฟฟ้าได	้

ตามสัญญาและชำาระภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ต่อไป

	 	 ความคืบหน้าของโครงการ	ณ	สิ้นป	ี2556	นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ	80	ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้วางไว้	และยังไม่มีเหตุ

ปัจจัยที่จะทำาให้โครงการมีความล่าช้ากว่าแผนแต่อย่างใด

	 	 ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน

	 	 โครงการตระหนกัอยูเ่สมอถงึความเสีย่งทางด้านสิง่แวดล้อมและชมุชน	โดยมกีารกำาหนดแผนงานการบรหิารจดัการความเสีย่ง	

ดังนี้

	 	 1.	 จัดทำาการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment:	EIA)	ครอบคลุมทุกกิจกรรม

ของโครงการในพื้นที่เขตสัมปทาน	ตลอดจนกำาหนดแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management	Plan:	EMP)

	 	 2.	 ศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคม	(Social	Impact	Assessment:	SIA)	และแผนโยกย้าย	จัดสรรและพัฒนาชุมชน	

(Resettlement	Action	Plan:	RAP)	 ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโดยโครงการทำาการจัดสรรชุมชนใหม่	 พร้อมทั้งปรับปรุงที่อยู่อาศัย	 ระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานและสาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	เช่น	การพัฒนาพื้นที่ทำากินและการส่งเสริมอาชีพ	

รวมทั้งการพัฒนาระบบนำ้าประปา	 ไฟฟ้าและถนน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังได้ทำาการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาเมือง	(Development	

Master	Plan)	ในระยะยาวต่อไป	โดยปัจจุบันงานในส่วนของการโยกย้าย	จัดสรรและพัฒนาชุมชนได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
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5.   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน		

		 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีความคุ้มครองเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ	 จำานวน	250	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งเป็น	

การคุ้มครองในส่วนของสินทรัพย์ในบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และจำานวน	75	 ล้านเหรียญสหรัฐในสาธารณรัฐประชาชนจีน		

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ	ได้จัดทำาความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

	 	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 	 1.	 PT.	Indo	Tambangraya	Megah	(บริษัทโฮลดิ้งและจำาหน่ายถ่านหิน)	

	 	 2.	 PT.	Jorong	Barutama	Greston	(ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	-	เหมือง	Jorong)	

	 	 3.	 PT.	Trubaindo	Coal	Mining	(ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	-	เหมือง	Trubaindo)	

	 	 4.	 PT.	Kitadin	(ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	-	เหมือง	Kitadin)	

	 	 5.	 PT.	Indominco	Mandiri	(ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	-	เหมือง	Indominco)

	 	 6.	 PT.	Bharinto	Ekatama	(ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย	-	เหมือง	Bharinto)

	 	 สาธารณรัฐประชาชนจีน		

	 	 1.	 Shanxi	Gaohe	Energy	Co.,	Ltd.

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน

	 จากการที่บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ	 ได้แก่	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ประเทศ	

ออสเตรเลีย	และประเทศมองโกเลีย	ทำาให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศ	

นัน้	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ในรอบปีทีผ่่านมามกีารเปลีย่นแปลงในกฎระเบยีบและนโยบายภายในประเทศดงักล่าวหลายเรือ่ง	อาทิ

	 	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย					

	 	 •	 ตาม	Mine	Ministerial	Decree	No.	24/2012	ซึ่งเป็นกฎหมายลูกบัญญัติตามความในกฎหมายว่าด้วยการทำาเหมืองแร่

ของอินโดนีเซีย	ฉบับที่	4/2009	(Indonesian	Mining	Law	No.	4/2009)	บริษัทฯ	มีหน้าที่ในการดำาเนินการขุดถ่านหิน	จัดหาอุปกรณ	์

การทำาเหมือง	และจัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง	จากกฎหมายดังกล่าวบริษัทฯ	จึงจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง		

เช่น	 การจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขุดถ่านหินโดยการเช่า	 การจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร	 และการจัดประชุม

อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน	เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถดำาเนินการผลิตถ่านหินได้ตามแผน

	 				•									ตามระเบยีบรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังานและทรพัยากร	เรือ่ง	ผูผ้ลติถ่านหนิในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีต้องจำาหน่ายถ่านหนิ	

ในประเทศ	ในสัดส่วนตามแผนการผลิตรวม	เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศ	(Domestic	Market	Obligation:	DMO)	

ฉบับที่	34/2009	(Minister	of	Energy	and	Resources	Regulation:	DMO	PerMen	34/2009)	ซึ่งเป็นกฎหมายลูกบัญญัติตามความ	

ในกฎหมายว่าด้วยการทำาเหมืองแร่ของอินโดนีเซีย	 ฉบับที่	4/2009	(Indonesian	Mining	Law	No.	4/2009)	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงได้	

ดำาเนินการตามแผนเพิ่มสัดส่วนการขายถ่านหินในอินโดนีเซียให้มากขึ้น	รวมทั้งใช้กลไกต่าง	ๆ	ภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อเพิ่มปริมาณ

การขายถ่านหินในอินโดนีเซียให้ได้ในราคาที่เหมาะสม	

	 	 •	 ตามระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากร	เรื่อง	Benchmark	Pricing	ฉบับที	่17/2010	(Minister	of	

Energy	and	Resources	Regulation:	Benchmark	Pricing	PerMen	17/2010)	ซึ่งเป็นกฎหมายลูกออกตามความในกฎหมายว่าด้วย

การทำาเหมืองแร่ของอินโดนีเซีย	ฉบับที	่4/2009	(Indonesian	Mining	Law	No.	4/2009)	บริษัทฯ	ต้องกำาหนดราคาจำาหน่ายถ่านหิน	

โดยอ้างอิงตามราคามาตรฐาน	(Benchmark	Price)	 สำาหรับการขายในประเทศ	 การส่งออกต่างประเทศ	 ซึ่งรวมถึงการส่งออกไปยัง

บริษัทในเครือด้วย

	 	 •	 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรมีการทำาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่น	ๆ	เช่น	กระทรวงป่าไม้	(Ministry	of	Forestry)		

กระทรวงงานสาธารณะ	(Ministry	of	Public	Works)	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ	 เช่น		

ใบอนุญาตป่าไม้	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงจัดทำาแผนบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวโดยจัดให้มีแผนการขอใบอนุญาตที่สำาคัญไว้ล่วงหน้า	

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว	เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทันตามแผนการผลิตที่วางไว้
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	 	 สาธารณรัฐประชาชนจีน		

	 	 โดยภาพรวมการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ในรอบปีทีผ่่านมาส่งผลกระทบทีด่ีในระยะสัน้ในการช่วยลดภาระของอตุสาหกรรม	

ถ่านหินในช่วงที่ตลาดชะลอตัว	แต่อาจมีผลกระทบในระยะยาวบ้างจากมาตรการการรักษาสิ่งแวดล้อม

	 	 •	 การมีผลบังคับใช้ของกองทุนเงินสำารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน	(Coal	Price	Adjusting	Fund)	ซึ่งเริ่มตั้งแต่

เดือนตุลาคม	2554	 ในมณฑลเหอหนาน	 โดยรัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานรับผิดชอบในการดำาเนินการจัดเก็บเงินกองทุนดังกล่าวกับ	

ผูป้ระกอบการค้าธรุกจิถ่านหนิตามสดัส่วนทีก่ำาหนด	เพือ่ใช้ควบคมุอปุสงค์และอปุทานของตลาดถ่านหนิ	และรกัษาเสถยีรภาพของราคา	

ถ่านหนิท้องถิน่	รวมทัง้ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องด้วย	เนือ่งจากปี	2555	ตลาดถ่านหนิในสาธารณรฐัประชาชนจนี	

ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจขาลงของโลกทำาให้การบริโภคถ่านหินลดลงในภาวะที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์	 ส่งผลให้ราคา	

ถ่านหินลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนที่สูงของผู้ประกอบการเหมืองถ่านหิน	 รัฐบาลกลางมณฑลเหอหนาน	

จึงได้ประกาศยกเลิกกองทุนเงินสำารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหินเป็นการชั่วคราว	 โดยมีผลนับจากวันที่	1	 สิงหาคม	2555	

ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2555	อนึ่งนับจากวันที่	31	ตุลาคม	2555	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันกองทุนสำารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงราคาถ่านหิน

ก็ยังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินแต่อย่างใด

	 	 •	 การมีผลบังคับใช้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมและกองทุนสำารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ	(Environmental	Fund	and	

Industry	Changed	Fund)	ซึ่งทดลองจัดเก็บตั้งแต่วันที	่1	ตุลาคม	2550	ในมลฑลซานซี	ทั้งนี้ผู้ประกอบการค้าธุรกิจถ่านหินมีหน้าที่	

ต้องตั้งสำารองกองทุนสิ่งแวดล้อม	10	 หยวนต่อตันการผลิต	 และกองทุนสำารองเพื่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ	5	 หยวนต่อตันการผลิต		

โดยรัฐบาลมณฑลซานซีมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเบิกใช้เงินจากกองทุนตามที่กฎหมายกำาหนด	 แต่เนื่องจากในปี	2556	 ราคา	

ถ่านหินลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ทางรัฐบาลมณฑลซานซีจึงได้ยกเลิกการตั้งสำารองกองทุนดังกล่าวนี้เป็นการชั่วคราวโดยมีผลนับจาก	

วันที่	1	สิงหาคม	2556	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2556	เพื่อเป็นการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการธุรกิจถ่านหิน

	 	 •	 เพือ่เป็นการลดมลพษิทางอากาศ	คณะรฐัมนตรจีนีได้ประกาศแผนและเป้าหมายในการควบคมุมลพษิทางอากาศในวนัที่		

12	 กันยายน	2556	 โดยจะตัดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินให้ลดลงเหลือร้อยละ	65	 ในปี	2560	 จากปัจจุบันที่จีนพึ่งพาพลังงาน	

จากถ่านหินถึงร้อยละ	70	และในวันที่	17	กันยายน	2556	ทางกระทรวงป้องกันมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้ประกาศแผนควบคุมมลพิษ

ทางอากาศของปักกิ่ง	 เทียนจิน	 มณฑลเหอเป่ยและมณฑลซานตง	 โดยภายในสิ้นปี	2560	 ให้ลดการใช้ถ่านหินลง	83	 ล้านตันจาก	

ปี	2555	ที่มีปริมาณการใช้ถ่านหินอยู่ที่ประมาณ	657	ล้านตัน

	 	 •	 เพื่อให้การควบคุมด้านความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินเป็นไปอย่างเข้มงวดมากขึ้น	 เมื่อวันที่	2	 ตุลาคม	2556		

ทางคณะรัฐมนตรีจีนได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องกับมาตรการที่มีอยู	่ คือ	1)	 การปิดเหมือง	

ถ่านหินขนาดเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพที่มีกำาลังการผลิตตำ่ากว่า	90,000	 ตันต่อปี	2)	 ไม่อนุมัติให้เปิดเหมืองใหม่สำาหรับเหมืองที่มีกำาลัง

การผลิตตำ่ากว่า	300,000	ตันต่อปี	และเหมืองที่มีปริมาณแก๊สมากที่มีกำาลังการผลิตตำ่ากว่า	900,000	ตันต่อป	ี3)	นอกจากนี้	ไม่อนุญาต	

ให้ขยายกำาลังการผลิตสำาหรับเหมืองที่มีความเสี่ยงสูงในการผลิต	 และ	4)	 ตั้งเป้าที่จะปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กอีกอย่างน้อย		

2,000	แห่งภายในสิ้นป	ี2558

	 	 •	 จากการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน	ชุดที่	18	ครั้งที	่3	ช่วงวันที่	9	-	11	พฤศจิกายน	2556	หนึ่งใน	

ข้อสรุปของการประชุมคือการปฏิรูปทางภาษี	 ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปภาษีทรัพยากรอันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินโดยตรง	 โดยเมื่อ	

วันที่	27	พฤศจิกายน	2556	สมาคมอุตสาหกรรมถ่านหินแห่งประเทศจีนได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ	“ข้อคิดเห็นว่าด้วย

การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมถ่านหินอย่างมีเสถียรภาพและราบรื่น”	 ที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีจีนว่าขอความร่วมมือ	

จากกระทรวงการคลังให้ความสำาคัญกับมณฑลที่เป็นแหล่งผลิตถ่านหินในการบริหารจัดการยกเลิกค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บแบบไม่เป็น	

ระเบียบและซำา้ซ้อนให้เสร็จสิ้นภายในป	ี2556	 นี้	 และเพื่อให้มีการปฏิรูปการจัดเก็บภาษีทรัพยากรจากเดิมที่จัดเก็บต่อหน่วยการผลิต	

เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายถ่านหิน	 ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มประกาศใช้ภาษีทรัพยากรที่ปฏิรูปใหม่นี้ได้ใน	

บางมณฑลในป	ี2557	และจะประกาศใช้ทั่วประเทศจีนได้ในปลายป	ี2558
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	 	 ประเทศออสเตรเลีย	

		 	 การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายจัดเก็บภาษีเช่าทรัพยากรแร่	 (Mineral	Resource	Rent	Tax:	MRRT)	 ที่เริ่มตั้งแต่เดือน	

กรกฎาคม	2555	นั้นบริษัทฯ	 ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำาหรับการจัดเก็บภาษ	ีMRRT	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้จัดทำา	

แผนบรรเทาความเสี่ยงโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเป็นไปได้	 รวมทั้งการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	

ทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำาปรึกษาเรื่องภาษ	ี

	 	 การมีผลบังคับใช้ของกฎหมายการจัดเก็บภาษีในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน	(Carbon	Tax)	 ตามแผนนโยบาย	Clean		

Energy	Future	(CEF)	Legislative	Package	เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2555	เป็นต้นมา	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก	 โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม	 และเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพลังงานสะอาดนั้น	 บริษัทฯ		

ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงต่อการดำาเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคตะวันตกของรัฐ	New	South	Wales	 สำาหรับผลกระ

ทบต่อการดำาเนินธุรกิจเหมืองถ่านหินในภาคเหนือของรัฐ	New	South	Wales	 ซึ่งเป็นเหมืองใต้ดินที่มีก๊าซมาก	(Gassy	Mine)	 นั้น	

บรษิทัฯ	จดัเตรยีมแผนบรรเทาความเสีย่งนี้โดยการศกึษาโครงสร้างการจดัเกบ็	Carbon	Tax	ตามแผน	และการใช้ประโยชน์จากมาตรการ	

ให้ความช่วยเหลือ	(Assistant	Package)	 ซึ่งรัฐบาลมีให้ในช่วง	6	 ปีแรก	 รวมทั้งศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางเลือกในการเผาผลาญ	

ก๊าซเรือนกระจกก่อนปล่อยออกมา

	 	 อย่างไรก็ตามในปี	2556	 ที่ผ่านมา	 รัฐบาลออสเตรเลียได้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกการจัดเก็บภาษี	Carbon	Tax	 เพื่อ

ลดแรงกดดันจากภาวะค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญอันเนื่องจากการจัดเก็บ	Carbon	Tax	 และยกเลิกการจัดเก็บภาษ	ี	

MRRT	 เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่สำาหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน	 โดยร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ใน

กระบวนการตรากฎหมาย	และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม	2557

	 	 จากความเสีย่งข้างต้น	บรษิทัฯ	ให้ความสำาคญัและมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันากระบวนการ	รวมทัง้เครือ่งมอืต่าง	ๆ 	ในการบรหิารความเสีย่ง		

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 โดยมีการกำาหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศ	

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น	 รวมถึง	

ได้ว่าจ้างบรษิทัทีป่รกึษาด้านกฎหมายท้องถิน่เพือ่ช่วยเหลอืในการตคีวามและแนวทางปฏบิตัเิพือ่ให้การดำาเนนิการให้เป็นไปอย่างถกูต้อง

7.  ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำาคัญในเรื่องอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก	 เพราะเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ	 ในระยะยาว	 จึงได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Policy)		

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน		

(Sustainable	Development	Committee)	เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลและตรวจสอบผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	

ภายในองค์กร	 และมอบหมายให้หน่วยงานอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 และพัฒนาชุมชน	 (Health,	Safety,		

Environment	and	Community	Development:	HSEC)	เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัในการบรหิารจดัการ	ประสานงาน	

และให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานและหน่วยธุรกิจต่าง	 ๆ	 ในเครือบ้านปูฯ	 เพื่อให้การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม		

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 สอดคล้องกับนโยบายที่ได้วางเอาไว้	 โดยบริษัทฯ	 ได้นำาเอามาตรฐานระดับสากล	 ได้แก่	 ระบบ	

การจัดการด้านคุณภาพ	(ISO	9001)	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	(OHSAS	18001)	 และระบบการจัดการ	

สิง่แวดล้อม	(ISO	14001)	มาประยกุต์ใช้ในหน่วยธรุกจิต่าง	ๆ 	ในเครอืบ้านปฯู	อย่างต่อเนือ่ง	โดยในช่วง	2	-	3	ปีทีผ่่านมามเีหมอืงถ่านหนิ	

และโรงไฟฟ้าในเครือบ้านปูฯ	 ได้รับการรับรองการดำาเนินงานตามมาตรฐานต่าง	 ๆ	 ข้างต้น	 และยังคงรักษาสถานะการรับรองระบบ	

จนถึงปัจจุบัน	ได้แก่
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	 •	 มาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	 (Integrated	Management		

System	of	QMS-ISO	9001,	EMS-ISO	14001	and	OHSMS-OHSAS	18001)	สำาหรับการดำาเนินงานโรงไฟฟ้าในจีน	ที่โรงไฟฟ้า	

หลวนหนาน	เจิ้นติ้ง	และโจวผิง	

	 •	 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม	(QMS-ISO	9001,	OHSMS-OHSAS	18001	and		

EMS-ISO	14001)	ที่เหมืองอินโดมินโค	และเหมืองทันดุงมายัง	ในอินโดนีเซีย	และโรงไฟฟ้า	BLCP	ในไทย

	 •	 มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ	(QMS-ISO	9001)	สำาหรับเหมืองโจ-ร่งในอินโดนีเซีย

 7.1 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

	 	 ด้วยลกัษณะของธรุกจิเหมอืงถ่านหนิและโรงไฟฟ้า	ซึง่มกีจิกรรมที่ใช้เครือ่งจกัรและยานพาหนะจำานวนมาก	จงึทำาให้มคีวามเสีย่ง	

ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานเกี่ยวกับเครื่องจักรและยานพาหนะด้วยเช่นกัน	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินตามนโยบาย	

ส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้หลักการ	“3	ZEROs”	

อันประกอบด้วย	

	 	 1)	 Zero	Incident:	โดยการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมและสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย	

	 	 2)	 Zero	Repeat:	โดยการทำาทุกอย่างที่จำาเป็นที่จะแก้ไขที่สาเหตุ	เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซำ้าในกรณีเดิม

	 	 3)	 Zero	Compromise:	โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและไม่มีข้อต่อรอง

	 	 ในปี	2556	บริษัทฯ	จึงมีการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำางานดังนี้

	 	 •	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

	 	 	 มีการจัดประชุม	HSEC	Summit	(Health,	Safety,	Environment	and	Community	Summit)	 ในปี	2556	 เป็นปีที่	3		

ติดต่อกัน	 เพื่อแบ่งปันผลการดำาเนินงาน	 แลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือบ้านปูฯ	

ทั่วทุกภูมิภาคในการกำาหนดทิศทางและวางแผนการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยตามนโยบายดังกล่าว	 ตลอดจนการถ่ายทอดภาวะ

ผู้นำาด้านความปลอดภัย	(Safety	Leadership)	 ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในทุกระดับชั้นและในทุก	 ๆ	 หน่วยธุรกิจให้มีความตระหนัก	

และให้ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว

	 	 •	 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย

	 	 	 ในป	ี2556	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้จัดทำาเอกสารมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยใหม่	2	ฉบับ	ได้แก	่เรื่องการทำางาน	

ที่ก่อให้เกิดความร้อนและเรื่องความปลอดภัยในการทำางานไฟฟ้า	 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดซำ้าของอุบัติเหตุและการป้องกันการเกิดขึ้น

ของแนวโน้มอุบัติเหตุในระยะยาว

	 	 •	 ปรับปรุงระบบการบริหารผู้รับเหมา

	 	 	 ภายใต้กระบวนการทำางานร่วมกับผู้รับเหมาจำานวนมาก	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการปรับปรุงระบบการบริหารผู้รับเหมา	

(Contractor	Management	System:	CMS)	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่าง	

มีคุณภาพ	 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูงสุด	 โดยกำาหนดให้มีระบบที่สามารถคัดเลือก		

ควบคุม	ติดตาม	และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและใกล้ชิด	

	 	 •	 เตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน

	 	 	 บริษัทฯ	ได้นำาเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	System)	มาประยุกต์

ใช้ภายในองค์กรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในระดับที่จะสามารถดำาเนินธุรกิจต่อไป	

ได้อย่างต่อเนื่อง	 และลดผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์วิกฤตที่อาจจะทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ต้องหยุดชะงักได้

เช่น	อุบัติเหตุ	(ทั้งทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)	อัคคีภัย	อุทกภัย	แผ่นดินไหว	โรคระบาด	เหตุประท้วง	หรือจลาจล	เป็นต้น		

โดยเริ่มดำาเนินการจัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	และมีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อตอบสนอง

ต่อเหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	เริ่มนำาเอาระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ		

ตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน	ISO	22301	 มาดำาเนินการที่สำานักงานใหญ่กรุงเทพฯ	 ในปี	2556	 และจะขยายผลการดำาเนินงาน	

สู่หน่วยธุรกิจอื่น	ๆ	ในเครือบ้านปูฯ	ต่อไป		
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 7.2  ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	Compliance)	 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด		

และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล	(Effective	Resource	Utilization)	 เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุม	

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร	เช่น	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	(Climate	Change)	

และความหลากหลายทางชีวภาพ	(Biodiversity)	เป็นต้น

	 	 •	 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Compliance)

	 	 	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้และ	

ข้อกำาหนดของมาตรฐานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ	 เช่น	 มาตรฐานกฎหมายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการ	

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำาหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ		

มีผลการดำาเนินงานสอดคล้องตามข้อกำาหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้น	

การจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญซึ่งประกอบด้วย

	 	 	 •	 สำาหรับการจัดการปัญหาการชะล้างหน้าดินและตะกอนดินในนำ้า	 บริษัทฯ	 ยึดถือแนวทางการป้องกันโดยทำา	

การถมดินกลับไปในบ่อเหมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได	้ และหากจำาเป็นต้องทำาการทิ้งดินภายนอกบ่อเหมือง	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนด	

ให้ดำาเนินการฟื้นฟูสภาพกองดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโดยเร็วในพื้นที่ที่เสร็จสิ้นกิจกรรมการถมและปรับหน้าดินแล้ว	

เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีการสร้างบึงประดิษฐ	์(Constructed	Wetland)	 เพื่อดักตะกอนดินที่เป็น	

ผลจากการชะล้างพังทลายของดินอีกด้วย	

	 	 	 •	 คุณภาพของนำ้าที่ปล่อยจากพื้นที่เหมืองสู่แหล่งนำ้าสาธารณะ	 โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพนำ้าคือสภาพความเป็น	

กรดด่างและความขุ่นข้นของตะกอนดิน	 สำาหรับสภาพความเป็นกรดด่าง	 บริษัทฯ	 จัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดนำ้า	

ที่เป็นกรดจากการทำาเหมือง	(Acid	Mine	Drainage)	ซึ่งเน้นการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการสำารวจ	การวางแผนการผลิต	การจัดการพื้นที่

ไปจนถึงการฟื้นฟูสภาพของพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิต	(Mine	Site	Rehabilitation)	 มีการใช้ระบบบำาบัดนำ้าแบบชีวภาพ	

ด้วยหินปูนไร้อากาศ	(Successive	Alkalinity	Producing:	SAP)	 เพื่อบำาบัดสภาพความเป็นกรดของนำ้าจากการทำาเหมือง	BP2		

ในอำาเภอลี	้จังหวัดลำาพูน	ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับรางวัล	ASEAN	Coal	Awards	2013	เมื่อเดือนกันยายน	2556	ที่ผ่านมา	

	 	 	 •	 คุณภาพนำ้าหล่อเย็นที่ใช้ในโรงไฟฟ้า	 มีการออกแบบให้เป็นระบบนำ้าหล่อเย็นกึ่งปิดและออกแบบทางนำ้าที่เพิ่ม	

ระยะทางให้สัมผัสอากาศนานที่สุด	เพื่อลดอุณหภูมินำ้าที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำาหนด

	 	 	 •	 คุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ	 โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหลักได้แก่	 ซัลเฟอร์

ไดออกไซด์	 ไนโตรเจนออกไซด์	 และฝุ่นขนาดเล็ก	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้นำาเอาเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เข้ามาประยุกต์ใช้กับโรงไฟฟ้าทั้งที่อยู	่

ในไทย	สปป.ลาว	และจีน	เช่น	เทคโนโลยีหัวเผาลดไนโตรเจนออกไซด	์(Low	NOx	Burner)	การใช้หม้อไอนำ้าเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด	

หมุนวน	(Circulating	Fluidized	Bed:	CFB)	 เพื่อลดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ขณะเผาไหม้	 การกำาจัดฝุ่นละออง	

ขี้เถ้าลอย	(Fly-ash)	 โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่นโดยใช้ไฟฟ้าสถิต	(Electrostatic	Precipitator:	ESP)	 และการใช้เทคโนโลยีดักจับ	

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 (Flue	Gas	Desulfurization:	FGD)	 แบบกึ่งแห้ง	 (Semi-dry)	 รวมทั้งมีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง		

(Continuous	Emission	Monitoring	System:	CEMS)	ทั้งที่ปากปล่องและชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	เพื่อให้แน่ใจว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศ	

เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด

	 	 	 •	 ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การขุดขนดินและถ่านหิน	 การปรับปรุงคุณภาพของถ่านหิน	 และระบบ	

ขนส่งถ่านหิน	 บริษัทฯ	 กำาหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นการจัดการอย่างเหมาะสมสำาหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ	 เช่น		

การปลูกต้นไม้สร้างแนวกันลมสำาหรับพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการก่อกำาเนิดฝุ่น	 การจำากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่

เหมืองเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและความปลอดภัยในการทำางาน	 การหมั่นพรมนำ้าบนถนนที่มีพื้นผิวเป็นดิน	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้

มกีารตรวจวดัปรมิาณฝุน่ทัง้ในบรเิวณพืน้ทีเ่หมอืงและบรเิวณชมุชนข้างเคยีงอย่างสมำ่าเสมอเพือ่ให้แน่ใจว่าสามารถควบคมุฝุน่ละอองที่

เกิดจากการทำาเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 	 	 •	 การจัดการของเสียอันตราย	แต่ละหน่วยธุรกิจในเครือบ้านปูฯ	มีมาตรการในการคัดแยกและการกำาจัดขยะประเภท

ต่าง	 ๆ	 อย่างเหมาะสม	 เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะของเสียอันตราย	 ซึ่งจัดให้ม	ี

การจัดการเพื่อการกำาจัดที่ถูกต้อง	สอดคล้องกับข้อกำาหนดของกฎหมายตามที่มีข้อกำาหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

	 	 •	 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	(Effective	Resource	Utilization)

	 	 	 การใช้ทรพัยากรอย่างไม่มปีระสทิธภิาพนัน้เป็นการเพิม่ต้นทนุการผลติ	ทำาให้เกดิความขดัแย้งจากการแก่งแย่งทรพัยากร

ที่มีอยู่อย่างจำากัด		บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน	2	ประเด็นหลัก	ได้แก่

	 	 	 •	 ประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ	(Biodiversity)	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญ	

ของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนการทำาเหมืองอย่างรอบคอบ	 เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ	

สภาพทางภูมิศาสตร	์ ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และระบบนิเวศให้น้อยที่สุด	 โดยกำาหนดให้มีการวางแผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง		

(Mine	Rehabilitation	Plan)	 ตั้งแต่เริ่มโครงการซึ่งสามารถนำามาใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่และจัดการโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่าง	

มีประสิทธิผล	นอกจากนี้	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม	บริษัท	ITM	ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของบ้านปูฯ	 ในอินโดนีเซีย	 ได้ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์เปอร์โวดาด	ี(Purwodadi	Botanical	Gardens)	 ริเริ่มให้มีโครงการ	

ศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองบารินโตซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกาลิมันตันตั้งแต่ป	ี2553	 และต่อมาในปี	2555	

ได้ขยายขอบเขตของงานมายังพื้นที่เหมืองอินโดมินโค	ซึ่งล่าสุดในปี	2556	บริษัทฯ	มีความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพในการขยายการสำารวจพื้นที่เพิ่มเติมจากที่เคยทำาไว้ก่อนหน้า	 เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการทำาแบบจำาลองของการฟื้นฟู

สภาพพื้นที่และคืนความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต

	 	 	 •	 ประเด็นการใช้พลังงาน	 บริษัทฯ	 ตระหนักในความสำาคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและการมีส่วนร่วม	

ในการช่วยยับยั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ	 จึงได้เริ่มศึกษาการจัดทำาฐานข้อมูลและรายงานปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกต่อสาธารณะตัง้แต่ปี	2555	และเริม่ดำาเนนิการเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นรปูธรรมในปี	2556	ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ	ได้ดำาเนนิ

โครงการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับสำานักงาน	 เหมืองถ่านหิน	 รวมถึงโรงไฟฟ้าทุกแห่ง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจริเริ่มโครงการศึกษาการนำาก๊าซธรรมชาติเหลว	(Liquefied	Natural	Gas:	LNG)	ที่มีอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงมาใช้กับรถบรรทุกหน้าดิน	

และรถบรรทกุถ่านหนิขนาดใหญ่ทดแทนการใช้พลงังานจากนำ้ามนัดเีซลซึง่เป็นแหล่งพลงังานหลกัในปัจจบุนั	ทัง้นี	้การใช้ก๊าซธรรมชาติ

เหลวมีข้อดีทั้งในด้านการสร้างเสถียรภาพทางพลังงาน	 ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิง	 และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่น	

ที่มีขนาดเล็กจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เมื่อเทียบกับการใช้นำ้ามันดีเซลอีกด้วย

8.  ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน

	 บรษิทัฯ	กำาหนดแผนงานการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อชมุชนไม่ว่าจะเป็นด้านสิง่แวดล้อม		ความปลอดภยั		

รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	ดังนี้

	 1.	 จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่ครอบคลุมด้านการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน	 เช่น	CD		

Standard	Operation	Procedure	สำาหรับใช้งานในระดับเหมือง	เพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ	ได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

และสามารถปฏิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ทำางาน

	 2.	 การจดัประชมุประจำาปีคณะกรรมการทีป่รกึษาการพฒันาชมุชน	(Community	Consultative	Committee:	CCC)	ทีป่ระกอบด้วย	

ตัวแทนจากรัฐบาลท้องถิ่น	ชุมชน	และบริษัทฯ	เพื่อร่วมกันจัดทำาแผนการพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นที่แบบมีส่วนร่วม	เพื่อให้เหมาะสม		

ตรงกับความต้องการของชุมชน	 สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของภาครัฐ	 เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี	้	

ในการประชมุจะมกีารทบทวนและประเมนิความก้าวหน้าของงานทีผ่่านมา	รวมถงึปัญหา	อปุสรรค	และวธิกีารแก้ไข	เพือ่ปรบัปรงุให้ดขีึน้	

อย่างต่อเนื่อง



054				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

	 3.	 ดำาเนนิโครงการพฒันาชมุชนทีมุ่ง่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชมุชนแต่ละแห่ง	โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วม	

ของประชาชน	 เพื่อจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว	 กิจกรรมพัฒนาชุมชนที่บริษัทฯ	 ให้การสนับสนุนประกอบด้วยการพัฒนา	

อาชีพ	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 การส่งเสริมด้านการศึกษา	 การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน	 การส่งเสริม	

ด้านสังคม	ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ	ีและการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งทำาให้ประชาชนในพื้นที่รอบเหมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ	มากขึ้น

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

ชมุชนด้านต่าง	ๆ 	รวมถงึผลกระทบต่อชมุชนได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	รวมถงึการจดัทำารายงานความก้าวหน้าพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรค

ต่าง	ๆ	อย่างเป็นระบบ

	 5.	 ฝ่ายพัฒนาชุมชนร่วมทำางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายอื่น	 ๆ	 ภายในบริษัทฯ	 ตั้งแต่การวางแผน	 การติดตามงาน	 การประเมิน	

ผลกระทบและการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 ยังได้ประสานงานกับ	

หน่วยงานภายนอกคือภาครัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำางานด้วยกันแล้ว		

ยังสามารถทราบผลกระทบต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขได้ทันท่วงท	ี		

	 6.	 ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงความพึงพอใจของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง	 โดยจัดทำา	Community	Perception	Survey	 เป็นระยะ		

เพื่อสำารวจทัศนคติ	 ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่มีต่อโครงการและบริษัทฯ	 ทั้งได้นำาผลจากการสำารวจมาปรับปรุงการดำาเนินงาน	

ของบริษัทฯ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย	

	 7.	 จัดให้มีพนักงานพัฒนาชุมชน	(Community	Development	Officer)	 ของแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอ	 เพื่อเป็นกลไกหลัก	

ในการสื่อสารระหว่างชุมชนและบริษัทฯ	 และร่วมกันทำางานกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไป	

ตามแผนงาน	มกีารตดิตามงานของผูบ้รหิารแต่ละระดบัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ	มกีารดำาเนนิงานทีร่ดักมุ	สร้างผลประโยชน์

ให้กับชุมชน	ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบใด	ๆ	ต่อชุมชนและสังคม

9. ความเสี่ยงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 

	 บรษิทัฯ	ให้ความสำาคญัในการบรหิารความเสีย่งจากกรณคีดโีครงการโรงไฟฟ้าหงสา	โดยจดัตัง้ทมีทำางานจากทัง้ระดบัคณะกรรมการ

และระดบัผูบ้รหิาร	เพือ่ตดิตามความคบืหน้าการดำาเนนิการของฝ่ายกฎหมาย	กำาหนดกลยทุธ์ในการดำาเนนิการทางกฎหมาย	และวเิคราะห์

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 โดยให้มีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ	 มุ่งเน้นทำาความเข้าใจและ

สร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนของการตอบสนองต่อสถานการณ์

	 ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์	ซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ	3	-	5	ปี	(นับจากปี	2555)	และคดีมีแนวโน้มที่จะ

เข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาต่อไปหลังจากศาลอุทธรณ์มีคำาพิพากษา	 ซึ่งฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ		

มีความสุจริตและโปร่งใสในการดำาเนินโครงการทุกโครงการ	 และในกรณีนี้บริษัทฯ	 ได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและได้รับ	

ความเห็นทางกฎหมายซึ่งยืนยันหนักแน่นถึงข้อต่อสู้ทั้งในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ได้นำาเสนอต่อศาลว่าบริษัทฯ	 และ	

บริษัทย่อยไม่มีเหตุที่จะต้องรับผิดชำาระค่าข้อมูล	ค่าลงทุน	และค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาเดิมที่โจทก์ได้ศึกษาไว	้และไม่มีเหตุที่จะต้อง

รับผิดชำาระค่าขาดประโยชน์ในอนาคตแต่อย่างใด	



	 บ้านปูฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายใน	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน	

การประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสมำ่าเสมอ	 โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	

และเหมาะสมกับความเสี่ยง	 เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากร	 การดูแลรักษาทรัพย์สิน		

การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัทฯ	 สำาหรับปี	2556	 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม	14	 ครั้ง		

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง	 โดยเมื่อวันที่	23	 มกราคม	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน	

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ	

และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

	 ในปี	2556	 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม	9	 ครั้ง	 เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	 ผู้สอบบัญชี	 และ	

สำานักงานตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	

ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำาคัญ	(Audit	Committee	Charter)	 ได้แก่	 การสอบทานรายงานทางการเงิน		

การกำากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง	 การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งการปฏิบัติตาม

กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ	สรุปสาระสำาคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลกิจการ		

โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำาหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำาปีที่ชัดเจน	 วัดผลได้	 มีการพัฒนากระบวนการกำาหนด	

เป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว		

ทั้งนี้	 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ	 มีสายการบังคับบัญชา	 มีการกำาหนดอำานาจการอนุมัติ	 ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละ	

ลำาดับขั้น	 ทำาให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว	 มีการกำาหนดตัวชี้วัด	 (Key	Performance	 Indicators:	KPIs)	 เพื่อเป็นแนวทาง	

ในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย	 พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำาคัญในด้านการเงิน	

และการบัญชี	 การจัดซื้อจัดจ้าง	 การดูแลบริหารทรัพย์สิน	 การบริหารทั่วไป	 การปฏิบัติงานเหมืองและโรงไฟฟ้า	 การจัดการ	

ด้านสุขอนามัย	 ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน	 โดยบริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง	

มีมาตรฐาน	 เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	 รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล	 บริษัทฯ	 ได้สื่อสาร	

คู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ	(Code	of	Conduct)	 ให้ทุกคนนำาไปปฏิบัติ	 โดยให้ความสำาคัญในความซื่อสัตย์	 จริยธรรม	 และ	

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 (Anti	Corruption)		

และอยู่ระหว่างการทำาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2.  การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงาน	

ติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง	 ผลกระทบ	 โอกาสเกิด	 และแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งจากภายในและภายนอก	 มีการกำาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	(Risk	Appetite)	 อย่างชัดเจน	 มีการกำาหนด	

ตัวชี้วัดความเสี่ยงสำาคัญ	(Key	Risk	Indicator:	KRI)	 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ	 มีการผสานระบบการบริหารความเสี่ยง

กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร	 มีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงตามมูลค่าขององค์กร	(Value-Based		

Management:	VBM)	 มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่าง	

ต่อเนื่อง	โดยรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee:	RMC)	

ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 ในปี	2556	 มีการพัฒนาปรับปรุง	

ระบบการจดัเกบ็และการตดิตามการบรหิารความเสีย่งออนไลน์	(Risk	Management	System	Online:	RMS)	ทัว่ทัง้องค์กรทัง้ในประเทศ	

และต่างประเทศ	 และเพิ่มเกณฑ์ในการประเมินผลกระทบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมทั้งให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการนำานโยบาย	

และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	

การควบคุมภายใน
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3. กิจกรรมการควบคุม

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย	3	 คณะ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	

และสรรหา	 และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม	 มีการใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน	 (KPI)	 ซึ่งช่วยในการวางแผนและติดตามการปฏิบัติงาน	

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 บริษัทฯ	 มีการปรับโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่าง	 ๆ	 อาทิ	 อำานาจ	

อนุมัติและดำาเนินการ	(Delegation	of	Authority:	DOA)	 ให้มีการกระจายอำานาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตาม	

แต่ละลำาดับขั้น	 สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ	 และเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งมีการกำาหนด

นโยบายและการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำาคัญ	 ๆ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล	 มีการดูแลป้องกันทรัพย์สิน	

ของบริษัทฯ	 มีการติดตามธุรกรรมที่มีผลผูกพันบริษัทฯ	 ในระยะยาวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้	 มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำา

โอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ	 ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง		

และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม		

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก	 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำาคัญ	

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่ขยายการลงทุนไปในประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน	 เพื่อช่วย	

ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ	 ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 และเพิ่ม	

ศักยภาพในการแข่งขัน	 มีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ	 มีการแบ่งแยกหน้าที่

ความรับผิดชอบ	 และกำาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ	 ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลธุรกิจที่สำาคัญ	

เพื่อส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ	ในป	ี2556	บริษัทฯ	ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการบริหารสินทรัพย์	

วัสดุคงคลัง	 และซ่อมบำารุง	 (Enterprise	Asset	Management)	 และมีการโอนย้ายระบบปฏิบัติงานทางด้านโครงสร้างเทคโนโลย	ี

สารสนเทศ	(Information	Technology	Infrastructure)	 บางส่วนจากแบบดั้งเดิมไปสู่เทคโนโลยียุคปัจจุบัน	(Cloud	Computing	-		

Infrastructure-as-a-Service)		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการระบบโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว		

และเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

5.  ระบบการติดตาม 

	 บรษิทัฯ	มรีะบบการตดิตามการดำาเนนิงานในระดบับรหิารและในระดบัปฏบิตักิาร	โดยคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารได้เปรยีบเทยีบ	

ผลการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนดและมีการกำาหนดแนวทางที่ชัดเจน	 ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย		

คณะกรรมการย่อยทั้งสามคณะได้ติดตามดูแลและนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 กรณีมีประเด็นสำาคัญที่อาจมีผลกระทบ	

ต่อองค์กร	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน			

ในส่วนของสำานกังานตรวจสอบภายในได้กำาหนดแผนการตรวจสอบทีท่ำาให้เกดิการถ่วงดลุและโปร่งใส	ซึง่ครอบคลมุกระบวนการบรหิาร	

และการปฏิบัติงานที่สำาคัญ	 รวมทั้งทำาหน้าที่ประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหาร	

กำาหนดไว้ให้บรรลซุึง่ประสทิธผิลและประสทิธภิาพ	พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการตดิตามต่อคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอ		
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การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ความยัง่ยนืในความหมายของบ้านปฯู	คอื	การทีบ่รษิทัฯ	สามารถดำารงอยูไ่ด้ในระยะยาว	ไม่ใช่แต่เพยีงรปูแบบ	แต่โดยแก่นแท้ทีส่ร้าง	

ขึ้นจากผลการดำาเนินงาน	บุคลากร	และวัฒนธรรมองค์กร	นอกจากธุรกิจจะยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวแล้ว	บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะ

สร้างการเตบิโตและการพฒันาทีย่ัง่ยนืแก่สงัคมและสิง่แวดล้อม	รวมไปถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วย	นอกจากนัน้	ในการทีบ่รษิทัฯ	จะก้าว	

ไปสูก่ารเป็นบรษิทัพลงังานในระดบัภมูภิาคทีม่คีวามฉบัไวตามวสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไว้	การทำางานในเชงิรกุ	การเป็นผูน้ำาด้านคณุภาพ	การมแีผน	

การปฏิบัติงานที่เป็นสากล	และมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะสร้างแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ในการผลกัดนัเรือ่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื	บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้คณะกรรมการการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นประธาน	

และมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยธุรกิจเป็นกรรมการ	 คณะกรรมการฯ	 มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์ภาพรวมตำาแหน่งทางยุทธศาสตร	์

ของบริษัทฯ	 และทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน	 เพื่อกำาหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน	 ซึ่งจะสะท้อนถึงผลการดำาเนินงานและ	

สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง	โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีอิสระในการบริหารงานภายในตามแนวทางที่วางไว้

	 ประเด็นที่คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ความสำาคัญประกอบด้วยการเป็นผู้นำาและการกำากับดูแลกิจการ	การวางแผนกลยุทธ์	

คุณภาพและประสิทธิภาพ	 ลูกค้า	 ทรัพยากรมนุษย์	 การเงิน	 สิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัย	 และความปลอดภัย	 ชุมชนและรัฐสัมพันธ	์	

โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ	ปีละ	4	ครั้ง

	 ในการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว	5	 ปีเมื่อปี	2556	 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 นำาประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามาเป็น	

ส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวดังกล่าว	เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	คำานึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน

การนำาไปขยายผล

รายงาน

การดำาเนินการ

การวางแผน
การดำาเนินการ

การวางกลยุทธ์
ในการดำาเนินการ

กำาหนดเป้าหมาย

การทบทวนประสิทธิผล
การดำาเนินการ

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

การติดตามและวิเคราะห์
ผลการดำาเนินการ

การวางกลยุทธ์สำาหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การกำาหนดตำาแหน่ง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ	
และการประเมินผลความคืบหน้า

คณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

ผู้บริหาร

ระดับสูงในหน่วย

ธุรกิจต่าง ๆ

	 บรษิทัฯ	ได้จดัทำารายงานเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืมาตัง้แต่ปี	2554	เพือ่เผยแพร่ผลการดำาเนนิงานด้านความยัง่ยนื	โดยผูส้นใจสามารถ

ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้ที่	http://www.banpu.com/sustainable_devlopment.php

	 โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2556	 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน	 ‘ดีเด่น’	 ประจำาปี	2556	 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้น	

เป็นครั้งแรกโดย	CSR	Club	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

แห่งประเทศไทย	(ก.ล.ต.)	 และสถาบันไทยพัฒน์	 โดยรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ประจำาปี	2555	 ของบ้านปูฯ	 ได้รับคำาชมเชย		

จากการที่สามารถระบุให้เห็นถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางความยั่งยืนได้อย่างชัดเจน	 มีการให้ข้อมูลการดูแลที่จำาแนกตาม	

ประเภทธุรกิจ	 รวมถึงการมีข้อมูลความท้าทายเกี่ยวกับการบูรณาการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ	 ซึ่งส่งผลให้โครงการต่าง	 ๆ		

ของบริษัทฯ	มีความต่อเนื่องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

058				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

	 การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท	 บ้านปู	 จำากัด	(มหาชน)	 กำาหนดขึ้นภายใต้แนวความคิดพื้นฐานสำาคัญที่ว่า	 “บุคลากร”	

คือทรัพยากรที่มีคุณค่า	 และความสำาเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีความสามารถและมีพฤติกรรมที่ดี	 ดังนั้นการให้โอกาส	

พนักงานทุกเชื้อชาติ	 ภาษา	 และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมในทุกกระบวนการ	

ของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	 มุ่งเน้นปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันจึงถือเป็นสิ่งสำาคัญที่บริษัทฯ	 จะต้องปฏิบัติ	

อย่างต่อเนื่อง

	 เพื่อสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 บ้านปูฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้สร้างค่านิยมร่วมองค์กรที่เรียกว่า	 “บ้านปู	 สปิริต”	 อันประกอบด้วย	

นวัตกรรม	(Innovation)	 การยึดมั่นในความถูกต้อง	(Integrity)	 ความห่วงใยและเอาใจใส่	(Care)	 และพลังร่วม	(Synergy)	 เพื่อใช	้

เป็นแนวปฏิบัติสำาหรับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร	ทั้งในการทำางานและในชีวิตประจำาวัน	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีพนักงานประมาณ	6,300	คน	ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	และวัฒนธรรม	ทำางาน	

อยู่ในฐานธุรกิจต่าง	 ๆ	 ใน	6	 ประเทศ	 คือประเทศไทย	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ประเทศออสเตรเลีย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน		

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และประเทศมองโกเลีย	ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยธุรกิจและพัฒนา	

การบริหารผลงานในประเทศต่าง	ๆ 	อีกทั้งเป็นการให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้	ความสามารถ	เพิ่มพูนประสบการณ์	และทักษะ	

ในวชิาชพีของตนเอง	บ้านปฯู	จงึได้ส่งพนกังานจากประเทศไทยไปปฏบิตังิานในต่างประเทศ	ในขณะเดยีวกนัได้ดำาเนนิการพฒันาพนกังาน

ท้องถิ่นเพื่อรับการถ่ายทอดความรู	้ และประสบการณ์	 เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน	นอกจากนี้	 ยังได้สนับสนุนและ	

จัดให้มีการหมุนเวียนพนักงานให้ไปปฏิบัติงานระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน	เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ปี 2556: การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

	 เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ	และสร้างบริษัทฯ	ให้เติบโตอย่างยั่งยืน	ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บ้านปูฯ	ได้เน้นการบริหารทรัพยากร

บุคคลในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

การสร้างภาวะผู้น�า

	 บริษัทฯ	 เน้นการสร้างและพัฒนาพนักงานในเรื่องความสามารถและทักษะการเป็นผู้นำา	(Leadership	Competency)	 รวมทั้ง	

ความสามารถในเชิงเทคนิค	(Technical	Competency)	 แก่พนักงานในส่วนงานสนับสนุนและส่วนงานปฏิบัติการ	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	

เพื่อสร้างความพร้อมแก่พนักงานในทุกระดับ	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังเน้นและส่งเสริมแนวความคิดในการสร้างผลงานให้มีมาตรฐาน	

ที่สูงขึ้น	 รวมทั้งดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดการด้านกำาลังคนอย่างเหมาะสม	 ตลอดจนปรับปรุงบทบาทหน้าที่	

และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกันของหน่วยงานระหว่างประเทศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและความรวดเร็วในการทำางาน	

การสร้างความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

	 ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันมากขึ้นในปัจจุบัน	 บ้านปูฯ	 ตระหนักเป็นอย่างดี	

ว่าการเตรียมบุคลากรของบริษัทฯ	 ให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน	

องค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 บริษัทฯ	 จึงให้ความสำาคัญในประเด็นดังกล่าว	 โดยในปี	2556	 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา	

ระบบงานสำาคัญ	 ๆ	 ภายในองค์กร	 อาทิ	 การจัดการองค์ความรู้	 (Knowledge	Management)	 แผนสืบทอดตำาแหน่งงานสำาคัญ		

(Succession	Plan	Management)	การบริหารการเติบโตในสายงาน	(Career	Management)	และการพัฒนาผู้บริหารในระดับต่าง	ๆ	

(Leadership	Development	Program)	อย่างต่อเนื่อง
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พนักงานใหม่

	 เพื่อสรรหาพนักงานที่มีค่านิยมสอดคล้องกับค่านิยมร่วมองค์กร	 “บ้านปู	 สปิริต”	 และตรงกับความต้องการของบริษัทฯ	 บ้านปูฯ		

ได้จัดให้มีแบบทดสอบ	BANPU	Spirit	-	Behavioral	Assessment	รวมถึงการสัมภาษณ์แบบ	Behavioral	-	Based	Interview	สำาหรับ	

ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครก่อนเข้าทำางานที่บ้านปูฯ	 และเมื่อพนักงานใหม่เริ่มงานกับบริษัทฯ	 จะได้รับการปฐมนิเทศเรื่อง	

ค่านิยม	 “บ้านปู	 สปิริต”	 พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม	 “BANPU	Spirit	 in	Action”	 เป็นเวลา	1	 วันเต็ม	 เพื่อให้เข้าใจและสามารถ	

ปฏบิตังิานร่วมกบัพนกังานคนอืน่ได้อย่างราบรืน่และมคีวามสขุ	นอกจากนี้ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	ค่านยิมร่วม	“บ้านปู	สปิรติ”	

จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานในทุกระดับด้วย	

นวัตกรรมสร้างความยั่งยืน

	 บ้านปูฯ	 ตระหนักดีว่าการสร้างและปลูกฝังนวัตกรรมในองค์กรเป็นปัจจัยที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	

ด้วยเหตุนี้	 บริษัทฯ	 จึงส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมขึ้นในพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติว่า	 “นวัตกรรม  

เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้”	 อันจะส่งผลให้บ้านปูฯ	 ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	(Innovative	Organization)		

อย่างเป็นรูปธรรม	 ในปี	2556	 ที่ผ่านมา	 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมประกวดโครงการนวัตกรรมดีเด่นจากฐานธุรกิจในไทย	

อินโดนีเซีย	 และจีน	 เพื่อนำาเสนอและเผยแพร่ในงาน	 “BANPU	Innovation	Convention”	 อย่างต่อเนื่องแล้ว	 ยังได้มีการจัดกิจกรรม	

“บ้านปู	30	 ปี	30	 ความคิดนวัตกรรม”	 ในโอกาสครบรอบ	30	 ปีของบ้านปูฯ	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิด	

สร้างสรรค์และนำานวัตกรรมไปใช้ในการปรับปรุงการทำางานอีกด้วย	



การกำากับดูแลกิจการและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่ในหลกัการบรหิารจดัการทีม่รีะบบและกระบวนการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นปัจจยัสำาคญั	โดยกำาหนดให้

มีนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ป	ี2545	นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นฉบับที่	2	ซึ่งมีการปรับปรุงในป	ี2548	และประกาศใช้ในปี	2549	โดยจัดทำาเป็นฉบับภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	

ภาษาอินโดนีเซีย	 และภาษาจีน	 ในปี	2555	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจให้มีความทันสมัย	 เหมาะสมกับสถานการณ์	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเป็นสากลมากขึ้น	 เพื่อใช้อ้างอิง	

และถือเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	

	 บริษัทฯ	 มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร	 โดยใช้	Key	Performance		

Indicator	 (KPI)	 ในส่วนแบบประเมินพฤติกรรม	(Behavioral	Factor)	 โดยใช้จากหนึ่งในองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรคือ	

การยึดมั่นในความถูกต้อง	(Integrity)	 เป็นตัวชี้วัด	 โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจำาแนกตามระดับพนักงานและจำาแนกตามสถานที่	

ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

	 สำาหรับในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล	 ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้	

ความเข้าใจเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับของ

องค์กรด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 1)	 จัดให้มีการอบรมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	

	 2)	 การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ตในชื่อ	CG	Voice	ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งกำาหนดประเด็นที่จะสื่อสารและสอบถามความคิดเห็นจากพนักงาน	โดยความเห็นทั้งหมดได้รับการสรุป

และรวบรวมเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

	 3)	 จดังาน	“CG	Day”	เพือ่ส่งเสรมิและปลกูฝังให้พนกังานบ้านปฯู	ในทกุระดบัได้ตระหนกัถงึความสำาคญั	พร้อมยดึมัน่และยนืหยดั	

อยู่บนความถูกต้อง	 โดยปี	2556	 ได้นำาเสนอแนวความคิด	 “CG	Voice”	 เพื่อยืนยันถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ		

และได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรรยายและตอบคำาถามเกี่ยวกับเรื่องบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ	 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ

ตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำารง

ไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม

	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้รับการจัดอันดับให้เป็น	1	 ใน	87	 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ	(Excellent		

CG	Scoring)	 และเป็น	1	 ใน	30	 ในกลุ่ม	Top	Quartile	 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า	10,000	 ล้านบาท		

จากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี	2556	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 นอกจากนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม	(Top	Corporate	Governance		

Report	Awards)	จาก	SET	Awards	ประจำาปี	2556	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	 โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจน	

ที่กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น	 สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ	 ทันเวลา		

และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ	 สิทธิของผู้ถือหุ ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ ้น		

เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำาคัญของบริษัทฯ	 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ	 สิทธิในการให้ความเห็นชอบ

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำาไร

060				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำานวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน	 ชัดเจน	 เพียงพอ	

และทันเวลา	คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม	หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เข้าร่วมประชมุ	หรอืกรรมการอสิระคนใดคนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงแทนในกรณทีี่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

ได้แสดงความคิดเห็น	ขอคำาอธิบาย	หรือตั้งคำาถามได้อย่างเท่าเทียมกัน				

	 บริษัทฯ	จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	ณ	ห้องแอทธิน	ีคริสตัลฮอลล์	 โรงแรมพลาซ่า	

แอทธินี	 รอยัลเมอริเดียน	 เลขที	่61	 ถนนวิทยุ	 แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	10330	 โดยมีกรรมการ	12	 คนเข้าร่วม	

ประชุม	ในปี	2556	บริษัทฯ	มอบให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	เป็นผู้จัดส่ง	

หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าและแสดงไว้ที่	www.banpu.com/agm_egm.php	 ก่อนวันประชุม	30	 วัน	 รายงาน	

การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี	2556	 ได้นำาไปไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 หลังวันประชุม	14	 วัน	 และให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเสนอข้อแก้ไข	

หากเห็นว่าการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายใน	30	 วันหลังจากที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 สำาหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น	

ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ	 บริษัทฯ	 ได้มีการดำาเนินการโดยได้ประกาศ	

ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ	 โดยเปิดรับเรื่องระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม	2556		

และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ที่	www.banpu.com/agm_egm.php	 ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน	

และโปร่งใส	ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปี	2556	ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุหรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการแต่อย่างใด	

	 ในปี	2556	 มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1	 ครั้ง	 ในวันที่	9	 กันยายน	2556	 เวลา	13.00	 น.	 ณ	 ห้องแอทธินี	 คริสตัลฮอลล์		

โรงแรมพลาซ่า	 แอทธินี	 รอยัลเมอริเดียน	 เลขที่	61	 ถนนวิทย	ุ แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	10330	 โดยมีกรรมการ		

12	คนเข้าร่วมประชุม		

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยกำาหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบาย	

บรรษัทภิบาล	 โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้แก่	 พนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้	

หน่วยงานรัฐบาล	 ชุมชนที่บริษัทฯ	 ตั้งอยู่	 ตลอดจนสังคมส่วนรวม	 โดยได้กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับ

กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชน์ร่วมกนัเป็นหลกั	มหีลกัปฏบิตัิ

ที่สำาคัญ	 ได้แก่	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี	้	

คู่แข่งทางการค้า	 และสังคมส่วนรวม	 โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	

ที่จะต้องรับทราบ	ทำาความเข้าใจ	และปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ทั้งนี	้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

ได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยด	ี รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ	

ให้ผู ้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ	 ในปี	 2556		

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ขยายช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม	 โดยจัด	

ให้มีระบบรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในหัวข้อบรรษัทภิบาล	โดยใช้ชื่อ	GNCSecretariat@banpu.co.th	ซึ่งมีการติดตาม

และรายงานอย่างสมำ่าเสมอ	

	 ในส่วนของพนักงาน	บริษัทฯ	ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง	 จึงกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติ

ต่อพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกชนชาติและภาษา	 ทั้งในด้านโอกาส	 ผลตอบแทน		

การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 การพัฒนาศักยภาพ	 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	

ของพนักงานอยู่เสมอ	 บริษัทฯ	 ดำาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม		

เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหต	ุป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน	

รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				061



	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบุคคล	(HR	Philosophy)	 ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ		

โดยยึดหลักสำาคัญ	3	 ประการ	 คือ	(1)	 หลักความยุติธรรมและเท่าเทียม	(Equitability)	(2)	 หลักผลงาน	(Performance	Based)		

(3)	หลักความสามารถ	(Competency	Based)	จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก	บริษัทฯ	จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนา

พนักงานให้มีความพร้อมและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	(Adaptability)	 ด้วยความยืดหยุ่น	 คล่องตัว	(Flexibility)	 พร้อม	

ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ์	(Mobility)	กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง	สร้างสรรค์	(Positive	Creativity)	รวมถึงให้เกียรติ	

ในความเป็นมืออาชีพ	(Professionalism)	 ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา	 โดยสรุปคือบริษัทฯ	 มุ่งสร้างบุคลากรให้เป็น	 “ผู้ยึดมั่น	

ในจิตวิญญาณบ้านปูสปิริต”	 ซึ่งได้แก่นวัตกรรม	(Innovation)	 ยึดมั่นในความถูกต้อง	(Integrity)	 ห่วงใยและเอาใจใส่	 (Care)	 และ	

พลังร่วม	(Synergy)	และเป็น	“พนักงานมืออาชีพ”

	 บรษิทัฯ	ยดึมัน่ในการให้ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังาน	ทัง้ในด้านเงนิเดอืน	สวสัดกิาร	และผลตอบแทนในรปูแบบอืน่ทีเ่ชือ่มโยง	

กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	มีการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม	ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้		

พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพ	 ทั่วถึงและสมำ่าเสมอ	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน		

(Job	Evaluation	Committee)	คณะกรรมการพัฒนาองค์กร	(Organization	Development	Committee)	และสนับสนุนคณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน	(Compensation	Committee)	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	 (Governance	and	Nomination		

Committee)	อย่างใกล้ชิด	เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ	ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 	

	 ในส่วนของลูกค้า	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

ยิง่ขึน้ตลอดเวลา	โดยกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏบิตัต่ิอลกูค้าไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิทีจ่ะยดึมัน่ในการรกัษาและปฏบิตัติามสญัญา

ที่ทำาไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด	 โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม	

การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์	การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด	ตลอดจนการจัด

ให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณ	ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	รวมถึงการให้คำาแนะนำา

เกีย่วกบัวธิกีารใช้สนิค้าและบรกิารของบรษิทัฯ	ให้มปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลกูค้าสงูสดุ	นอกจากนี้	ยงัเน้นการรกัษาความลบั

ของลูกค้าและไม่นำาไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

	 สำาหรบัคูค้่าและ/หรอืเจ้าหนี้	บรษิทัฯ	กำาหนดนโยบายและการปฏบิตัต่ิอคูค้่าและ/หรอืเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	คำานงึถงึ	

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให	้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้	

	 สำาหรับคู่แข่งทางการค้า	บริษัทฯ	กำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	ที่จะปฏิบัติต่อ

คู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล	 ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า	 ไม่ละเมิดความลับ

หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ	

ที่กำาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด	ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	ไม่มีข้อพิพาทใด	ๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

	 ส่วนชุมชนและสังคมทั่วไปนั้น	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม	มุ่งสร้างสมดุล	

ระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน	 โดยให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษา

ขนบธรรมเนียม	 ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ	 ตั้งอยู่	 และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ	 ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมือง

ที่ดี	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	 มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำาเนินการยกระดับ

คุณภาพของสังคม	ทั้งที่ดำาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน	ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการ	

ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Policy)	โดยนำามาใช้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ	กับมาตรฐาน

ระดับโลก	 เช่น	 การรายงานเรื่องภาวะโลกร้อน	(Green	House	Effect)	 ที่เหมืองถ่านหินหรือโรงไฟฟ้า	 รวมถึงการกำาหนดแนวทาง	

การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในการดำาเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งครอบคลุม	

การบ่งชี้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ที่จะเกิดต่อพนักงาน	 พันธมิตรทางธุรกิจ			

สิ่งแวดล้อม	และชุมชนที่บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจอยู่

062				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



	 เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้นบริษัทฯ	 ได้ดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility)	 หรือ		

ซีเอสอาร์	(CSR)	ตามความเชื่อที่ว่า	“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาไปพร้อม	ๆ	กับสังคมและสิ่งแวดล้อม”	ดังนั้นตลอดระยะเวลากว่า

สามทศวรรษในการดำาเนินธุรกิจ	บ้านปูฯ	จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมำ่าเสมอและได้จัดสรรงบประมาณ

ส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ	 เพื่อใช้ดำาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 รวมไปถึง	

โครงการซีเอสอาร์ในประเทศที่บริษัทฯ	 เข้าไปดำาเนินธุรกิจด้วย	 โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน		

เน้นการส่งเสริมและพัฒนา	 “การเรียนรู้”	 ในหลากหลายด้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ	 ซึ่งได้แก	่	

เด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต	 ทั้งนี้	 เพราะบริษัทฯ		

เชื่อว่า	 “การเรียนรู้”	 จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา	 นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการปลูกฝังจิตสำานึกของพนักงานทุกระดับให้มี	

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง		เพื่อให้ดำารงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป	โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชน

และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน	โดยใช้หลักการ	“ทำาด้วยใจ”	หรือ	“Do	by	Heart”	บนพื้นฐานของความ	“จริงใจ”	“จริงจัง”	และ	“เต็มใจ”		

ในการดำาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	มีการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น	1	 ครั้ง	 เมื่อวันที	่3	 เมษายน	2556	 เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องแอทธินี	

คริสตัลฮอลล์	 โรงแรมพลาซ่า	 แอทธินี	 รอยัลเมอริเดียน	 เลขที่	61	 ถนนวิทยุ	 แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	10330		

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศอย่างครบถ้วน	 เพียงพอ	

และทันเวลาเพื่อการตัดสินใจ	บริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง	ๆ	ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ล่วงหน้าก่อนประชุม	 โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ	 ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำานวน		

12	คน	ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	และประธานคณะกรรมการกำาหนด

ค่าตอบแทน	บริษัทฯ	ได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูง	ผู้สอบบัญชี	และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

	 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และ	

สอบถามข้อสงสัยต่าง	 ๆ	 ในแต่ละวาระการประชุม	 ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำาอธิบายเกี่ยวกับ	

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่าน	

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	14	วันนับจากวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน	30	วัน

	 ในปี	2556	มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	ในวันที	่9	กันยายน	2556	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องแอทธิน	ีคริสตัลฮอลล์	โรงแรม

พลาซ่า	แอทธิน	ี รอยัลเมอริเดียน	 เลขที่	61	ถนนวิทย	ุแขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330	 โดยมีกรรมการ	12	คน		

เข้าร่วมประชุม		

	

5. ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 นโยบาย	 ทิศทางการดำาเนินงาน	 แผนกลยุทธ์ระยะยาว		

แผนงานและงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ	 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำาเสนอและคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็น	

และอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่	 เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ	 โดยคณะกรรมการบริษัท	

ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 และได้พิจารณากำาหนดบทบาท	

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการย่อย	และฝ่ายบริหาร

	 ในปี	2556	 ฝ่ายบริหารโดยการนำาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสำาหรับแผน	5	 ปี		

(ปี	2553	-	2558)	 เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 และเพื่อให	้

มีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ	 ในการดำาเนินแนวทางธุรกิจนั้น	ๆ	ภายใต้สถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น	

ในอนาคต	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสำาหรับบริษัทฯ		

และคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอนมุตัแิผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ	ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่	13	เดอืนพฤศจกิายน	2556			
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6.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	ถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	

บริษัทฯ	 แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	 จึงกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	

ของบริษัทฯ	 ให้หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 และในกรณี	

ที่จำาเป็นต้องทำารายการดังกล่าวต้องกระทำาโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก	 และกรรมการหรือ	

พนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัต	ิ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต	้

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด		

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังกำาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือพนักงาน	

ในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือทำาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	 หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	 รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน	

ในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ	หรอืให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ	ในกรณทีีผู่บ้รหิารหรอืพนกังาน	

ของบริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา	 ซึ่งงานนั้น	 ๆ		

เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ	 ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้อง

ทำาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน	(Confidentiality	Agreement)	 ไว้กับบริษัทฯ	 จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

7.  จริยธรรมธุรกิจ

	 นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการดำาเนินธุรกิจให้เกิด	

ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม	โดยให้ความสำาคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำาเร็จนั้น	 ในคู่มือ	

จริยธรรมธุรกิจมีการกำาหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 รวมถึงอุดมการณ์	 ค่านิยม	 หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล		

และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน	 สะดวกแก่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติ	

ที่บริษัทฯ	 คาดหวัง	 และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 เจ้าหนี้	 คู่แข่งขัน	

ทางการค้า	และสังคมส่วนรวม

	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ	 ทำาความเข้าใจ	

และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 มีการจัดประชุมชี้แจง	 จัดทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	

และทำากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบและเข้าใจ	

ถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ							

	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ	 เข้าใจ		

และส่งเสรมิให้ปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิอย่างจรงิจงั	และพนกังานทกุระดบัต้องปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่	ีนอกเหนอืจากมาตรฐาน

การประพฤติปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว	 บริษัทฯ	มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร	(Corporate	Shared	Values)	

สำาหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน	 โดยกำาหนดเป็นคำาแนะนำาสำาหรับพนักงานที่ชัดเจนว่าสิ่งใด	

ควรปฏิบัติ	 สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัต	ิ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจซึ่งทำาให้เกิดการปฏิบัติที่เป็น	

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ	 โดยปัจจุบันมีจำานวนกรรมการ	12	 คน			

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน	3	คน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	คน	และมีกรรมการอิสระจำานวน	6	คน

	 ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในด้านสัดส่วน	

ของกรรมการที่เป็นผู ้บริหาร	 กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร	 และกรรมการอิสระแล้ว	 เห็นว่าสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร	

มีความเหมาะสมแล้ว

9.  การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 โดยมีบทบาท	 อำานาจ		

และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน	เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ด	ีซึ่งประธานกรรมการ

คนปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนโครงสร้าง	 ระบบการจ่ายค่าตอบแทน		

และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำาหรับผู้บริหารของบริษัทฯ	 โดยกำาหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม

โดยคำานึงถึงภาระ	หน้าที	่ความรับผิดชอบ	และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน	(Performance	Based)	และสามารถ

แข่งขันได้ในตลาดแรงงานและธุรกิจ	นอกจากนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย	2	 ส่วนในจำานวนที่เท่ากันคือ	 ค่าตอบแทนประจำาเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนจาก	

การเข้าร่วมประชุม	ส่วนบำาเหน็จกรรมการประจำาปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น	และการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 จำานวนค่าตอบแทนในป	ี2556	ที่บริษัทฯ	ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	(รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเรื่องค่าตอบแทน)

11. การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 ซึ่งกำาหนดไว้ล่วงหน้าในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนและ	

มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น	ในการประชุมมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน		

เพียงพอ	 และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	

ก่อนเข้าร่วมประชุม	 การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำาได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลความจำาเป็นมากเท่านั้น		

และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท	 การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง	 กรรมการทุกคนมีโอกาส

อภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย	โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม	ในกรณี

ที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญในเรื่องที่กำาลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น	ๆ

	 บันทึกการประชุมจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร	 และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้อง

ของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งถูก	

จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับและการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำาหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

อ้างอิงได้	 และการจัดเก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย	 บันทึกการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมสามารถอ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย	5	 ปี	 และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล		

และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง	ๆ
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	 ในปี	2556	 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด	14	 ครั้ง	 จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน		

มีดังนี้

	 1.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์	 ประธาน	 เม.ย.	2554	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	 12	 2	 14/14

	 2.	นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	 รองประธาน	 เม.ย.	2555	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	 12	 1	 13/14

	 3.	นายมนตร	ีมงคลสวัสดิ์	 กรรมการอิสระ	 เม.ย.	2554	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	 12	 2	 14/14

	 4.	นายระวิ	คอศิริ	 กรรมการ	 เม.ย.	2556	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	 11	 2	 13/14

	 5.	นายตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์	 กรรมการอิสระ	 เม.ย.	2556	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	 12	 2	 14/14

	 6.	นายสมเกียรต	ิเจริญกุล	 กรรมการอิสระ	 เม.ย.	2556	-		วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	 12	 2	 14/14

	 7.	นายรัตน์	พานิชพันธ์	 กรรมการอิสระ	 เม.ย.	2554	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	 12	 2	 14/14

	 8.	นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล	 กรรมการอิสระ	 เม.ย.	2555	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	 12	 2	 14/14

	 9.	นายชนินท	์ว่องกุศลกิจ	 กรรมการ	 เม.ย.	2556	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2559	 12	 2	 14/14

	10.	นายเมธ	ีเอื้ออภิญญกุล	 กรรมการ	 เม.ย.	2554	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	 12	 2	 14/14

	11.	นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	 กรรมการ	 เม.ย.	2555	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	 11	 2	 13/14

	12.	นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ	 กรรมการ	 เม.ย.	2555	-	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2558	 12	 2	 14/14

 รายชื่อ ตำาแหน่ง วาระการดำารงตำาแหน่ง
  การเข้าร่วมประชุม

    วาระปกติ วาระพิเศษ รวม

12. คณะกรรมการย่อย 

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	คน	มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	

สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง	สอบทานการทำาธรุกรรมอนพุนัธ์ทางการเงนิ		การทำา	

Commodity	Hedging		สอบทานการปฏบิตัติามข้อกำาหนด	กฎหมาย	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	พจิารณาคดัเลอืกและกำาหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	

และโปร่งใส	รวมทั้งกำากับดูแล	พิจารณาแผนงาน	ผลการปฏิบัติงาน	งบประมาณและอัตรากำาลังของสำานักงานตรวจสอบภายใน

	 	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม		9	ครั้ง	กรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง	การประชุมเป็นไปตามวาระ	

ทีก่ำาหนด	มกีารประสานงานและตดิตามการดำาเนนิงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ
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 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

	 	 ในปี	2556	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ	3	 คน	 มีกรรมการอิสระเป็นประธานและสมาชิก

ทั้งหมดเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	 ปฏิบัติหน้าที่หลัก	2	 ด้าน	 คือ	 การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง	

การกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมทางธรุกจิ	พร้อมทัง้ตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายและหลกัปฏบิตัิในกรอบของการมจีรยิธรรมนัน้		

และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ติดตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง	

เพือ่สรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมสำาหรบัการดำารงตำาแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู	ตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการสายขึน้ไป	และรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติ	 หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	 นอกจากนั้น	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังมีหน้าที่	

เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำางานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท	 พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลและติดตาม

ผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน	 และในปี	2555	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง	3	คณะ	โดยได้เริ่มใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาป	ี2555	เป็นต้นมา	

	 	 ในปี	2556	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม	5	ครั้ง	โดยมีกรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

 • คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

	 	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ	3	 คน	 มีกรรมการอิสระเป็นประธานและสมาชิกทั้งหมดเป็น	

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	

	 	 ในปี	2556	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมรวม	7	ครั้ง	กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน	 ทั้งด้านบัญชีและการเงิน	 ด้านการบริหาร	 การดูแล	

ทรัพย์สิน	 การปฏิบัติงาน	 การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และมีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล	

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผู้มีส่วนได้เสีย	 ดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น	 ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 กำากับดูแลให้สำานักงาน

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	 โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ

ภายในเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน	 สำานักงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่สอบทานการควบคุมภายใน	

ของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำาคัญ	 ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน	 ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะ	

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ไปสู่ความเป็นเลิศ	ให้สอดคล้อง

กับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	

14. รายงานของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ	

ในรายงานประจำาปี	 รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญช	ี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมำ่าเสมอ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย

บัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำา	 ในการจัดทำารายงานการเงินคณะกรรมการบริษัทเน้นยำา้ให้ผู้จัดทำามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	

ในการจัดทำา	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน	

และระบบควบคุมภายใน	 และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	เป็นรายงานที่ถูกต้อง	

ครบถ้วน	เพียงพอ	และเชื่อถือได้
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15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 คณะกรรมการบรษิทัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบ

การของบริษัทฯ	 ที่ตรงต่อความเป็นจริง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 สมำ่าเสมอ	 ทันเวลา	 และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ	

และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ	 รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด		

	 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น	 ๆ	 โดยมีหน่วยงาน	

นักลงทุนสัมพันธ์	 (Investor	Relations)	 ทำาหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและ	

ต่างประเทศ	 ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ	 ไปยังผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และประชาชน	

ทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ	 นักลงทุนสถาบัน	 นักลงทุนรายย่อย	 นักวิเคราะห	์

หลักทรัพย์	และสื่อมวลชน	ดังนี้

	 •	 นักลงทุนต่างประเทศ	โดยการ	Road	Show	ในต่างประเทศ	 จำานวน	 4		ครั้ง	

	 •	 นักลงทุนสถาบันในประเทศ	 จำานวน	 5	 ครั้ง	

	 •	 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการจัดประชุมแถลงผลการดำาเนินงาน

	 	 ประจำาไตรมาสและประจำาป	ี(Analyst	Meeting)		 จำานวน	 4	 ครั้ง	

	 •	 ร่วมกิจกรรม	“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”	(Opportunity	Day)	

	 	 เพื่อแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาส	 จำานวน	 4	 ครั้ง

	 •	 จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน	(Press	Conference)	เพื่อชี้แจงผลประกอบการ						

	 	 และความเคลื่อนไหวทางธุรกิจของบริษัทฯ	 จำานวน	 2	 ครั้ง

	 ให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ	(Company	Visit)	 จำานวน	49	 ครั้ง		

และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	(Press	Release)	เป็นประจำาทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ	ๆ

	 นอกจากนี	้ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง	ๆ 	ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที	่www.banpu.com	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น	ๆ 	

ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง	ๆ	จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ	

ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข	0	2694	6744	โทรสาร	0	2207	0557	หรือ	e-mail:	investor_relations@banpu.co.th
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 บ้านปูฯ	 ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	 และได้กำาหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล	 ความโปร่งใส		

รายงานทางการเงนิและการดำาเนนิงานไว้ในนโยบายบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ	เพือ่ให้เปิดเผยสารสนเทศทางการเงนิและอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบั	

ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ	 ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 เชื่อถือได	้ และทันเวลาอย่างสมำา่เสมอให้กับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน		

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ตลอดจนบุคคลทั่วไป	 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ	 และระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	 เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขาย

หุ้นตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์(ก.ล.ต.)	 ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงาน

กำากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครดั	และมกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท

	 ในการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ	นัน้	บรษิทัฯ	มมีาตรการป้องกนัข้อมลูภายในโดยได้กำาหนดเป็นข้อปฏบิตัไิว้ในคูม่อื

จริยธรรมธุรกิจในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ	

	 บรษิทัฯ	ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทีจ่ะต้องเกบ็รกัษาข้อมลูความลบัของบรษิทัฯ	อย่างเคร่งครดั		

โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	หรอืข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิ	หรอืราคาหุน้	ในส่วนของกรรมการ	

ได้มีกำาหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท	พ.ศ.	2552	และกำาหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจดังนี้

	 1.	 ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำาธุรกิจ

ที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

	 2.	 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	 หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์	

ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อบุคคลภายนอก	โดยเฉพาะคู่แข่งขัน	แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ

ผู้บริหาร	หรือพนักงานของบริษัทฯ	ไปแล้ว

	 นอกจากนี	้บริษัทฯ	ได้กำาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาลที่จะไม่ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ	

ผู้บริหาร	 หรือพนักงานบริษัทฯ	 แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	 โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	 หลีกเลี่ยง	

การทำารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการดังกล่าว	 บริษัทฯ		

ต้องดูแลให้ทำารายการด้วยความโปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 เสมอเหมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก	 ทั้งนี้	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือ

พนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ	 หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด			

	 ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน	บริษัทฯ	ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology:	IT)		

มาใช้ควบคุม	เช่น	ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ	จากบุคคลภายนอก	ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ		

ของพนักงานในระดับต่าง	 ๆ	 ให้ตรงกับความรับผิดชอบ	 ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ	

ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา	 ซึ่งงานนั้น	 ๆ	 เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อ	

ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน		

(Confidentiality	Agreement)	 ไว้กับบริษัทฯ	 จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงาน	

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ	 นั้น	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับการทำางานของพนักงานทุกระดับ	 ในหมวด

วนิยัและบทลงโทษกำาหนดว่า	พนกังานผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหรอืฝ่าฝืนวนิยัทีก่ำาหนดไว้	ให้ถอืว่าพนกังานผูน้ัน้ทำาผดิวนิยัและต้องได้รบัโทษ	

ตามลกัษณะแห่งความผดิ	โดยมีใจความว่า	“เปิดเผยความลบัของบรษิทัฯ เจตนาทำาลายชือ่เสยีง ความเชือ่ถอื หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ  

อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”	พนักงานผู้ทำาผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายภาพรวม 

	 “อตุสาหกรรมทีด่จีะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม”		คอืปณธิานในการดำาเนนิธรุกจิทีบ่รษิทั	บ้านปู	จำากดั	

(มหาชน)	และกลุ่มบริษัทในเครือยึดมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา	30	ปีของการดำาเนินธุรกิจ	และด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทพลังงาน

แห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุ่งมั่นในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ	 เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์

ยตุธิรรม	ยดึมัน่ในความเป็นมอือาชพี	และมคีวามห่วงใยต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	บ้านปฯู	จงึมุง่สร้างสมดลุระหว่างการเตบิโตทางธรุกจิ		

และการพัฒนาของชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในและนอกกระบวนการผลิตของบริษัทฯ	โดยมุ่งมั่นที่จะดำาเนินกิจกรรมการผลิต	

ในทกุขัน้ตอนด้วย	“ความใส่ใจและคำานงึถงึความรบัผดิชอบ”	ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่	ถกูต้องตามกฎระเบยีบกฎหมายและได้มาตรฐาน

สากล	มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำาเนินธุรกิจ	ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกพื้นที่ที่เราดำาเนินธุรกิจ	

แนวทาง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบ้านปูฯ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

	 บ้านปูฯ	ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ	รวมถึงมีการจัดทำานโยบาย

บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน	

ประกอบด้วยคุณธรรม	จริยธรรม	อันส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับการธำารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม	เพื่อประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	และสังคม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	หัวข้อที่	3.4	เกี่ยวกับการให้และรับสินบนไว้ดังนี้

	 •	 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียกหรือรับผลประโยชน์ใด	ๆ	จากคู่ค้า	ผู้รับเหมา	ผู้จัดส่งสินค้า	ที่ปรึกษา	และผู้ที่บริษัทฯ		

ทำาธุรกิจด้วย

	 •	 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใด	ๆ 	ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ลูกค้า	สหภาพแรงงาน	หรือบุคคลภายนอกอื่นใด

เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

	 •	 สำาหรับเรื่องของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ	 หัวข้อที่	3.5	 ไว้ดังนี	้	

ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้และรับของขวัญ	ของกำานัลใด	ๆ	จากคู่ค้า	หรือผู้ที่บริษัทฯ	ทำาธุรกิจด้วย	เว้นแต่ในเทศกาล

ในมูลค่าที่เหมาะสม	และไม่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ	(บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการเป็นผู้กำาหนดชนิดและมูลค่าของขวัญ	เช่น	เทศกาล	

ปีใหม่	เพื่อใช้ทั้งองค์กรและอยู่ในข้อกำาหนดดังกล่าว)

	 ตั้งแต่ปี	2552	ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หรือ	IOD	(The	Thai	Institute	of	Directors	Association)	รณรงค์ให้มี	

การต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยภาคเอกชน	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2553	 บริษัทฯ	 ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

กับ	IOD	 ต่อจากนั้นได้ติดตามหลักเกณฑ์	 วิธีการต่าง	 ๆ	 และให้ความร่วมมือสนับสนุน	IOD	 ในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชุมชี้แจง	

หรืออบรมสัมมนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	

	 ในปี	 2555	 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	Sector		

Collective	Action	Coalition	Council,	CAC)	 โดยม	ีIOD	 เป็นเลขานุการ	 และได้กำาหนดขั้นตอน	 วิธีการเพื่อรับรองการเป็นสมาชิก	

การต่อต้านคอร์รปัชัน่	และกำาหนดแบบประเมนิตนเองให้บรษิทัต่าง	ๆ 	ใช้เป็นแนวทาง	บรษิทัฯ	ได้เสนอข้อมลูดงักล่าวต่อคณะกรรมการ	

บริษัทอย่างต่อเนื่อง	 และทำาการประเมินตนเองแล้วนำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	

และคณะกรรมการบริษัท	ในทางปฏิบัติบริษัทฯ	มีแนวทางระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างครบถ้วน	
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 เช่น		

ในทุกประเทศที่บริษัทฯ	 เข้าไปดำาเนินงาน	 บริษัทฯ	 ได้กำาหนดคุณสมบัติด้านอายุของพนักงาน	 ซึ่งต้องมากกว่าระเบียบข้อบังคับ	

การจ้างแรงงานเด็กในประเทศนั้น	 ๆ	 หรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน

เพื่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทำางานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 จะมีการประชุมร่วมกับ

สหภาพแรงงานในทุกไตรมาส

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

	 บรษิทัฯ	มคีวามเชือ่ว่าความสำาเรจ็ขององค์กรขึน้อยูก่บัทรพัยากรบคุคลทีม่คีวามสามารถ	และมพีฤตกิรรมเหมาะสม	การให้โอกาส

พนักงานทุกเชื้อชาติ	ภาษา	และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหาร	

ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำาคัญ	 โดยบริษัทฯ	 มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน		

บริษัทฯ	 ให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียม	 โดยปัจจุบันบริษัทฯ	 มีพนักงานมากถึง	12	 สัญชาติ	 และในกระบวนการบริหาร	

ค่าตอบแทน	 บริษัทฯ	 ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสำาเร็จของงาน	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน		

และคณะกรรมการประเมินค่างาน	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน	เป็นต้น

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า	 และไม่เป็นอันตรายต่อผู้นำาไปใช้งาน	 เช่น	 บริษัทฯ		

มีมาตรการป้องกันสิ่งเจือปนในถ่านหินโดยการติดตั้ง	GPS	 ที่รถดันถ่านหินที่ท่าเรือบอนตัง	 เพื่อป้องกันไม่ให้รถดันถ่านหินกดใบมีด	

หน้ารถลงไปถึงพื้นหินของลานกองถ่านในขณะที่ดันถ่านหินลงสายพาน	ซึ่งจะทำาให้เศษหินปนไปกับถ่านหินได้

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

	 การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ถือเป็นความท้าทายที่สำาคัญ	

ของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า	 บริษัทฯ	 จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ		

เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม	 ซึ่งเมื่อ	

ประเมินประเด็นต่าง	 ๆ	 รอบด้านแล้ว	 บริษัทฯ	 มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การอนุรักษ์พลังงาน	 การเปลี่ยนแปลง	

สภาพภูมิอากาศ	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 การใช้ประโยชน์ที่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ	 ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการ	

บริหารจัดการในแต่ละด้านสามารถศึกษาได้จากรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

	 บ้านปูฯ	ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างโดยมุ่งตอบสนอง	“ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน”	เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน	

ได้มี	“ส่วนร่วม”	เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปโภค	อาชีพและการศึกษา	

ตลอดจนรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				071



8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บริษัทฯ	เล็งเห็นว่าการมีนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้ส่งเสริม		

“นวัตกรรม”	 ให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร	 “บ้านปู	 สปิริต”	 โดยในแต่ละปีบริษัทฯ	 จัดกิจกรรมที่มีการนำาเสนอ	 แลกเปลี่ยน		

และเชิดชูเกียรติแก่โครงการนวัตกรรมดีเด่น	 โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา	 สำาหรับโครงการ	

ดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา	 ได้แก่	 การนำานำ้ามันที่ใช้แล้วมาทดแทนนำ้ามันดีเซลเพื่อเป็นส่วนผสมในการทำาวัตถุระเบิดที่เหมือง	

คิทาดิน	-	ทันดุง	มายัง	ซึ่งเป็นการจัดการนำ้ามันที่ใช้แล้วซึ่งจัดเป็นของเสียมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน	

1. กระบวนการจัดทำารายงาน 

	 ในการจัดทำารายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	บริษัทฯ	ได้จัดทำารายงานตามกรอบของ	Global	Reporting	Initiative	(GRI)	โดยคำานึงถึง	

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่ำาคญัหลายภาคส่วน	เช่น	ลกูค้า	พนกังาน	ผูร้บัเหมา	ผูถ้อืหุน้	ชมุชน	และภาครฐั	ซึง่ผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าวมส่ีวนในการระบุ	

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญของตนผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง	เช่น	การประชุมร่วมกัน	การตอบแบบสอบถาม	ซึ่งบริษัทฯ		

จดัให้เรือ่งทีม่าจากผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็นประเดน็จากภายนอก	หลงัจากนัน้บรษิทัฯ	จะนำาประเดน็จากภายนอกดงักล่าวมาเทยีบเคยีงกบัประเดน็

ภายในที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทฯ	แล้วนำามาสรุปเป็นหัวข้อที่จะรายงานในรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในขั้นตอนสุดท้าย	

2. การดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการสร้างความมั่นใจเรื่องการดำาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลายวิธ	ี ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร		

การตรวจสอบการดำาเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ	 จะกระทำาผ่านกระบวนการ	Quality	Assurance	Review	(QAR)	 ซึ่งเป็น	

การตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกันเองและระหว่างสำานักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ	 กับสำานักงานสาขาในประเทศต่าง	 ๆ	 รวมถึง

กระบวนการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ซึ่งกระทำาโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	สำาหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

ก็มีหลายช่องทางเช่นกัน	 เช่น	 การตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการ	 โดยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	

จะเข้าไปทำาการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะ	ๆ	โดยเฉพาะประเด็นด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) ในปีที่ผ่านมา 

	 บ้านปูฯ	ให้ความสำาคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจ	โดยให้การสนับสนุน

กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่าสมำ่าเสมอ	 และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ	 เพื่อใช้ดำาเนินกิจกรรม	

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(ซีเอสอาร์)	 ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการซีเอสอาร์ในประเทศ	

ที่บริษัทฯ	เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	ได้แก่	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 บริษัทฯ	เน้นการดำาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ด้วยหลักการ	“ทำาด้วยใจ”	หรือ	“Do	by	Heart”	บนพื้นฐานของความ	“จริงใจ”	“จริงจัง”	

และ	 “เต็มใจ”	 ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้ดำาเนินการปลูกฝังจิตสำานึก	

ของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 เพื่อให้ดำารงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป	 โดยมี

เป้าหมายสูงสุดคือให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน	
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ประเทศไทย

	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บ้านปูฯ	ยังคงดำาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์หลังกระบวนการผลิต	(After	Process)	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งครอบคลุม	

3	ประเด็นหลัก	คือ	การพัฒนาการศึกษา	การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน	ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแต่มีประเด็น

สำาคัญร่วมกัน	คือ	การส่งเสริมให้เกิด	“การเรียนรู้”	อย่างต่อเนื่อง	และในหลากหลายรูปแบบ	ทั้งในและนอกห้องเรียน	เพราะเราเชื่อว่า	

“การเรียนรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”		

ด้านพัฒนาการศึกษา

 โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 •	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	ดำาเนนิโครงการนีต่้อเนือ่งเป็นปีที่	10	โดยส่งครภูาษาองักฤษเจ้าของภาษาไปดำาเนนิการสอนภาษาองักฤษ

ที่โรงเรียน	6	แห่งในจังหวัดลำาพูน	ลำาปาง	และพะเยา	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและครูในโรงเรียน

อุปถัมภ์	 เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2558	 ที่จะถึงนี้	 นอกจากนี้ยังได้มอบทุนสนับสนุน

โครงการต่าง	ๆ 	ของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กนักเรียน	โดยมีเป้าหมายในการสร้าง	

เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม	 รวมทั้งพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	

ของโรงเรียนเหล่านี้ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในเมือง	และกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน

	 	 ตลอดระยะเวลา	10	ปี	ของการดำาเนนิโครงการฯ	บรษิทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุการดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอนต่าง	ๆ 	ของโรงเรยีน	

ทั้ง	6	แห่ง	คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า	28	ล้านบาท	

 ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่

	 •	 บริษัทฯ	 สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งกำาลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	

เป็นปีที่	5	 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่	4	 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่	 จำานวน	10	 คน	 จาก	4	 สถาบัน	

การศึกษา	 ได้แก่	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

ตลอด	5	ปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนแล้วทั้งหมด	48	คน

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

	 ค่ายเพาเวอร์กรีน 8 “วิกฤตินำ้า วิกฤติโลก เพาเวอร์กรีน รวมพลัง จัดการนำ้าข้ามพรมแดน”

	 •	 บริษัทฯ	 ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ดำาเนินโครงการ	 “ค่ายเพาเวอร์กรีน”	 ต่อเนื่อง

เป็นปีที่	8	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน	ในปี	2556	“ค่ายเพาเวอร์กรีน	8”	จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	“วิกฤตินำ้า	วิกฤติโลก	เพาเวอร์กรีน	รวมพลัง	จัดการนำ้าข้ามพรมแดน”		

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4	และ	5	สายวิทยาศาสตร์จำานวน	65	คนจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	นอกจากนี้		

บ้านปูฯ	และคณะสิ่งแวดล้อมฯ	ยังคงจัด	“ค่ายผู้นำาเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม”	เป็นครั้งที	่6	เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชน

ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งเครือข่ายชาว	“ค่ายเพาเวอร์กรีน”	ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	

	 	 จากการดำาเนิน	 “ค่ายเพาเวอร์กรีน”	ตลอด	8	ปีที่ผ่านมา	มีนักเรียนเข้าร่วมค่ายดังกล่าวแล้วประมาณ	535	คน	นอกจากนี้	

ยงัได้พฒันาผูน้ำาเยาวชนด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ทำาหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งแก่เยาวชน	“ค่ายเพาเวอร์กรนี”	รวมทัง้ขยายเครอืข่ายด้านสิง่แวดล้อม		

รวมประมาณ	120	คน
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ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

 โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม 3

	 •	 ปี	2556	โครงการ	 “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”	(Banpu	Champions	for	Change)	ได้สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ	

ทางสังคมรุ่นใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	 โดยมุ่งสนับสนุน	 “กิจการเพื่อสังคม”	 ที่ดำาเนินการโดยเยาวชนและมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่าง

ธุรกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ด้วยการใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ	 ตลอดจนคุณธรรมในการดำาเนินกิจการเพื่อสังคม	 ทั้งนี้ได้สนับสนุน	

เงินทุนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน	11	 ทีม	 สำาหรับทดลองดำาเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเอง	

เป็นระยะเวลา	3	เดือน	และได้คัดเลือก	4	ทีมที่มีผลการดำาเนินงานโดดเด่นเพื่อดำาเนินกิจการระยะที่สองเป็นเวลาอีก	6	เดือน	

	 	 ตัง้แต่เริม่ดำาเนนิงานในปี	2554	โครงการพลงัเปลีย่นแปลงเพือ่สงัคมได้ให้การสนบัสนนุกจิการเพือ่สงัคมจำานวนรวม	31	กจิการ	

ให้มีโอกาสทดลองดำาเนินกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง	 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจำานวน		

12	กิจการที่มีผลการดำาเนินงานโดดเด่นให้สามารถต่อยอดและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อดำาเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน	

 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

	 •	 ในปี	2556	 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู	 ยังคงมุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ	

ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	อาท	ิการฝึกซ้อมประจำาวัน	การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสำาคัญทั้งในและต่างประเทศ	

	 	 สโมสรฯ	 ยังคงมุ่งพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารจัดการตลอดจนจัดวางแผนพัฒนานักกีฬารายบุคคล	 รวมทั้งปลูกฝัง	

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ความมีวินัยและความสามัคคี	 ปัจจุบันสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูมีนักกีฬาในสังกัดและสมาชิกรวมประมาณ		

70	คนจากทั่วประเทศ

	 	 ตลอดระยะเวลา	6	ปีที่ผ่านมาพบว่านักกีฬาของสโมสรฯ	สามารถนำาเอาความสามารถทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อสมัคร	

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศมากมาย	

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บ้านปูฯ	ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติดังนี้

	 •	 บ้านปูฯ	 มอบเงินช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยพิบัติพายุไห่เยี่ยน	 โดยมอบเงิน	1	 ล้านบาทแก่โครงการ	 “คนไทย	

ส่งกำาลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์”	ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลไทย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไห่เยี่ยน

 บ้านปูฯ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี 

	 •	 บริษัทฯ	 ยังคงดำาเนินโครงการ	 “บ้านปูฯ	 ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 บ้านเขาสมอคอน	 จังหวัดลพบุรี”		

ที่ได้ริเริ่มและดำาเนินการมาตั้งแต่ต้นปี	2555	ในพื้นที่ของหมู	่1,	2	และ	3	บ้านเขาสมอคอน	อำาเภอท่าวุ้ง	จังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง		

โดยบ้านปฯู	เป็นผูส้นบัสนนุทนุและเชือ่มโยงองค์กรเครอืข่ายทีม่คีวามเชีย่วชาญในการพฒันาด้านต่าง	ๆ 	ร่วมเป็นผูถ่้ายทอดองค์ความรู้	

แก่ชุมชน	

	 	 กิจกรรมที่ดำาเนินในป	ี2556	มุ่งตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชนในหลายด้าน	ในด้านส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม	

ได้แก่	 การสนับสนุนกองทุนปุ๋ย	 “กลุ่มสัจจะชาวนาบ้านเขาสมอคอน”	 การสนับสนุนหน้ากากป้องกันสารเคมีเกษตรและการจัดอบรม	

ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกร	 การส่งเสริมการทำาเกษตรอินทรีย์	 การสนับสนุนการเพาะเห็ด	

และการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
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	 	 ด้านสุขอนามัยของชุมชน	 บริษัทฯ	 สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะของชุมชนและส่งเสริมการจัดตั้ง	

ธนาคารขยะและตลาดรับซื้อขยะรีไซเคิลของชุมชน	 ขณะเดียวกันยังให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะอื่น	 ๆ	 ที่ชาวบ้านสนใจ		

บ้านปูฯ	 ยังได้ดำาเนินโครงการค้นหาและประเมินความสามารถของแกนนำาหลัก	(Key	Person)	 ของชุมชน	 เพื่อประเมินศักยภาพ	

ของชุมชนและกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง

ด้านการพัฒนาชุมชน 

	 •	 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค	 เหมืองลำาพูนดำาเนินการสร้างระบบประปาภูเขาให้กับบ้านแวน	-	 นาริน	 ซึ่งเป็นชุมชน	

ใกล้เหมืองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนนำ้าดื่มนำ้าใช้ของประชาชน	 นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร

เพือ่สาธารณประโยชน์	ได้แก่	หอประชมุอำาเภอลี	้ศาลาของฌาปนสถานบ้านแม่ทาน	อาคารหอศาลเจ้าพ่อเมอืงลี้	และอาคารศาลเจ้าพ่อ	

นิ้วมืองาม

	 •	 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	เหมืองลำาพูนจัดกิจกรรม	“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่”	ให้บริการตรวจสุขภาพ	บริการด้านทันตกรรม	

และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโฮ่งและบ้านแวน	-	นารินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	

	 •	 การพัฒนาด้านการศึกษา	ในปีการศึกษา	2556	เหมืองลำาพูนได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจากชุมชนในเขตพื้นที่

รอบ	ๆ 	เหมืองรวมทั้งสิ้น	90	ทุน	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	201,500	บาท	ทั้งนี้ทางเหมืองได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนรอบ	ๆ 	

เหมืองอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา	5	ปี	นับตั้งแต่ป	ี2552	จนถึงปัจจุบัน	รวมเป็นเงินราว	1,200,000	บาท	ขณะเดียวกันเหมือง

ลำาพนูยงัร่วมจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตโิดยสนบัสนนุของรางวลั	เช่น	ขนมและของเล่น	เป็นต้น	นอกจากนีเ้หมอืงทัง้	3	แห่งยงัสนบัสนนุ

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียนในชุมชนรอบ	ๆ	เหมืองอย่างต่อเนื่อง	

	 •	 การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น	 เหมืองลำาพูนร่วมทอดกฐินและร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติชาดก	 เพื่อร่วม	

ทำานบุำารงุพระพทุธศาสนาและร่วมพธิบีวงสรวงศาลหลกัเมอืงลีเ้พือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัชมุชน	ตลอดจนร่วมกจิกรรมรดนำ้าดำาหวั

ผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต	์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

	 •	 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน	 บ้านปูฯ	 บริจาคที่ดินและทรัพย์สิน	 ได้แก่	 อาคารสำานักงาน	 บ้านพักพนักงาน		

รวมทั้งสนามกีฬาที่ศูนย์บ้านปูนิทัศน	์ อำาเภอสบปราบ	 และบ้านพักพนักงานผาลาด	 อำาเภอแม่ทะ	 จังหวัดลำาปาง	มูลค่ารวมประมาณ		

100	 ล้านบาท	 ให้แก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษา	 วิจัย	 และถ่ายทอด	

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน	 นอกจากนี้ได้มอบที่ดินและทรัพย์สิน	

ของเหมืองบ้านปู	 อำาเภอลี้	 จังหวัดลำาพูน	 ให้แก่กรมคุมประพฤติ	 กระทรวงยุติธรรม	 เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่รองรับผู้กระทำาผิด	

และผู้ติดยาเสพติดที่ยังไม่มีที่พักอาศัยในลักษณะบ้านกึ่งวิถี	 เหมืองเชียงม่วนได้พัฒนาพื้นที่บริเวณบ่อเหมืองเก่าอย่างต่อเนื่อง	

เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา																																																																																																																																													

	 •	 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 เหมืองลำาพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน	 ด้วยการจัด

โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข	่และโครงการปุ๋ยหมักมูลวัวแก่ชาวบ้านในชุมชนรอบเหมือง	
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

	 	บ้านปูฯ	ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน	

ทีต่ัง้อยู่ใกล้เคยีงสำานกังานทีก่รงุจาการ์ตา	(ซึง่ดำาเนนิงานภายใต้โครงการทีม่ชีือ่ว่า	“ITM	เพือ่การศกึษา”)	และในชมุชนทีต่ัง้อยู่ใกล้เหมอืง

ที่บริษัทฯ	 เข้าไปดำาเนินการในเกาะกาลิมันตัน	คือ	 เหมืองอินโดมินโค	(Indominco)	 เหมืองเอ็มบาลุต	(Embalut)	 เหมืองทันดุงมายัง		

(Tandungmayang)	เหมอืงโจ-ร่ง	(Jorong)	เหมอืงทรบูาอนิโด	(Trubaindo)	และเหมอืงบารนิโต	(Bharinto)	โดยได้ดำาเนนิงานเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบข้าง	 ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน	 การประสาน

ความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในด้านต่าง	ๆ	คือ	

	 •	 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 เช่น	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมเครื่องปั่นไฟหมู่บ้าน	 ซ่อมแซมโรงเรียนที่ทรุดโทรม		

ตลอดจนซ่อมแซมถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย

	 •	 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 ส่งเสริมอาชีพพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน	 เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว	 อาทิ	 ส่งเสริม	

การปลกูพชืเศรษฐกจิ	ได้แก่	ส้ม	แก้วมงักร	มนัสำาปะหลงัและการทำาสวนยาง	ตลอดจนการเลีย้งสตัว์	อาท	ิเลีย้งไก่	เลีย้งววั	เลีย้งไส้เดอืน	

เพื่อเป็นอาหารปลาและเลี้ยงปลาในกระชัง	สนับสนุนการตั้งกลุ่มออมทรัพย์และร้านค้าชุมชน	เป็นต้น	

	 •	 การพัฒนาด้านการศึกษา	มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษารวมกว่า	700	ทุน	ซึ่งรวมถึง	

ทุนให้เรียนในวิทยาลัยพยาบาล	 เพื่อกลับไปทำางานในชุมชนของตนเอง	 จัดอบรมครูในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ	 รวม

ถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสือสำาหรับห้องสมุด	 นอกจากนี้ยังได้จัดชั้นเรียนการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นในชุมชน	

ทำาให้ผู้ที่ขาดโอกาสได้มีทางเลือกในการศึกษา	

	 •	 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย	 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน	 รวมถึงการ

ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ	 จัดอบรมให้ความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็ก	 สตรีตั้งครรภ์และที่ให้นมบุตร	 จัดหาอาหารเสริมสำาหรับแม่		

ทารก	และเด็กก่อนวัยเรียน	ดำาเนินกิจกรรมเก็บขยะเพื่อสร้างอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชน	ตลอดจนบริจาครถพยาบาลอีกด้วย

	 •	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับชุมชนและกรมป่าไม้ปลูกป่าชายเลนในเขตพื้นที่หมู่บ้าน	 เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งเพาะ

พันธุ์สัตว์นำ้า	

	 •	 การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน	 จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน	(Community	Consultative		

Committee:	CCC)	 เพื่อวางแผนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง	 การนำาคณะกรรมการฯ	

และตัวแทนผู้นำาชุมชนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่	 รวมถึงการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาชุมชน	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้	

และเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้นำาชุมชน

	 •	 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อทำานุบำารุงศาสนา	ประเพณ	ีวัฒนธรรม	วิถีชีวิต	

ของคนในท้องถิ่น	ทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง	ๆ	เช่น	ไฟไหม	้นำ้าท่วม	เป็นต้น

076				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



สาธารณรัฐประชาชนจีน 

	 Banpu	Investment	(China)	Ltd.	หรือ	BIC	บริษัทย่อยของบ้านปูฯ	ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ด้านสังคม	 การพัฒนาชุมชน	 และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนในมณฑลที่บริษัทฯ	 เข้าไปดำาเนินธุรกิจ	

อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีน	 นอกจากนี้	BIC	 ยังได้ผนวกหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม	

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ด้วย	อาทิ	 ในธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายไอนำ้าให้กับท้องถิ่น	ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเภท

หนึ่งนั้น	 โรงไฟฟ้าจะต้องสามารถจ่ายไอนำ้าได้อย่างสมำ่าเสมอไม่ขาดช่วงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว	 การบริหารการผลิตไฟฟ้าให้ม	ี

ความมั่นคงไม่ขาดช่วงของโรงไฟฟ้าพลังร่วมทั้ง	3	แห่งของ	BIC	จึงแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	นอกเหนือ

จากนี้	BIC	ยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในหลายด้าน	ดังต่อไปนี้

การพัฒนาด้านการศึกษา

	 •	 มอบทุนสนับสนุนจำานวน	50,000	 หยวนรวมถึงมอบชุดนักเรียนและเสื้อยืดแก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู	 ซึ่งเป็น

โรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน	มีนักเรียนหูหนวก	เป็นใบ้	พิการทางด้านร่างกายและสมองอยู่ทั้งหมด	79	คน	และมีครูผู้ดูแล	

30	คน	ซึ่งทางบริษัทฯ	ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที	่6	แล้ว

	 •	 โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งมอบของเล่น	หนังสือ	และอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน	3	แห่งในเมืองเจิ้งติ้งเนื่องในโอกาสการฉลองวันเด็กสากล

	 •	 เหมืองเกาเหอมอบเงินสนับสนุนจำานวน	200,000	 หยวนแก่โรงเรียนอนุบาลในชุมชนใกล้เคียง	 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา	

เครื่องกีฬาและเครื่องดนตรี

	 •	 เหมืองเฮ่อปี้มอบเงินสนับสนุนจำานวน	100,000	หยวนให้กับโรงเรียนประถมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาพห้องเรียนที่ทรุดโทรม

และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน	

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 •	 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน	 ควบคุม	 และกำาจัดมลพิษหลายชนิดที่โรงไฟฟ้า	 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานเป็นไปตามข้อกำาหนด

ทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลกำาหนด	 ทำาให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ	 ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็น

แหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ทางด้านการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย

	 •	 โรงไฟฟ้าโจวผิง	 เป็นโรงงานตัวอย่างด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	 และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นศึกษา	

ดูงานด้านการดักก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด	์การดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตและลานกองถ่านหิน

	 •	 โรงไฟฟ้าเจิ้งติ้งได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงไฟฟ้าในระดับท้องถิ่นที่สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศได้อย่างดีเยี่ยม		

จากการตรวจสอบระบบการควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของโรงไฟฟ้าโดยกระทรวงควบคุมสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้านกีฬา

	 •	 สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสของเมืองเจิ้งติ้ง	 ซึ่งเป็นสโมสรระดับประเทศที่มีชื่อเสียงในการฝึกอบรมและพัฒนานักกีฬา	

เทเบิลเทนนิสระดับชาต	ิรวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจากประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	

การช่วยเหลือสังคม

	 •	 ได้รวบรวมเงินบริจาคของพนักงานบริษัทฯ	 เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวน

และช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า

รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				077



 

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	 70	

	 •	กรรมการอิสระ

	 •	ประธานกรรมการ

•	 รัฐศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม)	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 Master	of	Economics,	

	 Sydney	University,	Australia

•	 Certificate	in	Economic	Developments,	

	 Japan

•	 Certificate	in	Project	Appraisal,	

	 Oxford	University,	UK

•	 Certificate	in	Commercial	Counseller		

	 Practices,	Federal	Republic	of	Germany

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

		รุ่นที่	37

•	 อบรมหลักสูตร	Role	of	Chairman	(RCP)	

	 รุ่นที่	11/2005	สมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	61/2005	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program	

	 รุ่นที่	8/2005	สมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	ผู้บริหารระดับสูง	

	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที	่9	(วตท.)	

- ปัจจุบัน

2549	-	2551

กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการมูลนิธิ

ประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

กระทรวงพาณิชย์

1.392. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 72

	 •	รองประธานกรรมการ

	 •	กรรมการกำาหนด

	 	 ค่าตอบแทน

	 *	เป็นพี่ชายของบุคคล

	 	 ในลำาดับที่	10	

	 	 และเป็นอาของบุคคล

		 	 ในลำาดับที่	12	

		 	

•	 เภสัชศาสตร์บัณฑิต

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification		

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	17/2002	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

	 บริษัทไทย	(IOD)

•	 Senior	Executive	Program	รุ่นที่	6	

	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร	์

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 อบรมหลักสูตร	Chairman	2000	

	 รุ่นที่	11/2005	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

2553	-	ปัจจุบัน

2526	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2547	-	ปัจจุบัน

2517	-	2555

2530	-	ปัจจุบัน

2520	-	ปัจจุบัน

2526	-	2552

2532	-	2550

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ	/	ประธานคณะกรรมการ

การลงทุน	(Investment	Committee)

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

	

บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด	

และบริษัทในเครือ

บริษัท	โรงแรม	เอราวัณ	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	ยูไนเต็ด	แสตนดาร์ด	

เทอร์มินัล	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไอเอจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำากัด

บริษัท	เอราวัณ	เพลินจิต	จำากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

078				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



 

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

3. นายสมเกียรติ เจริญกุล	 72

	 •	กรรมการอิสระ

	 •	ประธานคณะกรรมการ

	 	 ตรวจสอบ

•	 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 นิติศาสตร์บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	 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”	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

	 ศศินทร์	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อบรมหลักสูตร	“นักบริหารระดับสูง	

	 รุ่นที่	30”	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	79/2006	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Accreditation		

	 Program	(DAP)	รุ่นที่	21/2004	

	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program

	 รุ่นที่	1/2004	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	“Successful	Formulation

	 &	Execution	of	Strategy”	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

- 2548	-	ปัจจุบัน

2547	-	ปัจจุบัน

2549	-	2553

2549	-	2553

2549	-	2553

2546	-	2552

กรรมการอิสระ	/	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	จันทบุรี	รีสอร์ต	แอนด์	สปา	จำากัด

บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	โออิชิ	ราเมน	จำากัด

บริษัท	โออิชิ	เทรดดิ้ง	จำากัด

บริษัท	เมืองกิจ	จำากัด

รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				079



 

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

4. นายรัตน์ พานิชพันธ์	 66

	 •	กรรมการอิสระ

	 •	ประธานกรรมการ

	 	 กำาหนดค่าตอบแทน

•	 ปริญญาโท	M.S.	in	Business	Ad.,	

	 Fort	Hays	Kansas	State	University,	

	 Hays,	Kansas,	U.S.A.

•	 ปริญญาตร	ีวิทยาศาสตร์บัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	

	 Accreditation	Program:	Governance	

	 Training	for	Listed	Company	Directors	

	 (DAP)	รุ่น	4/2546	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Director	

	 Certification	Program	(DCP)	

	 รุ่น	61/2548	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Financial	

	 Institutions	Governance	Program	(FGP)	

	 รุ่น	1/2010	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 ภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.	388)

- 2548	-	ปัจจุบัน

2556	-	ปัจจุบัน

	

2553	-	ปัจจุบัน

2552	-	ปัจจุบัน

2548	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2550	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2549	-	2552

2545	-	2551

2549	-	2551

กรรมการอิสระ	/	

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ	

ประธานกรรมการ	/	กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน	/

กรรมการบริหาร	

กรรมการ

กรรมการ	/	กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	หลักทรัพย	์ซีไอเอ็มบี	

อินเตอร์เนชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จำากัด	

(มหาชน)

บริษัท	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	

แลนด	์แอนด	์เฮ้าส์	จำากัด

บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	จำากัด	

(มหาชน)

ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จำากัด	(มหาชน)		

บริษัท	ควอลิตี	้เฮ้าส์	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	โฮม	โปรดักส์	เซ็นเตอร์	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 70

	 •	กรรมการอิสระ

	 •	ประธานคณะกรรมการ

	 	 บรรษัทภิบาลและสรรหา

		 	

•	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประกาศนียบัตรฝึกวิชาชีพชั้นสูง	

	 ประเทศเยอรมนี

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Accreditation	

	 Program	(DAP)	รุ่นที่	5/2003	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	89/2007	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

- 2549	-	ปัจจุบัน

2550	-	2555

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ	

กรรมการตรวจสอบ	/

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	แอมคอร	์เฟล็กซิเบิ้ลกรุงเทพ	จำากัด	

(มหาชน)

บริษัท	สหการบัญช	ีพ	ีเค	เอฟ	จำากัด

บริษัท	เซฟตี้สตีล	อินดัสทรี	จำากัด

6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	 70

	 •	กรรมการอิสระ

	 •	กรรมการตรวจสอบ

	 •	กรรมการกำาหนด

	 	 ค่าตอบแทน

•	 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 ภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.	355)

•	 อบรมหลักสูตร	Chairman	2000	

	 รุ่นที่	3/2001	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	

	 Effectiveness	Seminar	จากสภาวิชาชีพ

	 บัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

- 2542	-	ปัจจุบัน

2545	-	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ	/	กรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน	/	

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

080				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)



 

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

8. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์	 58

	 •	กรรมการอิสระ

	 •	กรรมการตรวจสอบ

•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร	์University	of	

	 Wisconsin	at	Madison,	U.S.A.	

•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	

		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญาตร	ีเศรษฐศาสตร์	(ปริมาณวิเคราะห์)	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

		สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	14

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	161/2012	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Financial	Institutions	

	 Governance	Program	(FGP)	

	 รุ่นที่	7/2013	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	

	 Effectiveness	Seminar	จากสภาวิชาชีพ

	 บัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ปัจจุบัน

ปัจจุบัน	

2549	-	ปัจจุบัน

2553	-	ปัจจุบัน

	

2551	-	2555

2551	-	2555

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

และกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน	(ป.ป.ง.)

คณบดี	คณะเศรษฐศาสตร	์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ

พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	ทิสโก้	ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

สำานักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน	(ป.ป.ง.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระทรวงพาณิชย์

7. นายระวิ คอศิริ 64

	 •	กรรมการ

	 •	กรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 และสรรหา

		 	

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิต

	 บริหารธุรกิจศศินทร	์แห่งจุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา	

	 คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	32/2003	สมาคม

	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบัน

	 วิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่นที่	2/2549	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 Executive	Leadership	Program	

	 NIDA-Wharton	คณะบริหารธุรกิจ

	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์

	 (NIDA)	กับ	The	Wharton	School,	

		University	of	Pennsylvania,	U.S.A.

2555	-	ปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2553	-	ปัจจุบัน

2547	-	ปัจจุบัน

2552	-	ปัจจุบัน

2552	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2544	-	2553

2547	-	2554

2550	-	2553

2544	-	2554

2553	-	2555

2540	-	2555

กรรมการ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ที่ปรึกษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการ	(Commissioner)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

Centennial	Coal	Co.,	Ltd.	

บริษัท	บ้านป	ูเพาเวอร	์จำากัด

Hongsa	Power	Co.,	Ltd.

Phufai	Mining	Co.,	Ltd.

บริษัท	บีแอลซีพ	ีเพาเวอร	์จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูมินเนอรัล	จำากัด

PT.	Indo	Tambangraya	Megah	Tbk	

บริษัท	บ้านป	ูอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูพลังงานใหม	่โฮลดิ้งส์	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูโคล	เพาเวอร์	จำากัด

-
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 60

	 •	กรรมการ

	 •	เจ้าหน้าที่บริหาร	

	 *	เป็นพี่ชายของบุคคล

	 	 ในลำาดับที่	11	

		 	

•	 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.	

•	 Doctor	of	Business,	

	 Engineering	and	Technology,	

	 St.	Louis	University,	Missouri,	U.S.A.

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกัน

	 ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	

	 (วปรอ.	377)	รุ่นที่		7	

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 ภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.จก)	รุ่นที	่1

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	61/2005	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

0.13 2526	-	ปัจจุบัน

2551	-	2556

2550	-	2554

2547	-	ปัจจุบัน

2552	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	/	เจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ประจำาคณะกรรมาธิการการพลังงาน

กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

มาตรฐานแห่งชาติ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

สภาผู้แทนราษฎร

บริษัท	ไทย	อะโกร	เอ็นเนอร์ยี	่จำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม	จำากัด	(มหาชน)

กระทรวงอุตสาหกรรม

10. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	 61

	 •	กรรมการ

	 •	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 *	เป็นน้องชายของบุคคล

	 	 ในลำาดับที่	2	และเป็นอา

	 	 ของบุคคลในลำาดับที่	12

•	 M.B.A.	(Finance),	St.	Louis	University,	

	 Missouri,	U.S.A.

•	 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	20/2002	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 อบรมหลักสูตร	DCP	Refresher	Course		

	 รุ่นที่	3/2006	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

0.53 2526	-	ปัจจุบัน

2526	-	ปัจจุบัน

2547	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2546	-	2553	

2548	-	2552

กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

นายก

กรรมการ

อุปนายก

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด

บริษัท	ดิ	เอราวัณ	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบียน

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	จำากัด	

(มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบียน

11.  นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 57

	 •	กรรมการ

	 •	เจ้าหน้าที่บริหาร

	 *	เป็นน้องชายของบุคคล

	 	 ในลำาดับที่	9

		 	

•	 B.S.	(Mechanical	Engineering),	

	 University	of	Missouri,	Columbia,	U.S.A.

•	 Senior	Executive	Program	3	

	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

	 ภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.	4414)

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	23/2002	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	

	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	8	(วตท.)

•	 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

	 ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	

	 (มหานคร	รุ่น	1)

•	 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

	 ด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.	รุ่น	1)

0.16 2526	-	ปัจจุบัน กรรมการ	/	เจ้าหน้าที่บริหาร

	

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร
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การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	 49

	 •	กรรมการ	

	 •	กรรมการบรรษัทภิบาล

			 	 และสรรหา

	 *	เป็นหลานชาย

	 	 ของบุคคลในลำาดับที่	2	

	 	 และลำาดับที่	10

•	 Bachelor	of	Science	(Finance),

	 Babson	College,	Massachusetts,	U.S.A.

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	24/2002	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

- 2553	-	ปัจจุบัน

2551	-	ปัจจุบัน

2551	-	ปัจจุบัน

2551	-	ปัจจุบัน

2551	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน

2546	-	ปัจจุบัน

2547	-	2553

2550	-	2553

กรรมการ		/	กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	นำ้าตาลมิตรสยาม	จำากัด

บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด

บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จำากัด

กลุ่มมิตรผล

บริษัท	ทีเอ็มอ	ีแคปิตอล	จำากัด

บริษัท	แอดวานซ	์เมดิคอลเซ็นเตอร์	จำากัด

บริษัท	โรงพยาบาลสายไหม	จำากัด

บริษัท	พาเนล	พลัส	จำากัด

บริษัท	ยูไนเต็ด	แสตนดาร์ด	เทอร์มินัล	จำากัด	

(มหาชน)

-13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์ 58

	 •	รองประธาน

	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร

		 	

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมเคมี	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมอุตสาหการ	

	 และการบริหาร	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(นักบริหาร)		

		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	75/2006	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

•	 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(หลักสูตร	วตท.)	

	 รุ่นที่	3/2006	จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

	

ปัจจุบัน

2554	-	2555

ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2553	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2544	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน	

2555	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2555	-	ปัจจุบัน

2549	-	2555

2550	-	2555	

2550	-	2555	

2550	-	2555	

2550	-	2555	

2550	-	2555	

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการ	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ	(Commissioner)

President	Director	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

BMS	Coal	Sales	Pte.	Ltd.

Banpu	Coal	Investment	Co.,	Ltd.	

Banpu	Minerals	(Singapore)	Pte.	Ltd.

บรษิทั	บ้านป	ูเพาเวอร์	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จำากดั

บริษัท	บ้านป	ูมินเนอรัล	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

บริษัท	บีพี	โอเวอร์ซีส	์ดีเวลลอปเมนท	์จำากัด

บริษัท	เหมืองเชียงม่วน	จำากัด	

Hunnu	Investment	Pte.	Ltd.

Hunnu	Coal	Pty	Ltd.

Pan	-	Western	Energy	Corporation	LLC

บริษัท	ศิลามณีหินอ่อน	จำากัด

บริษัท	ศิลามณี	จำากัด

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/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

16. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต	 55

	 •	ผู้ช่วยประธาน

	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	-

			 	 บริหารและพัฒนาองค์กร

•	 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	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

- 2549	-	ปัจจุบัน

2547	-	2548

2541	-	2546

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-

บริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	สำานักตรวจสอบ

ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	

สายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

14. นายวรวุฒิ ลีนานนท์	 57

	 •	ประธาน

	 	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ

	 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 Advanced	Management	Program	(AMP173)

	 Harvard	Business	School,	U.S.A.

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	149/2011	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

- ปัจจุบัน

2552	-	ปัจจุบัน

2552	-	2555

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

Hongsa	Power	Co.,	Ltd.

Phufai	Mining	Co.,	Ltd.

บริษัท	บ้านป	ูเพาเวอร์	จำากัด

บริษัท	บีแอลซีพ	ีเพาเวอร์	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูโคล	เพาเวอร์	จำากัด

Hongsa	Power	Co.,	Ltd.

Phufai	Mining	Co.,	Ltd.

15. นางสมฤดี ชัยมงคล 52

	 •	ผู้ช่วยประธาน

	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	-	การเงิน	

		 	

•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•	 Program	for	Global	Leadership,	

	 Harvard	University	Graduate	

	 School	of	Business	Administration,	

	 Boston,	U.S.A.

•	 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	78/2006	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

0.08 2549	-	ปัจจุบัน

2544	-	2549

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	การเงิน

ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	การเงิน

กรรมการ

กรรมการ	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

BMS	Coal	Sales	Pte.	Ltd.

บริษัท	บ้านป	ูเพาเวอร์	ดีเวลลอปเม้นท	์จำากัด

Banpu	Singapore	Pte.	Ltd.

บริษัท	บ้านป	ูมินเนอรัล	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

บริษัท	ศิลามณี	จำากัด

บริษัท	ศิลามณีหินอ่อน	จำากัด

BP	Overseas	Development	Co.,	Ltd.

Centennial	Coal	Co.,	Ltd.

บริษัท	บ้านป	ูพลังงานใหม่	โฮลดิ้งส	์จำากัด

บรษิทั	ไบโอฟเูอล	เดเวลอปเมนท์	โฮลดิง้ส์	จำากดั

Hunnu	Coal	Pty	Ltd.
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

17. นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ 55

	 •	ผู้ช่วยประธาน

	 	 เจ้าหน้าที่บริหาร	-	

	 	 แผนงานองค์กร

	 	 และพัฒนาธุรกิจ

		 	

•	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 M.B.A.,	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	

	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

	 กรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 วุฒิบัตร	Director	Diploma	Examination	

	 รุ่นที่	22/2007	จากสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

- 2554	-	ปัจจุบัน

2551	-	2553

2552	-	ปัจจุบัน

2553	-	ปัจจุบัน

2554	-	ปัจจุบัน

2556	-	ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	

แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	

แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

กรรมการ	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูมินเนอรัล	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูเพาเวอร	์จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูอินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด

Banpu	Australia	Co.	Pty	Ltd.

บริษัท	บ้านป	ูพลังงานใหม	่โฮลดิ้งส์	จำากัด

บรษิทั	ไบโอฟเูอล	เดเวลอปเมนท์	โฮลดิง้ส์	จำากดั

บริษัท	เพชรเกษมพลังงานลม	จำากัด

บริษัท	ประจวบพลังงานลม	จำากัด

บริษัท	มิตรภาพพลังงานลม	จำากัด

บริษัท	ราชสีมา	กรีน	เอ็นเนอร์ย	ีจำากัด

บริษัท	เหมืองเชียงม่วน	จำากัด

บริษัท	บ้านป	ูโคล	เพาเวอร์	จำากัด

Banpu	Australia	Resources	Pty	Ltd.

Hunnu	Coal	Pty	Ltd.

BMS	Coal	Sales	Pte.	Ltd.

18. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร	 54

	 •	ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	

	 	 องค์กรสัมพันธ์

•	 ปริญญาตรี	วารสารศาสตร์

	 และสื่อสารมวลชน	

	 (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 2552	-	ปัจจุบัน

2550	-	2551

ผู้อำานวยการสายอาวุโส	-	องค์กรสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสาย	-	สื่อสารองค์กร

และกิจการสัมพันธ์

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)

19. นางบุญศิริ จารุศิริ	 56

	 •	เลขานุการบริษัท

•	 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณทิต	

	 สาขาธรณีวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาโท	Geological	Science,	

	 Queen’s	University,	Canada

•	 ปริญญาโท	EMBA,	SASIN,	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท	

	 โดยสมาคมส่งเสริม

	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

- 2552	-	ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท	

และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556

 
ชื่อ - นามสกุล

  หุ้นสามัญ (หุ้น)

  31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555*  เพิ่ม (ลด)

	 1.	นายเกริกไกร	จีระแพทย์	 -	 -	 -

	 2.	นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	 -	 -	 -

	 3.		นายระวิ	คอศิริ	 600,000	 600,000	 -

	 4.		นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ	 37,709,110	 36,609,110	 1,100,000

	 5.		นายตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์	 -	 -	 -

	 6.	นายสมเกียรต	ิเจริญกุล	 -	 -	 -

	 7.	นายรัตน์	พานิชพันธ์	 -	 -	 -

	 8.	นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล	 -	 -	 -

	 9.	นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ	 17,679,710	 17,679,710	 -

	 10.		นายเมธ	ีเอื้ออภิญญกุล	 3,658,000	 3,108,000	 550,000

	 11.		นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	 6,092,250	 4,234,250	 1,858,000

	 12.		นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	 -	 -	 -

	 13.		นายสมยศ	รุจิรวัฒน์	 -	 -	 -

	 14.	นายวรวุฒิ	ลีนานนท์	 -	 -	 -

	 15.	นางสมฤด	ีชัยมงคล	 2,126,280	 2,126,280	 -

	 16.		นายสถิตพงษ	์วัฒนานุชิต	 -	 -	 -

	 17.		นายอัครพงษ	์ไทยานนท์	 54,000	 54,000	 -

	 18.		นางอุดมลักษณ	์โอฬาร	 110,000	 110,000	 -

หมายเหตุ:  * เนื่องด้วยบริษัทฯ	ได้ลดราคาพาร์จากหุ้นละ	10	บาท	เป็นหุ้นละ	1	บาท	เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์	มีผลตั้งแต่วันที่	26	กันยายน	2556	ดังนั้นข้อมูล	

	 จำานวนหุ้นในปี	2555	จึงแสดงจำานวนหุ้นตามราคาพาร	์1	บาท	เพื่อให้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้น	ณ	สิ้นปี	2556	และในปีต่อไปได้อย่างชัดเจน	

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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	 1.	 นายเกริกไกร	จีระแพทย์

	 	 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	 1,482,000.00	 -	 -	 -	 5,116,466.00	 6,598,466.00

	 2.	 นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ

	 	 รองประธานกรรมการ/	

	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 1,276,500.00	 -	 -	 210,000.00	 4,526,104.00	 6,012,604.00

	 3.	 นายสมเกียรต	ิเจริญกุล

	 	 กรรมการอิสระ/

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 1,140,000.00	 421,200.00	 -	 -	 3,935,743.00	 5,496,943.00

	 4.	 นายรัตน	์พานิชพันธ์

	 	 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	

	 	 กำาหนดค่าตอบแทน	 1,140,000.00	 -	 -	 273,000.00	 3,935,743.00	 5,348,743.00

	 5.	 นายอโนทัย	เตชะมนตรีกุล

	 	 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/	

	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 และสรรหา	 1,140,000.00	 -	 195,000.00	 -	 3,935,743.00	 5,270,743.00

	 6.	 นายมนตร	ีมงคลสวัสดิ์

	 	 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/	

	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 1,140,000.00	 324,000.00	 -	 210,000.00	 3,935,743.00	 5,609,743.00

	 7.	 นายระวิ	คอศิริ

	 	 กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 และสรรหา	 1,110,000.00	 -	 150,000.00	 -	 720,542.00	 1,980,542.00

	 8.	 นายตีรณ	พงศ์มฆพัฒน์

	 	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	 1,140,000.00	 324,000.00	 -	 -	 720,542.00	 2,184,542.00

	 9.	 นายเมธ	ีเอื้ออภิญญกุล

						 กรรมการ	 720,000.00	 -	 -	 -	 3,935,743.00	 4,655,743.00

	 10.	 นายชนินท	์ว่องกุศลกิจ

	 	 กรรมการ	 720,000.00	 -	 -	 -	 3,935,743.00	 4,655,743.00

	 11.	 นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล

						 กรรมการ	 720,000.00	 -	 -	 -	 3,935,743.00	 4,655,743.00

	 12.		นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ

				 	 กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 และสรรหา	 1,140,000.00	 -	 150,000.00	 -	 3,935,743.00	 5,225,743.00

ชื่อ - นามสกุล

ตำาแหน่ง

บำาเหน็จกรรมการ

(บาท)
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

ค่าตอบแทนรวม 

(บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2556

	 	1.1	ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ	เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น		

57,958,872.00	บาท	รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน
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2. ค่าตอบแทนอื่น

	 	 2.1	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 	 	 บริษัทฯ	ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ดังนี้

หมายเหตุ:

	 •	 ปี	 2555	 ผู้บริหาร	 6	 คน	 ได้แก่	 นายชนินท์	 ว่องกุศลกิจ	 นายสมยศ	 รุจิรวัฒน	์ นางสมฤดี	 ชัยมงคล	 นายสถิตพงษ	์ วัฒนานุชิต	 นายอัครพงษ	์ ไทยานนท	์	
	 	 และนางอุดมลักษณ์	โอฬาร

	 •	 ปี	 2556	 ผู้บริหาร	 7	 คน	 ได้แก่	 นายชนินท์	 ว่องกุศลกิจ	 นายสมยศ	 รุจิรวัฒน	์ นายวรวุฒ	ิ ลีนานนท	์ นางสมฤด	ี ชัยมงคล	 นายสถิตพงษ์	 วัฒนานุชิต		
	 	 นายอัครพงษ์	ไทยานนท์	และนางอุดมลักษณ์	โอฬาร

	 1.2	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

	 เงินเดือนรวม	 7	 70,437,000.00	 6	 55,759,300.00

	 โบนัสรวม	 7	 36,745,813.00	 6	 80,114,740.00

 รวม  107,182,813.00  135,874,040.00

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

หมายเหตุ:

	 •	 ป	ี 2555	 ผู้บริหาร	 6	 คน	 ได้แก่	 นายชนินท์	 ว่องกุศลกิจ	 นายสมยศ	 รุจิรวัฒน	์ นางสมฤดี	 ชัยมงคล	 นายสถิตพงษ	์ วัฒนานุชิต	 นายอัครพงษ์	 ไทยานนท์		
	 	 และนางอุดมลักษณ์	โอฬาร

	 •	 ป	ี 2556	 ผู้บริหาร	 7	 คน	 ได้แก่	 นายชนินท์	 ว่องกุศลกิจ	 นายสมยศ	 รุจิรวัฒน	์ นายวรวุฒ	ิ ลีนานนท	์ นางสมฤด	ี ชัยมงคล	 นายสถิตพงษ	์ วัฒนานุชิต		
	 	 นายอัครพงษ์	ไทยานนท์	และนางอุดมลักษณ์	โอฬาร

 หน่วย: บาท จำานวนราย ปี 2556 จำานวนราย ปี 2555

 หน่วย: บาท จำานวนราย ปี 2556 จำานวนราย ปี 2555

	 13.	 นายกอปร	กฤตยากีรณ*

						 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

	 	 บรรษัทภิบาลและสรรหา	 -	 -	 -	 -							131,787.00	 131,787.00

	 14.	นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม*

	 	 กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล

	 	 และสรรหา	 -	 -	 -	 -							131,787.00	 131,787.00

	 	 รวม      57,958,872.00

ชื่อ - นามสกุล

ตำาแหน่ง

บำาเหน็จกรรมการ

(บาท)
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

ค่าตอบแทนรวม 

(บาท)

เบี้ยประชุม (บาท)

หมายเหตุ:	

	 •	 นายกอปร	กฤตยากีรณ	(บุคคลในลำาดับที่	13)	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	มีผลตั้งแต่วันที	่6	เมษายน		
	 	 2555			

	 •	 นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม	(บุคคลในลำาดับที่	14)	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	มีผลตั้งแต่วันที	่6	เมษายน	2555
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556

	 ผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	 รายแรก	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ซึ่งจำานวนหุ้นที่ถือเป็นจำานวนหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว	้

จากเดิมหุ้นละ	10	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	โดยบริษัทฯ	ได้ดำาเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์

แล้วเมื่อวันที่	19	กันยายน	2556

หมายเหตุ:  1)	 บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด		 บริษัท	น�้าตาลมิตรสยาม	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว
	 2.	 บริษัท	ทีเอ็มอี	แคปิตอล	จำากัด		 กลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	54.23	ของทุนช�าระแล้ว
		 	 	 บริษัท	ยูฟินเวส	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	10.50	ของทุนช�าระแล้ว
	 3.	 บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จำากัด		 บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	87.56	ของทุนช�าระแล้ว
	 4.		บริษัท	เอ็มพี	ปาร์ติเกิล	บอร์ด	จำากัด		 บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว
	 5.	 บริษัท	ทุนมิตรสยาม	จำากัด		 บริษัท	น�้าตาลมิตรสยาม	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว
	 6.	 บริษัท	แปซิฟิก	ชูการ์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด		 บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว
	 7.	 บริษัท	ยูฟินเวส	จำากัด		 บริษัท	ทีเอ็มอี	แคปิตอล	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100.00	ของทุนช�าระแล้ว
	 8.		บริษัท	มิตรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	(ภูเวียง)	จำากัด	 บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	51.04	ของทุนช�าระแล้ว
	 9.		บริษัท	นำ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์	จำากัด		 บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จ�ากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนช�าระแล้ว
	 10.		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลำาดับที	่3	จากการที่บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการซื้อหุ้นทุนคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น	โดยทำา	
	 	 การซือ้หุน้คนืจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นจำานวนหุน้ทนุซือ้คนืจำานวน	13,560,000	 หุน้	(ก่อนการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้และจำานวนหุน้)

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

	 1.	 กลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ	 292,484,060	 10.76

			 	 บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด		 144,064,080	 5.30

			 	 บริษัท	ทีเอ็มอ	ีแคปิตอล	จำากัด	 								61,616,000		 2.27

						 บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จำากัด	 								17,794,450		 0.65

	 	 บริษัท	เอ็มพี	ปาร์ติเกิล	บอร์ด	จำากัด	 15,209,650	 0.56

			 	 บริษัท	ทุนมิตรสยาม	จำากัด	 7,153,500	 0.26

				 	 บริษัท	แปซิฟิก	ชูการ์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	 6,819,050	 0.25

						 บริษัท	ยูฟินเวส	จำากัด	 										6,606,110		 0.24

			 	 บริษัท	มิตรผล	ไบโอ-เพาเวอร์	(ภูเวียง)	จำากัด	 6,152,000	 0.23

						 บริษัท	นำ้าตาลมิตรกาฬสินธุ	์จำากัด	 										4,800,000		 0.18

	 2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 216,139,398	 7.95

	 3.	 บริษัท	บ้านป	ูจำากัด	(มหาชน)	 135,600,000	 4.99

	 4.	 HSBC	(Singapore)	Nominees	Pte.	Ltd.	 77,701,390	 2.86

	 5.	 State	Street	Bank	Europe	Limited	 47,832,840	 1.76

	 6.	 GIC	Private	Limited	-	C		 47,088,900	 1.73

	 7.	 Chase	Nominees	Limited		 42,988,650	 1.58

	 8.	 สำานักงานประกันสังคม	(2	กรณี)	 35,710,000	 1.31

	 9.	 Norbax	Inc.,	13	 31,445,100	 1.16

	 10.	 State	Street	Bank	and	Trust	Company		 25,082,267	 0.92

  รวม 1,222,287,445 44.96
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ	50	ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำารองต่าง	ๆ	ทุกประเภท	

ที่กฎหมายและบริษัทฯ	 ได้กำาหนดไว้	 อย่างไรก็ตาม	 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุน	

ของบริษัทฯ	และบริษัทในเครือ	รวมถึงข้อจำากัดทางกฎหมายและความจำาเป็นอื่น	ๆ
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

 ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ รายชื่อคณะกรรมการ

	1.	 บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด
	 	 (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
	 	 และกากนำ้าตาล)

	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	
	 	 โดยถือหุ้นร้อยละ	5.30	ของทุนชำาระแล้ว
	2)	 มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	ตระกูลว่องกุศลกิจ	
					ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ
	3)	 มีกรรมการร่วมกัน	2	ท่าน	คือ
	 	 1.	 นายชนินท	์ว่องกุศลกิจ
	 	 2.	 นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ	

		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
		บจ.	นำ้าตาลมิตรสยาม	 99.99%

	 1.	 นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ
	 2.	 นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ
	 3.	 นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ
	 4.	 นายชูศักดิ์	ว่องกุศลกิจ
	 5.	 นายกล้าณรงค์	ศรีรอต
	 6.	 นายทวีวัฒน์	ทวีปิยมาภรณ์
	 7.	 นาวาอากาศโท	พญ.ลกัษม	ีว่องกศุลกจิ
	 8.	 นายกฤษฎา	มณเฑียรวิเชียรฉาย
	 9.	 นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ
	 10.	 รศ.	ดร.จีรเดช	อู่สวัสดิ์
	 11.	 นายอรรถพล	ว่องกุศลกิจ

	2.	 บริษัท	ทีเอ็มอ	ีแคปิตอล	
จำากัด

	 	 (บริษัทเพื่อการลงทุน)	
	

	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	
		 	 โดยถือหุ้นร้อยละ	2.48	ของทุนชำาระแล้ว	
	2)		มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	ตระกูลว่องกุศลกิจ	
		 	 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ	
	3)	 มีกรรมการร่วมกัน	5	ท่าน	คือ
	 	 1.	 นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ
	 	 2.	 นายชนินท	์ว่องกุศลกิจ
	 	 3.	 นายเมธ	ีเอื้ออภิญญกุล
	 	 4.	 นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล
	 	 5.	 นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	1.	 ตระกูลว่องกุศลกิจ	 54.23%
	2.	 ตระกูลเอื้ออภิญญกุล	 24.16%
	3.	 บจ.	ยูฟินเวส	 10.50%	
	4.	 ตระกูลกันทาธรรม	 3.17%
	5.	 ตระกูลกาญจนกำาเนิด	 0.58%
	6.	 ตระกูลพุทธพงษ์ศิริพร	 0.63%		

	 1.	 นายสุนทร	ว่องกุศลกิจ
	 2.	 นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ
	 3.	 นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ
	 4.	 นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล
	 5.	 นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล
	 6.	 นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม
	 7.	 นายประจวบ	ตรีนิกร
	 8.	 นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ
	 9.	 นางสาวจินตนา	กาญจนกำาเนิด
	 10.	 นายบรรเจิด	ว่องกุศลกิจ

	3.	 บริษัท	รวมเกษตรกร
	 	 อุตสาหกรรม	จำากัด
	 	 (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
	 	 และกากนำ้าตาล)

	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
		 	 ร้อยละ	0.65	ของทุนชำาระแล้ว
	2)		มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บจ.	นำ้าตาลมิตรผล
	3)		มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	คือ	
		 	 นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ

		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
		บจ.	นำ้าตาลมิตรผล		 87.56%

	 1.	 นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ
	 2.		นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ
	 3.		นางสาวชญาวด	ีชัยอนันต์
	 4.		นายทวีวัฒน์	ทวีปิยมาภรณ์
	 5.		นางสาวจินตนา	กาญจนกำาเนิด
	 6.		นายสุขกาญจน์	วัธนเวคิน
	 7.		นายกฤษฎา	มณเฑียรวิเชียรฉาย
	 8.		นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ
	 9.		นางอารดา	ลัทธะพานิชย์

	4.	 บริษัท	แปซิฟิก	ชูการ์	
	 	 คอร์ปอเรชั่น	จำากัด
	 	 (ตัวแทนนำาเข้า	-	ส่งออก
	 	 นำ้าตาล)

	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
		 	 ร้อยละ	0.25	ของทุนชำาระแล้ว
	2)	 มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บจ.	นำ้าตาลมิตรผล
	3)	 มีกรรมการร่วมกัน	1	ท่าน	คือ	
		 	 นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
		บจ.	นำ้าตาลมิตรผล		 99.99%

	 1.		นายกฤษฎา	มณเฑียรวิเชียรฉาย
	 2.		นางอัมพร	กาญจนกำาเนิด
	 3.		นายจิรศักด์	ว่องกุศลกิจ
	 4.		นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ

	5.	 บริษัท	มิตรผล	
	 	 ไบโอ	-	เพาเวอร์	
	 	 (ภูเวียง)	จำากัด
	 	 (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
	 	 และกากนำ้าตาล)	
	 	

	1)		เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
		 	 ร้อยละ	0.23	ของทุนชำาระแล้ว
	2)		มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บจ.	รวมเกษตรกร
		 	 อุตสาหกรรม	
	3)	 ไม่มีกรรมการร่วมกัน

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
		บจ.	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	51.04%
		 	 	

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

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
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 ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ รายชื่อคณะกรรมการ

	6.	 บริษัท	ยูฟินเวส	จำากัด
	 	 (Holding	Company)

	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
	 	 ร้อยละ	0.24	ของทุนชำาระแล้ว
	2)		มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	ตระกูลว่องกุศลกิจ	
		 	 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ	
	3)		มีกรรมการร่วมกัน	5	ท่าน	คือ
	 	 1.	 นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ
	 	 2.		นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ
	 	 3.		นายเมธ	ีเอื้ออภิญญกุล
	 	 4.		นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล
	 	 5.		นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	บจ.	ทีเอ็มอ	ีแคปิตอล	 100.00%

	 1.		นายสุนทร	ว่องกุศลกิจ
	 2.		นายวิฑูรย	์ว่องกุศลกิจ
	 3.		นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ
	 4.		นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล
	 5.		นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล
	 6.		นายสวัสดิภาพ	กันทาธรรม
	 7.		นายประจวบ	ตรีนิกร
	 8.		นายวีระเจตน	์ว่องกุศลกิจ
	 9.		นางสาวจินตนา	กาญจนกำาเนิด	
	 10.	 นายบรรเจิด	ว่องกุศลกิจ

	7.	 บริษัท	นำ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์	
	 	 จำากัด
	 	 (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
	 	 และกากนำ้าตาล)

	1)		เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
	 	 ร้อยละ	0.18	ของทุนชำาระแล้ว
	2)		มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บจ.	รวมเกษตรกร
		 	 อุตสาหกรรม
	3)	 ไม่มีกรรมการร่วมกัน	

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	บจ.	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	99.99%

	 1.	 นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ
	 2.		นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ
	 3.		นายทวีวัฒน์	ทวีปิยมาภรณ์
	 4.		นางสาวจินตนา	กาญจนกำาเนิด
	 5.		นายสุขกาญจน์	วัธนเวคิน
	 6.		นางสาวชญาวด	ีชัยอนันต์
	 7.		นายกฤษฎา	มณเฑียรวิเชียรฉาย
	 8.		นางอารดา	ลัทธะพานิชย์

	8.	 บริษัท	เอ็มพ	ีปาร์ติเกิล	
	 	 บอร์ด	จำากัด

	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
		 	 ร้อยละ	0.56	ของทุนชำาระแล้ว
	2)	 มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บจ.	รวมเกษตรกร
		 	 อุตสาหกรรม
	3)	 ไม่มีกรรมการร่วมกัน

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	บจ.	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	99.99%

	 1.		นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ
	 2.		นายกฤษฎา	มณเฑียรวิเชียรฉาย
	 3.		นางอัมพร	กาญจนกำาเนิด
	 4.		นายสุขกาญจน์	วัธนเวคิน
	 5.		นายอรรถพล	ว่องกุศลกิจ

	9.	 บริษัท	ทุนมิตรสยาม	จำากัด 	1)	 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	โดยถือหุ้น
		 	 ร้อยละ	0.26	ของทุนชำาระแล้ว
	2)	 มีผู้ถือหุ้นใหญ่	คือ	บจ.	นำ้าตาล
	 	 มิตรสยาม
	3)	 ไม่มีกรรมการร่วมกัน

	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
	บจ.	นำ้าตาลมิตรสยาม	 99.99%

	 1.		นายสุนทร	ว่องกุศลกิจ
	 2.		นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ
	 3.		นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ
	 4.		นายขจร	เทพย์ปฏิพัธน์
	 5.		นายศุภนิตย์	มานะจิตต์
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1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

	 	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 	 โทรศัพท	์0	2229	2800	
	 	

2) นายทะเบียนหุ้นกู ้ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

	 	 	 3000	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 	 โทรศัพท	์0	2299	1111

	 	 	 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 333	ถนนสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 	 	 โทรศัพท	์0	2230	1893
	 	

3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 9	ถนนรัชดาภิเษก	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 	 โทรศัพท	์0	2544	1111

	 	 	 ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

	 	 	 สำานักงานใหญ่ : 

	 	 	 1	ซอยราษฎร์บรูณะ	27/1	ถนนราษฎร์บรูณะ	เขตราษฎร์บรูณะ	กรงุเทพฯ	10140	

	 	 	 สถานที่ติดต่อ : 

	 	 	 400/22	ถนนพหลโยธิน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	

	 	 	 โทรศัพท	์0	2470	3687,	0	2470	1946	

	 	 	 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

	 	 	 333	ถนนสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 	 	 โทรศัพท	์0	2230	1893
	 	

4) ผู้สอบบัญชี นายสมชาย จิณโณวาท 

	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	3271

	 	 	 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

	 	 	 ชั้น	15	อาคารบางกอกซิตี	้ทาวเวอร	์

	 	 	 179/74-80	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพฯ	10120

	 	 	 โทรศัพท	์0	2286	9999,	0	2344	1000
	 	

5) ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี-
	 	

6) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	 บริษัทฯ	ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและ/หรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

	 	 	 เป็นการประจำาถาวร	แต่จะมกีารว่าจ้างทีป่รกึษา	(เช่น	ทีป่รกึษาทางการเงนิ)	

	 	 	 เป็นการเฉพาะเรือ่งเฉพาะกรณตีามความจำาเป็นในการดำาเนนิงานเป็นครัง้คราว	

	 	 	 การบริหารงานบริษัทฯ	จะดำาเนินการภายใต้การกำากับดูแล

	 	 	 ของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำาคัญ
	 	

7) สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำา	 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ	30	แห่ง

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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       จำานวนหุ้น มูลค่าหุ้น สัดส่วน
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว ที่จำาหน่ายแล้ว ต่อหน่วย  การถือหุ้น ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ โทรศัพท์ 
     ทั้งหมด (หุ้น)  (%)  

หมายเหตุ:	*	ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

 1. บริษัท บ้านปู จ�ากัด พลังงาน 3,540,504,790  2,717,478,550  2,717,478,550  1  - ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600  
  (มหาชน)   บาท บาท     ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
  บริษัทย่อย         

 2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล ผลิตและจ�าหน่าย 3,200,000,000 3,200,000,000 3,200,000 1,000  99.99% 58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1 ถ.ยนตรกิจโกศล ม.1 0 2694 6600 
  จ�ากัด   ถ่านหิน บาท บาท     ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  

 3. Banpu Singapore Pte. Ltd. ค้าถ่านหิน 1,500,000 1,500,000   1,500,000 ไม่มีการก�าหนด 100.00% One Marina Boulevard,  65 6890 7188
     SGD SGD  มูลค่าหุ้น  #28-00 Singapore 018989
     300,000,000 300,000,000 300,000,000 ต่อหน่วย*
     USD USD 

 4. Banpu Minerals ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 17,670,002 17,670,002  17,670,002 ไม่มีการก�าหนด 100.00% One Marina Boulevard,  65 6890 7188 
  (Singapore) Pte. Ltd. ในต่างประเทศ SGD SGD  มูลค่าหุ้น  #28-00 Singapore 018989
     11,000,000 11,000,000  17,670,002 ต่อหน่วย*
     USD USD                   

 5. Banpu Australia Investment in Coal 2,428,021,000 2,428,021,000 2,428,021,000 1  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,  61 2 9266 2700 
  Co. Pty Ltd. Mining in Australia AUD AUD     Sydney NSW 2000, Australia 

 6. PT. Indo Tambangraya ให้บริการท�าเหมือง  1,500,000,000,000 564,962,500,000 1,129,925,000  500  65.00% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100
  Megah Tbk ก่อสร้าง ขนส่ง และ  IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
    บริการทั่วไปเกี่ยวกับ      Pondok Indah Kav. V-TA, 
    ธุรกิจเหมืองถ่านหิน      Jakarta 12310, Indonesia
    ในอินโดนีเซีย      

 7. PT. Indominco Mandiri ผลิตถ่านหิน 20,000,000,000 12,500,000,000 12,500  1,000,000  99.99% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100 
    ในอินโดนีเซีย IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda,    
          Pondok Indah Kav. V-TA, 
          Jakarta 12310, Indonesia

 8. PT. Jorong Barutama  ผลิตถ่านหิน 4,500,000,000 4,500,000,000 300  15,000,000  99.67% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100
  Greston  ในอินโดนีเซีย IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
          Pondok Indah Kav. V-TA, 
          Jakarta 12310, Indonesia 

 9. PT. Trubaindo Coal ผลิตถ่านหิน 100,000,000,000 63,500,000,000 63,500  1,000,000  99.99% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100 
  Mining  ในอินโดนีเซีย IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
          Pondok Indah Kav. V-TA, 
          Jakarta 12310, Indonesia 

 10 PT. Kitadin ผลิตถ่านหิน  1,000,000,000,000 377,890,000,000 188,945  2,000,000  99.99% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100
    จ�าหน่าย และให้บริการ IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
    ท�าเหมืองถ่านหิน      Pondok Indah Kav. V-TA, 
    ในอินโดนีเซีย      Jakarta 12310, Indonesia            
 11 PT. Bharinto Ekatama ผลิตถ่านหิน 68,000,000,000 17,000,000,000 17,000  1,000,000  99.00% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100 
    ในอินโดนีเซีย IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
          Pondok Indah Kav. V-TA, 
          Jakarta 12310, Indonesia 
 12 PT. ITM Indonesia Coal Trading 40,000,000,000 11,000,000,000 11,000  1,000,000 99.99% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100 
    including Coal Agent  IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
    and Coal Blending      Pondok Indah Kav. V-TA, 
          Jakarta 12310, Indonesia 

 13 PT. Tambang Raya Mining Contractor 500,000,000,000 125,000,000,000 12,500  10,000,000  99.99% Pondok Indah Office Tower 3, 6221 293 28100
  Usaha Tama  IDR IDR    3rd Floor, Jl. Sultan Iskandar Muda, 
          Pondok Indah Kav. V-TA,
          Jakarta 12310, Indonesia 

 14 BMS Coal Sales Pte. Ltd. Coal Trading 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไม่มีการก�าหนด 100.00% One Marina Boulevard, 65 6890 7188 
    including Coal Agent  USD USD  มูลค่าหุ้น  #28-00 Singapore 018989
    and Coal Blending    ต่อหน่วย*

 15 Banpu Coal Investment ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 11,050,500 11,050,500  11,050,500  1  100.00% 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’ Institut,  230 210 4000
  Co., Ltd.   USD USD    Ebene, Republic of Mauritius  

 16 บริษัท บ้านปู  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 250,000,000 250,000,000  25,000,000 10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 17 บริษัท ศิลามณี จ�ากัด ค้าถ่านหิน 75,000,000 75,000,000  7,500,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
     บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 18 บริษัท ศิลามณีหินอ่อน  ค้าถ่านหิน 50,000,000 50,000,000 500,000  100  99.96% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  จ�ากัด   บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 19 บริษัท เหมืองเชียงม่วน  ผลิตและจ�าหน่าย 231,350,000 231,350,000 23,135,000 10  100.00% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  จ�ากัด  ถ่านหิน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 20 บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 15,533,002 15,533,002 15,533,002  1  100.00% 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’ Institut,  230 210 4000
  ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด  USD USD    Ebene, Republic of Mauritius 

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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       จำานวนหุ้น มูลค่าหุ้น สัดส่วน
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว ที่จำาหน่ายแล้ว ต่อหน่วย  การถือหุ้น ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ โทรศัพท์ 
     ทั้งหมด (หุ้น)  (%)  

 21 Asian American Coal Inc.  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 50,000,000 40,917,026 40,917,026 1  100.00% Geneva Place, 2nd Floor,  (284) 494 4388  
     USD USD    Wickham’s Cay, Road Town, 
          Tortola, British Virgin Islands. 

 22 AACI SAADEC (BVI)  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 50,000 1 1 1 100.00% P.O. Box 957, Offshore Incorporations  (284) 494 2233
  Holdings Limited  USD USD    Centre, Road Town, Tortola, 
          British Virgin Islands 

 23 Centennial Coal Co., Ltd. Coal Mining 2,449,783,562 2,449,783,562 395,126,381   6.20 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
    and Marketing AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 24 Centennial Northern  Employer Company 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Coal Services Pty Ltd. for Newstan Washery AUD AUD     Sydney NSW 2000, Australia

 25 Berrima Coal Pty Ltd. Dormant 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 26 Centennial Airly Pty Ltd. Coal Mining 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700 
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 27 Centennial Angus Place  Coal Mining 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 28 Centennial Coal  Coal Exporting  2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Infrastructure Pty Ltd. Logistics  AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia
    and Infrastructure   

 29 Centennial Coal Sales  Coal Marketing 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  and Marketing Pty Ltd.  AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 30 Centennial Fassifern  Coal Mining 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 31 Centennial Northern  Employer Company 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Mining Services Pty Ltd. for Newstan AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 32 Centennial Inglenook  Coal Mining 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 33 Centennial Mandalong Coal Mining  1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 34 Centennial Mannering   Coal Mining 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 35 Centennial Munmorah  Coal Mining  1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   (now Dormant) AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 36 Centennial Myuna Pty Ltd. Coal Mining 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700 
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 37 Centennial Newstan Coal Mining 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700  
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia

 38 Charbon Coal Pty Ltd. Coal Mining 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 39 Coalex Pty Ltd. Coal Mining -  7,500,000 7,500,000 750,000 10  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
    Clarence JV AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia   

 40 Clarence Coal  Coal Mining -  19,500,002 19,500,002 15,500,002 1  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Investments Pty Ltd. Clarence JV AUD AUD Ord A shares   Sydney NSW 2000, Australia 
        4,000,000  
       Ord B shares   

 41 Clarence Colliery Pty Ltd. Coal Mining - 10,000 10,000 10,000 1  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
    Clarence JV AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia   

 42 Clarence Coal Pty Ltd. Coal Mining -  2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
    Clarence JV AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 43 Centennial Clarence  Coal Mining -  8,800,000 8,800,000 8,800,000 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.  Clarence JV AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia   

 44 Powercoal Pty Ltd. Dormant Holding  4,590,001 4,590,001 4,590,001 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
    Company AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia   

 45 Powercoal    Superannuation 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Superannuation Pty Ltd. Company (Dormant) AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 46 Collieries Superannuation    Superannuation 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.  Company (Dormant) AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia  

 47 Elcom Collieries Pty Ltd. Dormant 1,500,000 1,500,000 750,000   2  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 48 Huntley Colliery Pty Ltd. Dormant 354,000 354,000 177,000   2  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 49 Mandalong Pastoral  Dormant 2,736,028 2,736,028 10,000,000 2  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Management Pty Ltd.  AUD AUD Ord partly paid    Sydney NSW 2000, Australia
       shares - $0.20 
       368,014  
       Ord shares - $2.00     

หมายเหตุ:	*	ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท
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       จำานวนหุ้น มูลค่าหุ้น สัดส่วน
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว ที่จำาหน่ายแล้ว ต่อหน่วย  การถือหุ้น ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ โทรศัพท์ 
     ทั้งหมด (หุ้น)  (%)  

 50 Powercoal Employee Employee 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Entitlements Company  Trust Company  AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia
  Pty Ltd.  Ex Powercoal                

 51 Hartley Valley Coal Co  Dormant 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia   

 52 Ivanhoe Coal Pty Ltd. Coal Mining 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700 
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 53 Preston Coal Pty Ltd. Dormant 1,250,000 1,250,000  750,000  1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700 
     AUD AUD A Class shares   Sydney NSW 2000, Australia 
       250,000  
       B Class shares 
         250,000  
       C Class shares  

 54  Centennial Springvale  Coal Mining 1 1 1 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Holdings Pty Ltd.  AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 55 Centennial Springvale Coal Mining 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia  

 56 Springvale Coal Pty Ltd. Coal Mining 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 57 Springvale Coal Sales   Coal Marketing 2 2 2 1 50.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Ltd.   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 58 Boulder Mining Pty Ltd. Coal Mining 1,000 1,000 1,000 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700 
     AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia

 59 AFE Investments  Mining Investment 2 2 2 1 100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Pty Limited   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 60 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์  ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 6,021,995,000 6,021,995,000 602,199,500 10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  จ�ากัด   บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 61 บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์  ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 5,921,587,160 5,921,587,160 592,158,716  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  จ�ากัด   บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 62 Banpu Power  ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 40,050,000 40,050,000 40,050,000  1  100.00% 4th Floor, Ebene Skies, Rue de L’ Institut,  230 210 4000
  International Ltd.  USD USD    Ebene, Republic of Mauritius 

 63 Banpu Power Investment  ลงทุนในธุรกิจ 84,177,391 84,177,391 77,132,663 ไม่มีการก�าหนด 100.00% 8 Marina Boulevard #05-02,  65 6338 1888 
  Co., Ltd.  พลังงานไฟฟ้า USD USD  มูลค่าหุ้น  Marina Bay Financial Centre, 
        ต่อหน่วย*  Singapore 018981

 64 Shijiazhuang Chengfeng  ผลิตและจ�าหน่าย 15,125,000 14,000,000 1,125,000 NA 100.00% North Beiguan, Zhengding County, (86311) 85176918
  Cogen Co., Ltd. พลังงานไฟฟ้า USD USD    Shijiazhuang City 050800,
    และไอน�้า      Hebei Province, PRC 

 65 Zouping Peak Pte. Ltd. ลงทุนในธุรกิจ 2 2 2 ไม่มีการก�าหนด 100.00% 8 Marina Boulevard #05-02,  65 6338 1888 
    พลังงานไฟฟ้า SGD SGD  มูลค่าหุ้น  Marina Bay Financial Centre, 
        ต่อหน่วย*  Singapore 018981 

 66 Banpu Power Investment  ลงทุนในธุรกิจ 30,000,000 30,000,000 0  NA 100.00% 9A, 9th Floor, Tower B,   (8610) 5758 0388
  (China) Co., Ltd. พลังงานไฟฟ้า USD USD    Gateway Plaza, No. 18 Xia Guang Li, 
          North Road of East Third Ring, 
          Chaoyang District, Beijing 100027, PRC  

 67 Pan - Western Energy  ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 100,000 100,000 10,000,000  0.01  100.00% Maples and Calder, Ugland House,  1 345 949 8066
  Corporation LLC  USD USD    South Church Street, P.O. Box 309, 
          George Town, Grand Cayman, 
          Cayman Islands 

 68 Tangshan Banpu Heat  ผลิตและจ�าหน่าย 47,504,000 47,504,000 0  NA 100.00% West of Gujiaying Villiage, Bensi Road, (86315) 4168274
  and Power Co., Ltd. พลังงานไฟฟ้า USD USD    Luannan County, Tangshan City 063500,
    และไอน�้า      Hebei Province, PRC 

 69 Zouping Peak CHP  ผลิตและจ�าหน่าย 261,800,000 261,800,000 0  NA 70.00% Xiwang Industrial Region, Handian Town, (86543) 4615655
  Co., Ltd.  พลังงานไฟฟ้า RMB RMB    Zouping County, Binzhou City 256209,
    และไอน�้า      Shandong Province, PRC  

 70 บจก. บ้านปูพลังงานใหม่  ลงทุนในธุรกิจ 88,000,000 88,000,000 8,800,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  โฮลดิ้งส์  พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 71 บจก. ไบโอฟูเอล  ลงทุนในธุรกิจ 76,000,000 76,000,000 7,600,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
  เดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 72 บจก. ประจวบพลังงานลม ลงทุนในธุรกิจ 10,000,000 5,000,000 1,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600  
    พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 73 บจก. มิตรภาพพลังงานลม ลงทุนในธุรกิจ 10,000,000 2,500,000 1,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
    พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

หมายเหตุ:	*	ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท
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       จำานวนหุ้น มูลค่าหุ้น สัดส่วน
 ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว ที่จำาหน่ายแล้ว ต่อหน่วย  การถือหุ้น ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ โทรศัพท์ 
     ทั้งหมด (หุ้น)  (%)  

 74 บจก. เพชรเกษมพลังงานลม ลงทุนในธุรกิจ 10,000,000 3,500,000 1,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
    พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
          เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 75 Banpu Coal LLC Investment 4,602,708,000 4,602,708,000 3,300,000   1,394.76  100.00% Suit 408, Central Tower, (976) 77114000 
    in Coal Mining MNT MNT    Sukhbaatar Square, Sukhbaatar District, 
          Ulaanbaatar, Mongolia 

 76 Banpu Australia  Investment 2 2  2  1  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street,   61 2 9266 2700
  Resources Pty Ltd. in Coal Mining AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

 77 Hunnu Coal Pty Ltd. Coal Mining  188,703,904 188,703,904 324,461,719 ไม่มีการก�าหนด 100.00% 22 Lindsay Street, Perth, WA,  61 8 9328 6262
    and Trading AUD AUD  มูลค่าหุ้น  Australia, 6000
        ต่อหน่วย*   

 78 Hunnu Investments  Foreign Trade  100 100 100 ไม่มีการก�าหนด 100.00% One Marina Boulevard,  65 6890 7188
  Pte. Ltd.   SGD  SGD  มูลค่าหุ้น  #28-00 Singapore 018989 
     31,000,000 31,000,000 31,000,000 ต่อหน่วย* 
     USD USD  

 79 Hunnu Altai LLC Foreign Trade,  93,142,351,744 93,142,351,744 672,557  138,490  100.00% Suite 1201, Central Tower, 976 11 321914
    Minerals Mining  MNT MNT    Sukhbaatar District-8, 
          Ulaanbaatar, Mongolia  

 80 Munkh Sumber Uul LLC Foreign Trade  1,457,620,000 1,457,620,000 145,762  10,000  100.00% Suite 1201, Central Tower,  976 11 321914
     MNT MNT    Sukhbaatar District-8, 
          Ulaanbaatar, Mongolia  

 81 Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade,  8,455,000,000 8,455,000,000 845,500  10,000  100.00% Suite 1201, Central Tower, 976 11 321914 
    Mineral Exploration MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
          Ulaanbaatar, Mongolia 

 82 Great East Minerals LLC Foreign Trade,  1,000,000 1,000,000 100  10,000  70.00% Suite 1201, Central Tower, 976 11 321914 
    Mineral Exploration MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
          Ulaanbaatar, Mongolia  

 83 Bilegt Khairkhan Uul LLC Foreign Trade,  10,000,000 10,000,000 10,000  1,000  100.00% Suite 1201, Central Tower, 976 11 321914 
    Mineral Exploration MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
          Ulaanbaatar, Mongolia 

 84 Hunnu Power LLC Foreign Trade 1,000,000 1,000,000 100  10,000  100.00% Suite 1201, Central Tower, 976 11 321914
     MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
          Ulaanbaatar, Mongolia 

 85 Borganchan LLC Foreign Trade  11,586,000 11,586,000 11,586  1,000  100.00% Suite 1201, Central Tower,  976 11 321914
     MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
          Ulaanbaatar, Mongolia

 86 Munkhnoyon Suvraga LLC Foreign Trade,  1,000,000 1,000,000 1,000  1,000  90.00% Suite 1201, Central Tower,  976 11 321914 
    Minerals Mining,  MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
    Tourism,       Ulaanbaatar, Mongolia 
    and Construction   

 87 Hunnu Gobi Altai LLC  Foreign Trade, 155,000,000 155,000,000 155,000  1,000  80.00% Suite 1201, Central Tower,  976 11 321914 
    Mineral Exploration,  MNT MNT    Sukhbaatar District-8, 
    Mining      Ulaanbaatar, Mongolia 

 88 Hunnu Altai Minerals LLC Foreign Trade,  145,000,000 145,000,000 145,000  1,000  100.00% Seoul Business Centre 201,  976 11 450238 
    Minerals Exploraiton MNT MNT    Zaluuchuud Avenue, 1st Khoroo, 
          Bayanzurkh District, 
          Ulaanbaatar, Mongolia  

 89 Hunnu Resources LLC Foreign Trade 203,533,279,528 203,533,279,528 129,998,679  1,566  100.00% Suite 1201, Central Tower,  976 11 321914
     MNT MNT    Sukhbaatar District-8,
          Ulaanbaatar, Mongolia
 
  บริษัทร่วม         

 90 Shanxi Gaohe Energy  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 670,250,000 670,250,000 NA NA 45.00% Changzhi County, Changzhi City, (8610) 5820 3663
  Co., Ltd.   RMB RMB    Shanxi, P.R. China 

 91 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์  ผลิตและจ�าหน่าย 12,010,000,000 12,010,000,000 120,100,000  100  49.99% 9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรม 038 925100
  จ�ากัด  กระแสไฟฟ้า บาท บาท    มาบตาพุด อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 92 Hebi Zhong Tai Mining  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 783,330,000 783,330,000 NA NA 40.00% No. 98, Hongqi Street, Hebi, (86392)    291   7401-2
  Co., Ltd   RMB RMB    Henan Province, PRC 

 93 Hongsa Power Co., Ltd. ผลิตและจ�าหน่าย 100,000 100,000 10,000  10  40.00% Building B, Park View Executive Suites,  865 (0) 2122 2482
    กระแสไฟฟ้า USD USD    Ban Sithanneau, Sikhottabong District, 
          Vientiene Capital City, Lao PDR 

 94 Phu Fai Mining  Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 50,000 50,000 5,000  10  37.50% Building B, Park View Executive Suites,  865 (0) 2122 2483 
     USD USD    Ban Sithanneau, Sikhottabong District, 
          Vientiene Capital City, Lao PDR 

 95 บริษัท ราชสีมา กรีน  ลงทุนในธุรกิจ 250,000,000 250,000,000 25,000,000  10  30.00% ชั้น 3, 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,  0 2794 1000
  เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด พลังงานทดแทน บาท บาท    ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
          เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 96 Port Kembla Coal  Shiploading Coal Port  600,000 600,000 600,000  1  16.66% Port Kembla Road, Inner Harbour,   61 2 4228 0288
  Terminal Limited  AUD AUD    Wollongong NSW 2520, Australia 

หมายเหตุ:	*	ภายใต้กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท
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(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท	

	 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	 การกำากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี	 มีข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เปิดเผย	

อย่างเพียงพอ	 งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม	

และถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ	 และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง	 รวมถึงจัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ม	ี

ประสิทธิผลเพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน	 การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ด	ี ไม่มีรายการ

ทุจริตหรือมีการดำาเนินการที่ผิดปกติ	 รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้า	

อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด	 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง		

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี	้

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	และสามารถให้ความมั่นใจ

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ได้ตรวจสอบ	

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานโดยถูกต้อง	

ตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	นายสมเกียรติ	เจริญกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		

นายมนตรี	 มงคลสวัสดิ์	 และดร.ตีรณ	 พงศ์มฆพัฒน์	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ	 ครอบคลุมขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท	 สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	 และเป็นไปตามข้อกำาหนด	

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมุ่งเน้นการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 	

	 ในปี	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม	9	 ครั้ง	 กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง	 ร่วมกับฝ่ายบริหาร	

และผู้อำานวยการอาวุโสสำานักงานตรวจสอบภายใน	และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที	่ได้ดังนี้	 	

	 •	 การสอบทานงบการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส	 และรายงานทางการเงิน	

ประจำาปี	2556	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 มั่นใจได้ว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลัก	

การบัญชีที่รับรองทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน	 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดง	

ความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข	 มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	 เพื่อรับฟังความคิดเห็น	 รับทราบ	

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี	ตลอดจนแนวทางปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

	 •		 การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	

ของกลุ่มบริษัทฯ	 ซึ่งครอบคลุมด้านบัญชีและการเงิน	 การดูแลทรัพย์สิน	 การปฏิบัติงาน	 การติดตามผล	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	

และระเบียบข้อบังคับ	 มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยสำานักงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ	 มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง

ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสและการจัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม		

และสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต	

 •		 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย		

และข้อกำาหนดต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ

	 •		 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน	

การทำารายการระหว่างบริษัท	 บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 ดำาเนินไปตามธุรกิจปกติ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ถือปฏิบัติตามข้อกำาหนด	

ของตลท.	และ	ก.ล.ต.	โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย				

	 •		 การก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจำาปี	 และติดตามความคืบหน้า	

ของการบริหารความเสี่ยงสำาคัญในระดับองค์กรทุกไตรมาส	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง	

ของบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่อง	 มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	 มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม		

สามารถลดผลกระทบของความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีความเห็นว่าบริษัทฯ	 ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ	 การบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	

ทั้งจากภายในและภายนอก	 มีการตรวจสอบภายในช่วยถ่วงดุล	 รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

เป็นรายการจริงทางการค้าตามปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล	 โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก	 มีการปฏิบัต	ิ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	 และงบการเงินสำาหรับรอบบัญชี	 สิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556		

ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง	เชื่อถือได้	มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
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วันที่	17	กุมภาพันธ์	2557
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมเกียรติ เจริญกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2557

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชตีามเกณฑ์การประเมนิของบรษิทัฯ	ได้แก่	ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน		

คุณภาพ	 มาตรฐานการปฏิบัติงาน	 และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 นำาเสนอ	

คณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้น	แต่งตั้ง

	 1.		 นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	 4599	และหรือ

	 2.	 นางสาวสุขุมาภรณ์	วงศ์อริยาพร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	 4843	และหรือ

	 3.		 นายสมชาย	จิณโณวาท	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	 3271	

	 					

	 แห่งบริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จำากัด	(PwC)	 ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ	 เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	ประจำาปี	2557	และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม	2,206,500	บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับ	

ปี	2556	รวมทัง้รบัทราบค่าสอบบญัชปีระจำาปีและรายไตรมาสของบรษิทัและบรษิทัย่อยและงบการเงนิรวมจำานวนเงนิ	54,269,875	บาท
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

	 ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2556	 เปรียบเทียบกับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2555		

และงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	

(ปรับปรุงใหม่)

	 ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	บริษัทฯ	ได้กำาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน	(Functional	Currency)	เป็นสกุลเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา	(เหรียญสหรัฐ)	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง	

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 ทั้งนี้ในการนำาส่งงบการเงินให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ	

การค้า	 บริษัทฯ	 จำาเป็นต้องนำาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาท	(สกุลเงินที่ใช้ในการนำาเสนอ	

งบการเงิน	Presentation	Currency)	

1.	 ภาพรวมผลการด�าเนินงานของบริษัทผู้ผลิตถ่านหินในอุตสาหกรรมถ่านหิน

	 ราคาตลาดของถ่านหินได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางป	ี2555	 ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในภาคอุตสาหกรรม	

ถ่านหินได้รับผลกระทบจากราคาของถ่านหินที่ลดลง	ดังจะเห็นได้จากรูปแสดงด้านล่างที่แสดงให้เห็นถึงอัตรากำาไรจากการดำาเนินธุรกิจ

ในกลุ่มผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในแต่ละประเทศและดัชนีราคาตลาดหินในช่วง	3	ปี

อัตราก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจในกลุ่มผู้ผลิตถ่านหินตามไตรมาส	ปี	2554	-	2556
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	 	 รายได้จากการขาย	 3,351	 3,775

	 	 ต้นทุนขาย	 (2,276)	 (2,332)

	 ก�าไรขั้นต้น 1,075 1,443

	 	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 (272)	 (294)

	 	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 (225)	 (282)

	 	 ค่าภาคหลวง	 (325)	 (383)

	 	 ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม	 95	 86

	 	 รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	อื่น	 55	 145

	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 (126)	 (123)

 ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 278 591

	 	 ภาษีเงินได้	 (90)	 (168)

 ก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 187 424

  ส่วนของบริษัทใหญ่	 103	 272

	 	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 85	 152

 ก�าไรต่อหุ้น (หน่วย: เหรียญสหรัฐ) 0.040 0.100

	 สรุปผลการด�าเนินงานรวม	(หน่วย:	ล้านเหรียญสหรัฐ)	 2556	 2555	(ปรับปรุงใหม่)

2.	 การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินเปรียบเทียบสำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2556	 และ	2555		

(ปรับปรุงใหม่)	สรุปได้ดังนี้

งบก�าไรขาดทุนรวมส�าหรับปี	2556	และปี	2555

Global	Coal	:	Newc	Index	USD		pt	(from	1	Jan	12	to	31	Dec	13)	
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	 2.1	 รายได้จากการขายรวมจำานวน	3,351	ล้านเหรียญสหรัฐ	(เทียบเท่า	102,944	ล้านบาท)	ลดลงจากปีก่อน	424	ล้านเหรียญ

สหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	11	 เกิดจากผลสุทธิจากปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นกับราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน		

ทั้งนี้	เนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 	 •	 รายได้จากการจำาหน่ายถ่านหินจำานวน	3,128	ล้านเหรียญสหรัฐ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	93	ของรายได้จากการขายรวม	

โดยแยกเป็น

ธุรกิจถ่านหิน	 3,128	 3,555	

ธุรกิจไฟฟ้า	ไอนำ้า	 192	 183

อื่น	ๆ	 31	 37

รวม 3,351 3,775

รายได้

2556

(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

2555

(ล้านเหรียญ

สหรัฐ)

	 	 	 •	 รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิต	

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	2,215	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 	 •	 รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิต	

ในประเทศออสเตรเลีย	913	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้า	 จำานวน	

192	ล้านเหรียญสหรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	6	ของรายได้

	 	 •	 ปริมาณขายถ่านหินสำาหรับป	ี2556	จำานวน	42.80	ล้านตัน	เพิ่มขึ้น	1.22	ล้านตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	1	จากการเพิ่มขึ้น	

ของปริมาณการขายของเหมืองในอินโดนีเซีย	1.93	ล้านตัน	ในขณะที่ปริมาณการขายของเหมืองในออสเตรเลียลดลง	0.71	ล้านตัน

	 	 •	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยสำาหรับปี	2556	 เท่ากับ	72.41	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 เปรียบเทียบกับราคาขายถ่านหินเฉลี่ย	

สำาหรับปี	2555	 เท่ากับ	85.13	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	15	 ซึ่งเป็นผลจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัว	

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	 โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในอินโดนีเซียเท่ากับ	 74.95	 เหรียญสหรัฐต่อตัน		

ลดลงจากปีก่อน	15.48	เหรียญสหรัฐต่อตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	17

	 	 	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในออสเตรเลียมีราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ	 69.75	 เหรียญออสเตรเลีย	

ลดลง	3.03	 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน	 เป็นผลจากสัดส่วนของปริมาณขายส่งออกที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน	(สัดส่วนการขาย	

ส่งออก	ปี	2556	:	ปี	2555	คิดเป็นร้อยละ	38	:	44)

เหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 29.21	 27.28	 USD	74.95	 USD	90.43	 USD	48.17	 USD	51.16

เหมืองในประเทศออสเตรเลีย	 13.59	 14.30	 AUD	69.75	 AUD	72.78	 AUD	53.13	 AUD	50.77		

รวม 42.80 41.58    

2556

ปริมาณขาย

(ล้านตัน)

2555

ปริมาณขาย

(ล้านตัน)

2556

ราคาเฉลี่ย

ต่อตัน

2555

ราคาเฉลี่ย

ต่อตัน

2556

ต้นทุนเฉลี่ย

ต่อตัน

2555

ต้นทุนเฉลี่ย

ต่อตัน

แหล่งผลิต

ธุรกิจถ่านหิน
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	 2.2	 ต้นทุนขายรวม	2,276	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	56	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	2	 เป็นผลสุทธิจากปริมาณขาย	

ถ่านหินที่ เพิ่มขึ้นและต้นทุนเฉลี่ยต ่อตันที่ลดลง	 ต้นทุนเฉลี่ยต ่อตันของเหมืองในอินโดนีเซียลดลง	 2.99	 เหรียญสหรัฐ		

ส่วนใหญ่ลดลงจากอัตราการเปิดหน้าดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน	1	 ตัน	 ลดลงจาก	12.28	 เป็น	11.06	 และต้นทุนการผลิตอื่นที่ลดลงจาก	

โครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในปีนี้	 ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของเหมืองในออสเตรเลียเพิ่มขึ้น	2.36	 เหรียญออสเตรเลีย	

ต้นทุนเฉลี่ยต่อตันของปีนี้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจากปริมาณการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และผลิตได้น้อยว่าปีก่อน	

เนื่องจากมีแผนย้ายเครื่องจักร	Longwall	 ที่เหมือง	Mandalong	 ซึ่งเป็นเหมืองหลัก	 ทำาให้ต้องหยุดการผลิตในช่วงเดือนสิงหาคม	

ถึงกลางเดือนกันยายน	2556	 อย่างไรก็ดีเนื่องจากค่าเงินเหรียญออสเตรเลียต่อเงินเหรียญสหรัฐในปีนี้อ่อนค่าลงจากปีก่อน		

จาก	1.0374	 มาอยู่ที่	0.8892	 ทำาให้เมื่อคำานวณต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันจากเงินเหรียญออสเตรเลียเป็นเงินเหรียญสหรัฐ	 มีต้นทุน	

ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

	 2.3	 กำาไรขั้นต้นรวมจำานวน	1,075	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	368	ล้านเหรียญสหรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	26	อัตราส่วนการทำากำาไร	

ขั้นต้นต่อยอดขายรวม	(Gross	Profit	Margin)	 สำาหรับปี	2556	 คิดเป็นร้อยละ	32	 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	32		

และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	27	(ปี	2555	:	 อัตราส่วนการทำากำาไรขั้นต้นต่อยอดขายรวมคิดเป็นร้อยละ	38	 โดยธุรกิจ	

ถ่านหินมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	39	และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ	17)	การลดลงของอัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจถ่านหิน

เป็นผลสุทธิจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกและการลดลงของต้นทุนเฉลี่ยตามที่ได้อธิบายในข้อ	2.1	 และข้อ	2.2	

อย่างไรก็ตามการลดลงของราคาตลาดถ่านหินส่งผลให้ต้นทุนของธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงลดลง	 ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้น

ของธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน

	 2.4	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	272	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	22	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	7	 เป็นผลสุทธิจากการที่เหมือง	

ในออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง	เกิดจากปริมาณการส่งออกของถ่านหินลดลงจากปีก่อน	1.2	ล้านตัน	(2556	:	5.1	ล้านตัน		

เทียบกับ	2555	:	6.3	 ล้านตัน)	 ทำาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการขนถ่านหินไปยังท่าเรือลดลง	 ในขณะที่มีส่วนเพิ่มของเหมือง	

ในอินโดนีเซียจำานวน	7	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยเป็นผลจากปริมาณขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

	 2.5	 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม	225	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	57	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	20	 เนื่องจากในปีก่อน	

มีรายการจ่ายภาษีเพิ่มเติมของกลุ ่มบริษัทย่อยในอินโดนีเซียจำานวน	25	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่าง	

ของการตีความทางภาษี	 สำาหรับรายการผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน		

ณ	 วันสิ้นงวด	 โดยในทางภาษีไม่อนุญาตให้นำามาเป็นค่าใช้จ่าย	 และค่าใช้จ่ายลดลงอันเป็นผลจากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย	

ในปีนี้	 ตลอดจนการอ่อนค่าของสกุลเงินบาท	 สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย	 สกุลเงินเหรียญอินโดนีเซีย	 และสกุลเงินหยวนต่อสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ	เมื่อเทียบกับปีก่อนทำาให้เมื่อคำานวณค่าใช้จ่ายจากสกุลเงินดังกล่าวเป็นเงินเหรียญสหรัฐมีค่าลดลง

	 2.6	 ค่าภาคหลวงรวม	325	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	58	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	15	 เป็นผลมาจากราคาขาย	

ถ่านหินที่ลดลงจากปีก่อน

	 2.7	 การรับรู้ผลกำาไรของบริษัทร่วมจำานวน	95	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นผลสุทธิจากการรับรู้ผลกำาไรของ	BLCP	 จำานวน		

82	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 รับรู้ผลกำาไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำานวน	27	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และรับรู้ผลขาดทุน

ของบริษัทร่วมอื่น	 ๆ	 จำานวน	14	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 การรับรู้ผลกำาไรของบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	10	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เทียบกับปีก่อน		

ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท	BLCP	 จำานวน	9	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และของธุรกิจถ่านหินในจีนจำานวน		

1	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 2.8	 รายได้อื่น	ๆ	จำานวน	55	ล้านเหรียญสหรัฐ	ประกอบด้วย	

	 	 2.8.1	 รายได้ดอกเบี้ยรับ	จำานวน	12	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 2.8.2	 กำาไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน	27	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งประกอบด้วยผลสุทธิกำาไรจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายนำ้ามันล่วงหน้าเป็นจำานวน	24	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

และ	5	ล้านเหรียญสหรัฐตามลำาดับ	ในขณะที่มีการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมสัญญา	Cross	Currency	Swap	จำานวน		

2	ล้านเหรียญสหรัฐ
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	 	 2.8.3	 ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน	27	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด	

ขึ้นจริงจากการแปลงค ่าสินทรัพย ์และหนี้สินที่ เป ็นตัวเงิน	 ณ	 วันสิ้นงวดของกลุ ่มบริษัทย ่อยในออสเตรเลียจำานวน		

54	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และกลุ ่มบริษัทย่อยในอินโดนีเซียจำานวน	15	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นผลจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน	

ดอลลาร์ออสเตรเลียและสกุลเงินอินโดนีเซียรูเปียห์ต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่มีผลกำาไรของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศไทย		

จำานวน	55	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ผลจากการอ่อนค่าของสกุลเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐ	 อีกทั้งรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	

ที่เกิดขึ้นจริงจำานวน	13	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 	 2.8.4	 รายได้ค่าบรหิารจดัการและอืน่	ๆ 	จำานวน	43	ล้านเหรยีญสหรฐั	ประกอบด้วยรายรบัจากเงนิอดุหนนุค่าใช้จ่าย	Carbon	

Tax	จำานวน	19	ล้านเหรียญสหรัฐ	และค่าบริหารจัดการอื่น	ๆ	จำานวน	24	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 2.9	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน	90	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	78	ล้านเหรียญสหรัฐ	 เนื่องจากกำาไรจากการดำาเนินงานที่ลดลง		

มีผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง	

	 2.10	 กำาไรสุทธิรวมสำาหรับป	ี2556	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	จำานวน	103	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน	169	ล้านเหรียญสหรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	62

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(EPS)	 เท่ากับ	0.040	 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น	 หรือเทียบเท่า	1.220	 บาทต่อหุ้น	 เปรียบเทียบกับปีก่อน	

ซึ่งเท่ากับ	0.100	เหรียญสหรัฐต่อหุ้น	(เทียบเท่า	3.106	บาทต่อหุ้น)	ลดลงร้อยละ	60

3.	 งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		

	 พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงใหม่)

	 3.1	 สินทรัพย์รวมจำานวน	7,212	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	500	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยมีรายละเอียด	

ของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

	 	 •	 เงินสดและเงินฝากธนาคารจำานวน	446	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	299	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	40		

(ดูคำาอธิบายในข้อ	4	เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)

	 	 •	 เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องจำานวน	216	 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมค้า	

ซึ่งดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศลดลง	32	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นผลสุทธิจากการได้รับเงินปันผลจำานวน	96	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

และรับรู้รายได้เงินปันผลค้างรับจากการประกาศจ่ายปันผลเพิ่มเติมในระหว่างปีนี้จำานวน	64	ล้านเหรียญสหรัฐ	

	 	 •	 สนิทรพัย์อนพุนัธ์การเงนิจำานวน	1.3	ล้านเหรยีญสหรฐัเกดิจากรายการกำาไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบัมลูค่ายตุธิรรม

ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 ณ	 วันสิ้นปี	 ซึ่งประกอบด้วยกำาไรของสัญญาซื้อขายนำ้ามันล่วงหน้าจำานวน	1.1	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

กำาไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำานวน	0.2	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าจำานวน	571	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้น	 30	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็นร้อยละ	6		

จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมค้าหลังหักเงินปันผลแล้วจำานวน	29	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และมีผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	

จากการแปลงค่าเงินลงทุน	ณ	วันสิ้นปีจำานวน	1	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	-	 สุทธิจำานวน	1,456	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	119	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 จากการลงทุน	

เพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียและออสเตรเลียจำานวน	227	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และการบันทึก	

ค่าเสื่อมราคาจำานวน	188	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 รวมถึงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินและอื่น	 ๆ		

จำานวน	158	ล้านเหรียญสหรัฐ
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	 3.2	 หนี้สินรวมจำานวน	4,620	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	46	 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับหนี้สินรวม	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม		

พ.ศ.	2555	โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

	 	 •	 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน	281	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้น	16	 ล้านเหรียญสหรัฐ	

คิดเป็นร้อยละ	6	 เพิ่มขึ้นสุทธิจากการจัดประเภทรายการจากเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน		

467	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และจ่ายชำาระคืนเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดจำานวน	450	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 รวมทั้งมีผลกำาไรจากอัตรา	

แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า	ณ	วันสิ้นงวดจำานวน	1	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน	67	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้น	67	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 คิดเป็น	

ร้อยละ	100	เพิ่มขึ้นจากการจัดประเภทรายการจากหุ้นกู	้เป็นส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี

	 	 •	 ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจำานวน	166	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	20	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ส่วนใหญ่มาจาก	

ค่าเปิดหน้าดิน	ค่าขุดขนและค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย

	 	 •	 เงินกู้ยืมระยะยาวจำานวน	1,672	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลง	317	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยเป็นผลสุทธิจากการกู้เงิน	

เพิ่มจำานวน	423	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 การจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน		

467	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และการชำาระคืนเงินกู้จำานวน	249	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 รวมทั้งมีผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า		

ณ	วันสิ้นงวดจำานวน	24	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 หุ้นกู้จำานวน	1,058	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เพิ่มขึ้น	152	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นผลสุทธิจากการออกหุ้นกู้เพิ่มจำานวน		

292	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และการจัดประเภทรายการหุ ้นกู ้เป็นหุ ้นกู ้ที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปีจำานวน	67	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

และการไถ่ถอนหุ้นกู้จำานวน	5	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 รวมทั้งมีผลกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า	 ณ	 วันสิ้นงวดจำานวน		

68	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 หนี้สินอนุพันธ์การเงินจำานวน	74	 ล้านเหรียญสหรัฐเกิดจากรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	 ณ	 วันสิ้นงวด	 ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		

จำานวน	24	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 สัญญา	Cross	Currency	Swap	 จำานวน	46	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	

จำานวน	4	ล้านเหรียญสหรัฐ
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	 3.3	 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	2,592	ล้านเหรียญสหรัฐ	ลดลง	454	ล้านเหรียญสหรัฐ	เป็นผลจาก	

	 	 •	 ลดลงจากเงินปันผลจ่ายจำานวน	218	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ลดลงจากหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน	133	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

จำานวน	199	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย	 และตราสารอนุพันธ์	 และอื่น	 ๆ	 จำานวน		

77	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ลดลงจากสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงการลงทุนจำานวน	14	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิสำาหรับงวดจำานวน	103	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน	84	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 3.4	 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน	(Net	Debt	to	Equity)	ของบริษัทฯ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	สำาหรับงบการเงินรวม	

เท่ากับ	1.07	เท่า	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555:	อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสำาหรับงบการเงินรวมเท่ากับ	0.79	เท่า)	

4.	 งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

	 งบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2556	 บริษัทฯ	 มีเงินสดสุทธิลดลงรวม	299	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

(รวมผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าจำานวน	20	ล้านเหรียญสหรัฐ)	โดยแยกเป็น

	 4.1	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	27	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญดังนี้

	 	 •	 รับเงินจากการขายถ่านหินจำานวน	3,306	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 จ่ายชำาระเจ้าหนี้จำานวน	1,750	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 จ่ายดอกเบี้ยจำานวน	110	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน	127	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 จ่ายค่าภาคหลวงจำานวน	330	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 อื่น	ๆ	จำานวน	962	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 4.2	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวนเงิน	85	ล้านเหรียญสหรัฐ	มีสาระสำาคัญดังนี้	

	 	 •	 ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์	การลงทุนในโครงการระหว่างดำาเนินการจำานวนเงิน	209	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น	กิจการร่วมค้าและเงินลงทุนระยะสั้น	จำานวน	7	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เงินรับจากการขายเงินลงทุนอื่น	16	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เงินรับจากเงินปันผลจากธุรกิจไฟฟ้าแห่งหนึ่งจำานวน	104	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เงินรับจากดอกเบี้ยรับและอื่น	ๆ	จำานวน	11	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 4.3	 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	221	ล้านเหรียญสหรัฐ	ประกอบด้วย

	 	 •	 จ่ายเงินปันผลจำานวน	218	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 จ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคาร	เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้จำานวน	870	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เงินสดจ่ายสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนจำานวน	133	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน	8	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 	 •	 เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร	เงินกู้ระยะยาว	และหุ้นกู้จำานวน	1,008	ล้านเหรียญสหรัฐ
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5.	 สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

	 งบการเงินประจำาปี	2556	 รายงานกำาไรสุทธิจำานวน	103	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ	62	 จากปีก่อนหน้า		

โดยเป็นผลกระทบจากสภาวะราคาตลาดถ่านหินที่อ่อนตัวลง	 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ	 บันทึกกำาไรจากอนุพันธ์ทางการเงินลดลงเป็น		

27	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 เทียบกับกำาไรจำานวน	106	 ล้านเหรียญสหรัฐที่ได้บันทึกในปีก่อนหน้า	 อย่างไรก็ดี	 ธุรกิจไฟฟ้าสามารถ	

สร้างรายได้ที่แข็งแกร่งและเป็นฐานกำาไรที่สำาคัญต่อผลประกอบการโดยรวม

	 ในช่วงปี	2556	 อุตสาหกรรมถ่านหินทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสภาวะปริมาณถ่านหินที่ล้นเกินความต้องการใช	้ ยังผลให้ราคา	

ตลาดถ่านหินปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	ดังเห็นได้จากดัชนีราคาถ่านหิน	NEX	ได้ปรับลดลงจากระดับสูงสุดที	่94	เหรียญสหรัฐต่อตัน	

ในเดือนมกราคมมาสู่ระดับตำ่าสุดที่	77	 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกรกฎาคม	 ถึงแม้ดัชนีจะปรับตัวดีขึ้นเป็น	86	 เหรียญสหรัฐ	

ต่อตันในช่วงเดือนธันวาคมก็ตาม	 แต่เมื่อเทียบราคาดัชนีเฉลี่ยตลอดทั้งปีแล้วคิดเป็น	85	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 หรือปรับตัวลดลง	

ร้อยละ	13	จากปีก่อนหน้า

	 สภาวะราคาตลาดถ่านหินที่ไม่เอื้ออำานวยดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย	(ITM)	 โดยราคาขาย	

ถ่านหินเฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ	17	 เป็น	74.95	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	 บริษัท	 ITM	 ได้ดำาเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ	

จากปัจจยัตลาด	โดยมมีาตรการหลกัได้แก่	การปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติพร้อมทัง้ดำาเนนิโครงการลดต้นทนุ	ผลจากมาตรการเหล่านี้	

ช่วยให้ปริมาณขายถ่านหินเติบโตได้ร้อยละ	7	เป็น	29.21	ล้านตัน	ในขณะที่ต้นทุนขายลดลงร้อยละ	6	เป็น	48.17	เหรียญสหรัฐต่อตัน		

การปรับแผนการทำาเหมืองให้อยู่ในระดับที่ตื้นขึ้นส่งผลอย่างชัดเจนในการช่วยลดต้นทุนการผลิต	 โดยอัตราส่วนหน้าดินต่อถ่านหิน		

(Stripping	Ratio)	 ได้ลดลงจาก	12.28	 เท่าในปีก่อนหน้าเป็น	11.06	 เท่าในปี	2556	 นอกจากนี้	 บริษัท	ITM	 ยังได้เน้นการเพิ่ม	

ประสิทธิภาพการขนถ่ายถ่านหินและการบริหารท่าเรือเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง	 เพิ่มความต่อเนื่องในการขนถ่ายถ่านหินจากหน้าเหมือง

ไปยังท่าเรือ	และการจัดตารางเรือให้ราบรื่นเพื่อลดค่าปรับ	(Demurrage	Cost)

	 ในไตรมาส	4/2556	 บริษัท	 ITM	 ได้บันทึกปริมาณขายในระดับที่ดีจำานวน	7.73	 ล้านตัน	 โดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยคิดเป็น		

70.96	 เหรียญสหรัฐต่อตัน	(ลดลงเล็กน้อยร้อยละ	2	 จากไตรมาสก่อนหน้า)	 และต้นทุนขายคิดเป็น	45.93	 เหรียญสหรัฐต่อตัน		

(เพิ่มขึ้นร้อยละ	3	จากไตรมาสก่อนหน้า)

	 ธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย	 (Centennial)	 ได้รับผลกระทบไม่มากนักจากสภาวะตลาดถ่านหินเนื่องจากปริมาณการส่งออก	

ถ่านหินคิดเป็นเพียงร้อยละ	38	 ของปริมาณขาย	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยคิดเป็น	69.75	 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน	 หรือลดลง	

เพียงร้อยละ	4	 จากปีก่อนหน้า	 ปริมาณขายถ่านหินปรับลดลงร้อยละ	5	 เป็นจำานวน	13.59	 ล้านตัน	 ซึ่งเป็นผลจากการผลิต	

ที่ตำ่ากว่าเป้าที่เหมือง	Mandalong	 และ	Springvale	 จากความไม่พร้อมของเครื่องจักรและสภาพธรณีที่ไม่เอื้ออำานวย	 บริษัท		

Centennial	 จึงได้ปรับแผนด้วยการติดตั้งเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 ในขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	5	คิดเป็น	53.13	เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
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	 ในไตรมาส	4/2556	 ปริมาณการผลิตของ	Centennial	 ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในรัฐ	New	South		

Wales	 ในขณะที่เหมือง	Mandalong	 สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำาลังการผลิต	 ส่งผลให้	Centennial	 บันทึกปริมาณขายถ่านหิน	

จำานวน	3.66	 ล้านตัน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	14	 จากไตรมาสก่อนหน้า	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยปรับลดลงร้อยละ	3	 คิดเป็น	70.55	 เหรียญ

ออสเตรเลียต่อตันและต้นทุนการผลิตทรงตัวที่ระดับ	53.08	เหรียญออสเตรเลียต่อตัน		

	 ธุรกิจถ่านหินในจีนมีพัฒนาการที่สำาคัญโดยเหมือง	Gaohe	 ดำาเนินการผลิตเป็นปีที่	2	 และสามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างเต็มที	่

โดยบันทึกปริมาณการผลิตจำานวน	6	ล้านตัน	ในขณะที่ราคาขายถ่านหินอยู่ในระดับที่ค่อนข้างด	ีส่วนแบ่งกำาไรจากธุรกิจถ่านหินในจีน	

คิดเป็น	27.41	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยในไตรมาส	4/2556	ส่วนแบ่งกำาไรคิดเป็น	8.83	ล้านเหรียญสหรัฐ

	 รายได้จากธุรกิจไฟฟ้ามีส่วนสำาคัญต่อกำาไรรวมของบริษัทในปี	2556	 โดย	BLCP	 ดำาเนินการผลิตและขายไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น	

และบันทึกส่วนแบ่งกำาไรจำานวน	81.99	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งรวมกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน	15.76	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

อย่างไรก็ตามในไตรมาส	4/2556	 ส่วนแบ่งกำาไรลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าเป็น	8.51	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 จากแผนการหยุดซ่อมบำารุง	

ประจำาปี	 ธุรกิจไฟฟ้าในจีนได้บันทึกกำาไรสุทธิที่ดีจำานวน	23.53	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ในปี	2556	 และ	5.24	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

ในไตรมาส	4/2556	โดยเป็นผลดีจากปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาว

	 ในปี	2556	 บริษัทได้รับรู้	EBITDA	 จำานวน	697	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งปรับลดลงร้อยละ	28	 ในจำานวนนี้แบ่งเป็น	EBITDA		

จากธุรกิจถ่านหินจำานวน	594	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ลดลงร้อยละ	34	 และ	EBITDA	 จากธุรกิจไฟฟ้าจำานวน	103	 ล้านเหรียญสหรัฐ		

เพิ่มขึ้นร้อยละ	52
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เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะ

บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

พ.ศ.	2556	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท	 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน	

ทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจาก	

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน	

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน

ตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัหรอืไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล	

ในงบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล	

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว		

ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน	

ของกจิการ	การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการ

ทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทั		

บ้านปู	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และของเฉพาะบริษัท	 บ้านปู	 จำากัด	(มหาชน)	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2556	 และ	

ผลการดำาเนนิงานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะบรษิทั	และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัสำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	35	 จ)	 ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องของบริษัท	 และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	

ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล	ทั้งนี้	ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

(นายสมชาย จิณโณวาท)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3271

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
กรุงเทพมหานคร
19	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 8	 	445,916		 	744,889		 	931,831	

เงินลงทุนระยะสั้น	 	 	 12,262		 	23,160		 	-	

ลูกหนี้การค้า	สุทธิ	 	 9	 	280,638		 	318,552		 	337,708	

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	191		 	199		 	201	

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	215,835		 	248,081		 	195,183	

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	45		 	143	

สินค้าคงเหลือ	สุทธิ	 	 10	 	160,632		 	203,589		 	188,476	

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	สุทธิ	 	 	 	52,323		 	51,182		 	49,191	

สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งป	ี 	 11	 	1,293		 	12,179		 	63,354	

ลูกหนี้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 	-		 	-		 	67,449	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	 	 	 	275		 	-		 	-	

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญช	ี

	 และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีส่วนที่หมุนเวียน	สุทธิ	 	 18	 	203,064		 	221,808		 	67,382	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 12	 	145,023		 	161,636		 	159,793	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	1,517,452		 1,985,320		 	2,060,711	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	 	 	697		 	459		 	397	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	สุทธิ	 	 	 	-		 	-		 	150	

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	 	 13	 	571,130		 	541,288		 	535,909	

เงินลงทุนอื่น	สุทธิ	 	 14	 	18,204		 	23,901		 	13,709	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	สุทธิ	 	 15	 	2,406		 	3,263		 	2,753	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สุทธิ	 	 16	 	1,455,779		 	1,574,446		 	1,407,853	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 17	 	120,731		 	117,076		 	62,945	

สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	675		 	7,603		 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญช	ี 	 	 	 	 	

	 	 	 และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี	สุทธิ	 	 18	 	756,869		 	704,105		 	645,381	

	 -	 สิทธิในเหมืองถ่านหิน	สุทธิ	 	 19	 	2,051,015		 	2,142,739		 	2,241,727	

	 -	 โครงการระหว่างการพัฒนา	 	 20	 	2,607		 	2,506		 	21,289	

	 -	 ค่าความนิยม	 	 21	 	524,120		 	524,103		 	524,103	

	 -	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	190,904		 	85,264		 	91,101	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	5,695,137		 	5,726,753		 	5,547,317	

รวมสินทรัพย์     7,212,589   7,712,073   7,608,028 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 22	 	151,566		 	7,955		 	133,865	

เจ้าหนี้การค้า	 	 	 		 	70,382		 	97,592		 	134,157	

เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	1		 	6	

ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ีสุทธ	ิ 	 24	 	280,636		 	265,009		 	112,400	

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งป	ี	 	 25	 	67,045		 	-		 	63,109	

หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งป	ี 	 11	 	40,164		 	8,405	 	14,626	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย	 	 	 	165,607		 	185,678		 	146,498	

	 -	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 	 	17,577		 	12,236		 	12,326	

	 -	 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	 	35,623		 46,585		 	39,342	

	 -	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	 	21,343		 	37,050		 	175,332	

	 -	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	 	 26	 	82,919		 	97,427		 	83,881	

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 23	 	308,833		 	307,083		 	279,611	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	1,241,695		 	1,065,021		 	1,195,153	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	 	 	 	738		 	861		 	843	

เงินกู้ยืมระยะยาว	สุทธิ	 	 24	 	1,672,152		 	1,988,791		 	1,988,893	

หุ้นกู้	สุทธิ	 	 	 	 25	 	1,057,634		 	905,954		 	686,469	

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 17	 	245,710		 	262,204		 	218,502	

สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอาย	ุ 	 26	 	24,529		 	28,005		 	22,223	

หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี	สุทธิ	 	 	 	221,125		 	276,349		 	336,654	

หนี้สินอนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	74,083		 	49,689		 	41,738	

หนี้สินอื่น	 	 	 		 	 	82,727		 	88,842		 	65,254	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	3,378,698		 	3,600,695		 	3,360,576	

รวมหนี้สิน 	 	 		 	 	4,620,393   4,665,716   4,555,729 
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		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	 	 	 	 	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น		 	 	 27	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 		 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	3,540,504,790	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	354,050,479	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท)	 	 	  104,850   104,850   104,850 

	 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	2,717,478,550	หุ้น	มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	271,747,855	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	10	บาท)	 	 	 	80,477		 	80,477		 	80,477	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 27	 	149,800		 	149,800		 	149,800	

หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	(133,379)	 	-		 	-	

กำาไรสะสม		 	 		 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว		 		 	 	 	 	

	 	 -		 สำารองตามกฎหมาย	 	 28	 	74,979		 	71,894		 	57,693	

	 	 -		 สำารองอื่น	 	 29	 152,944		 	11,931		 	-	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	 	2,019,586		 	2,184,468		 	2,124,131	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 30	 	(115,374)	 	175,556		 	223,938	

รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 	 	2,229,033		 	2,674,126		 	2,636,039	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	 	363,163		 	372,231		 	416,260	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	2,592,196		 	3,046,357		 	3,052,299	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    7,212,589   7,712,073   7,608,028 
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		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554
	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาท

สินทรัพย ์ 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 8	 	14,632,112		 	22,817,155		 	29,530,829	

เงินลงทุนระยะสั้น	 	 	 	402,375		 	709,415		 	-	

ลูกหนี้การค้า	สุทธิ	 	 9	 	9,208,745		 	9,757,745		 	10,702,359	

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	6,252		 	6,096		 	6,358	

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	7,082,311		 	7,599,111		 	6,185,589	

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	1,389		 	4,522	

สินค้าคงเหลือ	สุทธิ	 	 10	 	5,270,901		 	6,236,270		 	5,973,030	

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	สุทธิ	 	 	 	1,716,900		 	1,567,785		 	1,558,930	

สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งป	ี 	 11	 	42,430		 	373,055		 	2,007,776	

ลูกหนี้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	 	-		 	-		 	2,137,535	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	 	 	 	9,024		 	-		 	-	

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญช	ี 	 	 	 	 	

	 และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีส่วนที่หมุนเวียน	สุทธิ	 	 18	 	6,663,250		 	6,794,361		 	2,135,416	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 12	 	4,758,727		 	4,951,169		 	5,064,022	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	49,793,027		 	60,813,551		 	65,306,366	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	 	 	22,878		 	14,070		 	12,591	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	สุทธิ	 	 	 	-		 	-		 	4,754	

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	 	 13	 	18,740,846		 	16,580,528		 	16,983,606	

เงินลงทุนอื่น	สุทธิ	 	 14	 597,345		 	732,131		 	434,453	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	สุทธิ	 	 15	 	78,949		 	99,958		 	87,230	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สุทธิ	 	 16	 	47,769,341		 	48,227,800		 	44,616,535	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 17	 	3,961,624		 	3,586,267		 	1,994,815	

สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	22,150		 	232,887		 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญช	ี 	 	 	 	 	

	 	 	 และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี	สุทธิ	 	 18	 24,835,598		 	21,567,851		 	20,452,889	

	 -	 สิทธิในเหมืองถ่านหิน	สุทธิ	 	 19	 	67,301,171		 	65,635,537		 	71,043,013	

	 -	 โครงการระหว่างการพัฒนา	 	 20	 	85,530		 	76,748		 	674,689	

	 -	 ค่าความนิยม	 	 21	 	17,198,275		 	16,054,122		 	16,609,462	

	 -	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	6,264,247		 	2,611,764		 	2,887,112	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	186,877,954		 	175,419,663		 	175,801,149	

รวมสินทรัพย์     236,670,981   236,233,214   241,107,515 

 	 	 	 	 	 	 	 	หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554
	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 22	 	4,973,439		 	243,669		 	4,242,329	

เจ้าหนี้การค้า	 	 	 		 	2,309,491		 	2,989,390		 	4,251,595	

เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	42		 	195	

ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ีสุทธ	ิ 	 24	 	9,208,679		 	8,117,657		 	3,562,087	

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งป	ี	 	 25	 	2,200,000		 	-		 	2,000,000	

หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งป	ี 	 11	 	1,317,941		 	257,452		 	463,509	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย	 	 	 	5,434,173		 	5,687,609		 	4,642,691	

	 -	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 	 	576,773		 	374,804	 	390,639	

	 -	 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	 	1,168,905		 	1,426,970		 	1,246,809	

	 -	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 	 	700,353		 	1,134,905		 	5,556,470	

	 -	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	 	 26	 	2,720,877		 	2,984,334		 	2,658,277	

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 23	 	10,133,882		 	9,406,523		 	8,861,221	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	40,744,513		 	32,623,355		 	37,875,822	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น	 	 	 	24,218		 	26,375		 	26,724	

เงินกู้ยืมระยะยาว	สุทธิ	 	 24	 	54,869,336		 	60,919,846		 	63,030,420	

หุ้นกู้	สุทธิ	 	 	 	 25	 	34,704,764		 	27,750,830		 	21,755,026	

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 17	 	8,062,634		 	8,031,739		 	6,924,620	

สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอาย	ุ 	 26	 	804,874		 	857,852		 	704,269	

หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี	สุทธิ	 	 	 	7,255,910		 	8,465,018		 	10,668,955	

หนี้สินอนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	2,430,917		 	1,522,048		 	1,322,713	

หนี้สินอื่น	 	 	 		 	 	2,714,584		 	2,721,343		 	2,067,987	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	110,867,237		 	110,295,051		 	106,500,714	

รวมหนี้สิน 	 	 		 	  151,611,750   142,918,406   144,376,536 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554
	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	 	 	 	 	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น		 	 	 27	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 		 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	3,540,504,790	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	354,050,479	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท)	 	 	  3,540,505   3,540,505   3,540,505 

	 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	2,717,478,550	หุ้น	มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	271,747,855	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	10	บาท)	 	 	 	2,717,479		 	2,717,479		 	2,717,479	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 27	 	5,058,329		 	5,058,329		 	5,058,329	

หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	(3,958,569)	 	-		 	-	

กำาไรสะสม		 	 		 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว		 		 	 	 	 	

	 	 -	 สำารองตามกฎหมาย	 	 28	 	2,440,047		 	2,347,572		 	1,915,187	

	 	 -	 สำารองอื่น	 	 29	 	4,558,383		 	371,409		 	-	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	 	66,924,020		 	71,781,151		 	69,850,423	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 30	 	(4,183,059)	 (362,593)	 	4,608,881	

รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 	 	73,556,630		 	81,913,347		 	84,150,299	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	 	11,502,601		 	11,401,461		 	12,580,680	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	85,059,231		 	93,314,808		 	96,730,979	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    236,670,981   236,233,214   241,107,515 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 8	 	25,872		 	152,849		 	33,546	

ลูกหนี้การค้า	สุทธิ	 	 9	 	10,292		 	14,236		 	13,001	

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	32,238		 	19,277		 	68,727	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	46		 	-		 	-	

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	426,097		 	592,122		 	282,305	

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	248		 	918		 	9,759	

สินค้าคงเหลือ	สุทธิ	 	 10	 	6,147		 	8,124		 	13,180	

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	สุทธิ	 	 	 	1,808		 	1,808		 	2,193	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 12	 	6,141		 	9,632		 	8,373	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	508,889		 	798,966		 	431,084	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	 	 	1		 	1		 	1	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	2,304,016		 	2,139,116		 	2,261,278	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	สุทธิ	 	 	 	-		 	-		 	150	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 13	 	369,757		 	346,803		 	243,908	

เงินลงทุนอื่น	สุทธิ	 	 14	 	9,137		 	10,971		 	8,202	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	สุทธิ	 	 15	 	1,539		 	2,306		 	2,306	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สุทธิ	 	 16	 	5,123		 	7,141		 	5,302	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 17	 	10,934		 	16,732		 	8,605	

สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	675		 	-		 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 โครงการระหว่างการพัฒนา	 	 20	 	332		 	328		 	261	

	 -	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	6,699		 	12,222		 	3,027	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	2,708,213		 	2,535,620		 	2,533,040	

รวมสินทรัพย์     3,217,102   3,334,586   2,964,124 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 22	 	118,000		 	-		 	104,000	

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	 	 34	 	6,406		 	3,663		 	4,324	

เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	2		 	199		 	362	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	16,100		 	-	

ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ีสุทธ	ิ 	 24	 	208,878		 	192,237		 	99,777	

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งป	ี	 	 25	 	67,045		 	-		 	63,109	

หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งป	ี 	 11	 	-		 	1,788		 	6,389	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย	 	 	 	-		 	-		 	7	

	 -	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 	 	17,469		 	11,906		 	11,871	

	 -	 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	 	375		 	431		 	79	

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 23	 	6,958		 	9,897		 	16,115	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	425,133		 	236,221		 	306,033	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	5,700		 	-	

เงินกู้ยืมระยะยาว	สุทธิ	 	 24	 	1,059,878		 	1,469,852		 	1,420,887	

หุ้นกู้	สุทธิ	 	 	 	 25	 	1,057,634		 	905,954		 	686,469	

สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอาย	ุ 	 26	 	8,451		 	8,422		 	7,863	

หนี้สินอนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	46,385		 	44,048		 	27,136	

หนี้สินอื่น	 	 	 		 	 	122		 	146		 	190

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	2,172,470		 	2,434,122		 	2,142,545	

รวมหนี้สิน 	 	     2,597,603   2,670,343   2,448,578 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	 	 	 	 	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น		 	 	 27	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 		 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	3,540,504,790	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	354,050,479	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท)	 	   104,850   104,850   104,850 

	 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	2,717,478,550	หุ้น	มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	271,747,855	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	10	บาท)	 	 	 	80,477		 	80,477		 	80,477	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 27	 	149,800		 	149,800		 	149,800	

หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	(133,379)	 	-		 	-	

กำาไรสะสม		 	 		 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว		 		 	 	 	 	

	 	 -		 สำารองตามกฎหมาย	 	 28	 10,485		 	10,485		 	10,485	

	 	 -		 สำารองอื่น	 	 29	 	133,379		 	-		 	-	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	 	379,033		 	421,725		 	274,564	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 30	 	(296)	 	1,756		 	220	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	619,499		 	664,243		 	515,546	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    3,217,102   3,334,586   2,964,124 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554
	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สินทรัพย	์ 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 8	 	848,967		 	4,682,015		 	1,063,103	

ลูกหนี้การค้า	สุทธิ	 	 9	 	337,702		 	436,067		 	412,028	

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	1,057,858		 	590,499		 	2,178,030	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	1,500		 	-		 	-	

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	13,981,774		 	18,137,635		 	8,946,595	

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	8,152		 	28,106		 	309,261	

สินค้าคงเหลือ	สุทธิ	 	 10	 	201,706		 	248,857		 	417,694	

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	สุทธิ	 	 	 	59,326		 	55,383		 	69,506	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 12	 	201,505		 	295,044		 	265,346	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	16,698,490		 	24,473,606		 	13,661,563	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	 	 	19		 	34		 	35

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	75,603,062		 	65,524,550		 	71,662,610	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	สุทธิ	 	 	 	-		 	-		 	4,754	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 13	 	12,133,058		 	10,623,131		 	7,729,727	

เงินลงทุนอื่น	สุทธิ	 	 14	 	299,811		 	336,042		 	259,928	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	สุทธิ	 	 15	 	50,491		 	70,650		 	73,094	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	สุทธิ	 	 16	 	168,093		 	218,741		 	168,028	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 17	 	358,778		 	512,496		 	272,701	

สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	22,150		 	-		 	-	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 โครงการระหว่างการพัฒนา	 	 20	 	10,901		 	10,057		 	8,285	

	 -	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	 	219,823		 	374,388		 	95,942	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	88,866,186		 	77,670,089		 	80,275,104	

รวมสินทรัพย์     105,564,676   102,143,695   93,936,667 
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554
	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 22	 3,872,005		 	-		 	3,295,885	

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	 	 34	 	210,193		 	112,204		 	137,023	

เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	60		 	6,085		 	11,487	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	493,169		 	-	

ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ีสุทธ	ิ 	 24	 	6,854,032		 	5,888,518		 	3,162,052	

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งป	ี	 	 25	 	2,200,000		 	-		 	2,000,000	

หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงกำาหนดภายในหนึ่งป	ี 	 11	 	-		 	54,773		 	202,472	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	 	 	 	

	 -	 ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย	 	 	 	-		 	-		 	227	

	 -	 ดอกเบี้ยค้างจ่าย	 	 	 	573,233		 	364,685	 	376,210	

	 -	 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	 	12,304		 	13,214		 	2,499	

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 23	 228,326		 	303,180		 	510,732	

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	13,950,153		 	7,235,828		 	9,698,587	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	 	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 34	 	-		 	174,600		 	-	

เงินกู้ยืมระยะยาว	สุทธิ	 	 24	 	34,778,421		 	45,023,909		 	45,029,609	

หุ้นกู้	สุทธิ	 	 	 	 25	 	34,704,764		 	27,750,830		 	21,755,026	

สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอาย	ุ 	 26	 	277,292		 	257,993		 	249,173	

หนี้สินอนุพันธ์การเงิน	 	 11	 	1,522,061		 	1,349,258		 	859,978	

หนี้สินอื่น	 	 	 	 		 	3,989		 	4,475		 	6,032	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	71,286,527		 	74,561,065		 	67,899,818	

รวมหนี้สิน 	      85,236,680   81,796,893   77,598,405	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงฐานะการเงิน

		 		 	 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2554
	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)	 	 	 	 	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	 	

ทุนเรือนหุ้น		 	 	 27	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน	 	 		 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	3,540,504,790	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	354,050,479	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท)	 	 	  3,540,505   3,540,505   3,540,505 

	 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	2,717,478,550	หุ้น	มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	1	บาท	 	 	 	 	

	 	 (พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2554:	หุ้นสามัญ	271,747,855	หุ้น		 	 	 	 	

	 	 	 มูลค่าที่ได้รับหุ้นละ	10	บาท)	 	 	 	2,717,479		 	2,717,479		 	2,717,479	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 27	 	5,058,329		 	5,058,329		 	5,058,329	

หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	(3,958,569)	 	-		 	-	

กำาไรสะสม		 	 		 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว		 		 	 	 	 	

	 	 -		 สำารองตามกฎหมาย	 	 28	 	354,051		 	354,051		 	354,051	

	 	 -	 สำารองอื่น	 	 29	 	3,958,569		 	-		 	-	

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 	 	11,192,257		 	12,504,546		 	7,916,535	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 30	 	1,005,880		 	(287,603)	 	291,868	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	20,327,996		 	20,346,802		 	16,338,262	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    105,564,676   102,143,695   93,936,667 

         

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

หน่วย:	บาทหน่วย:	เหรียญสหรัฐ

รายได้จากการขาย	 	 	3,350,891		 	3,774,745		 	102,943,785	 117,313,980

ต้นทุนขาย		 	 	 	(2,275,671)	 	(2,332,192)	 	(69,871,980)	 	(72,467,798)

ก�าไรขั้นต้น 	 	 	 	1,075,220		 	1,442,553		 	33,071,805		 	44,846,182

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	(271,661)	 	(293,695)	 	(8,330,872)	 	(9,124,694)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	(225,401)	 	(281,843)	 	(6,933,827)	 	(8,753,333)

ค่าภาคหลวง	 	 	 	(324,978)	 	(382,810)	 	(9,987,496)	 	(11,895,071)

ก�าไรจากการขาย	 	 	253,180		 	484,205		 	7,819,610		 	15,073,084

เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	 	 	378		 	600		 	11,460		 	18,669

ดอกเบี้ยรับ		 	 	 	12,130		 	22,019		 	371,288		 684,183

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 	(27,036)	 	(26,745)	 	(780,416)	 	(828,852)

กำาไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน	 	 	27,005		 106,244		 	784,463		 	3,303,354

ค่าบริหารจัดการและอื่น	ๆ	 	 	43,174		 	41,748		 	1,318,693		 	1,292,078

ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	 	(116,240)	 	(111,647)	 	(3,575,432)	 	(3,470,280)

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	(10,454)	 	(10,625)	 	(321,639)	 	(330,975)

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	 13	 	95,433		 	85,487		 2,908,858		 	2,662,618

ก�าไรก่อนภาษีเงินได	้ 	 	277,570		 	591,286		 	8,536,885		 	18,403,879

ภาษีเงินได้		 	 17	 	(90,119)	 	(167,747)	 	(2,787,047)	 	(5,235,250)

ก�าไรสุทธิส�าหรับป ี   187,451   423,539   5,749,838   13,168,629

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นหลังภาษี

ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	(5,963)	 	3,353		 	(196,628)	 	107,236

ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	 	 	(78,526)	 	(1,048)	 	(2,522,615)	 	(59,487)

ส่วนแบ่งกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นจากกิจการร่วมค้า	 	 	6,999		 	(15,553)	 	154,132		 	(455,811)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 	(198,916)	 	(12,443)	 	(409,367)	 	(3,724,888)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับป	ี 	 	(276,406)	 	(25,691)	 	(2,974,478)	 	(4,132,950)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี สุทธิจากภาษ ี   (88,955)  397,848   2,775,360   9,035,679

การแบ่งปันก�าไร	 	 	 	 	 	

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	102,655		 	271,683		 	3,150,997		 	8,441,220

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	84,796		 	151,856		 	2,598,841		 	4,727,409

	 	 	 	 	 	 187,451   423,539   5,749,838   13,168,629

การแบ่งบันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 	 	 	 	 	

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	(174,054)	 	248,070		 	(207,117)	 	4,228,480

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	85,099		 	149,778		 	2,982,477		 	4,807,199	

	 	 	 	 	   (88,955)  397,848   2,775,360   9,035,679

ก�าไรต่อหุ้น		 	 	 	 	 	 	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 32	 	0.040		 	0.100		 	1.220		 3.106
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

รายได้จากการขาย	 	 	52,116		 	67,130		 	1,599,010		 	2,084,102		

ต้นทุนขาย		 	 	 	(48,486)	 	(64,125)	 	(1,488,060)	 	(1,991,038)	

ก�าไรขั้นต้น 	 	 	 	3,630		 	3,005		 	110,950		 	93,064		

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	(2,808)	 	(3,201)	 	(86,167)	 	(98,420)	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	(52,097)	 	(56,425)	 	(1,601,301)	 	(1,752,234)	

ค่าภาคหลวง	 	 	 	(61)	 	(470)	 	(1,932)	 	(14,449)	

ขาดทุนจากการขาย	 	 	(51,336)	 	(57,091)	 	(1,578,450)	 	(1,772,039)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 34	 	214,954		 	363,695		 	6,423,468		 	11,274,469

เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	 	 	183		 	338		 	5,473		 	10,557

ดอกเบี้ยรับ		 	 	 	75,492		 	76,145		 	2,321,246	 	2,366,899

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	 	 	32,173		 	(448)	 	1,009,779		 	(15,126)

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน	 	 	2,969		 	(8,494)	 	66,179		 	(269,995)

ค่าบริหารจัดการและอื่น	ๆ	 	 	37,657		 	36,283		 	1,151,497		 	1,127,429

ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	 	(88,213)	 	(82,783)	 	(2,714,668)	 	(2,573,167)

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	(3,476)	 	(3,827)	 	(106,861)	 	(120,042)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได	้ 	 	220,403		 	323,818		 	6,577,663		 	10,028,985

ภาษีเงินได้		 	 17	 	(6,277)	 	8,510		 	(202,704)	 	264,289

ก�าไรสุทธิส�าหรับป ี   214,126   332,328   6,374,959   10,293,274 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นหลังภาษี

ผลกำาไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 	 	(2,052)	 	1,536		 	(63,457)	 	46,820	

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	 	 	-		 	-		 	1,356,940		 	(626,291)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับป	ี 	 	(2,052)	 	1,536		 	1,293,483		 	(579,471)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี สุทธิจากภาษ ี   212,074   333,864   7,668,442   9,713,803 

ก�าไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 32	 	0.083		 	0.122		 	2.469		 	3.788

หน่วย:	บาทหน่วย:	เหรียญสหรัฐ
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งบการเงินรวม

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

ยอดคงเหลือต้นปี                

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556	 	 	80,477		 	149,800		 	-		 	71,894		 	11,931			2,184,468		 	162,722		 	(447)	 	24,808		 	(34,248)	 	22,721		 	175,556		 	372,231			3,046,357

หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	-		 	-		 	(133,379)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(133,379)

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน	 27	 	-		 	-		 	-		 	-		 	133,379		 	(133,379)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

สำารองตามกฎหมาย	 28	 	-		 	-		 	-		 	3,085		 	-		 	(3,085)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

สำารองอื่น	 	 	 29	 	-		 	-		 	-		 	-		 	7,634		 	(7,634)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 33	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(123,439)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(123,439)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(94,167)	 	(94,167)

ส่วนลดจากการเปลี่ยนแปลง

	 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(14,221)	 -		 	-		 	-		 	-		 	(14,221)	 	-		 	(14,221)

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 -		 	-		 	-		 	-		 	(303)	 	(303)	 	303		 	-	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	102,655		 	-		 	(5,963)	 	(78,526)	 	6,999		 	(198,916)	 	(276,406)	 	84,796		 	(88,955)

ยอดคงเหลือปลายปี                

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   80,477   149,800   (133,379)  74,979   152,944   2,019,586   148,501   (6,410)  (53,718)  (27,249)  (176,498)  (115,374)  363,163   2,592,196 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

ส่วนเกิน	

(ส่วนลด)	

จากการ

เปลี่ยน-

แปลง

สัดส่วน

การลงทุน

ในบริษัท

ย่อยหมายเหตุ

การ

เปลี่ยน-

แปลง

มูลค่า

ยุติธรรม

ของหลัก-

ทรัพย์

เผื่อขาย

การ

แปลง

ค่างบ

การเงิน

รวมองค์

ประกอบ

อื่นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

ส�ารอง

ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้	

จัดสรร

ทุนที่ออก

และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ส่วน

ได้เสีย

ที่ไม่มี

อ�านาจ

ควบคุมส�ารองอื่น

ส่วนแบ่ง

ก�าไร	

(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จ

อื่นจาก

กิจการ

ร่วมค้า

การ

ป้องกัน

ความ

เสี่ยง

กระแส

เงินสด

ทุนหุ้น

ซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินรวม

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

ยอดคงเหลือต้นปี               

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555	 	 80,477		 149,800	 	57,693		 -			2,124,131	 187,491		 	(3,800)	 25,856	 	(18,695)	 	33,086		 	223,938		 	416,260			3,052,299	

ผลกระทบจากการปิดบริษัทย่อย	 28	 	-		 	-		 	(47)	 	-		 	-		 	-		 	-		 -		 	-		 	-		 -		 	-		 	(47)

สำารองตามกฎหมาย	 28	 -		 	-		 14,248		 	-		 (14,248)	 	-		 -		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

สำารองอื่น	 	 	 29	 	-		 	-		 -		 11,931	 (11,931)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 33	 	-		 	-	 	-		 	-		 	(185,167)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(185,167)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 -		 	-		 	-		 	(176,738)	 	(176,738)

ส่วนลดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-	 	-		 	-		 	(24,769)	 	-		 	-		 	-		 -		 	(24,769)	 	(17,069)	 	(41,838)

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2,078		 2,078		 	(2,078)	 	-	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	271,683		 	-		 	3,353		 	(1,048)	 	(15,553)	 	(12,443)	 	(25,691)	 	151,856		 	397,848	

ยอดคงเหลือปลายปี             

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   80,477   149,800   71,894   11,931   2,184,468   162,722   (447)  24,808   (34,248)  22,721   175,556   372,231   3,046,357

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

ส่วนเกิน	

(ส่วนลด)	

จากการ

เปลี่ยน-

แปลง

สัดส่วน

การลงทุน

ในบริษัท

ย่อยหมายเหตุ

การ

เปลี่ยน-

แปลง

มูลค่า

ยุติธรรม

ของหลัก-

ทรัพย์

เผื่อขาย

การ

แปลง

ค่างบ

การเงิน

รวมองค์

ประกอบ

อื่นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

ส�ารอง

ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได	้

จัดสรร

ทุนที่ออก

และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ส่วน

ได้เสีย

ที่ไม่มี

อ�านาจ

ควบคุมส�ารองอื่น

ส่วนแบ่ง

ก�าไร	

(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จ

อื่นจาก

กิจการ

ร่วมค้า

การ

ป้องกัน

ความ

เสี่ยง

กระแส

เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาท

ยอดคงเหลือต้นปี                

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 	 	2,717,479		 5,058,329		 	-		 	2,347,572		 	371,409			66,329,643			6,001,364		 	(7,093)	 	-		 	-			(5,516,433)	 	477,838			11,302,177			88,604,447	

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 นโยบายบัญชี	 3	 -		 	-		 	-		 	-		 	-		 	5,451,508		 	-		 	(6,599)	 	759,908			(1,048,270)	 	(545,470)	 	(840,431)	 	99,284		 	4,710,361	

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	-		 	2,347,572		 	371,409			71,781,151			6,001,364		 	(13,692)	 	759,908			(1,048,270)		(6,061,903)	 	(362,593)		11,401,461			93,314,808	

หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	-		 	-			(3,958,569)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(3,958,569)

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน	 27	 	-		 	-		 	-		 	-		 	3,958,569			(3,958,569)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

สำารองตามกฎหมาย	 28	 	-		 	-		 	-		 	92,475		 	-		 	(92,475)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

สำารองอื่น	 	 	 29	 	-		 	-		 	-		 	-		 	228,405		 	(228,405)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 33	 	-		 	-		 -		 	-		 	-			(3,728,679)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(3,728,679)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(2,881,337)		(2,881,337)

ส่วนลดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(462,352)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	(462,352)	 	-		 	(462,352)

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 -		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(383,636)	 	(383,636)	 	383,636	 	-	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	3,150,997		 	-		 	(196,628)		(2,522,615)	 	154,132		 	(409,367)		(2,974,478)	 	2,598,841		 	2,775,360	

ยอดคงเหลือปลายปี                

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   2,717,479   5,058,329   (3,958,569)  2,440,047   4,558,383   66,924,020   5,539,012   (210,320)  (1,762,707)  (894,138)  (6,854,906)  (4,183,059) 11,502,601   85,059,231 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

ส่วนเกิน	

(ส่วนลด)	

จากการ

เปลี่ยน-

แปลง

สัดส่วน

การลงทุน

ในบริษัท

ย่อยหมายเหตุ

การ

เปลี่ยน-

แปลง

มูลค่า

ยุติธรรม

ของหลัก-

ทรัพย์

เผื่อขาย

การ

แปลง

ค่างบ

การเงิน

รวมองค์

ประกอบ

อื่นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

ส�ารอง

ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้	

จัดสรร

ทุนที่ออก

และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ส่วน

ได้เสีย

ที่ไม่มี

อ�านาจ

ควบคุมส�ารองอื่น

ส่วนแบ่ง

ก�าไร	

(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จ

อื่นจาก

กิจการ

ร่วมค้า

การ

ป้องกัน

ความ

เสี่ยง

กระแส

เงินสด

ทุนหุ้น

ซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาท

ยอดคงเหลือต้นปี               

 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	1,915,187		 	-			63,546,940			6,760,098		 	(134,697)	 	-		 	-			(3,972,203)	 	2,653,198			12,764,539			88,655,672	

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	6,303,483		 	-		 	13,769		 	819,395		 	(592,459)	 	1,714,978		 	1,955,683		 	(183,859)	 	8,075,307	

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	1,915,187		 	-			69,850,423			6,760,098		 	(120,928)	 	819,395		 	(592,459)		(2,257,225)	 	4,608,881			12,580,680			96,730,979	

ผลกระทบจากการปิดบริษัทย่อย	 28	 	-		 	-		 	(1,435)	 -		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(1,435)

สำารองตามกฎหมาย	 28	 	-		 	-		 	433,820		 	-		 	(433,820)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	

สำารองอื่น	 	 	 29	 	-		 	-		 	-		 	371,409		 	(371,409)	 	-		 	-		 	-		 -		 	-		 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 33	 	-		 	-		 	-		 	-			(5,705,263)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(5,705,263)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	 	 -		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(5,463,614)		(5,463,614)

ส่วนลดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(758,734)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	(758,734)	 	(522,804)		(1,281,538)

การแบ่งปันกำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(79,790)	 	(79,790)	 	79,790		 	-	

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	8,441,220		 	-		 	107,236		 	(59,487)	 	(455,811)		(3,724,888)		(4,132,950)	 	4,727,409		 	9,035,679	

ยอดคงเหลือปลายปี               

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   2,717,479   5,058,329   2,347,572   371,409   71,781,151   6,001,364   (13,692)  759,908  (1,048,270)  (6,061,903)  (362,593)  11,401,461   93,314,808 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

ส่วนเกิน	

(ส่วนลด)	

จากการ

เปลี่ยน-

แปลง

สัดส่วน

การลงทุน

ในบริษัท

ย่อยหมายเหตุ

การ

เปลี่ยน-

แปลง

มูลค่า

ยุติธรรม

ของหลัก-

ทรัพย์

เผื่อขาย

การ

แปลง

ค่างบ

การเงิน

รวมองค์

ประกอบ

อื่นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

ส�ารอง

ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได	้

จัดสรร

ทุนที่ออก

และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

ส่วน

ได้เสีย

ที่ไม่มี

อ�านาจ

ควบคุมส�ารองอื่น

ส่วนแบ่ง

ก�าไร	

(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จ

อื่นจาก

กิจการ

ร่วมค้า

การ

ป้องกัน

ความ

เสี่ยง

กระแส

เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556	 	 	 	80,477		 	149,800		 	-		 	10,485		 	-		 	421,725		 	1,756		 	1,756		 	664,243	

หุ้นทุนซื้อคืน	 	 	 27	 	-		 	-		 	(133,379)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(133,379)

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	-		 	-		 	-		 	-		 	133,379		 	(133,379)	 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 	 33	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(123,439)	 	-		 	-		 	(123,439)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	214,126		 	(2,052)	 	(2,052)	 	212,074	

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556    80,477   149,800   (133,379)  10,485   133,379   379,033   (296)  (296)  619,499 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555	 	 	 	80,477		 	149,800		 	-		 	10,485		 	-		 	274,564		 	220		 	220		 	515,546	

เงินปันผลจ่าย	 	 	 33	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(185,167)	 	-		 	-		 	(185,167)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	332,328		 	1,536		 	1,536		 	333,864	

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555    80,477   149,800   -   10,485   -   421,725   1,756   1,756   664,243 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร	

(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จ

อื่น

ก�าไรสะสม

หมายเหตุ

การ

เปลี่ยน-

แปลง

มูลค่า

ยุติธรรม

ของหลัก-

ทรัพย์

เผื่อขาย

รวมองค์

ประกอบ

อื่นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

ส�ารอง

ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้	

จัดสรร

ทุนที่ออก

และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น ส�ารองอื่น

ทุนหุ้น

ซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	-		 	354,051		 	-			13,130,291		 	67,241		 	-		 	67,241			21,327,391	

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	 3	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	(625,745)	 	(13,448)	 	(341,396)	 	(354,844)	 	(980,589)

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	-		 	354,051		 	-			12,504,546		 	53,793		 	(341,396)	 (287,603)	 20,346,802	

หุ้นทุนซื้อคืน	 	 27	 	-		 	-		(3,958,569)	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	 (3,958,569)

สำารองหุ้นทุนซื้อคืน	 27	 	-		 	-		 	-		 	-		 	3,958,569			(3,958,569)	 	-		 	-		 	-		 	-	

เงินปันผลจ่าย	 	 33	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(3,728,679)	 	-		 	-		 	-	 (3,728,679)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	6,374,959		 	(63,457)	 1,356,940		 	1,293,483		 	7,668,442	

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556   2,717,479   5,058,329   (3,958,569)  354,051   3,958,569   11,192,257   (9,664)  1,015,544   1,005,880 20,327,996 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	-		 	354,051		 	-		 	5,444,537		 	1,894		 	-		 	1,894			13,576,290	

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	2,471,998		 	5,079		 	284,895		 	289,974		 	2,761,972	

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง	 	 	2,717,479		 	5,058,329		 	-		 	354,051		 	-		 	7,916,535		 	6,973		 	284,895		 291,868			16,338,262	

เงินปันผลจ่าย	 	 33	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			(5,705,263)	 	-		 	-		 	-			(5,705,263)

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป	ี 	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-			10,293,274		 	46,820		 	(626,291)	 	(579,471)	 	9,713,803	

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   2,717,479   5,058,329   -   354,051   -   12,504,546   53,793   (341,396)  (287,603)  20,346,802 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร	(ขาดทุน)	

เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

หมายเหตุ

การ

เปลี่ยน-

แปลง

มูลค่า

ยุติธรรม

ของหลัก-

ทรัพย์

เผื่อขาย

รวมองค์

ประกอบ

อื่นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

ส�ารอง

ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได	้

จัดสรร

ทุนที่ออก

และช�าระ

แล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น ส�ารองอื่น

ทุนหุ้น

ซื้อคืน

การ

แปลง

ค่างบ

การเงิน
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	

	 กำาไรสุทธิสำาหรับปีก่อนภาษีเงินได	้ 	 	277,570		 	591,286		 	8,536,885		 	18,403,879	

	 ปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากการดำาเนินงาน		 	 	 	 	

	 -	 ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	 	 	226,117		 	233,893		 	6,947,680		 	7,270,120	

	 -	 ตัดจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 16	 	6,937		 	18,741		 	213,187		 	582,558	

	 -	 กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 16	 -		 	(109)	 	-		 	(3,445)

	 -	 ตัดจำาหน่ายบริจาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 15	 	767		 	-		 	23,589		 	-	

	 -	 ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 15	 	19		 	-		 	599		 	-	

	 -	 กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย	 	 	(725)	 	-		 	(22,271)	 	-	

	 -	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	-		 	1,223		 	-		 	38,027	

	 -	 กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	 	(1,081)	 	-		 	(33,199)	 	-	

	 -	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าถ่านหิน	 	 	11		 	-		 	328		 	-	

	 -	 ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	 	 	(108)	 	5,180		 	(3,321)	 	161,024	

	 -	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	116,240		 	111,647		 	3,575,432		 	3,470,280	

	 -	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	10,454		 	10,625		 	321,639		 	330,975	

	 -	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	(12,130)	 	(22,019)	 	(371,288)	 	(684,183)

	 -	 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	 	 	(95,433)	 	(85,487)	 	(2,908,858)	 	(2,662,618)

	 -	 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น	 	 	(378)	 	(600)	 	(11,460)	 	(18,669)

	 -	 กำาไรจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 	(4)	 	-		 	(123)	 	-	

	 -	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 	-		 	(245)	 	8		 	(7,630)

	 -	 ตัดจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	 	 	-		 	20		 	-		 	620	

	 -	 ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 	 	(3,665)	 	-		 	(112,598)	 	-	

	 -	 กำาไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	73,967		 	45,303		 	2,272,710		 	1,408,159	

	 -	 ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	(195,154)	 	(56,022)	 	(5,248,586)	 	(2,744,858)

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน   403,404   853,436   13,180,353   25,544,239

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน		 	 	 	 	 	

	 -	 ลูกหนี้การค้า	 	 	38,994		 	19,586		 	1,198,131		 	608,805	

	 -	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	8		 	2		 	260		 	50	

	 -	 เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	45		 	97		 	1,393		 	3,026	

	 -	 สินค้าคงเหลือ	 	 	37,636		 	(13,835)	 	1,156,420		 	(430,047)

	 -	 อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	 	 	(4,907)	 	(6,656)	 	(150,783)	 	(206,896)

	 -	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	13,829		 	(9,400)	 	424,916		 	(292,167)

	 -	 ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชี

	 	 	 และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี	 	 	(34,003)	 	(212,507)	 	(1,044,763)	 	(6,605,382)

	 -	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	(102,513)	 	26,195		 	(3,149,816)	 	814,203	

	 -	 เจ้าหนี้การค้า	 	 	(34,638)	 	(43,827)	 	(1,064,285)	 	(1,362,281)

	 -	 เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(1)	 	(5)	 	(42)	 	(148)

	 -	 ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย	 	 	(20,070)	 	39,180		 	(616,685)	 	1,217,836	

	 -	 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	(10,962)	 	7,242		 	(336,829)	 	225,118	

	 -	 สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ		 		 	(17,984)	 	19,329		 	(552,585)	 	600,794	

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	2,471		 	27,474		 	75,926		 	853,983	

	 -	 หนี้สินอื่น	 	 	(6,114)	 	23,587		 	(187,848)	 	733,150	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	265,195		 	729,898		 	8,933,763		 	21,704,283	

	 -	 การจ่ายดอกเบี้ย	 	 	(110,899)	 	(111,738)	 	(3,407,484)	 	(3,473,158)

	 -	 การจ่ายภาษีเงินได้	 	 	(126,994)	 	(316,209)	 	(3,902,012)	 	(9,828,751)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน   27,302   301,951   1,624,267   8,402,374 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	 	 	 	 	 	

	 เงินสดรับ	(จ่าย)	สุทธิสำาหรับเงินลงทุนระยะสั้น

	 	 จากสถาบันการเงิน	 	 	10,898		 	(23,160)	 	334,825	 	(719,871)

	 เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	 	 	(275)	 	-		 	(8,450)	 	-	

	 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	 	 	-		 	150		 	-		 	4,662	

	 เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 	 	(238)	 	(62)	 	(7,309)	 	(1,929)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนอื่น	 	 	7,381		 	-		 	226,805		 	-	

	 เงินสดจ่ายสำาหรับซื้อเงินลงทุนอื่น	 14	 	(8,037)	 	(5,543)	 	(246,932)	 	(172,304)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-		 	67,449		 	-		 	2,096,520	

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสีย

	 	 ในกิจการร่วมค้า	 13	 	-		 	(1,487)	 	-		 	(46,209)

	 เงินสดจ่ายสำาหรับโครงการระหว่างพัฒนา	 20	 	(101)	 	(2,569)	 	(3,104)	 	(79,855)

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	(208,625)	 	(333,792)	 (6,410,226)	 	(10,375,303)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 	41		 	-		 	1,246		 	-	

	 เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน	 	 	(8,041)	 	(17,861)	 	(247,061)	 	(555,185)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 	5,236		 	1,198		 	160,880		 	37,241	

	 ดอกเบี้ยรับ		 	 	13,016		 	21,150		 	399,933		 	657,405	

	 เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า	 	 	103,591		 	19,585		 	3,182,945		 	608,774	

	 เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น	 	 	378		 	600		 	11,625		 	18,653	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (84,776)  (274,342)  (2,604,823)  (8,527,401)
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	 	 	 	 	

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 	318,144		 	323,000		 	9,775,293		 	10,039,841	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 	(174,836)	 	(448,991)	 	(5,372,012)	 	(13,956,038)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 24	 	397,295		 	509,918		 	12,207,297		 	15,849,837	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 24	 	(691,265)	 	(349,868)	 	(21,239,805)	 	(10,874,987)

	 เงินสดจ่ายสำาหรับต้นทุนทางการเงิน	 	 	(7,509)	 	(11,479)	 	(230,721)	 	(356,793)

	 เงินสดรับจากหุ้นกู้	 25	 	292,727		 	189,550		 	8,994,342		 	5,891,805	

	 เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้	 25	 	(5,160)	 	(64,344)	 	(158,547)	 	(2,000,000)

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน		 27	 	(133,379)	 	-		 	(3,958,569)	 	-	

	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 33	 	(123,439)	 	(185,167)	 	(3,728,679)	 	(5,705,263)

	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 	(94,167)	 	(176,738)	 	(2,881,337)	 	(5,463,614)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (221,589)  (214,119)  (6,592,738)  (6,575,212)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง	สุทธิ	 	 	(279,063)	 	(186,510)	 	(7,573,294)	 	(6,700,239)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด

	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	(19,910)	 	(432)	 	(611,749)	 	(13,435)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	 	744,889		 	931,831		 	22,817,155		 	29,530,829	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายป ี   445,916   744,889   14,632,112   22,817,155 

รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 	 	 	

รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสำาคัญ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	

	 ประกอบด้วย	 	 	 	 	 	

เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อที่ดิน	

	 อาคารและอุปกรณ์	 	 	33,977		 	19,208		 	1,114,902		 	588,386	
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	 	

	 กำาไรสุทธิสำาหรับปีก่อนภาษีเงินได	้ 	 	220,403		 	323,818		 	6,577,663	 	10,028,985	

	 ปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากการดำาเนินงาน		 	 	 	 	

	 -	 ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	 	 	2,015		 	1,770		 	61,913		 	55,017	

	 -	 ตัดจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 16	 	150		 	114		 	4,617					 	3,558	

	 -	 ตัดจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 15	 	767		 	-		 	23,589					 	-	

	 -	 กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย	 	 	(725)	 	-		 	(22,271)	 	-	

	 -	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 9	 	(33)	 	-		 	(1,005)	 	-	

	 -	 ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าและการลดลง

	 	 	 ของมูลค่าถ่านหิน	 	 	-		 	643		 	-		 	19,992	

	 -	 ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	 	 	-		 	196		 	-		 	6,102	

	 -	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	88,213		 	82,783		 	2,714,668		 	2,573,167	

	 -	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	3,476		 	3,827		 	106,861		 	120,042	

	 -	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	(75,492)	 	(76,145)	 	(2,321,246)	 	(2,366,899)

	 -	 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	 	 	(214,954)	 	(363,695)	 	(6,423,468)	 	(11,274,469)

	 -	 เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น	 	 	(183)	 	(338)	 	(5,473)	 	(10,557)

	 -	 ตัดจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	 	 	-		 	20		 	-		 	622	

	 -	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 	(1,917)	 	(110)	 	(58,902)	 	(3,419)

	 -	 กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนอื่น	 	 	(2,601)	 	-		 	(79,918)	 	-	

	 -	 (กำาไร)	ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์การเงิน	 	 	(126)	 	12,341		 	(3,871)	 	383,597	

	 -	 (กำาไร)	ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 	 	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	 	 	(10,677)	 	22,323		 	(633,352)	 	437,301	

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน	 	 8,316   7,547   (60,195)  (26,961)

หน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

	 การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน		 	 	 	 	 	

	 -	 ลูกหนี้การค้า	 	 	3,944		 	(1,235)	 	121,194		 	(38,388)

	 -	 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(1,980)	 (1,823)	 	(60,837)	 	(56,664)

	 -	 เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(392)	 	8,841		 	(12,045)	 	274,806	

	 -	 สินค้าคงเหลือ	 	 	1,977		 	4,413		 	60,751		 	137,164	

	 -	 อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร	 	 	-		 	189		 	-		 	5,865	

	 -	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	2,564		 	(2,120)	 	78,781		 	(65,896)

	 -	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	(171)	 	(8,285)	 	(5,254)	 	(257,523)

	 -	 เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย	 	 	2,743		 	(668)	 	84,271		 	(20,764)

	 -	 เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	671		 169		 	20,617		 	5,253	

	 -	 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	(56)	 	353		 	(1,721)	 	10,972	

	 -	 สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์จากการเกษียณอาย	ุ 	 	28		 	560		 	860		 	17,407	

	 -	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	(2,214)	 	(6,550)	 	(68,027)	 	(203,594)

	 -	 หนี้สินอื่น	 	 	(25)	 	(44)	 	(768)	 	(1,368)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน	 	 15,405		 	1,347		 	157,627		 	(219,691)

	 -	 การจ่ายดอกเบี้ย	 	 	(80,994)	 	(85,193)	 	(2,488,622)	 	(2,648,063)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน   (65,589)  (83,846)  (2,330,995)  (2,867,754)
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

	 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 128,640		 	477,582		 	3,952,593		 	14,844,733	

	 เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	(80,095)	 	(348,437)	 	(2,460,999)	 	(10,619,834)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	 	 	-		 	150		 	-		 	4,662	

	 เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	-		 	(102,895)	 	-		 	(3,198,296)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนอื่น	 	 	4,104		 	22		 	126,094		 	684	

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น	 	 	(2,752)	 	(653)	 	(84,558)	 	(20,295)

	 เงินสดจ่ายเพื่อโครงการระหว่างพัฒนา	 20	 	(4)	 	(67)	 	(119)	 	(2,083)

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 	(1,023)	 	(2,227)	 	(31,433)	 	(69,211)

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์ 	 	80		 	157		 	2,458		 	4,880	

	 ดอกเบี้ยรับ		 	 	73,836		 	127,267		 	2,268,685		 	3,898,400	

	 เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย	 	 	87,270		 	68,038		 	2,864,656	 	2,084,114	

	 เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอื่น	 	 	183		 	338		 	5,623		 	10,506	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน   210,239   219,275   6,643,000   6,938,260 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

งบกระแสเงินสด

		 		 หมายเหตุ	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555	 พ.ศ.	2556	 พ.ศ.	2555
	 	 	 	 	 	 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย:	พันบาทหน่วย:	พันเหรียญสหรัฐ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า	140	ถึง	275	เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 	266,000		 	323,000		 	8,173,116		 	10,039,841	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	 	(148,000)	 	(427,000)	 	(4,547,448)	 	(13,272,484)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	 	 	(21,800)	 	16,100		 	(669,827)	 	500,438	

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 24	 100,000		 	465,000		 	3,072,600		 	14,453,642	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 24	 	(494,476)	 	(329,495)	 	(15,193,255)	 	(10,241,717)

	 เงินสดจ่ายสำาหรับต้นทุนทางการเงิน	 	 	(2,765)	 	(5,249)	 	(84,957)	 	(163,155)

	 เงินสดรับจากหุ้นกู้	 25	 	292,727		 	189,550		 	8,994,342		 	5,891,805	

	 เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้	 25	 	(5,160)	 	(64,344)	 	(158,547)	 	(2,000,000)

	 เงินสดจ่ายสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืน	 27	 	(133,379)	 	-		 	(3,958,569)	 	-	

	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	 33	 	(123,439)	 	(185,167)	 	(3,728,679)	 	(5,705,263)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   (270,292)  (17,605)  (8,101,224)  (496,893)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 	 	(125,642)	 	117,824		 	(3,789,219)	 	3,573,613	

กำาไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด

	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	(1,336)	 	1,479		 	(43,829)	 	45,299	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี	 	 	152,849		 	33,546		 	4,682,015		 	1,063,103	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายป ี   25,871   152,849   848,967   4,682,015 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

รายการที่มิใช่เงินสด	 	 	 	 	 	

รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสำาคัญ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	

	 ประกอบด้วย	 	 	 	

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการขายที่ดิน	

	 อาคารและอุปกรณ์	และสินทรัพย์อื่น	 	 	8,391		 	-		 275,339		 	-	

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มิใช่เงินสด	

	 ประกอบด้วย	 	 	 	 	 	

	 -	 เงินปันผลค้างรับลดลง	 	 293,058		 	-		 	9,616,275		 	-	

	 -	 ดอกเบี้ยค้างรับลดลง	 	 	26,695		 	-		 	875,950		 	-	

	 -	 เงินให้กู้ยืมลดลง	 	 	(23,223)	 	-		 	(762,045)	 	-	

	 -	 เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น	 	 	(212,357)	 	-		 	(6,968,184)	 	-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

28

1 �o°¤¼¨�́ÉªÅ�

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) Á�È ��¦·¬́�¤®µ���Îµ�´���¹É��´��´ Ê��¹ Ê�Ä��¦³Á�«Å�¥Â¨³¤̧�̧É°¥¼n�µ¤�̧ÉÅ�o���³Á�̧¥�

คือ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย Á¡ºÉ°ª�́�»�¦³��rÄ��µ¦¦µ¥�µ��o°¤¼¨�¹�¦ª¤Á¦̧ยกบริษัท และ

บริษัทย่อยวา่กลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจถ่านหนิและธุรกิจพลงังาน  

�¨»n¤�¦·¬́��¦³�°��·��µ¦�´ Ê�Ä��¦³Á�«Â¨³�nµ��¦³Á�«��¹É�nª�Äหญ่อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศมองโกเลีย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÅ�o¦́��µ¦°�»¤�́·�µ���³�¦¦¤�µ¦�¦·¬́�Á¤ºÉ°ª�́�̧É 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

2 นโยบายการบัญชี 

�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�̧ÉÎµ��́�¹É�Ä�oÄ��µ¦��́�Îµงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท¤̧��́�n°Å��̧ Ê

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÅ�o �´��Îµ�¹ Ê��µ¤®¨´��µ¦�´��̧�̧É¦́�¦°��´ÉªÅ�£µ¥Ä�o¡¦³¦µ��´��´�·�µ¦�´��̧

พ.ศ. 2543 �¹É�®¤µ¥�¹�¤µ�¦�µ��µ¦รายงานทางการเงิน�̧É°°�£µ¥Ä�o¡¦³¦µ���́�´�·ª·�µ�̧¡��́�̧�¡.ศ. 2547 และข้อกําหนด

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

Á¦·É¤�´ Ê�Â�nª�́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2556  n µ¥�¦·®µ¦�°��¨»n¤�¦·¬́��Îµ®���»¨Á�·�Á®¦̧¥�®¦́�Á�È ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�

(Functional Currency) ของกลุ่มบริ¬́��Â¨³Å�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·�Ä��»̈ Á�·�Á®¦̧¥�®¦́���¹É�Á�È �Å��µ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́

�̧É 21 (ปรับปรุง 2552) Á¦ºÉ°��¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« (หมายเหต ุข้อ 2.2.1 (ข))  

°¥nµ�Å¦�È�µ¤�Á�ºÉ°��µ�ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการค้ากําหนดให้กิจการต้องนําเสนอ

งบการเงินในสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทจึงนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงิน

�µ�Ã�¥Ä�o®¨�́Á���r�µ¤�̧É�¨nµªÅªoÄ�®¤µ¥Á®�»�o°�2.5 (ค)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÅ�o��́�Îµ�¹ Êนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

¥�Áªo�Á¦ºÉ°��̧É°�·�µ¥Ä��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧Ä� Î̈µ��́�n°Å�
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

28

1 �o°¤¼¨�́ÉªÅ�

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) Á�È ��¦·¬́�¤®µ���Îµ�´���¹É��´��´ Ê��¹ Ê�Ä��¦³Á�«Å�¥Â¨³¤̧�̧É°¥¼n�µ¤�̧ÉÅ�o���³Á�̧¥�

คือ 1550 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย Á¡ºÉ°ª�́�»�¦³��rÄ��µ¦¦µ¥�µ��o°¤¼¨�¹�¦ª¤Á¦̧ยกบริษัท และ

บริษัทย่อยวา่กลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจหลกัในธุรกิจถ่านหนิและธุรกิจพลงังาน  

�¨»n¤�¦·¬́��¦³�°��·��µ¦�´ Ê�Ä��¦³Á�«Â¨³�nµ��¦³Á�«��¹É�nª�Äหญ่อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศมองโกเลีย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÅ�o¦́��µ¦°�»¤�́·�µ���³�¦¦¤�µ¦�¦·¬́�Á¤ºÉ°ª�́�̧É 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

2 นโยบายการบัญชี 

�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�̧ÉÎµ��́�¹É�Ä�oÄ��µ¦��́�Îµงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท¤̧��́�n°Å��̧ Ê

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÅ�o �´��Îµ�¹ Ê��µ¤®¨´��µ¦�´��̧�̧É¦́�¦°��´ÉªÅ�£µ¥Ä�o¡¦³¦µ��´��´�·�µ¦�´��̧

พ.ศ. 2543 �¹É�®¤µ¥�¹�¤µ�¦�µ��µ¦รายงานทางการเงิน�̧É°°�£µ¥Ä�o¡¦³¦µ���́�´�·ª·�µ�̧¡��́�̧�¡.ศ. 2547 และข้อกําหนด

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

Á¦·É¤�´ Ê�Â�nª�́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2556  n µ¥�¦·®µ¦�°��¨»n¤�¦·¬́��Îµ®���»¨Á�·�Á®¦̧¥�®¦́�Á�È ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�

(Functional Currency) ของกลุ่มบริ¬́��Â¨³Å�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·�Ä��»̈ Á�·�Á®¦̧¥�®¦́���¹É�Á�È �Å��µ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́

�̧É 21 (ปรับปรุง 2552) Á¦ºÉ°��¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�« (หมายเหต ุข้อ 2.2.1 (ข))  

°¥nµ�Å¦�È�µ¤�Á�ºÉ°��µ�ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการค้ากําหนดให้กิจการต้องนําเสนอ

งบการเงินในสกุลเงินบาท กลุ่มบริษัทจึงนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงิน

�µ�Ã�¥Ä�o®¨�́Á���r�µ¤�̧É�¨nµªÅªoÄ�®¤µ¥Á®�»�o°�2.5 (ค)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÅ�o��́�Îµ�¹ Êนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

¥�Áªo�Á¦ºÉ°��̧É°�·�µ¥Ä��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧Ä� Î̈µ��́�n°Å�

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

29

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ตอ่)

�µ¦��́�Îµ���µ¦Á�·�Ä®o°�� ö°���́®¨�́�µ¦��́�̧�̧É¦́�¦°��´ÉªÅ�Ä��¦³Á�«Å�¥��Îµ®��Ä®oÄ�o�¦³¤µ��µ¦�µ���́�̧�̧ÉÎµ��́Â¨³

�µ¦Ä�o�»̈ ¥¡·�·��°��¼o�¦·®µ¦�¹É���́�Îµ�¹ Ê��µ¤�¦³�ª��µ¦Ä��µ¦�Îµ�Ã¥�µ¥��́�̧�°��¨»n¤�¦·¬́�Å��º°��·��́·�Â¨³�o°�Á�· �Á�¥Á¦ºÉ°�

การใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร ความซบัซ้อนหรือข้อสมมตฐิานและประมาณการ�̧É¤̧�¥́Îµ��́�n°���µ¦Á�·�Ä�®¤µ¥Á®�»�o°�5

ง��µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́����́£µ¬µ°�́�§¬��́�Îµ�¹ Ê��µ����µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́�ตามกฎหมาย

�̧ÉÁ�È �£µ¬µÅ�¥�Ä��¦�̧�̧É¤̧Á�º Ê°�ªµ¤��́Â¥o���́®¦º°¤̧�µ¦�¸�ªµ¤Ä�°�£µ¬µ�̧ÉÂ���nµ���́Ä®oÄ�oงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

บริษัทตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦��́�Îµ���µ¦Á�·�Á�È ��Ã¥�µ¥Á�¸¥ª��́��́�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�̧ÉÄ�oÄ��µ¦��́�Îµ���µ¦Á�·�Îµ®¦́��̧· Ê�»�

ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ¥�Áªo��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧Ä®¤n�¹É��Îµ¤µ��·��́·�´ Ê�Â�nª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 �µ¤�̧Éได้อธิบายใน

หมายเหตขุ้อ 2.2.1 และข้อ 3 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) 

2.2.1 ¤µ�¦�µ��µ¦�́��̧�¹É�¤̧�¨�́��́�Ä�oÎµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ�́��̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®΅�ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 Á¦ºÉ°��£µ¬̧Á�·�Å�o

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�20

   (ปรับปรุง 2552)    

Á¦ºÉ °���µ¦��́�̧Îµ®¦́�Á�·�°»�®�»��µ�¦́��µ¨�Â¨³�µ¦Á�· �Á�¥

�o°¤¼̈ Á�̧É¥ª��́�ªµ¤�nª¥Á® º̈°�µ�¦́��µ¨

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�21

   (ปรับปรุง 2552) 

Á¦ºÉ°���¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�

   เงินตราตา่งประเทศ 

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�8 Á¦ºÉ°��nª��µ��ÎµÁ�·��µ�

�µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 10 Á¦ºÉ°���ªµ¤�nª¥Á® º̈°�µ�¦́��µ¨�- �¦�̧�̧ÉÅ¤n¤̧�ªµ¤Á�̧É¥ª�o°�°¥nµ�

   เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 

การตี�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�21 Á¦ºÉ°��£µ¬̧Á�·�Å�o�- �µ¦Å�o¦́��¦³Ã¥��r�µ�·��¦́¡¥r�̧ÉÅ¤nÅ�o�·�

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ�̧É�¸¦µ�µÄ®¤n

�µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�25 Á¦ºÉ°��£µ¬̧Á�·�Å�o�- �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��µ�£µ¡�µ�£µ¬̧�°��·��µ¦

   หรือของผู้ ถือหุ้น 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.1 ¤µ�¦�µ��µ¦�́��̧�¹É�¤̧�¨�́��́�Ä�oÎµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ�́��̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®΅�ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตอ่) 

�µ¦��·��́·�µ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧��́�¨nµª�oµ��o�Å¤n¤̧�¨�¦³��°¥nµ�Á�È �µ¦³Îµ��́�n°���µ¦Á�·��̧É�ÎµÁ�°�¥�Áªo�

(ก) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 Á�̧É¥ª�o°���́£µ¬̧Á�·�Å�o��¹É�¦ª¤�¹�£µ¬̧Á�·�Å�o�°��ª��́��»��́�Â¨³£µ¬̧Á�·�Å�oรอการตดั

บญัชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ�Å�o�°��ª��Îµ�ª��µ��Îµ�ª��̧É�o°�Á̧¥£µ¬̧�Â¨³�Îµ�ª��̧Éµ¤µ¦�®�́£µ¬̧Å�o�¹É�Â��°¥¼nÄ�

Â���µ¦�Îµ�ª�£µ¬̧Á�·�Å�oÄ��ª��́��»��́�·��¦́¡¥r®¦º°®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o�°��ª��́��»��́�Îµ�ª��µ��Îµ�ª��̧É�µ�

วา่จะต้องจ่ายแก่หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมา¥£µ¬̧°µ�¦�̧É��́��́Ä�o°¥¼n®¦º°�̧É

�µ�ªnµ�³¤̧�¨��́��́Ä�o£µ¥Ä�ª�́�̧ÉÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·���µ¦��́�̧Îµ®¦́�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�Îµ�ª��µ�

�¨Â���nµ��´Éª�¦µª�°��µ�£µ¬̧�°�·��¦́¡¥r®¦º°®�̧ Ê·��Â¨³¤¼̈ �nµ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥r®¦º°®�̧ Ê·�Ä����µ¦Á�·�

(ข) ¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��´��̧É 21 (ปรับปรุง 2552) �Îµ®��Ä®o�·��µ¦�o°��Îµ®���»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�

(Funtional Currency) �¹É��º°�»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä�£µ¡Âª� ö°¤�µ�Á«¦¬��·�®¨�́�¹É��·��µ¦�ÎµÁ�·��µ�°¥¼n��»¨Á�·�°ºÉ��̧É

ไม่ใช่สกุลเงิน�̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��º°Á�È ��»¨Á�·�ตราต่างประเทศ ¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�Èนเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็น

สกลุเงิน�̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Ã�¥Ä�o°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥����ª�́�̧ÉÁ�·�¦µ¥�µ¦��¨�nµ��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��̧ÉÁ�·��¹ Ê��µ�

�µ¦�Îµ¦³Á�·��°�¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�È ��ª́Á�·�®¦º°�µ��µ¦Â�¨��nµ¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�È ��ª́Á�·�Ä��»¨Á�·�ตราต่างประเทศให้รับรู้เป็น

กําไรหรื°�µ��»�Ä��ª���́�̧�´ Ê��¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧�̧ Ê°�»�µ�Ä®o�·��µ¦Â�����µ¦Á�·��oª¥�»¨Á�·�Ä��ÈÅ�o ��µ¦

Â�¨��nµ�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â¨³�µ�³�µ¦Á�·��°��·��µ¦Ä��¨»n¤�¦·¬́��¹É�¤̧�»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â���nµ��µ�

�»̈ Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·��o°�Â�¨��nµÃ�¥��) ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�Ä®oÂ�¨��nµ�oª¥°�́¦µ�· ����ª�́�̧É�°�Â�n¨³

งบแสดงฐานะการเงิน ข) ¦µ¥Å�oÂ¨³�nµÄ�o�nµ¥Ä®oÂ�¨��nµ�oª¥°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥����ª�́�̧ÉÁ�·�¦µ¥�µ¦�Â¨³��) ผลต่าง

�°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��´ Ê�®¤�Ä®o¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทกําหนดสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็��»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â¨³�»¨Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ�°

งบการเงิน �¹É�Á�È �Å��µ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧ Ê�°¥nµ�Å¦�È�µ¤�Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È �Å��µ¤�o°�Îµ®���°��¨µ�®¨�́�¦́¡¥r

แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลุ่มบริษัทนําเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงค่าจากสกุลเงิน

เหรียญ®¦́�Á�È ��»̈ Á�·��µ��Ã�¥Á¦·É¤�´ Ê�Â�n¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�̧Á¦·É¤�o�ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				143

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

31 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่) 
 
2.2.1 มาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 (ตอ่) 

 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ และมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ใช้วิธีปรับย้อนหลงัสําหรับการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทัง้สองฉบบัดงักล่าว โดยผลกระทบที่มีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะบริษัทและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ได้
แสดงไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 

 
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 กําหนดให้เปิดเผยข้อมลูส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายใน

เพ่ือให้ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่นี ้ มีผลกระทบต่อการ
เปิดเผยข้อมลูเทา่นัน้ 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน �¹É�¤̧�¨�́��́�Ä�oÎµ®¦́�¦°�

¦³¥³Áª¨µ�́��̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®΅�ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤̧�́��̧ Ê

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�1 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°��µ¦�ÎµÁ�°���µ¦Á�·�

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�7 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°����¦³ÂÁ�·��

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°�£µ¬̧Á�·�Å�o

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�17 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°�´��µÁ�nา 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�18 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°�¦µ¥Å�o

มาตรฐานการบญัชีฉบ�ั�̧É 19 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°��¨�¦³Ã¥��r�°�¡��́�µ�

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 21 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°��¨�¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�

   เงินตราตา่งประเทศ 

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�24 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°��µ¦Á�· �Á�¥�o°¤¼̈ Á�̧É¥ª��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧É

   เ�̧É¥ª�o°���́

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�28 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°�Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¦nª¤

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�31 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°�nª�Å�oÁ̧¥Ä��µ¦¦nª¤�oµ

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�34 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°����µ¦Á�·�¦³®ªnµ��µ¨

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�36 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°��µ¦�o°¥�nµ�°�·��¦́¡¥r

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�38 (ปรับปรุง 2555) Á¦ºÉ°�·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́��

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�2 Á¦ºÉ°��µ¦�nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È �Á���r

   (ปรับปรุง 2555)  

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�3 Á¦ºÉ°��µ¦¦ªมธุรกิจ 

   (ปรับปรุง 2555)  

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�5 Á¦ºÉ°�·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥��̧É�º°ÅªoÁ¡ºÉ°�µ¥Â¨³�µ¦

   (ปรับปรุง 2555)    ดําÁ�·��µ��̧É¥�Á¨·�

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�8 Á¦ºÉ°�nª��µ��ÎµÁ�·��µ�

   (ปรับปรุง 2555)  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน �¹É�¤̧�¨�́��́�Ä�oÎµหรับรอบ

¦³¥³Áª¨µ�́��̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®΅�ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤̧�́��̧ Ê (ตอ่) 

กลุ่มบริษัทยงัมิได้นํามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�̧É¤̧�µ¦�¦́��¦»�ดงักล่าวข้างต้นมาใช้ปฏิบตัิ

�n°�ª�́�̧É¤̧�¨��́��́Ä�o  โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหวา่งการป¦³Á¤·��¨�¦³���̧É°µ�¤̧�µ��µ¦��·��́·�µ¤¤µ�¦�µ�

Á®¨nµ�̧ Ê��´ Ê��̧ Ê �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��̧ÉÎµ��́�°�¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน�̧É¤̧�µ¦�¦́��¦»�

ดงักล่าวมีด�ั�n°Å��̧ Ê

(ก) ¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��´��̧É 1 (ปรับปรุง 2555) ¤̧�µ¦°�·�µ¥Ä®o�´�Á���¹ Ê�Îµ®¦́�¨´�¬�³�µ¦Â�¨�£µ¡�̧É

�µ¦��́·�Ä�Á�È ��°��¼o �º°�¦µµ¦Å¤n¤̧�¨�¦³����́�µ¦�´��¦³Á£��°�®�̧ Ê·�Îµ®¦́�Á�¦ºÉ°�¤º°�µ��µ¦Á�·��̧ÉÂ�¨�

สภาพได้ �°��µ��̧ Ê¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�¦́��¦»��̧ Ê¥�́Å�o°�·�µ¥nª��¦³�°��°�nª��°�Á�oµ�°�ªnากิจการอาจ

แสดงรายละเอียดการวเิคราะห์กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จแต่ละรา¥�µ¦Ä���Â���µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�nª��°�Á�oµ�°�®¦º°

Ä�®¤µ¥Á®�»�¦³�°����µ¦Á�·�°¥nµ�Ä�°¥nµ�®�¹É�Å�o

(ข) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 7 (ปรับปรุง 2555) Å�o ¤̧�µ¦°�·�µ¥Ä®o�´�Á���¹ Ê�Á�̧É¥ª�´��¦³ÂÁ�·��Ä��·��¦¦¤¨��»�

จะต้องส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะ�µ¦Á�·�Á�nµ�´ Êนจงึสามารถจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทนุ 

(ค) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 12 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤̧�µ¦�¦́��¦»�Á¡·É¤Á�·¤�o°¥�Áªo��°�®¨�́�µ¦�̧É¤̧°¥¼nÎµ®¦́��µ¦ª�́

¤¼̈ �nµ�°�·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧®¦º°®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧ÉÁ�·��¹ Ê��µ�°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°

�µ¦¨��»��¹É�ª�́¤¼¨�nµ�oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤ ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 12 ���́�̧ÉÄ�o°¥¼nÄ��́��»��́�Îµ®��Ä®o�·��µ¦

ª�́�nµ£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́·��¦́¡¥rÃ�¥�¹ Ê���́�µ¦�µ��µ¦�r�°��·��µ¦Á�̧É¥ª��́¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ

จะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จากการใช้หรือจากการขาย �µ¦�¦́��¦»�¤µ�¦�µ���´��̧ ÊÅ�o ¤̧�µ¦

Á¡·É¤Á�·¤Á�̧É¥ª��́�o°¤¤�·�µ�ªnµ ¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»��¹É�ª�́¤¼̈ �nµÃ�¥Ä�o¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤

คาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย �°��µ��̧ ÊÅ�o ¤̧�µ¦¦ª¤�µ¦�¸�ªµ¤���́�̧É 21 Á¦ºÉ°�£µ¬̧Á�·�Å�o  - การได้รับประโยชน์

�µ�·��¦́¡¥r�̧ÉÅ¤nÅ�o�·��nµÁºÉ°¤¦µ�µ�̧É�¸¦µ�µÄ®¤n Á�È �nª��°�¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�¦́��¦»��̧ Ê

(ง) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 17 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤̧�µ¦��́Â�ª�µ���·��́·Îµ®¦́��µ¦Á�nµ�̧É�·��¹É�¤̧°µ¥»�µ¦Ä�o�µ�Å¤n

จํากัดให้เป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐานการบั��̧��´��¦́��¦»��̧ ÊÅ�o ¤̧�µ¦Â�o Å�Ã�¥¤̧�µ¦�ÎµÄ®o�´�Á���¹ Ê�

Á�̧É¥ª��́�µ¦Á�nµ�̧É�·�Â¨³°µ�µ¦Ã�¥�³�o°�¤̧�µ¦¡·�µ¦�µÂ¥��µ���́ªnµ ควรจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือ

�́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ�Ã�¥Ä�o®¨�́�µ¦�´ÉªÅ��̧É�¨nµªÄ�¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 17 ���́�̧ÉÄ�o°¥¼nÄ��́��»��́
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน �¹É�¤̧�¨�́งคับใช้สําหรับรอบ

¦³¥³Áª¨µ�́��̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®΅�ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤̧�́��̧ Ê (ตอ่) 

(จ) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 18 (ปรับปรุง 2555) ได้ตดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมาตรฐานการบญัชี 

���́�̧É 18 ���́�̧ÉÄ�o°¥¼nÄ��́��»��́°°�

(ฉ) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 19 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤̧�µ¦��́�o°�ªµ¤Ä�nª��°��µ¦��·��́·Ä��nª�Á�¨̧É¥�Â�¨��°�

¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 19 �̧ÉÄ�o°¥¼nÄ��́��»��́°°�

(ช) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 21 (ปรับปรุง 2555) Å�o ¤̧�µ¦°�·�µ¥Ä®o��́Á��Á�̧É¥ª�´��µ¦��́�¹���́�̧ ผลสะสมของ

�¨�nµ��µ�°´�¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�¦°�µ¦�´��´��̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�´��µ¦�Îµ®�nµ¥®¦º°�µ¦�Îµ®�nµ¥�µ�nª��°�®�nª¥�µ�Ä�

ต่างประเทศ ª·�̧�µ¦�µ���́�̧��́�¨nµª�o°�Ä�oª·�̧�µ¦�¦́�Å��oµ�®�oµ�¹É�¤̧�¨��́��́Ä�oÎµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ�̧É¤̧ª�́Á¦·É¤

Ä�®¦º°®¨�́ª�́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 

(ซ) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 24 (ปรับปรุง 2555) ได้¤̧�µ¦¥�Á¨·��µ¦Á�· �Á�¥�o°¤¼̈ Îµ®¦́��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́¦́��µ¨

Ã�¥¥�Á¨·��µ¦Á�· �Á�¥�o°¤¼¨Á�̧É¥ª�´�¦µ¥¨³Á°̧¥�Îµ®¦́�¦µ¥�µ¦�´ Ê�®¤��̧ÉÁ�·��¹ Ê��´�¦́��µ¨Â¨³®�nª¥�µ�°ºÉ�Ç�̧É

Á�̧É¥ª�o°���́ �°��µ��̧ ÊÅ�o¤̧�µ¦�Îµ®���Îµ�·¥µ¤�°��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́¦́��µ¨Ä®o�nµ¥Â¨³��́Á���¹ Êน   

(ฌ) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 28 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤̧�µ¦°�·�µ¥Ä®o��́Á���¹ Ê�Îµ®¦́��µ¦Á�¨̧É¥��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�µ�

ª·�̧nª�Å�oÁ̧¥¤µÁ�È �ª·�̧¦µ�µ�»�Ä����µ¦Á�·�Á�¡µ³�·��µ¦�¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�¦́��¦»��̧ Ê�Îµ®��Ä®o�¦́��¦»�

งบการเงินย้อนหลงั Â¨³Îµ®¦́��¦�̧�̧É�·��µ¦¼�Á̧¥อิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั กิจการต้องวดัมลูค่าของส่วนได้เสียใน

�¦·¬́���́�¨nµª�̧É��Á® º̈°°¥¼n�oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤ Ã�¥�µ¦�¦́��¦»�Á¦ºÉ°��̧ Ê�o°�Ä�o ª·�̧�¦́�Å��oµ�®�oµ�¹É�¤̧�¨��́��́Ä�o

Îµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�̧�̧É¤̧ª�́Á¦·É¤Ä�®¦º°®¨�́ª�́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  

(ญ) มาต¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 31 (ปรับปรุง 2555) Å�o¤̧�µ¦°�·�µ¥Ä®o��́Á���¹ Ê�Îµ®¦́��µ¦Á�¨̧É¥��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�µ�

วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�¦́��¦»��̧ Ê�Îµ®��Ä®o�¦́��¦»�

���µ¦Á�·�¥o°�®¨�́�Â¨³Îµ®¦́��¦�̧�̧É�·��µ¦¼�Á̧¥�µ¦�ª��»มร่วมในส่วนได้เสียในบริษัทดงักล่าว กิจการต้องวดั

¤¼¨�nµ�°�nª�Å�o Á̧¥Ä��¦·¬́��´��¨nµª�̧É��Á® º̈°°¥¼n�oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤ Ã�¥�µ¦�¦́��¦»�Á¦ºÉ °��̧ Ê�o°�Ä�oª·�̧�¦́�Å�

�oµ�®�oµ�¹É�¤̧�¨��́��́Ä�oÎµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�̧�̧É¤̧ª�́Á¦·É¤Ä�®¦º°®¨�́ª�́�̧É 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
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35

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน �¹É�¤̧�¨�́��́�Ä�oÎµ®¦́�¦°�

¦³¥³Áª¨µ�́��̧�̧ÉÁ¦·É¤�o�Ä�®¦º°®΅�ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤̧�́��̧ Ê (ตอ่) 

(ฎ) ¤µ�¦�µ��µ¦�´��̧��´��̧É 34 (ปรับปรุง 2555) Å�o ¤̧�µ¦Á�o �®¨´��µ¦�°��µ¦Á�· �Á�¥�̧É¤̧°¥¼nÄ��́��»�´�Îµ®¦́�

Á®�»�µ¦�rÂ¨³¦µ¥�µ¦�̧É¤̧µ¦³Îµ�´� Ã�¥¤̧�µ¦Á¡·É¤Á�·¤�o °�Îµ®��Á�̧É¥ª�´��µ¦Á�· �Á�¥�o °¤¼¨Ä®o�¦°��¨»¤

�µ¦Á�· �Á�¥Á�̧É¥ª��́�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤ (ถ้าหากมีสาระสําคญั) Â¨³�o°�¤̧�µ¦�¦́��o°¤¼̈ �̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Ä®o

เป็นปัจจบุนัจากข้อมลูล่าสดุของรายงานประจําปี 

(ฏ) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�36 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการอธิบายการปันnª��nµ�ªµ¤�·¥¤Ä®o®�nª¥·��¦́¡¥r�̧É

�n°Ä®oÁ�·�Á�·���³�o°�Å¤nÁ�·��ªnµnª��µ��ÎµÁ�·��µ��n°��µ¦¦ª¤nª��µ���µ¤�̧ÉÅ�o¦³�»ÅªoÄ�¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ�

�µ��µ¦Á�·����́�̧É�8 Á¦ºÉ°��nª��µ��ÎµÁ�·��µ�

(ฐ) ¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É 38 (ปรับปรุง 2555) Å�o ¤̧�µ¦°�·�µ¥Ä®o�´�Á���¹ Ê�Á�̧É¥ª�´�·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́���̧ÉÅ�o�µ�

การรวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้ Â�n�³¦ª¤Å�o Á�¡µ³�´�·��¦́¡¥r®¦º°®�̧ Ê·��̧Éµ¤µ¦�¦³�»Å�o Ä�´��µ�̧É

Á�̧É¥ª�o°�Á�nµ�´ Ê� ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ไม่มีตวัตนต้องรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่สามารถรวมกับ

·��¦́¡¥r®¦º°®�̧ Ê·��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Å�o ·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́��°µ�¦́�¦¼o ¦ª¤�´�Á�È �·��¦́¡¥r�»�Á�̧¥ªÃ�¥�̧É·��¦́¡¥rÂ�n¨³

¦µ¥�µ¦¤̧°µ¥»�µ¦Ä®o�¦³Ã¥��rÁ�·�Á«¦¬��·��̧ÉÄ� ö Á�¸¥���́

(ฑ) ¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É 2 (ปรับปรุง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจดัประเภทและวิธีการ

บนัทึกบญัชีของรา¥�µ¦�nµ¥Ã�¥Ä�o®»o �Á�È �Á���r�̧É�Îµ¦³�oª¥Á�·��Â¨³�µ¦�nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È �Á���r�̧É�Îµ¦³�oª¥

ตราสารทนุในกลุ่มกิจการ  

(ฒ) ¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É 3 (ปรับปรุง 2555) Å�oÂ�o Å��µ¦ª´�¤¼¨�nµ�°�nª�Å�o Á̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ�

ควบคุม โดยให้ทางเลือกในการวดัมลูค่าของส่วนได้เสี¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤Ã�¥ª�́�µ�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤ หรือมลูค่า

�°�·��¦́¡¥r»��·�°��¼o �¼��º Ê° �´ Ê��̧ Ê �µ�Á º̈°���́�¨nµª�³�ÎµÅ�o�È�n°Á¤ºÉ°�¦µµ¦�´ Ê�Â���¹�nª�Å�oÁ̧¥Ä�ความเป็น

เจ้าของปัจจุบันและทําให้�¼o �º°¤̧·��·Å�o ¦́�nª�Â�n�Ä�·��¦́¡¥r»��·�°��·��µ¦�µ¤´�nª��̧É¨��»�Ä��¦�̧�̧É¤̧

การชําระบญัชี Îµ®¦́�°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤Ä®oª�́¤¼¨�nµ�oª¥¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤ เว้นแต่

¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·��³�Îµ®��Ä®oÄ�o Á���r°ºÉ�Ä��µ¦ª�́¤¼̈ �nµ แนวทางของมาตรฐานการรายงานทาง

�µ¦Á�·����́�̧ Ê�³�Îµ¤µÄ�o��́¦µ¥�µ¦�nµ¥Ã�¥Ä�o®»o�Á�È �Á���r�´ Ê�®¤��¹É�Á�È �nª�®�¹É��°��µ¦¦ª¤�»¦�·� รวมถึงการ

จ่ายคา่ตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
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36 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่) 

 

2.2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงันี ้(ตอ่) 

 

(ณ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2555) ได้มีการกําหนดการเปิดเผยข้อมลูสําหรับสินทรัพย์ที่ถือ
ไว้เพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก การเปิดเผยข้อมลูโดยมาตรฐานฉบบัอ่ืนมิต้องนํามาปฏิบติัใช้ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงนีมี้การกําหนดให้เปิดเผย  
 

(ด) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายให้ชดัเจนขึน้ว่ากิจการจะเปิดเผยการวดั
มูลค่าของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวัดมูลค่านัน้ให้ผู้ มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน 

 

2.2.3 การตคีวามมาตรฐานซึ่งมีผลบังคับ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงันี ้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการรือ้ถอน  
    การบรูณะ และหนีส้ินที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
    เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีทําขึน้ตาม 
    รูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์ 

 

กลุม่บริษัทยงัมิได้นําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช้ปฏิบติั
ก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีเหล่านี  ้ทัง้นี  ้การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมีดงัตอ่ไปนี ้
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.3 �µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��¹É�¤̧�¨�́��́����ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤̧�́��̧ Ê�(ตอ่) 

(ก) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·���´��̧É�1 �Îµ®��ª·�̧��·�´�·�µ��´��̧Îµ®¦́�®�̧ Ê·��̧ÉÁ�·��¹ Ê��µ�

�µ¦¦º Ê°�°���µ¦�¼¦�³�Â¨³®�̧ Ê·��̧É¤̧¨�́¬�³� öµ¥�¨¹���́�̧ÉÁ�È ��¨�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä��¦³¤µ��µ¦¦³¥³Áª¨µ�

®¦º°�Îµ�ª��°��¦́¡¥µ�¦�̧É¤̧�¦³Ã¥��rÁ�·�Á«¦¬��·��¹É��Îµ¤µ�nµ¥�Îµ¦³£µ¦³�¼�¡�́�®¦º°�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�°�́¦µ�·�¨��

(ข) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�4 กําหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็นหรือประกอบด้วย

สญัญาเช่าหรือไม่ Ã�¥°oµ�°·��µ�Á�º Ê°®µ�°��o°��¨���µ¦�¸�ªµ¤�̧ Ê�Îµ®��Ä®o�¦³Á¤·�ªnµ�o°��¨�Á�oµÁ�ºÉ°�Å��n°Å��̧ Ê

หรือไม่ ก) �µ¦��·��́·�µ¤�o°��¨��¹ Ê�°¥¼n��́�µ¦Ä�o·��¦́¡¥r�̧ÉÁ�¡µ³Á�µ³���Â¨³��) ข้อตกลงดงักล่าวเป็นการให้สิทธิ

Ä��µ¦Ä�o·��¦́¡¥r�´ Ê��

(ค) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É�5 กําหนดวิธีปฏิบตัิทางบญัชีในงบการเงินของผู้ลงทุนสําหรับ

ส่วนได้เสียจากกองทุนเ¡ºÉ°�µ¦¦º Ê°�°���¹É�·��¦́¡¥r�°��°��»�¤̧�µ¦��́�µ¦Â¥��nµ�®µ��Â¨³¤̧�µ¦�Îµ�´�·��·�°�

ผู้ลงทนุในการเข้าถงึสินทรัพย์ของกองทนุ  

(ง) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É 7  กําหนดแนวทางในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน

�µ¦��́�̧���́�̧É 29 Á¦ºÉ°��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·�Ä�£µ¡Á«¦¬��·��̧É¤̧Á�·�Á¢o °¦»�Â¦� Îµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ�¹É��·��µ¦

Å�o¦³�»Â öªªnµ�»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°���Á�È ��»¨Á�·��°�¦³��Á«¦¬��·��̧É¤̧£µª³Á�·�Á¢o °¦»�Â¦� Ã�¥�̧ÉÄ�

งวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  

(จ) �µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É 10 กําหนดว่าห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

�nµ�ªµ¤�·¥¤�̧ÉÁ�¥¦́�¦¼o Ä��̧�n°�

(ฉ) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·���´��̧É�12 Á�̧É¥ª�o°��´��o°��¨�´¤��µ��¦·�µ¦¦³®ªnµ�£µ�¦́��´�

Á°���Ä��µ¦Ä®o�¦·�µ¦µ�µ¦�³��µ¦�¸�ªµ¤�̧ ÊÄ�o Á�¡µ³�o°��¨�´¤��µ��¹É��µ¦Ä�o Ã�¦�¦o µ�¡º Ê��µ��¼��ª��»¤

Ã�¥�¼oÄ®o¤́��µ���µ¦�¸�ªµ¤�̧ Ê�Îµ®��ª·�̧��·��́·�µ¦�µ���́�̧�̧ÉÂ���nµ���́°�ª·�̧�¹ Ê�°¥¼n��́Á�ºÉ°�Å��̧ÉÁ�È ��µ¦Á�¡µ³

�°��o°��¨�´¤��µ��®µ��¼o�¦³�°��µ¦¦o µ�Ã�¦�¦o µ�¡º Ê��µ�Â¨³¤̧·��·°´��¦µ«�µ�Á�ºÉ°�Å��µ¤´��µ�̧É�³

ได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางกา¦Á�·�°ºÉ��µ��¼oÄ®o¤́��µ��·��·�´ Ê��³�º°Á�È �·��¦́¡¥r�µ��µ¦Á�·��®µ��¼o�¦³�°��µ¦

¦o µ�Ã�¦�¦o µ�¡º Ê��µ�Â¨³Å�o¦́�·��·�(ใบอนญุาต) Ä��µ¦Á¦̧¥�Á�È��nµ�¦·�µ¦�µ��¼o Ä�o�¦·�µ¦µ�µ¦�³�·��·�´ Ê��³�º°

เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่)

2.2.3 �µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��¹É�¤̧�¨�́��́����ª́��̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2557 ¤̧�́��̧ Ê (ตอ่) 

(ช) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É 13 Ä®o�Îµ°�·�µ¥Á�̧É¥ª��́�¦�̧�̧É�µ¥·��oµ®¦º°Ä®o�¦·�µ¦¡¦o °¤��́

ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน) ªnµÁ�È �¦µ¥�µ¦�̧É¤̧®¨µ¥

°��r�¦³�°��Â¨³·É��°�Â���̧ÉÅ�o ¦́�®¦º°�oµ�¦́��µ�¨¼��oµ�o°��́�nª�Ä®oÂ�n¨³°��r�¦³�°��°�¦µ¥�µ¦Ã�¥Ä�o

มลูคา่ยตุธิรรม  

(ซ) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·���´��̧É 17 กําหนดแนวปฏิบัติในการบันทึกการจ่ายสินทรัพย์

�°�Á®�º°�µ�Á�·��Á�È �Á�·��́��¨Ä®oÂ�nÁ�oµ�°��̧É��·��́·��°¥¼nÄ�¨�́¬�³�̧ÉÁ�È �Á�oµ�°���µ¦�̧�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦

¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧ Ê�¨nµª�¹��µ¦�Îµ®��Áª¨µ¦́�¦¼o Áงินปันผลค้างจ่าย การวดัมลูค่าเงินปันผลค้างจ่ายและการ

��́�̧Îµ®¦́��¨�nµ�¦³®ªnµ�¤¼¨�nµ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥r�̧É�nµ¥Ä®oÂ¨³¤¼¨�nµ�µ¤��́�̧�°�Á�·��́��¨�oµ��nµ¥Á¤ºÉ°

กิจการชําระเงินปันผลค้างจ่าย  

(ฌ) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦¦µ¥�µ��µ��µ¦Á�·����́�̧É 18 กําหนดวธีิการบญัชีสําหรับการÃ°��̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r

�¹É��·��µ¦Å�o ¦́�Ã°�¤µ�µ�¨¼��oµ��o °��¨��¹É�°¥¼n£µ¥Ä�o�°�Á���°��µ¦�¸�ªµ¤��´��̧ Ê�®¤µ¥�¹��o °��¨��̧É�ÎµÄ®o

�·��µ¦Å�o ¦́��̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r�µ�¨¼��oµÁ¡ºÉ°�ÎµÄ®o¨¼��oµµ¤µ¦�Á�ºÉ°¤�n°�´�Á�¦º°�nµ¥Å�o®¦º°Á¡ºÉ°Ä®o¨¼��oµ

เข้าถึงสินค้าหรือบริการไ�o°¥nµ��n°Á�ºÉ°���µ¦�¸�ªµ¤���́�̧ Ê�¨nµª�¹��µ¦ª�́¤¼̈ �nµÁ¦·É¤Â¦��°�·��¦́¡¥r�̧É¦́�Ã°�Â¨³

การบนัทกึบญัชี  

(ญ) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�15 �Îµ®��ª·�̧�µ¦��·��́·�µ���́�̧Ä��µ¦¦́�¦¼o ·É��¼�Ä��̧É�¼o Ä®o Á�nµÄ®oÂ�n�¼o Á�nµ

สําหรับสญัญาเช่าดําเนินงาน  

(ฎ) การตีความมาตรฐานการ�´��̧��´��̧É�27 กําหนดแนวทางในการ�¦³Á¤·�Á�º Ê°®µ´��µÁ�nµ�̧É�Îµ�¹ Ê��µ¤¦¼�Â��

กฎ®¤µ¥¦³®ªnµ��·��µ¦��́�¼o¨��»��ªnµ¦µ¥�µ¦��́�¨nµª¤̧�ªµ¤Á�ºÉ°¤Ã¥��´���ª¦��́�¹�Á�È �¦µ¥�µ¦Á�¸¥ª�´�Â¨³Á�oµ

Á�ºÉ°�Å��°��́�µÁ�nµ£µ¥Ä�o¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�17 Á¦ºÉ°��́�µÁ�nµ�®¦º°Å¤n�Ã�¥�Îµ®นดให้วิธีปฏิบตัิทางบญัชี

�³�o°�³�o°��¹�Á�º Ê°®µµ¦³�°��́�µ�

(ฏ) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�29 �Îµ®��Á�̧É¥ª��́�µ¦Á�· �Á�¥�o°¤¼̈ Îµ®¦́��o°��¨�¤́��µ��¦·�µ¦¦³®ªnµ�

ภาครัฐกบัเอกชน 

(ฐ) �µ¦�¸�ªµ¤¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�32 �Îµ®��Â�ª�µ�Ä��µ¦��·��́·Îµ®¦́�¦µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹ Êนภายในกิจการในการ

¡�́�µÂ¨³�µ¦�ÎµÁ�·��µ�Îµ®¦́�ÁªÈ�Å��r�̧É�·��µ¦¤̧ÅªoÁ¡ºÉ°�µ¦�µ�£µ¥Ä�®¦º°£µ¥�°��Ã�¥Ä®o�·��µ¦�o°���·��́·�µ¤

�o°�Îµ®��Ä�¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�38 Á¦ºÉ°��·��¦́¡¥rÅ¤n¤̧�ª́��
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39 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”) (ตอ่) 
 

2.2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 สญัญาประกนัภยั  

 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้ใช้ปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทัง้หมด (รวมถึงสัญญา

ประกนัภยัต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสญัญาประกนัภยัต่อที่กิจการถือไว้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบันีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

 
2.2.5 การตีความมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่กลุ่มบริษัทจะนํามาปฏิบัติใช้สําหรับงวดตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2557   
 
(ก) การตีความมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัที่ 20 กําหนดแนวทางเก่ียวกบัต้นทนุการขดุเพ่ือการเปิดหน้าดิน

ในช่วงระยะเวลาการเปิดหน้าดิน (Stripping costs in the production phase of a surface mine) โดยให้กิจการ
ต้องปฏิบติัตามการบญัชีสําหรับต้นทนุการขดุเพ่ือเปิดหน้าดินในช่วงระยะเวลาการเปิดหน้าดิน ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษัทอยู่ในระหวา่งการประเมินและพิจารณาผลกระทบที่มีตอ่กลุม่บริษัท 
 

2.3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
การบญัชีสําหรับอนพุนัธ์ทางการเงินและการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง 
 
เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเก่ียวกับการบญัชีสําหรับอนพุนัธ์ทางการเงินและ 
การป้องกันความเสี่ยง โดยกลุ่มบริษัทจะรับรู้อนุพันธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ 
การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมเป็นกําไรหรือขาดทนุ  
 
ในกรณีกลุ่มบริษัทเลือกปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด โดยมีนโยบายและเอกสารเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการป้องกันความเส่ียง ผลของการบันทึกรายการป้องกันความเสี่ยงจะถูกหักกลบกันสําหรับการป้องกันความเส่ียงที่มี
ประสิทธิผล ผลกําไรหรือขาดทนุส่วนที่มีประสิทธิผลของตราสารป้องกนัความเสี่ยงจะรับรู้ในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยแสดง
เป็นรายการแยกต่างหาก และจะทยอยรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนเม่ือรายการที่ถูกป้องกันความเส่ียงมีผลกระทบต่อกําไรหรือ
ขาดทนุ ผลกําไรหรือขาดทนุสว่นที่ไมมี่ประสิทธิผลของตราสารป้องกนัความเสี่ยงรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทนุทนัทีที่เกิดรายการ กรณี
กลุม่บริษัทเข้าทําสญัญาเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงในมลูคา่ยติุธรรม การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของรายการป้องกนัความเส่ียง
จะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทนุ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรมของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงเฉพาะส่วนของ
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.3 �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��Ã¥�µ¥�µ¦�́��̧ (ตอ่) 

�µ¦��́�̧Îµ®¦́�°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·�Â¨³�µ¦��́�̧�o °���́�ªµ¤Á̧Éยง (ตอ่) 

�¨»n¤�¦·¬́�Ä�oª·�̧�¦́�¥o°�®¨´�Îµ®¦́��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�̧ Ê�Ã�¥�¨�¦³���̧É¤̧�n°��Â���µ�³�µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³

��Â���µ�³�µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́����ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

Á�¡µ³�¦·¬́�Îµ®¦́��ª��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ได้แสดงไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 

2.4 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

2.4.1 บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ(�¹É�¦ª¤�¹��·��µ¦Á�¡µ³�·�)�̧É�¨»n¤�¦· ¬́�¤̧°Îµ�µ�Ä��µ¦�ª��»¤�Ã¥�µ¥�µ¦เงินและ 

�µ¦�ÎµÁ�·��µ��Ã�¥�´ÉªÅ�Â ö ª�¨»n¤�¦· ¬́��³�º°®»o ��̧É¤̧·��·°°�Á̧¥�¤µ��ªnµ�¹É�®�¹É��Ä��µ¦�¦³Á¤·�ªnµ�¨»n¤�¦· ¬́�

¤̧�µ¦�ª��»¤�¦·¬́�°ºÉ�®¦º°Å¤n��·��µ¦�o°�¡·�µ¦�µ�¹��µ¦¤̧°¥¼nÂ¨³�¨�¦³���µ�·��·Ä��µ¦°°�Á̧¥��̧ÉÁ�È �Å�Å�o�̧É�·��µ¦

สามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสµ¦�´ Ê�Ä��́��»�´�¦ª¤�¹�·��·Ä��µ¦°°�Á̧¥��̧ÉÁ�È �Å�Å�o�¹É��·��µ¦°ºÉ�ถืออยู่ด้วย 

กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวม�´ Ê�Â�nª´��̧É�¨»n¤�¦· ¬́ทมีอํานาจในการควบคุมบริษัท 

กลุ่มบริษัทจะไม่นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม��́�µ�ª�́�̧É�¨»nมบริษัทสญูเสียอํานาจควบคมุ 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้ª·�̧�µ¦�º Ê° ·É��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®oÎµ®¦́��µ¦�º Ê°�¦·¬́�¥n°¥ต้องวัดด้วยมูลค่า

¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�̧É�¼o�º Ê°Ã°�Ä®oÂ¨³®�̧ Ê·��̧É�n°�¹ Ê�Â¨³nª�Å�oÁ̧¥Ä�nª��°��¼o�º°®»o��̧É°°�Ã�¥�¨»n¤�¦·¬́��¦ª¤�¹�มลูค่า

¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�®¦º°®�̧ Ê·��̧É�µ�ªnµ�³�o°��nµ¥�Îµ¦³��o��»��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�µ¦�º Ê°�³¦́�¦¼o Á�È ��nµÄ�o�nµ¥Á¤ºÉ°Á�·��¹ Ê��

Â¨³ª�́¤¼̈ �nµÁ¦·É¤Â¦��°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·��̧ÉÅ�o¤µ�̧É¦³�»Å�oÂ¨³®�̧ Ê·��̧É°µ��³Á�·��¹ Ê�Ä��µ¦¦ª¤�»¦�·��oª¥¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�

��ª�́�̧É�º Ê°�Ä��µ¦¦ª¤�»¦�·�Â�n¨³�¦́ Ê���¨»n¤�¦· ¬́�ª´�¤¼¨�nµ�°�nª�Å�o Á̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��º Ê°�oª¥มูลค่าของ

·��¦́¡¥r»��·�̧É¦³�»Å�o�°��¼o�¼��º Ê°�µ¤�́nª��°�®»o��̧É�º°

�¦�̧�̧É¤¼̈ �nµ·É��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®o Â¨³¤¼̈ �nµnª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��º Ê°�Â¨³¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤���ª�́�º Ê°ธุรกิจ

�°�nª�Å�oÁ̧¥Ä�nª��°��¼o�º°®»o��°��¼o �¼��º Ê°�̧É�¼o�º Ê°�º°°¥¼n�n°��µ¦รวมธุรกิจมากกว่ามลูค่าสุทธิ ณ ª�́�̧É�º Ê°�°�·��¦́¡¥r

สุทธิ�̧ÉÅ�o¤µ�̧É¦³�»Å�o �̧É¦́�¤µ��¨»n¤�¦·¬́��o°�¦́�¦¼o �nµ�ªµ¤�·¥¤ ®µ�¤¼¨�nµ·É��°�Â���̧ÉÃ°�Ä®o �และมลูค่าส่ª�Å�o Á̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧

°Îµ�µ��ª��»¤Ä��¼o�¼��º Ê°�Â¨³¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤���ª�́�º Ê°�»¦�·��°�nª�Å�oÁ̧¥Ä�nª��°��¼o�º°®»o��°��¼o�¼��º Ê°�̧É�¼o�º Ê°�º°°¥¼n�n°�

การวมธุรกิจน้อยกว่ามลูค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ�°��¦·¬́�¥n°¥Á�ºÉ°��µ��µ¦�n°¦°�¦µ�µ�º Ê°��¨»n¤�¦·¬́��³¦́�¦¼o

ส่วนตา่งโดยตรงไปยงักําไรหรือขาดทนุ 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ¥°���Á® º̈°�Â¨³¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��̧É¥�́Å¤nÅ�o Á�·��¹ Ê��¦·�¦³®ªnµ��¨»n¤�¦·¬́�

�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�°��¦·¬́�¥n°¥Å�o�¼�Á�¨̧É¥�Á¤ºÉ°¤̧�ªµ¤�ÎµÁ�È �Á¡ºÉ°Ä®o°�� ö°���́�Ã¥�µ¥�µ¦��́�̧�°��¨»n¤�¦·¬́�
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.4 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่)

2.4.1 บริษัทย่อย (ตอ่) 

Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥Â��Ä����µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́�Ã�¥Ä�oª·�̧¦µ�µ�»��Ã�¥¦µ¥Å�o�µ�Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥�³¦́�¦¼o Á¤ºÉ°

บริษั�¥n°¥¤̧�µ¦�¦³�µ«�nµ¥Á�·��́��¨��o��»��³¤̧�µ¦�¦́�Á¡ºÉ°³�o°��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�·É��°�Â���̧ÉÁ�·��¹ Ê��µ�

·É��°�Â���̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́�Ã�¥�o��»��´ Ê��³¦ª¤nª�Â�n��o��»��µ��¦��

�¨»n¤�¦·¬́��³��°��µ¦�o°¥�nµ�°�Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥�Á¤ºÉ°¤̧�o°�n��̧ ÊªnµÁ�·�¨��»��´ Ê�°µ�¤̧�µ¦�o°¥�nµÁ�·��¹ Ê��®µ�ªnµ

¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»�¼��ªnµ¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o ¦́��º���¨»n¤�¦·¬́��³��́�¹�¦µ¥�µ¦�µ��»��µ��µ¦�o°¥�nµ¦ª¤Åªo

ในกําไรหรือขาดทนุ 

¦µ¥�ºÉ°�°��¦·¬́�¥n°¥�°��¨»n¤�¦·¬́�Å�oÁ�· �Á�¥ÅªoÄ�®¤µ¥Á®�»�o° 13

2.4.2 รายการและnª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ªบคุม 

�¨»n¤�¦· ¬́���·�´�·�n°¦µ¥�µ¦�´�nª�Å�o Á ̧¥�̧É Å¤n ¤̧°Î µ�µ��ª��»¤Á�n�Á�¸¥ª�´��´�nª��̧É Á�È ��°��¼o �º°®»o ��°�

�¨»n¤�¦·¬́��Îµ®¦́��µ¦�º Ê°nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤��¨�nµ�¦³®ªnµ�·É��°�Â���̧É�nµ¥Ä®oÂ¨³®»o��̧ÉÅ�o¤µ�°�¤¼̈ �nµ

�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥r»��·�°�®»o��̧É�º Ê°¤µÄ��¦·¬́�¥n°¥�³�¼���́�¹�Ä�nª��°��¼o�º°®»o���ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��µ��µ¦�µ¥Ä�

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤�³�¼���́�¹�Ä�nª��°��¼o�º°®»o�

Á¤ºÉ°�¨»n¤�¦· ¬́�¼�Á̧¥�µ¦�ª��»¤®¦º°°·��·¡¨�̧É¤̧�´¥Îµ�´��nª�Å�o Á̧¥Ä�®»o��̧ÉÁ® º̈°°¥¼n�³ª´�¤¼¨�nµÄ®¤nÃ�¥Ä�oมูลค่า

ยุติธร¦¤��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�¤¼¨�nµ�³¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�´ Ê��³�º°Á�È �¤¼̈ �nµ�µ¤��́�̧Á¦·É¤Â¦��°�

¤¼¨�nµ�°�Á�·�¨��»��̧ÉÁ® º̈อของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า®¦º°·��¦́¡¥r�µ��µ¦Á�·��Îµ®¦́��»��Îµ�ª��̧ÉÁ�¥¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦

�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��³�¼���́�¦³Á£�Ä®¤nÁ�È ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�Á¤º°�¤̧�µ¦�µ¥·��¦́¡¥r®¦º°®�̧ Ê·��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���

ถ้าส่วนได้เสียในความเป็นÁ�o µ�°�Ä��¦·¬́�¦nª¤�´ Ê�¨�¨�Â�nยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั กลุ่มบริษัทต้องจดัประเภท

¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�¥¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�Áป็นกําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นÁ�o µ�°��̧É

ลดลง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.4 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

2.4.3 บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า�¦³Á£��·��µ¦�̧É�ª��»¤¦nª¤�́�

บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่ว¤�oµ�¦³Á£��·��µ¦�̧É�ª��»¤¦nª¤�´�Á�È ��·��µ¦�̧É�¨»n¤�¦· ¬́�¤̧°·��·¡¨°¥nµ�Á�È �

สาระสําคัญหรือร่วมควบคุมแต่ไม่ถึงกับควบคุม โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงใน 

���µ¦Á�·�¦ª¤Ã�¥Ä�oª·�̧nª�Å�oÁ̧¥��¹É�ª·�̧��́�¨nµª�³�ÎµÄ®onª�Â�n��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�£µ¥®¨�́�µ¦Å�o¤µ�̧ÉÁ�È ��°��¨»n¤�¦·¬´�

Ä��¦·¬́�¦nª¤Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ�³��́�¹�ÅªoÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��Â¨³�µ¦Á� º̈É°�Å®ªÄ���́�̧�ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�£µ¥

®¨�́�µ��µ¦Å�o¤µ�³¦ª¤Åªo Á�È �nª�®�¹É��°���́�̧�ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ���¨³¤�°��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�£µ¥®¨�́�µ¦

ได้มาจะปรับปรุง��́¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¦nª¤®¦º°nª�Å�oÁ̧¥Ä��·��µ¦¦nª¤�oµ�Á¤ºÉ°nª�Â�n��µ��»��°�

กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามลูค่าส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่ª�Â�n��µ��»�°̧��n°Å�Áªo�Â�n�¨»n¤�¦·¬́�¤̧£µ¦³�¼�¡�́Ä�®�̧ Ê·��°�

�¦·¬́�¦nª¤Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ®¦º°¦́�ªnµ�³�nµ¥®�̧ ÊÂ��

¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��̧É¥´�Å¤nÅ�o Á�·��¹ Ê��¦·�¦³®ªnµ��¨»n¤�¦·¬́��´��¦· ¬́�¦nª¤Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµจะ�¼��´��´��̧Á�nµ�̧É

กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษั�¦nª¤Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ�´ Ê��Áªo�Â�n¦µ¥�µ¦�µ��»��̧É¥´�Å¤nÅ�o Á�·��¹ Ê��¦·��¹É�¤̧®¨´��µ�ªnµ

·��¦́¡¥r�̧ÉÃ°�¦³®ªnµ���́Á�·��µ¦�o°¥�nµ�

2.4.4 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทสินทรัพย์และ�µ¦�ÎµÁ�·��µ��̧É�ª��»¤¦nª¤�́�

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทสินทรัพย์และการดําÁ�·��µ��̧É�ª��»¤¦nª¤��́Â��Ä�งบการเงินรวมโดยวิธีรวมตาม

´�nª���¨»n¤�¦·¬́��³¦ª¤nª�Â�n�¦µ¥Å�o ��nµÄ�o�nµ¥�·��¦́¡¥r�®�̧ Ê·�Â¨³�¦³ÂÁ�·���°��·��µ¦¦nª¤�oµ¦µ¥�µ¦�n°

รายการในงบการเงินรวม �¨»n¤�¦·¬́��³¥�́Å¤n¦́�¦¼o nª�Â�n��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��̧É°¥¼nÄ�¦µ¥�µ¦�º Ê°·��¦́¡¥rจากกิจการร่วมค้า

จนกว่ากิจการ¦nª¤�oµ�³�µ¥·��¦́¡¥r�´ Ê�Ä®oÂ�n�»��¨�̧Éµ¤�̧ÉÁ�È �°·¦³�°¥nµ�Å¦�Èตาม กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทนุจาก

�µ¦�º Ê°·��¦́¡¥r�µ��·��µ¦¦nª¤�oµ��́�̧Á¤ºÉ°¤̧®¨�́�µ�Â��ªnµ¤¼̈ �nµ»��·�°�·��¦́¡¥r�´ Ê�¨�¨�®¦º°�o°¥�nµ

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วธีิราคาทนุ 

¦µ¥�ºÉ°�°��¦·¬́�¦nª¤Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ�°��¨»n¤�¦·¬́�Å�oÂ��ÅªoÄ�®¤µ¥Á®�»�o° 13
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) �»̈ Á�·��̧ÉÄ�oÄ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â¨³�»̈ Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁสนองบการเงิน 

¦µ¥�µ¦�̧É¦ª¤Ä����µ¦Á�·��°�Â�n̈ ³�¦·¬́�Ä��¨»n¤�¦·¬́��¼�ª�́¤¼̈ �nµÃ�¥Ä�o�»¨Á�·��°�£µ¡Âª� ö°¤�µ�Á«¦¬��·�®¨�́�̧É

บริษัทดําเนินงานอยู่ (�»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�) โดยกลุ่มบริษัทมีสกุลเงินเหรียญสหรัฐÁ�È ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦

�ÎµÁ�·��µ�Â¨³�»̈ Á�·��̧ÉÄ�oนําเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�È ��»¨Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«Â�¨��nµÁ�È ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Ã�¥Ä�o°´�¦µÂ¨�Á�¨̧É¥����ª´��̧ÉÁ�·�

¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦Â¨³¦µ¥�µ¦�µ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦¦́�®¦º°�nµ¥�Îµ¦³�̧ÉÁ�È �Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«�Â¨³�̧ÉÁ�·��µ��µ¦Âปลงค่า

·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·��̧ÉÁ�È ��ª́Á�·��¹É�Á�È �Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«Å�o��́�¹�ÅªoÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��

Á¤ºÉ°¤̧�µ¦¦́�¦¼o ¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦®¦º°¦µ¥�µ¦�µ��»��°�¦µ¥�µ¦�̧ÉÅ¤nÁ�È ��ª́Á�·�ÅªoÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��°��r�¦³�°��°�

°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��´ Ê�®¤��°��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��´ Ê��³¦́�¦¼o ÅªoÄ��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��Ä��µ��¦��oµ¤��µ¦¦́�¦¼o ¦µ¥�µ¦�ÎµÅ¦

®¦º°¦µ¥�µ¦�µ��»��°�¦µ¥�µ¦�̧ÉÅ¤nÁ�È ��ª́Á�·�ÅªoÄ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��°��r�¦³�°��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��´ Ê�®¤��°��ÎµÅ¦

®¦º°�µ��»��´ Ê��³¦́�¦¼o ÅªoÄ��ÎµÅ¦�µ��»��oª¥

(ค) กลุ่มบริษัท  

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (�̧É¤·Ä�n�»¨Á�·��°�Á«¦¬��·��̧É¤̧£µª³

เงินเฟ้อรุนแรง) �¹É�¤̧�»¨Á�·��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Â���nµ��µ��»¨Á�·��̧ÉÄ�o �ÎµÁ�°���µ¦Á�·�Å�o�¼�Â�¨��nµÁ�È �

�»̈ Á�·��̧ÉÄ�o�ÎµÁ�°���µ¦Á�·���́�̧ Ê

- ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·��̧ÉÂ��°¥¼nÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·�Â�n̈ ³�ª�Â�¨��nµ�oª¥°�́¦µ�· ����ª�́�̧É�°�Â�n̈ ³��Â���µ�³

�µ¦Á�·��´ Ê�

- ¦µ¥Å�oÂ¨³�nµÄ�o�nµ¥Ä����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�Â�¨��nµ�oª¥°�́¦µ�ª́Á�¨̧É¥�Â¨³

- �¨�nµ��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��´ Ê�®¤�¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�

�nµ�ªµ¤�·¥¤Â¨³�µ¦�¦́�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�̧ÉÁ�·��µ��µ¦�º Ê°®�nª¥�µ�Ä��nµ��¦³Á�«�º°Á�È �·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·��°�®�nª¥�µ�

Ä��nµ��¦³Á�«�´ Ê�Â¨³Â�¨��nµ�oª¥°�́¦µ�· �

Á¡ºÉ°ª�́�»�¦³��rÄ��µ¦¦µ¥�µ����µ¦Á�·��µ¤ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการค้า กลุ่ม

�¦·¬́��¹��ÎµÁ�È ��o°��ÎµÁ�°���µ¦Á�·��̧ÉÂ�¨��nµ�µ��»̈ Áงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกลุเงินบาท Ã�¥Ä�oª·�̧�µ¦Â�¨��nµ�µ¤�̧É�¨nµªÅªo

ในหวัข้อ 2.5 (ค) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร

ประเภท�nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤�Á�·�¨��»�¦³¥³´ Ê�°ºÉ��̧É¤̧£µ¡�¨n°�¼��¹É�¤̧°µ¥»Å¤nÁ�·�สามเดือน��́�µ�ª�́�̧ÉÅ�o¤µ และเงินเบิกเกิน

บญัชี 

2.7 ¼̈�®�̧ Ê�µ¦�oµ

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ¦́�¦¼o Á¦·É¤Â¦��oª¥¤¼¨�nµ�µ¤Ä�Â�o �®�̧ Ê�Â¨³ª´�¤¼¨�nµ�n°¤µ�oª¥�Îµ�ª�Á�·��̧ÉÁ® º̈°°¥¼n®´��oª¥�nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�´ยจะสูญ�¹É�

�¦³¤µ��µ��µ¦°��µ�¥°���Á® º̈°���ª�́· Ê�งวด �nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼�®¤µ¥�¹��¨�nµ�¦³®ªnµ�¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�¨¼�®�̧ Ê

�µ¦�oµÁ�¦̧¥�Á�̧¥���́¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o ¦́��µ�¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�®�̧ Ê¼��̧ÉÁ�·��¹ Ê��³¦́�¦¼o ÅªoÄ��ÎµÅ¦หรือขาดทนุโดยถือเป็นส่ª�®�¹É�

ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

2.8 ·��oµ��Á® º̈°�°³Å® n̈Â¨³ª́�»Á�¦ºÉ°��́�¦

�nµ�®·�Â���oª¥¦µ�µ�»�®¦º°¤¼̈ �nµ»��·�̧É�³Å�o¦́��º�Â öªÂ�n¦µ�µÄ��³�ÎÉµ�ªnµ�¦µ�µ�»��°��nµ�®·��Îµ�ª�Ã�¥Ä�oª·�̧�ª́Á�¨̧É¥�nª�

�Î Êµ®��́��o��»��°��nµ�®·��¦³�°��oª¥�nµÂ¦��µ��¦���nµÄ�o�nµ¥°ºÉ��µ��¦�Â¨³�nµÃ®»o¥Ä��µ¦�¨·��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�กบัการทําเหมือง 

°³Å®¨nÂ¨³ª́�»Á�¦ºÉ°��´�¦Â���oª¥¦µ�µ�»�®¦º°¤¼¨�nµ»��·�̧É�³Å�o ¦́�Â öªÂ�n¦µ�µÄ��³�ÎÉµ�ªnµ�¦µ�µ�»��°�°³Å®¨nÂ¨³ª́�»

Á�¦ºÉ°���́¦�Îµ�ª�Ã�¥ª·�̧�ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́��o��»��µ¦�º Ê°�¦³�°��oª¥¦µ�µ�º Ê°Â¨³�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Ã�¥�¦���́�µ¦�º Ê°·��oµ

�´ Ê��Á�n���nµ°µ�¦�µÁ�oµ��nµ��n��®�́�oª¥nª�¨�Â¨³Á�·��̧ÉÅ�o ¦́��º��µ��µ¦�º Ê°�

¤¼̈ �nµ»��·�̧É�³Å�o¦́��¦³¤µ��µ�¦µ�µ���·�̧É�µ�ªnµ�³�µ¥Å�o�°��»¦�·�®�́�oª¥�nµÄ�o�nµ¥�̧É�ÎµÁ�È �Á¡ºÉ°�ÎµÄ®o�nµ�®·��´ Ê�พร้อมขาย

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษัทบนัทึ��´��̧�nµÁ�ºÉ°�µ¦¨�¤¼¨�nµÂ¨³�nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·��°³Å®¨nÂ¨³ª́�»

Á�¦ºÉ°���́¦Á�nµ öµ¤¥́�®¦º°ÁºÉ°¤�»�£µ¡Á�nµ�̧É�ÎµÁ�È �
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.9 �µ¦�́��̧Îµ®¦́�°�»¡́��r�µ��µ¦Á�·�Â¨³�µ¦�́��̧�o °��́��ªµ¤Á̧É¥�

กลุ่มบริษัทจะรับรู้อนพุนัธ์ทางการÁ�·�Ä���Â���µ�³�µ¦Á�·��oª¥¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤Â¨³¦́�¦¼o �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤Á�È �

กําไรหรือขาดทนุ  

Ä��¦�̧�¨»n¤�¦· ¬́�Á º̈°���·�´�·�µ¤�µ¦�´��̧�o °��´��ªµ¤Á̧É¥��¦³ÂÁ�·���Ã�¥¤̧�Ã¥�µ¥Â¨³Á°�µ¦Á¡ºÉ°Ä®o Á�È �Å��µ¤

®¨´��µ¦�o °��´��ªµ¤Á̧É¥���¨�°��µ¦��́�¹�¦µ¥�µ¦�o °��´��ªµ¤Á̧É¥��³�¼�®´��¨��´�Îµ®¦́��µ¦�o °��´��ªµ¤Á̧É¥��̧É¤̧

�¦³·��·�¨��¨�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�nª��̧É¤̧�¦³·��·�¨�°��¦µµ¦�o °���́�ªµ¤Á̧É¥��³¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�Ã�¥Â��

Á�È �¦µ¥�µ¦Â¥��nµ�®µ��Â¨³�³�¥°¥¦́�¦¼o Á�È ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�Á¤ºÉ°¦µ¥�µ¦�̧É�¼��o °��´��ªµ¤Á̧Éยงมีผลกระทบต่อกําไรหรือ

�µ��»���¨�ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�nª��̧ÉÅ¤n¤̧�¦³·��·�¨�°��¦µµ¦�o °��´��ªµ¤Á̧É¥�¦́�¦¼o Á�È ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»���́�̧�̧ÉÁ�·�¦µ¥�µ¦�

�¦�̧�¨»n¤�¦·¬́�Á�oµ�Îµ´��µÁ¡ºÉ°�o °��´��ªµ¤Á̧É¥�Ä�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�¦µ¥�µ¦�o °��´�

�ªµ¤Á̧É¥��³¦́�¦¼o Á�È ��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»��Á�n�Á�¸¥ª��́�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�¦µ¥�µ¦�̧É�¼��o °���́�ªµ¤Á̧É¥�Á�¡µ³

nª��°��ªµ¤Á̧É¥��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��

2.10 Á�·�¨��»�°ºÉ�

�¨»n¤�¦·¬́��´��¦³Á£�Á�·�¨��»��̧É�°�Á®�º°�µ�Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥Â¨³�¦·¬́�¦nª¤�Â¨³nª�Å�o Á̧¥Äนกิจการร่วมค้าเป็นสาม

ประเภท คือ 1) Á�·�¨��»��̧É�º°Åªo���¦��Îµ®���2) Á�·�¨��»�Á�ºÉ°�µ¥�Â¨³ 3) Á�·�¨��»��´ÉªÅ���µ¦��́�¦³Á£��¹ Ê�°¥¼n��́�»�¤»n�®¤µ¥

��³¨��»�� n µ¥�¦·®µ¦�³Á�È ��¼o�Îµ®���µ¦��́�¦³Á£��̧ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦́�Á�·�¨��»����Áª¨µ¨��»�Â¨³���ª��µ¦��́�¦³Á£�Á�È �ระยะ 

- Á�·�¨��»��̧É�º°Åªo ���¦��Îµ®����º°�Á�·�¨��»��̧É¤̧�Îµ®��Áª¨µÂ¨³ฝ่าย�¦·®µ¦�´ Ê�Ä�Â�nªÂ�nÂ¨³¤̧�ªµ¤µ¤µ¦�

ถือไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายในสิบสองเดือนนับแต ่

วนั· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ¦µ¥�µ�จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน 

- เงินลงทุ�Á�ºÉ°�µ¥��º°�Á�·�¨��»��̧É�³�º°Åªo Ã�¥Å¤n¦³�»�nª�Áª¨µÂ¨³°µ��µ¥Á¡ºÉ°Á¦·¤£µ¡�¨n°�®¦º°Á¤ºÉ°°´�¦µ�°�Á�̧ Ê¥

Á�¨̧É¥�Â�¨�Å�oÂ��¦ª¤ÅªoÄ�·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥��Áªo�Â�n�¦�̧�̧É n µ¥�¦·®µ¦Â��Á���Îµ���̧É�³�º°ÅªoÄ��nª�Áª¨µ�o°¥

กวา่สิบสองเดือนนบัแตว่นั· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ¦µ¥�µ��ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน หรือÁªo�Â�n�¦�̧�̧É n µ¥�¦·®µ¦¤̧

�ªµ¤�ÎµÁ�È ��̧É�o°��µ¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤Á�·��»��ÎµÁ�·��µ��¹��³Â��¦ª¤ÅªoÄ�·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�

- Á�·�¨��»��´ÉªÅ���º°�Á�·�¨��»�Ä��¦µµ¦�»��̧ÉÅ¤n¤̧�¨µ��º Ê°�µ¥�¨n°�¦°�¦́�
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.10 เ�·�¨��»�°ºÉ� (ตอ่)

Á�·�¨��»��´ Ê�µ¤�¦³Á£�¦́�¦¼o ¤¼̈ �nµÁ¦·É¤Â¦��oª¥¦µ�µ�»���¹É�®¤µ¥�¹�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�·É��°�Â���̧ÉÄ®oÅ�Á¡ºÉ°Ä®oÅ�o¤µ�¹É�Á�·�¨��»�

�´ Ê��¦ª¤�´ Ê��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦�Îµ¦µ¥�µ¦

Á�·�¨��»�Á�ºÉ°�µ¥ª�́¤¼̈ �nµÄ�Áª¨µ�n°¤µ�oª¥¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�มลูค่ายุติธรรมของÁ�·�¨��»�ª�́�µ¤¦µ�µÁ�°�ºÉ°�̧É°oµ�°·��µ��¨µ�

®¨´��¦́¡¥r���ª�́�Îµ�µ¦»��oµ¥�°�ª�́· Ê�¦°�¦³¥³เวลา¦µ¥�µ��Ã�¥°oµ�°·�¦µ�µÁ�°�º Ê°¨nµ»��µ��¨µ�®¨�́�¦́¡¥r รายการ

�ÎµÅ¦Â¨³�µ��»��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹ Ê��¦·��°�Á�·�¨��»�Á�ºÉ°�µ¥¦́�¦¼o Ä�nª��°��¼o�º°®»o�

Á�·�¨��»��̧É�³�º°Åªo ���¦��Îµ®��ª´�¤¼¨�nµ£µ¥®¨´��µ¦Å�o ¤µ�o ª¥ª·�̧¦µ�µ�»��´��Îµ®�nµ¥�µ¤°´�¦µ�°�Á�̧ Ê¥�̧ÉÂ�o �¦· ��

®�́�oª¥�nµÁ�ºÉ°�µ¦¨�¨��°�¤¼̈ �nµ

Á�·�¨��»��´ÉªÅ�Â���oª¥¦µ�µ�»�®�́�nµÁ�ºÉ°�µ¦¨�¨��°�¤¼̈ �nµ

�¨»n¤�¦·¬́��³��°��nµÁ�ºÉ°�µ¦ลดลง�°�¤¼̈ �nµ�°�Á�·�¨��»�Á¤ºÉ°¤̧�o°�n��̧ ÊªnµÁ�·�¨��»��´ Ê�°µ�¤̧�nµÁ�ºÉ°�µ¦ลดลง�°�¤¼̈ �nµÁ�·��¹ Ê��

หากราคาตามบญัชี�°�Á�·�¨��»�¼��ªnµ¤¼¨�nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o ¦́��º���¨»n¤�¦·¬́��³��́�¹�¦µ¥�µ¦�µ��»��µ��nµÁ�ºÉ°�µ¦¨�¨��°�

มลูคา่รวมอยู่ในกําไรหรือขาดทนุ 

ในการจําหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของ�¨�°�Â��»��·�̧ÉÅ�o ¦́��µ��µ¦�Îµ®�nµ¥Á¤ºÉ°Á�¦̧¥�Á�̧¥���́¦µ�µ�µ¤

บัญชีของÁ�·�¨��»��´ Ê��³�´��¹�¦ª¤°¥¼nÄ��ÎµÅ¦หรือ�µ��»���¦�̧�̧É�Îµ®�nµ¥Á�·�¨��»��̧É�º°Åªo Ä��¦µµ¦®�̧ Ê®¦º °�¦µµ¦�»�

ชนิดเดียวกนั°°�Å��µ�nª��¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�Á�·�¨��»��̧É�Îµ®�nµ¥�³�Îµ®��Ã�¥Ä�oª·�̧�ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́ด้วยราคาตามบญัชี

�µ��Îµ�ª��´ Ê�®¤��̧É�º°Åªo�

2.11 °́�®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»�

°´�®µ¦·¤�¦́¡¥r�̧É�º°Åªo Á¡ºÉ°®µ�¦³Ã¥��r�µ�¦µ¥Å�o�nµÁ�nµ¦³¥³¥µª�®¦º°�µ��µ¦Á¡·É¤¤¼¨�nµ�°�·��¦́¡¥r®¦º°�´ Ê�°�°¥nµ��Â¨³

Å¤nÅ�o ¤̧Åªo Á¡ºÉ°Ä�o Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�Ä��¨»n¤�¦·¬́��¼��´��¦³Á£�Á�È �°´�®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»� ¦ª¤�¹�°´�®µ¦·¤�¦́¡¥r�̧É°¥¼n

¦³®ªnµ��µ¦�n°¦o µ�Á¡ºÉ°¡�́�µÁ�È �°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»�Ä�°�µ��®¦º°�̧É�·��̧É�º°�¦°�ไว้โดยยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของ

�µ¦Ä�oÄ�°�µ����°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»��°��¨»n¤�¦·¬́��Å�oÂ�n��̧É�·��̧É�º°�¦°�Åªoโดยยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช้ใน

°�µ����¨nµª�º°�¨»n¤�¦·¬́�¤·Å�o¦³�»ªnµ�³Ä�o�̧É�·��´ Ê�Á�È �°�́®µ¦·¤�¦́¡¥r�̧É¤̧ÅªoÄ�o�µ�®¦º°Á¡ºÉ°�µ¥Ä�¦³¥³´ Ê�

�¨»n¤�¦· ¬́�¦́�¦¼o ¤¼¨�nµÁ¦·É¤Â¦��°�°´�®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»��oª¥¦µ�µ�»��¹É�¦ª¤�¹��o��»�Ä��µ¦�Îµ¦µ¥�µ¦�Â¨³ª´ดมูลค่า

£µ¥®¨�́�µ¦¦́�¦¼o �oª¥¦µ�µ�»�®�́�nµÁ�ºÉ°�¨�µ��»��µ��µ¦�o°¥�nµ�(ถ้ามี) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.11 °́�®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»� (ตอ่)

¦µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹ Ê�£µ¥®¨´��³�´��¹�¦ª¤Á�È �¤¼¨�nµ�µ¤�´��̧�°�·��¦́¡¥r�È�n°Á¤ºÉ°¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o�n°��o µ�Â�nªnµ�¨»n¤�¦· ษัท 

�³Å�o ¦́��¦³Ã¥��r Á�·�Á«¦¬��·�Ä�°�µ���µ�¦µ¥�nµ¥�´ Ê��Â¨³µ¤µ¦�ª´�¦µ�µ¤¼¨�nµ�°�¦n µ¥�nµ¥�´ Ê�Å�o °¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º°�

�nµ�n°¤Â�¤Â¨³�Îµ¦»�¦́�¬µ�´ Ê�®¤��³¦́�¦¼o Á�È ��nµÄ�o�nµ¥Á¤ºÉ°Á�·��¹ Ê�

2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

2.12.1 ค่าความนิยม  

ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงิ�¨��»��̧É¼��ªnµ¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�Á�·�¨��»��̧É�¨»n¤�¦·¬́�¤̧nª�Â�n�Ä�·��¦́¡¥r»��·�°�

�¦·¬́�¥n°¥��·��µ¦¦nª¤�oµ®¦º°�¦·¬́�¦nª¤���ª�́�̧ÉÅ�o¤µ�¹É�บริษัทย่อย กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม �nµ�ªµ¤�·¥¤�̧ÉÁ�·��µ�

การÅ�o¤µ�¹É�บริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในงบแสดงฐานะการเงินรวม �nµ�ªµ¤�·¥¤�̧ÉÁ�·��µ��µ¦Å�o¤µ�¹É�ส่วน

ได้เสียในกิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมจะรวมไว้ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูก

��°��µ¦�o°¥�nµÃ�¥¦ª¤Á�È �nª�®�¹É��°�nª�Å�oÁ̧¥Ä��·��µ¦¦nª¤�oµ®¦º°Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¦nª¤�

ค่าคªµ¤�·¥¤�̧É¦́�¦¼o �³�o°��¼���°��µ¦�o°¥�nµ�»��̧Â¨³Â���o ª¥¦µ�µ�»�®´��nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ³¤ �nµÁ�ºÉ°

การด้อยค่า�°��nµ�ªµ¤�·¥¤�̧É¦́�¦¼o Â öªจะไม่มีการกลบัรายการ �´ Ê��̧ Ê¤¼̈ �nµ��Á® º̈°ตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวม

คํานวณในกําไรหรือขาดทนุÁ¤ºÉ°¤̧การขายกิจการ 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปย�ั®�nª¥�̧É�n°Ä®oÁ�·��¦³ÂÁ�·��Ã�¥�̧É®�nª¥�´ Ê�

อาจจะÁ�È �®�nª¥Á�¸¥ª®¦º°®¨µ¥®�nª¥¦ª¤�´��¹É��µ�ªnµ�³Å�o ¦́��¦³Ã¥��r�µ��nµ�ªµ¤�·¥¤�̧ÉÁ�·��µ��µ¦¦ª¤ธุรกิจ �¹É�

�nµ�ªµ¤�·¥¤Á�·��¹ Ê��µ�nª��µ���·��́·�µ¦�̧É¦³�»Å�o

2.12.2 สิทธิในเหมืองถ่านหนิ (Mining Property Rights) 

·��·Ä�Á®¤º°��nµ�®·�Á�·��µ�nª��°��o��»��µ¦Å�o¤µ�¹É��·��µ¦�̧É¼��ªnµ¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r»��· ฝ่ายบริหาร 

¤̧�ªµ¤Á®È�ªnµ�o��»��µ¦Å�o¤µ�¹É�¼��ªnµ¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r»��·�̧ ÊÁ�È �nª��̧É³�o°��¹งประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตอนัเกิดจากการใช้เหมืองถ่านหินของบริษัทย่อย มลูค่าสิทธิในเหมืองถ่านหินตดัจําหน่ายโดยใช้วิธีจํานวนหน่วย

�nµ�®·��̧É�»�Å�o
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ตอ่)

2.12.3 ®�̧ Ê·�́��µ�µ¥�nµ�®·�¦°�́��́��̧�(Deferred Unfavourable Contract Liabilities)

®�̧ Ê·��́�µ�µ¥�nµ�®·�¦°��́��́�̧Á�·��µ��µ¦�̧É�¨»n¤�¦·¬́�Ä��µ�³�¼o �º Ê°¦́�¦¼o ®�̧ Ê·��̧É¦³�»Å�o�°��¼o �¼��º Ê°��¹É�Á�È �nª�®�¹É�

�°��µ¦�́�nª��o��»��µ¦¦ª¤�»¦�·����ª�́�̧É�º Ê°�»¦�·��Ã�¥®�̧ Ê·�´��µ�µ¥�nµ�®·�¦°��́��́�̧Á�·��µ�มูลค่ายุติธรรมของ

�́�µ�µ¥�nµ�®·�¦³¥³¥µª�°��¼o�¼��º Ê°�̧É¼��ªnµ¤¼̈ �nµ�°��µ¦�µ¥�µ¤�̧É¦³�»ÅªoÄ��́�µ�µ¥�nµ�®·���́�¨nµª�®�̧ Ê·��́�µ

�µ¥�nµ�®·�¦°��́��́�̧��́�Îµ®�nµ¥�µ¤�Îµ�ª��nµ�®·��̧Én�¤°�

2.12.4 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจ��́�¹��µ¤¡º Ê��̧É�̧É�³�n°Ä®o Á�·��¦³Ã¥��r��nµÄ�o�nµ¥Á®¨nµ�̧ Ê�³�¦³�°�Å��oª¥�o��»��µ��¦�»��·�Á�n��

�nµ·��·��́¦��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦Îµ¦ª��µ��¦�̧ª·�¥µÂ¨³�¦�̧¢· ·�r�Â¨³Å¤n¦ª¤�nµÃ®»o¥�´ÉªÅ�Â¨³�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦�¦·®µ¦�̧ÉÅ¤n

Á�̧É¥ª�o°�Ã�¥�¦��´�¡º Ê��̧É�̧É�³�n°Ä®o Á�·��¦³Ãยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจจะบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายในการ

สํารวจรอตดับญัชี) �µ¤Á�ºÉ°�Å��n°Å��̧ Ê

ก) �o��»��´ Ê��µ�ªnµ�³Å�o¦́��º�Á¤ºÉ°¡º Ê��̧É�´ Ê�Å�o¦́��µ¦¡�́�µÂ öªÁ¦È�Â¨³Á¦·É¤�µ¦�ÎµÁ®¤º°��®¦º°�µ��µ¦�µ¥¡º Ê��̧ÉÎµ¦ª�

ข) �·��¦¦¤�µ¦Îµ¦ª�Ä�¡º Ê��̧É�̧É�³�n°Ä®oÁ�·��¦³Ã¥��r¥�́Å¤n�¹��´ Ê��̧Éµ¤µ¦��¦³Á¤·��¹��ªµ¤¤̧°¥¼n�¦·��°��¦·¤µ�Îµ¦°�

Ä�Á�·�¡µ�·�¥rÅ�o°¥nµ�¤Á®�»¤�¨�Â¨³�·��¦¦¤�µ¦Îµ¦ª�¥�́�ÎµÁ�·�°¥¼nÃ�¥�n°Á�ºÉ°�

¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��º��°��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦Îµ¦ª��¹ Ê�°¥¼n��́�ªµ¤ÎµÁ¦È�Â¨³�¦³Ã¥��rÁ�·�Á«¦¬��·��̧É�³Å�o ¦́บจากการทํา

Á®¤º°�®¦º°�µ��µ¦�µ¥¡º Ê��̧ÉÎµ¦ª��´ Ê��¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o ¦́��º��°�Â�n¨³¡º Ê��̧É�³¤̧�µ¦���ª����ª�́· Ê��ª� ค่าใช้จ่ายใน

�µ¦Îµ¦ª��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́¡º Ê��̧É�̧É�¼�¥�Á¨·�¤́��µ�®¦º°¡º Ê��̧É�̧É�¨»n¤�¦·¬́�¡·�µ¦�µªnµ�³Å�o ¦́��¦³Ã¥��rÁ�·�Á«¦¬��·��o°¥

กวา่หรือจะไม่ได้รับผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่ายÄ��ª��̧É¤̧�µ¦¡·�µ¦�µในกําไรหรือขาดทนุ 

�nµÄ�o �nµ¥Ä��µ¦¡´��µÁ®¤º°�Â¨³�o��»�Ä��µ¦¡´��µ¡º Ê��̧É�n°��̧É�³�Îµ�µ¦�¨·��³�´��¹�Á�È ��nµÄ�o �nµ¥¦°�´��´��̧

®µ�Á�oµÁ�ºÉ°�Å�Â¨³¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµµ¤µ¦��n°Ä®oÁ�·ดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦Îµ¦ª�Â¨³¡´��µÁ®¤º°�¦°�´���́�̧�³Á¦·É¤��́�Îµ®�nµ¥Á¤ºÉ°Á¦·É¤�¨·��nµ�®·�Ä�Á�·�¡µ�·�¥r��nµ�´��Îµ®�nµ¥

ส่วนใหญ่�Îµ�ª�Ã�¥Ä�oª·�̧�Îµ�ª�®�nª¥�nµ�®·��̧É�»�Å�o�
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ตอ่) 

2.12.5 �o��»��µ¦�»�Á¡ºÉ°�µ¦Á�· �®�oµ�·��(Stripping Costs/Overburden Costs)

Îµ®¦́�Á®¤º°��µ�¡º Ê��̧É��o��»��µ¦�»�Á¡ºÉ°�µ¦Á�· �®�oµ�·��³¦́�¦¼o Á�È ��o��»��µ¦�¨·��nµ�®·�Ã�¥Ä�o°�́¦µnª��Stripping

ratio Á�¨̧É¥�̧É�Îµ�ª��¨°�°µ¥»�°�Á®¤º°��(หมายถึงสัดส่วนของการสูญเสียต่อถ่านหิ��̧É�»�Å�o) ถ้าอตัราส่วน Stripping 

ratio �̧ÉÁ�·��¹ Ê��¦·�¼��ªnµ°�́¦µÁ�¨̧É¥�̧É�Îµ�ª��¨°�°µ¥»�°�Á®¤º°���o��»�nª�Á�·��³¦́�¦¼o Á�È ��nµÄ�o�nµ¥¦°�µ¦��́��́�̧�

Ä��¦�̧�̧É°´�¦µnª��Stripping ratio �̧ÉÁ�·��¹ Ê��¦·��ÎÉµ�ªnµ°´�¦µÁ�¨̧É¥�̧É�Îµ�ª��¨°�°µ¥»�°�Á®¤º°��nª�Â���nµ��´ Ê��³

�ÎµÅ��¦́��¦»���́�nµÄ�o�nµ¥¦°��́��́�̧��µ¦Á�¨̧É¥��¦³¤µ��µ¦�°�°�́¦µnª��Stripping ratio Á�¨̧É¥�¨°�°µ¥»�°�Á®¤º°�

�º°Á�È ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��¦³¤µ��µ¦�¨°�°µ¥»�̧É¥�́Á® º̈°°¥¼n�°�Á®¤º°�

Ä�¡º Ê��̧Éเหมือง°ºÉ��o��»��µ¦�»�Á¡ºÉ°�µ¦Á�· �®�oµ�·�¦́�¦¼o Á�È ��o��»��µ¦�¨·��nµ�®·นจากอตัราส่วน Stripping ratio �̧ÉÁ�·��¹ Ê��¦·�

ในปี ในระหวา่งปีถ้าการเปิดหน้าดิน�̧Éยงัไม่ได้ถ่านหิน �o��»��µ¦�»�Á¡ºÉ°�µ¦Á�· �®�oµ�·��´ Ê�จะบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี 

และจะรับรู้เป็นต้นทุนการผ¨·��nµ�®·�Á¤ºÉ°¤̧�µ¦�»��nµ�®·��ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจะตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวด  

Á¤ºÉ°¡�ªnµÅ¤n¤̧�nµ�®·�®¦º°Å¤nÄ®o�¦³Ã¥��r�µ�Á«¦¬��·�

2.13 �̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r

�̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r¦́�¦¼o Á¤ºÉ°Á¦·É¤Â¦��µ¤¦µ�µ�»� Â¨³Â���oª¥¦µ�µ�»�®�́�nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ Â¨³�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ�(ถ้ามี) 

�o��»��̧ÉÁ�·��¹ Ê�£µ¥®¨´��³¦ª¤°¥¼nÄ�¤¼¨�nµ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥r®¦º°¦́�¦¼o Â¥�Á�È �°̧�·��¦́¡¥r®�¹É��µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤�Á¤ºÉ°

�o��»��´ Ê�Á�·��¹ Ê�Â¨³�µ�ªnµ�³Ä®o�¦³Ã¥��rÁ�·�Á«¦¬��·�Ä�°�µ��Â�n�¨»n¤�¦·¬́��Â¨³�o��»���́�¨nµªµ¤µ¦�ª�́¤¼¨�nµÅ�o°¥nµ�

�nµÁ�ºÉ°�º°�Â¨³�³��́¤¼̈ �nµ�µ¤��́�̧�°��· Ê�nª��̧É�¼�Á�¨̧É¥�Â��°°��Îµ®¦́��nµ�n°¤Â�¤Â¨³�Îµ¦»�¦́�¬µ°ºÉ�Ç��¨»n¤�¦·¬́��³¦́�¦¼o

�o��»���́�¨nµªÁ�È ��nµÄ�o�nµ¥Ä��ÎµÅ¦®¦º°�µ��»�Á¤ºÉ°Á�·��¹ Ê�

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ�Îµ�ª�Ã�¥Ä�oª·�̧Áo��¦�Á¡ºÉ°¨�¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥rÂ�n̈ ³��·�ตลอดอายุการให้ประโยชน์�̧É�¦³¤µ��µ¦ไว้

�°�·��¦́¡¥r��́�n°Å��̧ Ê�

nª��¦́��¦»��̧É�·� 10 ปี 

°µ�µ¦�·É��¨¼�¦o µ�Â¨³nª��¦́��¦»�°µ�µ¦ ตามอายเุหมืองหรือ 5 ถงึ 20 ปีÂ öªÂ�n°¥nµ�Ä��³�ÎÉµ�ªnµ

Á�¦ºÉ°���́¦Â¨³°»��¦�rÃ¦��µ� 2 ถงึ 20 ปี  

Á�¦ºÉ°���Â�n� 4 และ 5 ปี 

Á�¦ºÉ°�¤º°Â¨³Á�¦ºÉ°�Ä�oÎµ��́�µ� 4 และ 5 ปี 

รถยนต์ 4 และ 5 ปี 

อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน 5 ถงึ 15 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.13 �̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r (ตอ่)

�»�· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ¦µ¥�µ��กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้

เหมาะสม 

Ä��¦�̧�̧É¦µ�µ�µ¤��́�̧¼��ªnµ¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��º��¤¼̈ �nµ�µ¤��́�̧�³�¼��¦́�¨�Ä®oÁ�nµ��́¤¼̈ �nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o¦́��º���́�̧

ผลกําไรหรือ�µ��»��µ��µ¦�Îµ®�nµ¥�̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r �¹É��Îµ�ª�Ã�¥Á�¦̧¥�Á�̧¥��µ�·É��°�Â��»��·�̧ÉÅ�o ¦́��µ�

การจําหน่ายสินทรัพย์กบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ 

�°�Á�̧ Ê¥�̧É Á�·��µ��µ¦�¼o ¥º¤Á�·�¤µÄ�o Ä��µ¦Å�o ¤µ�¹É� �̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�rÅ�o �´��¹�Á�È �nª�®�¹É��°��o ��»��°�

·��¦́¡¥r�´ Ê��¨°��nª�Áª¨µ�µ¦�n°¦o µ�Â¨³Á�¦̧¥¤·��¦́¡¥r�´ Ê�Ä®o °¥¼n Ä�£µ¡¡¦o °¤�̧É�³Ä�o Å�o �µ¤�¦³��r  ต้นทุน 

การกู้ ยืมประกอบด้วย 

- �°�Á�̧ Ê¥�̧ÉÁ�·��µ�Á�·�Á�·�Á�·���́�̧��µ�µ¦�Â¨³�µ�Á�·��¼o¥º¤�´ Ê�¦³¥³´ Ê�Â¨³¦³¥³¥µª�¦ª¤�´ Ê�£µ¬̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�

- จํานวน�̧É��́��́�̧�°�nª�¨�®¦º°nª�Á�·��¸ÉÁ�̧É¥ª��́�µ¦�¼o¥º¤

- จํานวน�̧É��́��́�̧¦µ¥�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª��́�µ¦��́�µ¦�¼o¥º¤

- �nµÄ�o�nµ¥�µ��µ¦Á�·��̧ÉÁ�·��µ��́�µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·�

ส่วนต้��»��µ¦�¼o¥º¤°ºÉ��°�Á®�º°�µ��̧É�¨nµª�oµ��o���́�¹�Á�È ��nµÄ�o�nµ¥Ä��ÎµÅ¦หรือขาดทนุ 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

·��¦́¡¥r �̧É¤̧°µ¥»�µ¦Ä®o �¦³Ã¥��rÅ¤nทราบแน่ชัด Á�n���nµ�ªµ¤�·¥¤��¹É�Å¤n¤̧�µ¦�´��Îµ®�nµ¥�³�¼���°��µ¦�o °¥�nµ

Á�È ��¦³�Îµ�»��̧�·��¦́¡¥r°ºÉ��̧É ¤̧�µ¦�´ดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าÁ¤ºÉ°¤̧Á®�»�µ¦�r®¦º °�µ��µ¦�r�n��̧ Êªnµ

ราคาตามบญัชีอาจสูง�ªnµ¤¼¨�nµ�̧É�µ�ªnµ�³Å�o ¦́��º� ¦µ¥�µ¦�µ��»��µ��µ¦�o°¥�nµ�³¦́�¦¼o Á¤ºÉ°¦µ�µ�µ¤��́�̧�°�·��¦́¡¥r

¼��ªnµ¤¼̈ �nµ»��·�̧É�µ�ªnµ�³Å�o ¦́��º���¹É�®¤µ¥�¹��Îµ�ª��̧É¼��ªnµ¦³®ªnµ�¤¼̈ �nายุติธรรมหกัต้นทนุในการขายเทียบกบัมลูค่าจาก

การใช้สินทรัพย์�¹É��¼��´�Á�È �®�nª¥�̧ÉÁ¨È��̧É»��̧Éµ¤µ¦�Â¥�°°�¤µÅ�o �Á¡ºÉ°ª�́�»�¦³��r�°��µ¦�¦³Á¤·��µ¦�o°¥�nµ�·��¦́¡¥r�̧É

Å¤nÄ�n·��¦́¡¥r�µ��µ¦Á�·��°�Á®�º°�µ��nµ�ªµ¤�·¥¤�¹É�¦́�¦¼o ¦µ¥�µ¦�µ��»��µ��µ¦�o°¥�nµÅ�Â öª��³�¼กประเมินความเป็นไปได้

�̧É�³�¨�́¦µ¥�µ¦�µ��»��µ��µ¦�o°¥�nµ���ª�́· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ¦µ¥�µ�
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว - �¦�̧�̧É� »̈n¤�¦·¬́�Á�È ��¼o Á�nµ

�́�µÁ�nµ�̧É�·��°µ�µ¦®¦º°°»��¦�r�̧É�ªµ¤Á̧É¥�Â¨³�¨�°�Â���°��ªµ¤Á�È �Á�oµ�°�nª�Ä®�nÅ�oÃ°�Å�Äห้กบัผู้ เช่าÁ�º°��´ Ê�®¤�

�º°Á�È �´��µÁ�nµ�µ¦Á�·���́�µÁ�nµ�µ¦Á�·��³��́�¹�Á�È �¦µ¥�nµ¥ n µ¥�»��oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�·��¦́¡¥r�̧ÉÁ�nµหรือมูลค่าปัจจุบนั

»��·�°��Îµ�ª�Á�·��̧É�o°��nµ¥�µ¤´��µÁ�nµÂ ö ªÂ�n¤¼¨�nµÄ��³�ÎÉµ�ªnµ��Îµ�ª�Á�·��̧É�o°��nµ¥�³�́�nª�¦³®ªnµ�®�̧ Ê·�Â¨³

�nµÄ�o�nµ¥�µ��µ¦Á�·�Á¡ºÉ°Ä®oÅ�o°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥���̧É�n°®�̧ Ê·����oµ�°¥¼nÃ�¥¡·�µ¦�µÂ¥�Â�n̈ ³�́�µ�ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกั

�nµÄ�o�nµ¥�µ��µ¦Á�·��³��́�¹�Á�È �®�̧ Ê·�¦³¥³¥µª�nª��°�Á�̧ Ê¥�nµ¥�³��́�¹�Ä�กําไรหรือขาดทนุตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพย์

�̧ÉÅ�o¤µ�µ¤�́�µÁ�nµ�µ¦Á�·��³�·��nµÁºÉ°¤¦µ�µ�¨°�°µ¥»�µ¦Ä�o�µ��°�·��¦́¡¥r�̧ÉÁ�nµหรืออายุของสญัญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลา

ใดจะน้อยกวา่ 

�́�µ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Á�nµ·��¦́¡¥r�̧É�ªµ¤Á̧É¥�Â¨³�¨�°�Â���°��ªµ¤Á�È �Á�oµ�°�nª�Ä®�n��°¥¼n��́�¼o Ä®o Á�nµ�³��́Á�È ��́�µ

Á�nµ�ÎµÁ�·��µ��Á�·��̧É�o°��nµ¥£µ¥Ä�oสญัญาเช่าดําเนินงาน (»��·�µ�·É��°�Â���¼�Ä��̧ÉÅ�o ¦́��µ��¼o Ä®o Á�nµ) จะทยอยบนัทกึในกําไร

หรือ�µ��»�Ã�¥Ä�oª·�̧Áo��¦��¨°�°µ¥»�°��́�µÁ�nµ�´ Ê��

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹ Ê��µ��µ¦¥�Á¨·��́�µÁ�nµ�ÎµÁ�·��µ��n°�®¤�°µ¥»�µ¦Á�nµ�Á�n��Á�·�Á¡·É¤�̧É�o°��nµ¥Ä®oÂ�n�¼o Ä®o Á�nµในรูปของค่าปรับจะ

บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปี�̧É�µ¦¥�Á¨·��´ Ê�Á�·��¹ Ê��

2.16 เงนิกู้ยืม

Á�·��¼o ¥º¤¦́�¦¼o Á¤ºÉ°Á¦·É¤Â¦��oª¥¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�·É��°�Â���̧ÉÅ�o ¦́�®�́�oª¥�o��»��µ¦��́�Îµ¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�·��¹ Ê��Ä�Áª¨µ�n°¤µ�³ª�́

มลูค่าเงินกู้ ยืมด้วยวิธีราคาทุนตดัจําหน่ายตามวิธีอัตรµ�°�Á�̧ Ê¥�̧ÉÂ�o�¦·���¨�nµ�¦³®ªnµ�·É��°�Â�� (หกัด้วยต้นทุนการจัดทํา

¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�·��¹ Ê�) Á¤ºÉ°Á�̧¥���́¤¼̈ �nµ�̧É�nµ¥�º�Á¡ºÉ°�Îµ¦³®�̧ Ê�´ Ê��³¦́�¦¼o Ä����ÎµÅ¦�µ��»�เบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ ยืม 

�nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�̧É�nµ¥Å�Á¡ºÉ°Ä®oÅ�oÁ�·��¼o ยืมมาจะรับรู้เป็นต้นทนุการจดัทํารายการเงินกู้ ยืมÄ��¦�̧�̧É¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o�³Ä�oª�Á�·��¼o ยืม

�µ�nª�®¦º°�´ Ê�®¤��Ä��¦�̧�̧ Ê�nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�³¦°�µ¦¦́�¦¼o ���¦³�´É�¤̧�µ¦�°�Á�·��®µ�Å¤n¤̧®¨�́�µ��̧É¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o �̧É�³Ä�o

ª�Á�·��µ�nª�®¦º°�´ Ê�®¤���nµ�¦¦¤Á�̧¥¤�³¦́�¦¼o Á�È ��nµÄ�o�nµ¥¨nª�®�oµÎµ®¦́��µ¦Ä®o�¦·�µรสภาพคล่อง และจะตดัจําหน่ายตาม

ระยะเวลาของเงินกู้ ยืม�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�

Á�·��¼o¥º¤��́�¦³Á£�Á�È �®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥��n°Á¤ºÉ°กลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอ�ั�¦µ«�µ�Á�ºÉ°�Å�Ä®oÁ º̈É°��Îµ¦³®�̧ Êออกไปอีกเป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 12 Á�º°����́�µ�ª�́· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ¦µ¥�µ�
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

�¨»n¤�¦·¬́���́Ä®o¤̧�°��»�Îµ¦°�Á¨̧ Ê¥��̧¡�¹É��Îµ®��Ä®o¤̧�µ¦�nµ¥¤��Á�oµ�°��»�Ã�¥·��¦́¡¥r�°��°��»�แยกออกจากสินทรัพย์

�°��¨»n¤�¦·¬́�Â¨³�¦·®µ¦Ã�¥�¼o �´��µ¦�°��»���°��»�Îµ¦°�Á¨̧ Ê¥��̧¡��́�¨nµªÅ�o ¦́�Á�·�¤��Á�oµ�°��»��µ�¡�´��µ�Â¨³Á�·��nาย

¤��Ã�¥�¨»n¤�¦·¬́��Á�·��nµ¥¤���°��»�Îµ¦°�Á¨̧ Ê¥��̧¡��́�¹�Á�È ��nµÄ�o�nµ¥ในกําไรหรือ�µ��»�Îµ®¦́�¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�̧�̧ÉÁ�·�

¦µ¥�µ¦�´ Ê�

กลุ่มบริษัทจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัการเลิกจ้างหรือÁ�¬̧¥�°µ¥»Á¡ºÉ°�nµ¥Ä®oÂ�n¡��́�µ��µ¤��®¤µ¥Â¦��µ��°��¦³Á�«Å�¥

และของประเทศ�̧É�¨»n¤�¦· ¬́�¤̧�µ¦�ÎµÁ�·��µ�®¦º°Á¤ºÉ°°¥¼n�¦�ªµ¦³�µ¦�Îµ�µ��µ¤�o°��¨�¦³®ªnµ��¨»n¤�¦·¬́�Â¨³¡�´��µ��

®�̧ Ê·��¨�¦³Ã¥��r¡��́�µ�Á�È �®�̧ Ê·��¦³Á£��Defined Benefit Obligation �¹É��Îµ�ª�Ã�¥Ä�oª·�̧�Projected Unit Credit ตาม

เกณฑ์คณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) °�́Á�È ��¦³¤µ��µ¦�µ�¤¼̈ �nµ�́��»��́�°��¦³ÂÁ�·���̧É�µ�ªnµ�³�o°��nµ¥Ä�

°�µ��Ã�¥�Îµ�ª���¡º Ê��µ��°�Á�·�Á�º°�¡��́�µ��°´�¦µ�µ¦¨µ°°� °µ¥»���¹�Á�¬̧¥��°�́¦µ�µ¦�µ¥�°µ¥»�µ��Â¨³�́��´¥°ºÉ��Â¨³

�Îµ�ª��·�¨�Ã�¥Ä�o°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�°�®¨�́�¦́¡¥r¦́��µ¨�̧É¤̧�Îµ®��Áª¨µÄ� ö Á�¸¥���́¦³¥³Áª¨µ�°�®�̧ Ê·���́�¨nµª��ÎµÅ¦Â¨³�µ��»�

�̧ÉÁ�·��µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��o°¤¤�·�µ�Ä��µ¦�Îµ�ª��¹É�¤̧�¨�ÎµÄ®o¤¼¨�nµ�́��»��́�°�ผลประโยชน์พนักงานประเภท Defined 

Benefit Á�¨̧É¥�Â�¨�Á�·��ªnµ¦o °¥¨³�10 จะบนัทกึเป็นรายได้และคา่ใช้จ่ายตลอดอาย�ุµ¦�oµ��µ�Á�¨̧É¥�°�¡��́�µ��̧ÉÁ® º̈°°¥¼n

�¨�¦³Ã¥��r¡�́��µ�°ºÉ�

�¨�¦³Ã¥��r¡�´��µ�°ºÉ��°��¨»n¤�¦·¬́�¥n°¥Ä�µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥�°´�ได้แก่ Long Service Reward และ Long Leave 

Benefit ได้บนัทกึในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยมูลค่าปัจจุบนัของ Defined Benefit Obligation �ÎµÅ¦Â¨³�µ��»��̧ÉÁ�·��µ��µ¦

Á�¨̧É¥�Â�¨งข้อสมมตฐิาน และ Past Service Cost จะบนัทกึในกําไรหรือขาดทนุทนัที 

�¨�¦³Ã¥��r¡��́�µ�°ºÉ��°��¨»n¤�¦·¬́�¥n°¥Ä��¦³Á�«°°Á�¦Á¨̧¥�°�́Å�oÂ�n�µ¦¨µ®¥»��¦³�Îµ�̧��µ¦¨µ�n ª¥�Â¨³�Long Service

Leave �¹É��nµ¥�»�Á�º°��µ¤�o°�Îµ®���°��Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding Corporation)  และบนัทกึ

เป็นคา่ใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทนุ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.18 �¦³¤µ��µ¦®�̧ Ê·�

�¨»n¤�¦·¬́��³��́�¹��¦³¤µ��µ¦®�̧ Ê·���¹É�Å¤n¦ª¤�¹��¦³¤µ��µ¦®�̧ Ê·�Îµ®¦́��¨�°�Â��¡��́�µ�°�́Á�È �£µ¦³�¼�¡�́Ä��́��»��́

�µ¤��®¤µ¥®¦º°�µ¤�o°��¨��̧É�´��ÎµÅªo°�́Á�È ��¨º�Á�ºÉ°�¤µ�µ�Á®�»�µ¦�rÄ�°�¸���¹É��µ¦�Îµ¦³£µ¦³�¼�¡´��´ Ê�มีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ว่าเราจะส่งผลให้กลุ่ม�¦· ¬́��o°�¼�Á̧¥�¦́¡¥µ�¦°°�Å�Â¨³�µ¤�¦³¤µ��µ¦�̧É�nµÁ�ºÉ°�º°�°��Îµ�ª��̧É�o°��nµ¥

Ä��¦�̧�̧É�¨»n¤�¦·¬́��µ�ªnµ�¦³¤µ��µ¦®�̧ Ê·�Á�È �¦µ¥�nµ¥�̧É�³Å�o ¦́��ºนกลุ่มบริษัทจะบนัทกึเป็นสินทรัพย์Â¥��nµ�®µ��Á¤ºÉ°�µ�ªnµ

�nµ�³Å�o¦́�¦µ¥�nµ¥�´ Ê��º�°¥nµ�Â�n�°�

�¨»n¤�¦·¬́���́�¹�Îµ¦°��nµ¢º Ê�¢¼£µ¡Á®¤º°��(ถ้ามี) Ã�¥�Îµ�ª��µ��Îµ�ª��nµ�®·��̧É�µ¥Å�o�¼��oª¥°�́¦µÎµ¦°��nµ¢º Ê�¢¼£µ¡

Á®¤º°��¹É��Îµ�ª�Ã�¥��́�¦�̧ª·�¥µ�°��¨»n¤�¦·¬́��Ã�¥°�́¦µÎµ¦°��̧ Ê�Îµ�ª��µ��¦³¤µ��µ¦�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦¢º Ê�¢¼£µ¡Á®¤º°�

�´ Ê�®¤��¨°�°µ¥»�°�Á®¤º°���¨»n¤�¦·¬́��³���ª�°´�¦µÎµ¦°�°¥nµ�¤ÎÉµÁ¤°Â¨³�³¤̧�µ¦�¦́�°´�¦µÎµ¦°�Ä®o Á®¤µ³¤�´�

�nµÄ�o�nµ¥�¦·��̧É�³Á�·��¹ Ê�

2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอตดับญัชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกําไรหรือ

�µ��»��¥�Áªo�nª��̧É¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�®¦º°¦́�¦¼o Ã�¥�¦�Å�¥�́nª��°��¼o�º°®»o��Ä��¦�̧�̧ Ê�£µ¬̧Á�·�Å�o�o°�¦́�¦¼o Ä��ÎµÅ¦

�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�®¦ºอโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นตามลําดบั 

£µ¬̧Á�·�Å�o�°��ª��́��»�´��Îµ�ª��µ�°´�¦µ£µ¬̧�µ¤��®¤µ¥£µ¬̧°µ�¦�̧É¤̧�¨�´��´�Ä�o°¥¼n®¦º°�̧É�µ�Å�o�n°��o µ�Â�nªnµ�³

¤̧�¨��́��́Ä�o£µ¥Ä�· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ�̧É¦µ¥�µ�Ä��¦³Á�«�̧É�¦·¬́�¥n°¥ บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้ดําเนินงาน

Â¨³Á�·�¦µ¥Å�o�µ�£µ¬̧��¼o �¦·®µ¦�³�¦³Á¤·��µ�³�°��µ¦¥ºÉ�Â��Â��¦µ¥�µ¦£µ¬̧Á�È ��ª�Ç�Ã�¥�Îµ�¹��¹��µ��µ¦�r�̧É

µ¤µ¦��Îµ��®¤µ¥£µ¬̧°µ�¦Å���·��́·��¹É��¹ Ê�°¥¼n�´��µ¦�¸�ªµ¤Â¨³�³�´ Ê��¦³¤µ��µ¦�nµÄ�o�nµ¥£µ¬̧°µ�¦�®µ��µ�ªnµ�³�o°�

�nµ¥�Îµ¦³Á�oµ®�oµ�̧É£µ¬̧°µ�¦

ภาษีเงินÅ�o¦°��́��́�̧�´ Ê�Á�È¤�Îµ�ª��µ¤ª·�̧®�̧ Ê·��Á¤ºÉ°Á�·��¨�nµ��´Éª�¦µª¦³®ªnµ��µ�£µ¬̧�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·��Â¨³¦µ�µ�µ¤

��́�̧�̧ÉÂ��°¥¼nÄ����µ¦Á�·��°¥nµ�Å¦�È�µ¤��¨»n¤�¦·¬́��³Å¤n¦́�¦¼o £µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧ÉÁ�·��µ��µ¦¦́�¦¼o Á¦·É¤Â¦��°�¦µ¥�µ¦

·��¦́¡¥r®¦º°¦µ¥�µ¦®�̧ Ê·��̧ÉÁ�·��µ�¦µ¥�µ¦�̧ÉÅ¤nÄ�n�µ¦¦ª¤�»¦�·��Â¨³���ª�́�̧ÉÁ�·�¦µ¥�µ¦�¦µ¥�µ¦�´ Ê�ไม่มีผลกระทบต่อกําไร 

ทางบญัชีและกําไร(ขาดทนุ)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคํานวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) �̧É¤̧�¨��́��́Ä�o

°¥¼n®¦º°�̧É�µ�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�³¤̧�¨��́��́Ä�o£µ¥Ä�· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨µ�̧É¦µ¥�µ�Â¨³�µ�ªnµ°´�¦µ£µ¬̧��́�¨nµª�³�ÎµÅ�Ä�o Á¤ºÉ°

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Å�o¦́��¦³Ã¥��r�®¦º°®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧Å�o¤̧�µ¦�nµ¥�Îµ¦³
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ตอ่)

สิ��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧�³¦́�¦¼o ®µ�¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�¨»n¤�¦·¬́��³¤̧�ÎµÅ¦�µ�£µ¬̧Á¡̧¥�¡°�̧É�³�Îµ�Îµ�ª�

�¨�nµ��´Éª�¦µª�´ Ê�¤µÄ�o�¦³Ã¥��r��¨»n¤�¦· ¬́�Å�o�´ Ê�£µ¬̧Á�·�Å�o ¦°�´��´��̧Ã�¥¡·�µ¦�µ�µ��¨�nµ��´Éª�¦µª�°�Á�·�¨��»�Ä�

บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกµ¦¦nª¤�oµ�̧É�o°�Á̧¥£µ¬̧�Áªo�Â�n�¨»n¤�¦·¬́�µ¤µ¦��ª��»¤�´�®ª³Áª¨µ�°��µ¦�¨´�¦µ¥�µ¦

�¨�nµ��´Éª�¦µªÂ¨³�µ¦�¨�́¦µ¥�µ¦�¨�nµ��´Éª�¦µª¤̧�ªµ¤Á�È �Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ�³Å¤nÁ�·��¹ Ê�Å�o£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�̧É�µ��µ¦�rÅ�o

ในอนาคต 

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧Â¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧�³Â��®�́�¨���́�È�n°Á¤ºÉ°�¨»n¤�¦·¬́�¤̧·��·�µ¤��®¤µ¥�̧É�³

�Îµ·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o�°��ª��́��»��́¤µ®�́�¨���́®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o�°��ª��́��»��́�Â¨³�´ Ê�·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧

Â¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧Á�̧É¥ª�o°���́£µ¬̧Á�·�Å�o�̧É�¦³Á¤·�โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียก

Á�È�Á�È �®�nª¥£µ¬̧Á�¸¥ª��́®¦º°®�nª¥£µ¬̧�nµ���́�¹É��´ Ê�Ä��³�nµ¥®�̧ Ê·�Â¨³·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o�°��ª��́��»��́�oª¥¥°�»��·

2.20 ทุนเรือนหุ้น

®»o�µ¤�́�̧Éµ¤µ¦��Îµ®��Á�·��́��¨Å�o°¥nµ�°·¦³��́�¦³Á£�ÅªoÁ�È �nª��°��¼oถือหุ้น 

ต้นทุน�̧ÉÁ¡·É¤�¹ Ê�Á�̧É¥ª�´��µ¦°°�®»o�Ä®¤nแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ ถือหุ้นด้วยจํานวนเงินสุทธิจากภาษี โดยนําไปหักจาก 

·É��°�Â���̧ÉÅ�o¦́��µ��µ¦°°�®»o�

·É��°�Â���̧É�nµ¥°°�Å�Â¨³Á�̧É¥ª�o°�Ã�¥�¦��´��µ¦�̧É�¦· ¬́�Ä��È�µ¤Ä��¨»n¤�¦· ¬́��º Ê°�º�®»o�µ¤´��°��¦·¬́��¹É�¦ª¤�¹��o��»�

Á¡·É¤Á�·¤�̧É�nµ¥°°�Å�£µ¥�°�»��·�µ�£µ¬̧Á�·�Å�oÂ öª��³¦́�¦¼o Á�È �®»o��»��º Ê°�º�Â¨³Â��Á�È �¦µ¥�µ¦®�́�µ�¥°�¦ª¤�°�nª��°��¼o�º°

®»o��°��¦·¬́����ªnµ®»o��»��º Ê°�º���́�¨nµª�³�¼�¥�Á¨·�Å�®¦º°�Îµ®�nµ¥Ä®¤n�·É��°�Â��Ä�Ç��̧ÉÅ�o ¦́��µ�การขายหรือนําหุ้��»��º Ê°�º�

°°��Îµ®�nµ¥Ä®¤n»��·�µ��o��»�Á¡·É¤Á�·¤�̧É�nµ¥°°�Å�£µ¥�°�»��·�µ��¨�¦³���°�£µ¬̧Á�·�Å�o�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���³Â��¦ª¤ÅªoÄ�nª��°�

ผู้ ถือหุ้น 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

55

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่)

2.21 การรับรู้รายได้

¦µ¥Å�o�¦³�°��oª¥¤¼̈ �nµ�µ¤Ä�n�·��oµ�̧É�µ¥Â¨³�¦·�µ¦�̧ÉÄ®o Á�È ��Îµ�ª�Á�·นสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน ส่วนลด และค่าขนส่ง  รายได้

�µ��µ¦�µ¥·��oµ¦́�¦¼o Á¤ºÉ°�¼o�º Ê°Å�o¦́�Ã°��ªµ¤Á̧É¥�Â¨³�¨�°�Â���̧ÉÁ�È �µ¦³Îµ��́�°��ªµ¤Á�È �Á�oµ�°�·��oµ

¦µ¥Å�o�µ��µ¦�µ¥�nµ�®·��º°�µ¤�Î Êµ®�´��̧É�´É�����µ�Á®¤º°��»��·�µ�nª�Á¡·É¤®¦º °nª�¨��°�¤¼¨�nµ�°��nµ�®·�Á�ºÉ°��µ�

�»�£µ¡Â¨³�Î Êµ®��́�̧ÉÅ�o ¦́�Â�o��µ�¨¼��oµ�Ã�¥nª�Ä®�n�³��́�¹�Ä�Á�º°��̧É¤̧�µ¦n�¤°��nµ�®·�

¦µ¥Å�o�µ��µ¦�µ¥�¦³ÂÅ¢¢o µÂ¨³Å°�Î ÊµÁ�È ��Îµ�ª��̧É»��·�µ�£µ¬̧�µ¥Â¨³nª�¨��โดยรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและ 

Å°�Î Êµ�³¦́�¦¼o Á¤ºÉ°n�¤°�����»��̧É�Îµ®��ÅªoÄ��́�µ�º Ê°�µ¥�¦³ÂÅ¢¢o µÂ¨³Å°�Î Êµ�(Power Purchase Agreement และ Steam 

Purchase Agreement)

¦µ¥Å�o�µ��µ¦�¦·�µ¦¦́�¦¼o Á¤ºÉ°Ä®o�¦·�µ¦Â öª

¦µ¥Å�o°ºÉ�¦́�¦¼o �µ¤Á���r��́�n°Å��̧ Ê

- ¦µ¥Å�o�°�Á�̧ Ê¥¦́�¦¼o �µ¤Á���r°�́¦µ�¨�°�Â���̧ÉÂ�o�¦·�

- ¦µ¥Å�oÁ�·��́��¨¦́�¦¼o Á¤ºÉ°�¨»n¤�¦·¬́�Á�·�·ทธิได้รับเงินปันผล 

2.22 การจ่ายเงนิปันผล 

เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทÄ�¦°�¦³¥³Áª¨µ�´��̧�¹É��̧É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦®¦º°

�̧É�¦³�»¤�¼o�º°®»o��°��¦·¬́�Å�o°�»¤�́·�µ¦�nµ¥Á�·��́��¨

2.23 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดําเนินงานได้ถกูรายงµ�Ä�¨�́¬�³Á�¸¥ª��́¦µ¥�µ�£µ¥Ä��̧É�ÎµÁ�°Ä®o�¼o ¤̧°Îµ�µ���́·�Ä�¼�»��oµ��µ¦�ÎµÁ�·��µ���¼o ¤̧

°Îµ�µ���́·�Ä�¼�»��oµ��µ¦�ÎµÁ�·��µ�®¤µ¥�¹��»��¨�̧É¤̧®�oµ�̧ÉÄ��µ¦��́¦¦�¦́¡¥µ�¦Â¨³�¦³Á¤·��¨�µ¦��·��́·�µ��°�nª�

�µ��ÎµÁ�·��µ���¹É�¡·�µ¦�µªnµ�º°��¦³�µ�Á�oµ®�oµ�̧É�¦·®µ¦�̧É�Îµการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

56

3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ 

�µ¦�Îµ�Ã¥�µ¥��́�̧Ä®¤n¤µÄ�o��·��́·�´ Ê�กลุ่มบริษัทได้Ä�oª·�̧�¦́�¥o°�®¨´���¨�¦³���̧É¤̧�n°���µ¦Á�·�¦ª¤Â¨³���µ¦Á�·�Á�¡µ³

บริษัทจากการนํา¤µ�¦�µ��µ¦��́�̧���́�̧É�12 และ���́�̧É�21 และการบญัชีสําหรับ°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·�Â¨³�µ¦�o °���́�ªµ¤Á̧É¥�

¤̧��́�n°Å��̧ Ê�

��Â���µ�³�µ¦Á�·�¦ª¤���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  22,769,849 47,306 22,817,155 

Á�·�¨��»�¦³¥³´ Ê� 709,415 - 709,415

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��· 9,757,683 62 9,757,745

¨¼�®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 6,096 - 6,096

Á�·��́��¨�oµ�¦́��µ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 7,599,111 - 7,599,111

Á�·���¦°��nµ¥Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 1,389 - 1,389

สินค้าคงเหลือ สทุธิ  6,240,700 (4,430) 6,236,270

°³Å®¨nÂ¨³ª́�»Á�¦ºÉ°���́¦�»��· 1,573,414 (5,629) 1,567,785

·��¦́¡¥r°�»¡�́�r�µ¦Á�·��̧É�¹��Îµ®��£µ¥Ä�®�¹É��̧ - 373,055 373,055

คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี     

และ�µ¦Á�· �®�oµ�·�¦°��́��́�̧nª��̧É®¤»�Áª̧¥� สทุธิ  - 6,794,361 6,794,361 

·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 5,602,871 (651,702) 4,951,169

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 54,260,528 6,553,023 60,813,551
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

57

3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ (ตอ่) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน 14,070 - 14,070

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 20,987,687 (4,407,159) 16,580,528

เงินล��»�°ºÉ��»��· 738,562 (6,431) 732,131

°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»��»��· 107,779 (7,821) 99,958

�̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r�»��· 48,232,187 (4,387) 48,227,800

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี - 3,586,267 3,586,267

สินทรัพย์อนพุนัธ์การเงิน  - 232,887 232,887

·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ�

- คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี 

      และการเปิดหน้าดนิรอตดับญัชี สทุธิ 28,361,321 (6,793,470) 21,567,851

- สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 67,307,590 (1,672,053) 65,635,537

- โครงการระหว่างการพฒันา  77,522 (774) 76,748

- คา่ความนิยม - 16,054,122 16,054,122

- ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 1,959,480 652,284 2,611,764

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 167,786,198 7,633,465 175,419,663

รวมสินทรัพย์ 222,046,726 14,186,488 236,233,214
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ (ตอ่) 

��Â���µ�³�µ¦Á�·�¦ª¤���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

®�̧ Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o�

®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�

Á�·��¼o¥º¤¦³¥³´ Ê��µ��µ��́�µ¦Á�·� 243,669 - 243,669

Á�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµ 2,989,277 113 2,989,390

Á�·���¦°�¦́�Â¨³Á�oµ®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 42 - 42

nª��°�Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦³£µ¥Ä�®�¹É��̧�»��· 8,143,911 (26,254) 8,117,657

®�̧ Ê·�°�»¡�́�r�µ¦Á�·��̧É�¹��Îµ®��£µ¥Ä�®�¹É��̧ - 257,452 257,452

®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ�

   - คา่เปิดหน้าดินและคา่ขนถ่านหินค้างจ่าย  5,687,609 - 5,687,609 

- �°�Á�̧ Ê¥�oµ��nµ¥ 376,179 (1,375) 374,804

   - คา่ภาคหลวงค้างจ่าย  1,426,963 7 1,426,970 

   - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  1,149,880 (14,975) 1,134,905

   - คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานค้างจ่าย  2,984,192 142 2,984,334 

- ®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 9,501,225 (94,702) 9,406,523

¦ª¤®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥� 32,502,947 120,408 32,623,355

®�̧ Ê·�Å¤n®¤»�Áª̧¥�

Á�·��¼o¥º¤¦³¥³¥µª�µ��¦·¬́�°ºÉ� 26,374 1 26,375

เงินกู้ ยืมระยะยาว สทุธิ  61,119,311 (199,465) 60,919,846

หุ้นกู้  สทุธิ  27,749,525 1,305 27,750,830 

®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°��́��́�̧ - 8,031,739 8,031,739

สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอายุ  857,852 - 857,852 

®�̧ Ê·��́�µ�µ¥�nµ�®·�¦°��́��́�̧�»��· 8,465,018 - 8,465,018

®�̧ Ê·�°�»¡�́�r�µ¦Á�·� - 1,522,048 1,522,048

®�̧ Ê·�°ºÉ� 2,721,252 91 2,721,343

¦ª¤®�̧ Ê·�Å¤n®¤»�Áª̧¥� 100,939,332 9,355,719 110,295,051

¦ª¤®�̧ Ê·� 133,442,279 9,476,127 142,918,406
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัติ (ตอ่) 

��Â���µ�³�µ¦Á�·�¦ª¤���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

®�̧ Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o��(ตอ่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น     

�»��̧É°°�Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â öª 2,717,479 - 2,717,479

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น  5,058,329 - 5,058,329 

กําไรสะสม     

      จดัสรรแล้ว     

         - สํารองตามกฎหมาย  2,347,572 - 2,347,572 

- Îµ¦°�°ºÉ� 371,409 - 371,409

      ยงัไม่ได้จดัสรร  66,329,643 5,451,508 71,781,151 

องค์ประ�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o� 477,838 (840,431) (362,593)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  77,302,270 4,611,077 81,913,347 

nª�Å�oÁ̧¥�̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ��ª��»¤ 11,302,177 99,284 11,401,461

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 88,604,447 4,710,361 93,314,808

¦ª¤®�̧ Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°หุ้น 222,046,726 14,186,488 236,233,214



172				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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60

3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

งบÂ���µ�³�µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́����ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4,635,766 46,249 4,682,015 

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��· 436,067 - 436,067

¨¼�®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 588,200 2,299 590,499

Á�·��́��¨�oµ�¦́��µ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 18,133,874 3,761 18,137,635

เงินทดรองจ่µ¥Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 28,038 68 28,106

สินค้าคงเหลือ สทุธิ  255,611 (6,754) 248,857

°³Å®¨nÂ¨³ª́�»Á�¦ºÉ°���́¦�»��· 61,052 (5,669) 55,383

·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 289,994 5,050 295,044

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,428,602 45,004 24,473,606

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน  34 - 34 

Á�·�Ä®o�¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 65,262,951 261,599 65,524,550

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  11,314,002 (690,871) 10,623,131

Á�·�¨��»�°ºÉ��»��· 341,309 (5,267) 336,042

อสงัหาริมทรัพย์เ¡ºÉ°�µ¦¨��»��»��· 77,882 (7,232) 70,650

�̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r�»��· 226,676 (7,935) 218,741

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี  - 512,496 512,496 

·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ�

   - โครงการระหวา่งการพฒันา   10,338 (281) 10,057

   - สินทรัพย์ไม่หมนุเวีย�°ºÉ� 379,245 (4,857) 374,388

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77,612,437 57,652 77,670,089

รวมสินทรัพย์ 102,041,039 102,656 102,143,695
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

��Â���µ�³�µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́����ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

®�̧ Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o�

®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�

Á�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµ�¦·¬́�¥n°¥ 112,738 (534) 112,204

Á�·���¦°�¦́�Â¨³Á�oµ®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 6,110 (25) 6,085

เงินกู้¥º¤¦³¥³´ Ê��µ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 495,518 (2,349) 493,169

nª��°�Á�·��¼o¥º¤�̧É�¹��Îµ®���Îµ¦³£µ¥Ä�®�¹É��̧ 5,914,779 (26,261) 5,888,518

®�̧ Ê·�°�»¡�́�r�µ¦Á�·��̧É�¹��Îµ®��£µ¥Ä�®�¹É��̧ - 54,773 54,773

®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ�

- �°�Á�̧ Ê¥�oµ��nµ¥ 366,061 (1,376) 364,685

   - คา่ภาคหลวงค้างจ่าย  13,214 - 13,214 

- ®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 393,706 (90,526) 303,180

¦ª¤®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥� 7,302,126 (66,298) 7,235,828

®�̧ Ê·�Å¤n®¤»�Áª̧¥�

Á�·��¼o¥º¤¦³¥³¥µª�µ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 175,432 (832) 174,600

เงินกู้ ยืมระยะยาว สทุธิ  45,224,098 (200,189) 45,023,909

หุ้นกู้  สทุธิ  27,749,525 1,305 27,750,830 

สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอายุ  257,993 - 257,993 

®�̧ Ê·�°�»¡�́�r�µ¦Á�·��»��· - 1,349,258 1,349,258

®�̧ Ê·�°ºÉ� 4,474 1 4,475

¦ª¤®�̧ Ê·�Å¤n®¤»�Áª̧¥� 73,411,522 1,149,543 74,561,065

¦ª¤®�̧ Ê·� 80,713,648 1,083,245 81,796,893
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

��Â���µ�³�µ¦Á�·�Á�¡µ³�¦·¬́����ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

®�̧ Ê·�Â¨³nª��°��¼o�º°®»o��(ตอ่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น     

�»��̧É°°�Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â öª 2,717,479 - 2,717,479

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น  5,058,329 - 5,058,329 

กําไรสะสม     

      จดัสรรแล้ว     

            - สํารองตามกฎหมาย  354,051 - 354,051 

      ยงัไม่ได้จดัสรร  13,130,291 (625,745) 12,504,546

°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o� 67,241 (354,844) (287,603)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,327,391 (980,589) 20,346,802

¦ª¤®�̧ Ê·�Â¨³nª��°��¼o�ºอหุ้น 102,041,039 102,656 102,143,695
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

���ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Á¦È�¦ª¤Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ  ก่อนปรับปรุง 
 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

รายได้จากการขาย  117,337,168 (23,188) 117,313,980

ต้นทนุขาย  (72,525,759) 57,961 (72,467,798)

�ÎµÅ¦�́ Ê��o� 44,811,409 34,773 44,846,182

คา่ใช้จ่ายในการขาย  (9,119,993) (4,701) (9,124,694)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  (7,983,412) (769,921) (8,753,333)

คา่ภาคหลวง  (11,888,967) (6,104) (11,895,071)

กําไรจากการขาย 15,819,037 (745,953) 15,073,084

Á�·��́��¨¦́��µ��¦·¬́�°ºÉ� 18,631 38 18,669

�°�Á�̧ Ê¥¦́� 684,589 (406) 684,183

กําไร(ขาดทนุ)»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 1,325,356 (2,154,208) (828,852)

กําไรสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน  2,212,873 1,090,481 3,303,354 

�nµ�¦·®µ¦��́�µ¦Â¨³°ºÉ�Ç 1,287,224 4,854 1,292,078

�°�Á�̧ Ê¥�nµ¥ (3,470,293) 13 (3,470,280)

ต้นทนุทางการเงิน  (329,718) (1,257) (330,975)

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  2,872,585 (209,967) 2,662,618

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 20,420,284 (2,016,405) 18,403,879

ภาษีเงินได้    (6,120,512) 885,262 (5,235,250)

กําไรสุทธิสําหรับปี 14,299,772 (1,131,143) 13,168,629

กําไร(ขาดทุน)Á�È�Á¦È�°ºÉ�®΅�£µ¬̧

ผลกําไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเ�ºÉ°�µ¥ 127,604 (20,368) 107,236

ผลขาดทนุจาก�µ¦�o °���́�ªµ¤Á̧É¥��¦³ÂÁ�·�� - (59,487) (59,487)

nª�Â�n��µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ��µ��·��µ¦¦nª¤�oµ - (455,811) (455,811)

�¨�nµ��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��µ��µ¦Â�¨��nµ���µ¦Á�·� (2,549,555) (1,175,333) (3,724,888)

ขาดทุนÁ�È�Á¦È�°ºÉ�Îµ®¦́��̧ (2,421,951) (1,710,999) (4,132,950)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 11,877,821 (2,842,142) 9,035,679

กําไรต่อหุ้น (บาท) 32 3.419 (0.313) 3.106
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะบริษัทÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ  ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

รายได้จากการขาย  2,084,945 (843) 2,084,102

ต้นทนุขาย  (1,991,688) 650 (1,991,038)

กําไร�́ Ê��o� 93,257 (193) 93,064

คา่ใช้จ่ายในการขาย  (99,252) 832 (98,420)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  (1,765,000) 12,766 (1,752,234)

คา่ภาคหลวง  (14,442) (7) (14,449)

ขาดทุนจากการขาย (1,785,437) 13,398 (1,772,039)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 11,334,733 (60,264) 11,274,469

Á�·��́��¨¦́��µ��¦·¬́�°ºÉ� 10,571 (14) 10,557

�°�Á�̧ Ê¥¦́� 2,366,842 57 2,366,899

�µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� (134,717) 119,591 (15,126)

ขาดทนุสุทธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน   (76,412) (193,583) (269,995)

�nµ�¦·®µ¦��́�µ¦Â¨³°ºÉ�Ç 1,121,226 6,203 1,127,429

�°�Á�̧ Ê¥�nµ¥ (2,573,385) 218 (2,573,167)

ต้นทนุทางการเงิน  (118,671) (1,371) (120,042)

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 10,144,750 (115,765) 10,028,985

ภาษีเงินได้  - 264,289 264,289

กําไรสุทธิสําหรับปี 10,144,750 148,524 10,293,274

กําไร(ขาดทุน)Á�È�Á¦È�°ºÉ�®΅�£µ¬̧

ผลกําไร�µ��µ¦ª�́¤¼̈ �nµÁ�·�¨��»�Á�ºÉ°�µ¥ - 46,820 46,820

�¨�nµ��°�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��µ��µ¦Â�¨��nµ���µ¦Á�·� 58,525 (684,816) (626,291)

กําไร(ขาดทุน)Á�È�Á¦È�°ºÉ�Îµ®¦́��̧ 58,525 (637,996) (579,471)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 10,203,275 (489,472) 9,713,803

กําไรต่อหุ้น (บาท)  32 3.733 0.055 3.788



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				177

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

65

3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

งบ�¦³ÂÁ�·��¦ª¤Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิสําหรับปีก่อนภาษีเงินได้  20,420,284 (2,016,405) 18,403,879

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน    

-�nµÁºÉ°¤¦µ�µÂ¨³��́�Îµ®�nµยค่าใช้จ่ายตดัจ่าย  6,410,069 860,051 7,270,120 

-��́�Îµ®�nµ¥�̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r 559,999 22,559 582,558

-�¨�́¦µ¥�µ¦�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ�̧É�·��°µ�µ¦

         และอปุกรณ์  (3,336) (109) (3,445)

-�nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� 3,593 34,434 38,027

-�nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·� 26,071 (26,071) -

-�nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°�°³Å®¨nÂ¨³

ª́�»Á�¦ºÉ°���́¦ 166,195 (5,171) 161,024

-�°�Á�̧ Ê¥�nµ¥ 3,470,293 (13) 3,470,280

   - ต้นทนุทางการเงิน  329,718 1,257 330,975 

   - ด°�Á�̧ Ê¥¦́� (684,589) 406 (684,183)

   - ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  (2,872,585) 209,967 (2,662,618)

- Á�·��́��¨¦́��µ�Á�·�¨��»�°ºÉ� (18,631) (38) (18,669)

-�ÎµÅ¦�µ��µ¦�Îµ®�nµ¥°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»� (745) 745 -

-�ÎµÅ¦�µ��µ¦�Îµ®�nµ¥�̧É�·��อาคาร และอปุกรณ์   (7,624) (6) (7,630)

-��́�Îµ®�nµ¥Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�°ºÉ��»��· 674 (54) 620

   - (กําไร)ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน     

�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹ Ê��¦·� - 1,408,159 1,408,159

   - (กําไร)�µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥�

�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹ Ê��¦·� (6,332,494) 3,587,636 (2,744,858)

�¦³ÂÁ�·���n°��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�Á�·��»�®¤»�Áª̧¥� 21,466,892 4,077,347 25,544,239
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

งบ�¦³ÂÁ�·��¦ª¤Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

 หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ตอ่)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�Á�·��»�®¤»�Áª̧¥�

- ¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ 937,807 (329,002) 608,805

- ¨¼�®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 162 (112) 50

- Á�·���¦°��nµ¥Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 3,062 (36) 3,026

   - สินค้าคงเหลือ   (437,286) 7,239 (430,047)

- °³Å®¨nÂ¨³ª́�»Á�¦ºÉ°���́¦ (205,845) (1,051) (206,896)

- ·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 816,271 (1,108,438) (292,167)

   - คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชีและ

        การเปิดหน้าดินรอตดับญัชี   (5,770,158) (835,224) (6,605,382)

- ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (56,476) 870,679 814,203

- Á�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµ (746,531) (615,750) (1,362,281)

- Á�·���¦°�¦́�Â¨³Á�oµ®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ (224) 76 (148)

   - คา่เปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย   1,044,918 172,918 1,217,836

   - คา่ภาคหลวงค้างจ่าย   180,153 44,965 225,118

   - สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน     

        จากการเกษียณอายุ     479,855 120,939 600,794

- ®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (40,352) 894,335 853,983

- ®�̧ Ê·�°ºÉ� 326,122 407,028 733,150

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน   17,998,370 3,705,913 21,704,283

- �µ¦�nµ¥�°�Á�̧ Ê¥ (3,487,189) 14,031 (3,473,158)

   - การจ่ายภาษีเงินได้ (6,876,030) (2,952,721) (9,828,751)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 7,635,151 767,223 8,402,374
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏบิัต ิ(ตอ่) 
 

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 
 
  หน่วย: พนับาท 
 

  ก่อนปรับปรุง 
 ปรับปรุงรายการ 
 ย้อนหลัง 

 
 หลังปรับปรุง 

     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
   - เงินสดจ่ายสทุธิสําหรับเงินลงทนุระยะสัน้   (709,415)  (10,456)  (719,871) 
   - เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน   4,606   56   4,662  
   - เงินสดรับ(จ่าย)สทุธิจากเงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน   (1,479)  (450)  (1,929) 
   - เงินสดจ่ายสําหรับซือ้เงินลงทนุอ่ืน   (175,396)  3,092   (172,304) 
   - เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย   2,026,401   70,119   2,096,520  
   - เงินสดจ่ายเพื่อซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยและ     
        สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า  (45,000)   (1,209)  (46,209) 
   - เงินสดจ่ายสําหรับโครงการระหว่างพฒันา   (78,497)  (1,358)  (79,855) 
   - เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   (11,157,031)  781,728   (10,375,303) 
   - เงินสดจ่ายสญัญาเช่าการเงิน  -  (555,185)  (555,185) 
   - เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคาร     
          และอปุกรณ์   33,297   3,944   37,241  
   - เงินสดรับจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ   3,545   (3,545)  -    
   - ดอกเบีย้รับ   659,126   (1,721)  657,405  
   - เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการร่วมค้า   750,000   (141,226)  608,774  
   - เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทนุอ่ืน   18,631   22   18,653  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ   (8,671,212)  143,811   (8,527,401) 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏบิัต ิ(ตอ่) 
 

งบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 
 
  หน่วย: พนับาท 
 

  ก่อนปรับปรุง 
 ปรับปรุงรายการ 
 ย้อนหลัง 

 
 หลังปรับปรุง 

     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
   - เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   10,145,114   (105,273)  10,039,841  
   - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   (13,156,338)  (799,700)  (13,956,038) 
   - เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   15,893,626   (43,789)  15,849,837  
   - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (10,753,860)  (121,127)  (10,874,987) 
   - เงินสดจ่ายสําหรับต้นทนุทางการเงิน   (486,702)  129,909   (356,793) 
   - เงินสดรับจากหุ้นกู้    6,000,000   (108,195)  5,891,805  
   - เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้    (2,000,000) -  (2,000,000) 
   - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท   (5,705,263) -  (5,705,263) 
   - เงินปันผลจ่ายให้แก่สว่นได้เสียท่ี     
         ไมมี่อํานาจควบคมุ   (5,463,614) -  (5,463,614) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน   (5,527,037)  (1,048,175)  (6,575,212) 
     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ   (6,563,098)  (137,141)  (6,700,239) 
กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ     
   รายการเทียบเทา่เงินสด   (189,574)  176,139   (13,435) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี   29,522,521   8,308   29,530,829  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี   22,769,849   47,306   22,817,155  
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

งบ�¦³ÂÁ�·��Á�¡µ³�¦·¬́�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

 หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 
 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กําไรสทุธิสําหรับปีก่อนภาษีเงินได้  10,144,750 (115,765) 10,028,985

ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)    

    จากการดําเนินงาน     

- �nµÁºÉ°¤¦µ�µÂ¨³��́�Îµ®�nµ¥�nµÄ�o�nµ¥��́�nµ¥ 60,279 (5,262) 55,017

- ��́�Îµ®�nµ¥�̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r 3,675 (117) 3,558

- �nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·� 19,704 288 19,992

- �nµÁ�ºÉ°�µ¦Á�̈ ºÉ°�Å®ª�oµ�°�°³Å®̈ nÂ ³̈ª́�»Á�¦ºÉ°���́¦ 6,014 88 6,102

- �°�Á�̧ Ê¥�nµ¥ 2,573,385 (218) 2,573,167

   - ต้นทนุทางการเงิน  118,671 1,371 120,042 

- �°�Á�̧ Ê¥¦́� (2,366,842) (57) (2,366,899)

   - เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย  (11,334,733) 60,264 (11,274,469)

- Á�·��́��¨¦́��µ�Á�·�¨��»�°ºÉ� (10,571) 14 (10,557)

- �ÎµÅ¦�µ��µ¦�Îµ®�nµ¥�̧É�·��°µ�µ¦�Â̈ ³°»��¦�r (3,423) 4 (3,419)

- ��́�Îµ®�nµ¥Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�°ºÉ� 674 (52) 622

   - (กําไร)ขาดทนุสทุธิจากอนพุนัธ์การเงิน  - 383,597 383,597 

   - (กําไร)�µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��̧É

¥�́Å¤nÁ�·��¹ Ê��¦·� 419,047 18,254 437,301

�¦³ÂÁ�·���n°��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�

   เงินทนุหมนุเวียน (369,370) 342,409 (26,961)
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏิบัต ิ(ตอ่) 

งบกระแสเงิน�Á�¡µ³�¦·¬́�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 

 หน่วย: พันบาท

 ก่อนปรับปรุง 

 ปรับปรุงรายการ 

 ย้อนหลัง  หลังปรับปรุง 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ตอ่)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�Á�·��»�®¤»�Áª̧¥�

- ¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ (24,039) (14,349) (38,388)

- ¨¼�®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ (48,495) (8,169) (56,664)

- Á�·���¦°��nµ¥Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 280,724 (5,918) 274,806

   - สินค้าคงเหลือ   145,100 (7,936) 137,164

- °³Å®¨nÂ¨³ª́�»Á�¦ºÉ°���́¦ 7,003 (1,138) 5,865

- ·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (16,785) (49,111) (65,896)

- ·��¦́¡¥rÅ¤n®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� (274,857) 17,334 (257,523)

- Á�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµบริษัทย่อย   (24,894) 4,130 (20,764)

- Á�·���¦°�¦́�Â¨³Á�oµ®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 6,965 (1,712) 5,253

   - คา่ภาคหลวงค้างจ่าย   (227) 11,199 10,972

   - คา่เปิดหน้าดินและคา่ขนถ่านหินค้างจ่าย   10,715 (10,715) -

   - สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการ

        เกษียณอาย ุ    8,820 8,587 17,407

- ®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉน   (357,222) 153,628 (203,594)

- ®�̧ Ê·�°ºÉ� (1,559) 191 (1,368)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน   (658,121) 438,430 (219,691)

- �µ¦�nµ¥�°�Á�̧ Ê¥ (2,506,757) (141,306) (2,648,063)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (3,164,878) 297,124 (2,867,754)
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏบิัต ิ(ตอ่) 
 
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 
 
  หน่วย: พนับาท 
 

  ก่อนปรับปรุง 
 ปรับปรุงรายการ 
 ย้อนหลัง 

 
 หลังปรับปรุง 

     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
   - เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่       
          กิจการที่เก่ียวข้องกนั     14,834,243  10,490     14,844,733  
   - เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่     
          กิจการที่เก่ียวข้องกนั   (10,619,834) -   (10,619,834) 
   - เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอ่ืน   4,606   56   4,662  
   - เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบริษัทย่อย   (3,210,500) 12,204   (3,198,296) 
   - เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุอ่ืน  -  684   684  
   - เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้เงินลงทนุอ่ืน   (20,000)  (295)  (20,295) 
   - เงินสดจ่ายเพ่ือโครงการระหว่างพฒันา   (1,851)  (232)  (2,083) 
   - เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์   (70,280)  1,069  (69,211) 
   - เงินสดรับจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์   3,965   915   4,880  
   - ดอกเบีย้รับ   3,928,091   (29,691)  3,898,400  
   - เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย   2,116,055   (31,941)  2,084,114  
   - เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทอ่ืน   10,571   (65) 10,506  
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ   6,975,066   (36,806)  6,938,260  
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3 ผลกระทบจากการนํานโยบายบัญชีใหม่มาใช้ปฏบิัต ิ(ตอ่) 
 

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่) 
 
  หน่วย: พนับาท 
 

  ก่อนปรับปรุง 
 ปรับปรุงรายการ 
 ย้อนหลัง 

 
 หลังปรับปรุง 

     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
   - เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   10,145,114   (105,273)  10,039,841  
   - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   (13,504,061)  231,577   (13,272,484) 
   - เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจากบริษัทย่อย   666,541        (166,103) 500,438  
   - เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   14,517,777   (64,135)  14,453,642  
   - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (10,124,642)  (117,075)  (10,241,717) 
   - เงินสดจ่ายสําหรับต้นทนุทางการเงิน   (162,153)  (1,002)  (163,155) 
   - เงินสดรับจากหุ้นกู้    6,000,000   (108,195)  5,891,805  
   - เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้    (2,000,000) -  (2,000,000) 
   - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท   (5,705,263)  -  (5,705,263) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน   (166,687)  (330,206)  (496,893) 
     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ   3,643,501   (69,888)  3,573,613  
กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ     
   รายการเทียบเทา่เงินสด   (69,969)  115,268   45,299  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี   1,062,234   869   1,063,103  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี   4,635,766   46,249   4,682,015  
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4 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 
 
4.1 ปัจจยัความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิน และการเปลี่ยนแปลงของราคานํา้มนั แผนการ 
จดัการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําให้เกิดความ
เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สดุเท่าท่ีเป็นไปได้ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ทาง
การเงิน อนัได้แก่สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินและสญัญาแลกราคาซือ้นํา้มนัเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
 
การบริหารความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางภายใต้นโยบายที่อนมุติัโดยคณะกรรมการของบริษัท  ส่วนงาน
บริหารการเงินของกลุ่มบริษัทจะทําการระบุ ประเมินและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วย
ปฏิบติังานตา่งๆ ภายในกลุม่บริษัท  
 

4.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มบริษัทมีการดําเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเกิดจาก 
สกุลเงินที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท อินโดนีเซียนรูเปียห์และเหรียญออสเตรเลีย กลุ่มบริษัทใช้สญัญาซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ  
 

4.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ โดยติดตามแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและประเทศไทย จดัสรรเงินกู้
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบีย้คงท่ีและอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการ
ลงทนุของกิจการ รวมถึงมีการพฒันาการใช้เคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทุน และการบริหาร
โครงสร้างหนีใ้นทกุประเทศที่ไปลงทนุให้เหมาะสม เช่น Interest Rate Swap ซึง่ใช้ในการบริหารสดัส่วนของอตัราดอกเบีย้คงที่ให้
สอดคล้องตอ่แนวโน้มของสถานการณ์ 
 

4.4 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาถ่านหนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาถ่านหินซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในตลาดโลก ในการบริหาร
ความเสี่ยงดงักลา่ว กลุม่บริษัทใช้สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินเพ่ือป้องกนัความผนัผวนของราคาถ่านหินจากการดําเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท และเน้นการสร้างความสมดลุของราคาถ่านหินจากสถานะโดยรวมของกลุ่มบริษัทจากการทําสญัญาขายถ่านหินทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว 
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4 �µ¦�́��µ¦�ªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦Á�·� (ตอ่)

4.5 �ªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦�́��ª��°�¦µ�µ�Î Êµ¤́�

�¨»n¤�¦·¬́�¤̧�ªµ¤Á̧É¥��µ��µ¦�´��ª��°�¦µ�µ�Î Êµ¤´��¹É�Á�·��µ��µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�¦µ�µ�Î Êµ¤´�Ä��¨µ�Ã¨��Ä��µ¦บริหาร 

�ªµ¤Á̧É¥��´��¨nµª��¨»n¤�¦· ¬́�Ä�o ´��µÂ¨�¦µ�µ�º Ê°�Î Êµ¤´�Á¡ºÉ°�o °��´��ªµ¤�´��ª��°�¦µ�µ�Î Êµ¤´��µ��µ¦�ÎµÁ�·��»¦�·�

ของกลุ่มบริษัท 

4.6 �ªµ¤Á̧É¥��oµ��µ¦Ä®o·�Á�ºÉ°

�¨»n¤�¦·¬́�Å¤n¤̧�µ¦�¦³�»��ª́°¥nµ�¤̧�´¥Îµ��́�°��ªµ¤Á̧É¥��oµ��µ¦Ä®o·�Á�ºÉ°��¨»n¤�¦·¬́�¤̧�Ã¥�µ¥�̧É�ÎµÄ®o¤´Éนใจได้ว่าการขาย

·��oµÂ¨³�µ¦Ä®o�¦·�µ¦�´ Ê�Á�È ��µ¦�µ¥·��oµÂ¨³�µ¦Ä®o�¦·�µ¦Â�n¨¼��oµ�̧É¤̧�¦³ª�́··�Á�ºÉ°°¥¼nÄ�¦³��́�̧É¤̧�ªµ¤Á®¤µ³¤��¨»n¤�¦·¬́�

�³�Îµ�́�µ°�»¡´��r�µ��µ¦Á�·�Â¨³ µ�Á�·���´��µ��́�µ¦Á�·��̧É¤̧�»�£µ¡Â¨³�ªµ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�̧É°¥¼nÄ�¦³��́¼���¨»n¤�¦·¬́�¤̧

นโ¥�µ¥�Îµ��́ª�Á�·��°��»¦�¦¦¤�µ¦Ä®o·�Á�ºÉ°��́�µ��́�µ¦Á�·�Â�n̈ ³¦µ¥

4.7 �ªµ¤Á̧É¥��oµ�£µ¡� n̈°�

�µ¦�´��µ¦�ªµ¤Á̧É¥��o µ�£µ¡�¨n°�°¥nµ�¦°��°�®¤µ¥�¹��µ¦�Îµ¦�Åªo �¹É�Á�·��Â¨³®¨´��¦́¡¥r �̧É ¤̧�¨µ�¦°�¦́�

อย่างÁ¡̧¥�¡°��ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦®µÂ®¨n�Á�·��»��̧ÉÁ¡̧¥�¡°Â¨³�ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�· ��µ�³�ªµ¤Á̧É¥��nª��µ��¦·®µ¦�µ¦Á�·�ของ

�¨»n¤�¦·¬́��´ Ê�Á�o µ®¤µ¥�³�Îµ¦��ªµ¤¥º�®¥»n�Ä��µ¦¦³�¤Á�·��»�Ã�¥�µ¦¦́�¬µª�Á�·�·�Á�ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤Á¡̧¥�¡°�Á�ºÉ°��µ�¨�́¬�³

�µ��»¦�·��̧É¤̧�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Å�o°¥¼n�¨°�Áª¨µ�
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5 �¦³¤µ��µ¦�µ��́��̧�̧ÉÎµ�́���o°¤¤�·�µ�Â¨³�µ¦Ä�oดุลยพนิิจ 

�µ¦�¦³¤µ��µ¦��o°¤¤�·�µ�Â¨³�µ¦Ä�o�»̈ ¥¡·�·��Å�o¤̧�µ¦�¦³Á¤·����ª�°¥nµ��n°Á�ºÉ°��Â¨³°¥¼n��¡º Ê��µ��°��¦³��µ¦�rในอดีต

Â¨³�́��¥́°ºÉ�Ç��¹É�¦ª¤�¹��µ¦�µ��µ¦�r�¹�Á®�»�µ¦�rÄ�°�µ���̧ÉÁ�ºÉ°ªnµ¤̧Á®�»�¨Ä��µ��µ¦�r��³�´ Ê�

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบญัชีและใช้�o°¤¤�·�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́Á®�»�µ¦�rÄ�°�µ����¨�°��µ¦�¦³¤µ��µ¦�µ���́�̧

°µ�Å¤n�¦���́�¨�̧ÉÁ�·��¹ Ê��¦·���¦³¤µ��µ¦�µ��µ¦��́�̧�̧ÉÎµ��́Â¨³�o°¤¤�·�µ��̧É¤̧�ªµ¤Á̧É¥�°¥nµ�Á�È �µ¦³Îµ��́�̧É°µ�Á�È �

Á®�»Ä®oÁ�·��µ¦�¦́��¦»�¥°���Á® º̈°�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�Ä�¦°�¦³¥³Áª¨µ��́�̧หน้า ได้แก่

ปริมาณถ่านหนิสํารอง

�¨»n¤�¦·¬́��¦³¤µ��µ¦�¦·¤µ��nµ�®·�Îµ¦°��µ��¦³¤µ��µ¦�̧É�¸�̧É»�Ä�Á�·�¡µ�·�¥r�̧É�µ�ªnµ�³�»�Å�o�´ Ê�Ã�¦��µ¦จากเหมือง 

โดยกลุ่มบริษัทได้ใช้ผลการศกึษาข้อมลูทางธรณีวทิยาและตวัอย่างจากการเจาะสํารวจในการประมาณการปริมาณถ่านหนิสํารอง  

ประมาณการการด้อยคา่ของคา่ความนิยม

กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีตามนโยบายการบัญชี�̧ÉÅ�o�¨nµªÄ�®¤µ¥Á®�»�o °�2.14 ¤¼¨�nµ�̧É�µ�ªnµ

�³Å�o¦́��º��°�®�nª¥·��¦́¡¥r�̧É�n°Ä®oÁ�·�Á�·��¡·�µ¦�µ�µ��µ¦�Îµ�ª�¤¼̈ �nµ�µ��µ¦Ä�o �

มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ Â¨³Á�¦ºÉ°�¤º°�µ��µ¦Á�·�°ºÉ�

¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤�°�Á�¦ºÉ °�¤º°�µ��µ¦Á�·��¹É�Å¤n¤̧�µ¦�º Ê°�µ¥Ä��¨µ��º Ê°�µ¥�¨n°�ª´�¤¼¨�nµÃ�¥Ä�o ª·�̧�µ¦�¸¦µ�µ��¨»n¤�¦· ¬́�Ä�o

�»̈ ¥¡·�·�Ä��µ¦Á º̈°�ª·�̧�µ¦Â¨³�´ Ê��o°¤¤�·�µ� �¹É�nª�Ä®�n°oµ�°·��µ��µ�³�°��¨µ��̧É¤̧°¥¼n���ª�́· Ê�¦°�¦³¥³Áª¨ารายงาน 

6 �µ¦�́��µ¦�ªµ¤Á̧É¥�Ä�nª��°��»�

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทนุของกลุ่ม�¦·¬́��´ Ê�Á¡ºÉ°�Îµ¦�Åªo�¹É��ªµ¤µ¤µ¦�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ�°¥nµ��n°Á�ºÉ°��°�

กลุ่มบริษัท Á¡ºÉ°¦o µ��¨�°�Â���n°�¼o �º°®»o�Â¨³Á�È ��¦³Ã¥��r�n°�¼o �̧É¤̧nª�Å�o Á̧¥°ºÉ��Â¨³Á¡ºÉ°�Îµ¦�Åªo�¹É�Ã�¦�¦o µ��°��»��̧É

Á®¤µ³¤Á¡ºÉ°¨��o��»��µ��µ¦Á�·��°��»�

ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทนุ กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

การออกหุ้นใหม่®¦º°�µ¦�µ¥�¦́¡¥r·�Á¡ºÉ°¨�£µ¦³®�̧ Ê·�
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า     
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อนิโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2556            
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พนัตัน) - 29,125 13,589 - - - - - 42,714 - 42,714 
            
รายได้จากการขาย 176,450 2,198,829 913,383 - - 191,403 - 12,205 3,492,270 (141,379) 3,350,891 
ต้นทนุขาย (166,152) (1,402,245) (699,417) - - (139,781) - (10,737) (2,418,332) 142,661 (2,275,671) 
กาํไรขัน้ต้น 10,298 796,584 213,966 - - 51,622 - 1,468 1,073,938 1,282 1,075,220 
อัตรากาํไรขัน้ต้น (%) 6% 36% 23%   27%   31%  32% 
สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า - - - 27,418 81,991 - (13,866) (110) 95,433 - 95,433 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (2,863) (127,363) (130,156) - - - - (1,508) (261,890) (9,771) (271,661) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (42,739) (32,317) (25,476) (15,930) (1,955) (17,771) - (930) (137,118) 7,199 (129,919) 
คา่ภาคหลวง (61) (265,958) (58,959) - - - - - (324,978) - (324,978) 
ดอกเบีย้รับ 146,565 8,847 237 4,520 19 733 - 17,514 178,435 (166,305) 12,130 
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน            
   ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี 111,200 379,793 (388) 16,008 80,055 34,584 (13,866) 16,434 623,820 (167,595) 456,225 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

76

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

     สาธารณรัฐ    

 ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 

 อินโดนีเซีย 

 ประเทศ 

 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 

 และประเทศ 

 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 

 ประชาชนจีน 

 สาธารณรัฐ 

 ประชาชนลาว  สํานักงานใหญ่  รวม 

การตัดบัญชี

 รายการ

ระหว่างกัน  รวม 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พันตัน) - 29,125 13,589 - - - - - 42,714 - 42,714

รายได้จากการขาย 176,450 2,198,829 913,383 - - 191,403 - 12,205 3,492,270 (141,379) 3,350,891

ต้นทนุขาย (166,152) (1,402,245) (699,417) - - (139,781) - (10,737) (2,418,332) 142,661 (2,275,671)

�ÎµÅ¦�́ Ê��o� 10,298 796,584 213,966 - - 51,622 - 1,468 1,073,938 1,282 1,075,220

°́�¦µ�ÎµÅ¦�́ Ê��oน (%) 6% 36% 23% 27% 31% 32%

สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า - - - 27,418 81,991 - (13,866) (110) 95,433 - 95,433

คา่ใช้จ่ายในการขาย (2,863) (127,363) (130,156) - - - - (1,508) (261,890) (9,771) (271,661)

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (42,739) (32,317) (25,476) (15,930) (1,955) (17,771) - (930) (137,118) 7,199 (129,919)

คา่ภาคหลวง (61) (265,958) (58,959) - - - - - (324,978) - (324,978)

�°�Á�̧ Ê¥¦́� 146,565 8,847 237 4,520 19 733 - 17,514 178,435 (166,305) 12,130

กําไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 

   ก่อนด°�Á�̧ Ê¥�nµ¥Â¨³£µ¬̧ 111,200 379,793 (388) 16,008 80,055 34,584 (13,866) 16,434 623,820 (167,595) 456,225
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตอ่)            
กําไรจากการดําเนินงานก่อน           
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี          456,225 
ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน           (27,036) 
กําไรสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน           27,005 
คา่บริหารจดัการและอื่นๆ           (62,384) 
ดอกเบีย้จ่าย           (116,240) 
ภาษีเงินได้           (90,119) 
สว่นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ี 
อํานาจควบคมุ  

   
 

   
 (84,796) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี - ส่วนที่เป็น 
ของบริษัทใหญ่  

   
 

   
 102,655 

           
สินทรัพย์ของสว่นงาน 25,307 1,137,269 1,680,791 173,421 2,209 259,357 - - 3,278,354 (14,787) 3,263,567 
สินทรัพย์ที่ไมส่ามารถปันส่วนได้           3,949,022 
สินทรัพย์รวม           7,212,589 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2555            
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พนัตัน) - 27,188 14,146 - - - - - 41,334 - 41,334 
            
รายได้จากการขาย 219,850 2,464,293 1,079,039 - - 194,371 - - 3,957,553 (182,808) 3,774,745 
ต้นทนุขาย (211,702) (1,391,456) (751,250) - - (152,067) - - (2,506,475) 174,283 (2,332,192) 
กาํไรขัน้ต้น 8,148 1,072,837 327,789 - - 42,304 - - 1,451,078 (8,525) 1,442,553 
อัตรากาํไรขัน้ต้น (%) 4% 44% 30%   22%   37%  38% 
สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า - - - 28,605 72,814 - (15,910) (22) 85,487 - 85,487 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (3,264) (132,657) (148,238) - - - - (35) (284,194) (9,501) (293,695) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร - (39,204) (38,239) (22,307) (2,582) (22,092) - (49,826) (174,250) 11,388 (162,862) 
คา่ภาคหลวง (470) (305,263) (75,091) - - - - - (380,824) (1,986) (382,810) 
ดอกเบีย้รับ - 13,943 1,495 5,488 19 687 - 164,364 185,996 (163,977) 22,019 
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน            
   ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี 4,414 609,656 67,716 11,786 70,251 20,899 (15,910) 114,481 883,293 (172,601) 710,692 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่)            
กําไรจากการดําเนินงานก่อน           
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี          710,692 
ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน           (26,745) 
กําไรสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน           106,244 
คา่บริหารจดัการและอื่นๆ           (87,258) 
ดอกเบีย้จ่าย           (111,647) 
ภาษีเงินได้           (167,747) 
สว่นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ี 
อํานาจควบคมุ  

   
 

   
 (151,856) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี – ส่วนที่เป็น 
ของบริษัทใหญ่  

   
 

   
 271,683 

           
สินทรัพย์ของสว่นงาน 37,428 1,339,468 1,800,222 188,502 918 250,625 - - 3,617,163 (12,524) 3,604,639 
สินทรัพย์ที่ไมส่ามารถปันส่วนได้           4,107,434 

สินทรัพย์รวม           7,712,073 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
งบการเงนิรวม 
หน่วย: พนับาท 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2556            
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พนัตัน) - 29,125 13,589 - - - - - 42,714 - 42,714 
            
รายได้จากการขาย 5,392,729 67,549,378 28,065,020 - - 5,877,509 - 387,273 107,271,909 (4,328,124) 102,943,785 
ต้นทนุขาย (5,080,989) (43,059,835) (21,465,960) - - (4,293,648) - (340,687) (74,241,119) 4,369,139 (69,871,980) 
กาํไรขัน้ต้น 311,740 24,489,543 6,599,060 - - 1,583,861 - 46,586 33,030,790 41,015 33,071,805 
อัตรากาํไรขัน้ต้น (%)  6%  36%  23%    27%    31%   32% 
สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า - - - 839,551 2,507,812 - (435,301) (3,204) 2,908,858 - 2,908,858 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (86,611) (3,900,722) (3,994,355) - - - - (47,794) (8,029,482) (301,390) (8,330,872) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (1,356,095) (995,082) (779,037) (486,431) (60,048) (547,064) - 15,643 (4,208,114) 218,801 (3,989,313) 
คา่ภาคหลวง (1,931) (8,173,198) (1,812,367) - - - - - (9,987,496) - (9,987,496) 
ดอกเบีย้รับ 4,650,509 271,002 7,256 138,013 574 22,385 - 389,992 5,479,731 (5,108,443) 371,288 
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน            
   ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี 3,517,612 11,691,543 20,557 491,133 2,448,338 1,059,182 (435,301) 401,223 19,194,287 (5,150,017) 14,044,270 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พนับาท 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตอ่)            
กําไรจากการดําเนินงานก่อน           
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี          14,044,270 
ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน           (780,416) 
กําไรสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน           784,463 
คา่บริหารจดัการและอื่นๆ           (1,936,000) 
ดอกเบีย้จ่าย           (3,575,432) 
ภาษีเงินได้           (2,787,047) 
สว่นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ี 
อํานาจควบคมุ  

   
 

   
 (2,598,841) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี – ส่วนที่เป็น 
ของบริษัทใหญ่  

   
 

   
 3,150,997 

           
สินทรัพย์ของสว่นงาน 830,409 37,317,904 55,152,789 5,690,559 72,480 8,510,442 - - 107,574,583 (485,200) 107,089,383 
สินทรัพย์ที่ไมส่ามารถปันส่วนได้           129,581,598 

สินทรัพย์รวม           236,670,981 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
งบการเงนิรวม 
หน่วย: พนับาท 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2555            
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พนัตัน) - 27,188 14,146 - - - - - 41,334 - 41,334 
            
รายได้จากการขาย 6,829,753 76,573,800 33,555,188 - - 6,040,022 - - 122,998,763 (5,684,783) 117,313,980 
ต้นทนุขาย (6,576,499) (43,224,410) (23,359,153) - - (4,723,126) - - (77,883,188) 5,415,390 (72,467,798) 
กาํไรขัน้ต้น 253,254 33,349,390 10,196,035 - - 1,316,896 - - 45,115,575 (269,393) 44,846,182 
อัตรากาํไรขัน้ต้น (%) 4% 44% 30%   22%   37%  38% 
สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า - - - 887,196 2,270,455 - (494,317) (716) 2,662,618 - 2,662,618 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (104,851) (4,065,990) (4,604,414) - - - - (1,089) (8,776,344) (348,350) (9,124,694) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร - (1,220,120) (1,190,774) (694,739) (80,431) (685,755) - (1,546,241) (5,418,060) 412,344 (5,005,716) 
คา่ภาคหลวง (14,450) (9,483,238) (2,335,285) - - - - - (11,832,973) (62,098) (11,895,071) 
ดอกเบีย้รับ - 432,893 46,585 170,584 601 21,369 - 5,108,996 5,781,028 (5,096,845) 684,183 
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน            
   ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี 133,953 19,012,935 2,112,147 363,041 2,190,625 652,510 (494,317) 3,560,950 27,531,844 (5,364,342) 22,167,502 

 



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				195

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

83 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พนับาท 

 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า   
     สาธารณรัฐ        

  ประเทศไทย 
 สาธารณรัฐ 
 อินโดนีเซีย 

 
 ประเทศ 
 ออสเตรเลีย 

 ประชาชนจีน 
 และประเทศ 
 มองโกเลีย  ประเทศไทย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

 
 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

 
 
 สาํนักงานใหญ่ 

 
 
 รวม 

การตัดบัญชี
 รายการ 

ระหว่างกัน  รวม 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่            
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ตอ่)            
กําไรจากการดําเนินงานก่อน           
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี          22,167,502 
ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน           (828,852) 
กําไรสทุธิจากอนพุนัธ์ทางการเงิน           3,303,354 
คา่บริหารจดัการและอื่นๆ           (2,767,845) 
ดอกเบีย้จ่าย           (3,470,280) 
ภาษีเงินได้           (5,235,250) 
สว่นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ี 
อํานาจควบคมุ  

   
 

   
 (4,727,409) 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี – ส่วนที่เป็น 
ของบริษัทใหญ่  

   
 

   
 8,441,220 

           
สินทรัพย์ของสว่นงาน 1,146,477 41,030,063 55,143,679 5,774,116 28,108 7,677,053 - - 110,799,496 (383,625) 110,415,871 
สินทรัพย์ที่ไมส่ามารถปันส่วนได้           125,817,343 

สินทรัพย์รวม           236,233,214 
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8 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

เงินสดในมือ 134 162 4,407 4,974 

Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤ 222,276 258,499 7,293,675 7,918,255

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา 223,506 481,331 7,334,030 14,743,926 

�´ÌªÂ¨�Á�·� - 4,897 - 150,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 445,916 744,889 14,632,112 22,817,155

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

เงินสดในมือ 13 14 435 435 

Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤ 25,859 44,709 848,532 1,369,500

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา - 103,229 - 3,162,080 

�´ÌªÂ¨�Á�·� - 4,897 - 150,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 25,872 152,849 848,967 4,682,015

Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��nµ¥�º�Á¤ºÉ°�ª��µ¤¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥°¥¼n�̧É¦o °¥¨³�0.50 ถึงร้อยละ 3.30 ต่อปี (พ.ศ. 2555 ร้อยละ 0.10  

ถงึร้อยละ 3.30 ตอ่ปี) 

Á�·� µ���µ�µ¦�¦³Á£��¦³�Îµ¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥°¥¼n�̧É¦o °¥¨³ 2.97 ถงึร้อยละ 8.22 ตอ่ปี (พ.ศ. 2555 ร้อยละ 0.30 ถงึร้อยละ 7.10 ตอ่ปี) 

��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 �´ÌªÂ¨�Á�·�¤̧°µ¥»��Á® º̈°�´�Â�nª�́°°�Á�È �¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ�·�µ¤Á�º°��Â¨³¤̧°´�¦µ�°�Á�̧ Ê¥°¥¼n�̧É

ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี  
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9 ¼̈�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��·

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�¦³�°��oª¥

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�- บคุคลภายนอก 280,638 319,807 9,208,745 9,796,192

หกั �nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� - (1,255) - (38,447)

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��· 280,638 318,552 9,208,745 9,757,745

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ

- บริษัทย่อย (หมายเหตขุ้อ 34) 452 530 14,808 16,237

- บคุคลภายนอก 9,840 13,739 322,894 420,835

10,292 14,269 337,702 437,072

หกั �nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� - (33) - (1,005)

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��· 10,292 14,236 337,702 436,067
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9 ¼̈�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��·�(ตอ่) 

¥°���Á® º̈°��́�¨nµªµ¤µ¦��Îµ¤µª·Á�¦µ³®r°µ¥»®�̧ ÊÅ�o��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�̧É°¥¼nÄ��Îµ®���Îµ¦³ 176,316 299,645 5,785,573 9,178,591

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�̧É�oµ��Îµ¦³¤̧��́�̧ Ê

- ไม่เกิน 3 เดือน 102,867 16,880 3,375,424 517,059 

- มากกว่า 3 เดือนแตไ่ม่เกิน 6 เดือน 156 3,089 5,123 94,630

- มากกว่า 6 เดือนแตไ่ม่เกิน 12 เดือน 926 127 30,384 3,903 

- มากกว่า 12 Á�º°��¹ Ê�Å� 373 33 12,241 1,004

- ¨¼�®�̧ Ê�µ¤�Îµ´É�«µ¨ ö¤¨³¨µ¥�¨µ� - 33 - 1,005

¦ª¤¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ 280,638 319,807 9,208,745 9,796,192

หกั �nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� - (1,255) - (38,447)

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��· 280,638 318,552 9,208,745 9,757,745

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�̧É°¥¼nÄ��Îµ®���Îµ¦³ 9,932 12,470 325,903 381,961

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�̧É�oµ��Îµ¦³¤̧��́�̧ Ê

- ไม่เกิน 3 เดือน 360 1,732 11,799 53,084 

- มากกว่า 3 เดือนแตไ่ม่เกิน 6 เดือน - - - - 

- มากกว่า 6 เดือนแตไ่ม่เกิน 12 เดือน - 1 - 18 

- มากกว่า 12 Á�º°��¹ Êนไป - 33 - 1,004 

- ¨¼�®�̧ Ê�µ¤�Îµ´É�«µ¨ ö¤¨³¨µ¥�¨µ� - 33 - 1,005

¦ª¤¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ 10,292 14,269 337,702 437,072

หกั �nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� - (33) - (1,005)

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�»��· 10,292 14,236 337,702 436,067
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10 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ถ่านหนิ 160,538 206,897 5,267,815 6,337,593 

ถ่านหนิระหวา่งทาง 3,205 - 105,156 - 

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·� (3,100) (3,100) (101,720) (94,956)

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦¨�¨��°�¤¼̈ �nµ�°��nµ�®·� (11) (208) (350) (6,367)

สินค้าคงเหลือ สทุธิ 160,632 203,589 5,270,901 6,236,270

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ถ่านหนิ 5,828 11,010 191,234 337,246 

ถ่านหนิระหวา่งทาง 3,205 - 105,156 - 

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·� (2,886) (2,886) (94,684) (88,389)

สินค้าคงเหลือ สทุธิ 6,147 8,124 201,706 248,857
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11 อนุพันธ์ทางการเงนิ 

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�  สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556      

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� 675 3,966 22,150 130,132

�́�µ�º Ê°�µ¥Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«¨nª�หน้า  172 62,493 5,640 2,050,632 

สญัญา Cross Currency Swap  - 45,508 - 1,493,275 

�́�µÂ¨�¦µ�µ�º Ê°�µ¥�nµ�®·� - 2,280 - 74,819

�́�µÂ¨�¦µ�µ�º Ê°�µ¥�Î Êµ¤�́ 1,121 - 36,790 -

รวมอนพุนัธ์ทางการเงิน 1,968 114,247 64,580 3,748,858

หกั nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� (675) (877) (22,150) (28,786)

�́�µ�º Ê°�µ¥Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«¨nª�®�oµ� - (27,698) - (908,856)

สญัญา Cross Currency Swap  - (45,508) - (1,493,275)

¦ª¤nª��̧ÉÅ¤n®¤»นเวียน (675) (74,083) (22,150) (2,430,917)

¦ª¤nª��̧É®¤»�Áª̧¥� 1,293 40,164 42,430 1,317,941

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�  สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� - 6,984 - 213,915

�́�µ�º Ê°�µ¥Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«¨nª�®�oµ� 19,782 828 605,942 25,376

สญัญา Cross Currency Swap  - 43,665 - 1,337,530 

�́�µÂ¨�¦µ�µ�º Ê°�µ¥�nµ�®·� - 6,617 - 202,679

รวมอนพุนัธ์ทางการเงิน 19,782 58,094 605,942 1,779,500

หกั nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� - (6,024) - (184,518)

�́�µ�º Ê°�µ¥Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«¨nª�®�oµ� (7,603) - (232,887) -

สญัญา Cross Currency Swap  - (43,665) - (1,337,530)

¦ª¤nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥� (7,603) (49,689) (232,887) (1,522,048)

¦ª¤nª��̧É®¤»�Áª̧¥� 12,179 8,405 373,055 257,452
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11 อนุพันธ์ทางการเงนิ (ตอ่)

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�  สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556      

สญั�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� 675 877 22,150 28,786

สญัญา Cross Currency Swap - 45,508 - 1,493,275

รวมอนพุนัธ์ทางการเงิน 675 46,385 22,150 1,522,061

หกั nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� (675) (877) (22,150) (28,786)

สญัญา Cross Currency Swap - (45,508) - (1,493,275)

¦ª¤nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥� (675) (46,385) (22,150) (1,522,061)

¦ª¤nª��̧É®¤»�Áª̧¥� - - - -

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�  สินทรัพย์ ®�̧ Ê·�

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555     

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� - 1,343 - 41,124

�́�µ�º Ê°�µ¥Á�·��¦µ�nµ��¦³Á�«¨nª�®�oµ - 828 - 25,376

สญัญา Cross Currency Swap - 43,665 - 1,337,531

รวมอนพุนัธ์ทางการเงิน - 45,836 - 1,404,031

หกั nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

�́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥� - (383) - (11,727)

สญัญา Cross Currency Swap - (43,665) - (1,337,531)

¦ª¤nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥� - (44,048) - (1,349,258)

¦ª¤nª��̧É®¤»�Áª̧¥� - 1,788 - 54,773

มลูคา่ยตุธิรรมของอนพุนัธ์�µ��µ¦Á�·���¹É�Å¤n¤̧�µ¦�º Ê°�µ¥Ä��¨µ��º Ê°�ายคล่องวดัมลูค่าโดยใช้วิธีการตีราคา �¹É�ª·�̧�µ¦�¸¦µ�µ��́�¨nµª

�³Ä�o�o°¤¼̈ �̧ÉÁ�· �Á�¥�n°µ�µ¦���Â¨³¤̧�ªµ¤�nµÁ�ºÉ°�º°
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การตีราคาแบบเฉพาะเจาะจงท่ีใช้ในการวดัมลูคา่ของอนพุนัธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย 
 
- มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้วดัมลูคา่ยติุธรรมโดยได้รับจากสถาบนัการเงินท่ีทําสญัญา 
- มลูค่ายติุธรรมของสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสญัญา Cross currency swap วดัมลูค่ายติุธรรมโดยการ

อ้างอิงสญัญาแลกเปลี่ยนปัจจบุนัสําหรับสญัญาท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 
- มลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินวดัมลูค่ายติุธรรมโดยอ้างอิงราคาตลาดที่เฉพาะเจาจงตาม API4 และ 

Newcastle coal indices 
- มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาแลกราคาซือ้ขายนํา้มนัวดัมลูคา่ยติุธรรมโดยอ้างอิงจากราคานํา้มนัจากสถาบนัการเงิน 

 
กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินที่สําคญัได้แก่ ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาถ่านหิน ความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคานํา้มนั และความเส่ียงจากสินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้  
เพ่ือพิจารณาในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
กลุม่บริษัทบริหารความเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้
 
สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุม่บริษัทมีสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าท่ีเปิดสถานะจํานวน 13.40 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ที่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 11,262 ถึง 12,301 อินโดนีเซียนรูเปียห์ ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจํานวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ที่อตัราแลกเปล่ียนระหว่าง 31.89 ถึง 32.43 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจํานวน 570.60 ล้านเหรียญสหรัฐ  ที่อตัราแลกเปล่ียน 
0.9832 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 จํานวน 86.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อตัราแลกเปล่ียนระหว่าง 9,470 
ถึง 10,038 อินโดนีเซียนรูเปียห์ ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ และจํานวน 249.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อตัราแลกเปลี่ยนระหวา่ง 30.7985 ถึง 
31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจํานวน 50.40 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อตัรา 6.4498 หยวน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ  และจํานวน 324.64  
ล้านหยวน ที่อตัรา 4.9176 บาท ต่อ 1 หยวน และจํานวน 423 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อตัราแลกเปลี่ยนระหว่าง 0.9487 เหรียญออสเตรเลีย 
ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ ) 
 
สัญญา Cross Currency Swap 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้ทําสญัญา Cross Currency Swap กบัสถาบนัการเงินเพ่ือช่วยในการบริหาร 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ และอตัราดอกเบีย้สําหรับหุ้นกู้ ในสกลุเงินบาทจํานวน 
15,000 ล้านบาท เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 489.35 ล้านเหรียญสหรัฐที่อตัราดอกเบีย้คงที่ โดยมีระยะเวลาของสญัญา
ตัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน พ.ศ. 2554  ถึงวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569  (พ.ศ. 2555 จํานวน 6,400 ล้านบาท เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ
จํานวน 208.96 ล้านเหรียญสหรัฐที่อตัราดอกเบีย้คงที่ โดยมีระยะเวลาของสญัญาตัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัที่  
1 เมษายน พ.ศ. 2569) 
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11 อนุพนัธ์ทางการเงนิ (ตอ่) 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Contracts) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้กับสถาบันการเงินเพ่ือช่วยในการบริหาร 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอตัราดอกเบีย้สําหรับเงินกู้ ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 343 ล้านเหรียญสหรัฐ  
จากอัตราดอกเบีย้ลอยตัวเป็นอัตราดอกเบีย้คงท่ี โดยมีระยะเวลาของสัญญาตัง้แต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันท่ี  
27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2555 จํานวน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงที่ โดยมี
ระยะเวลาของสญัญาตัง้แตว่นัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2557) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สําหรับหุ้นกู้ ในสกลุเงินบาทจํานวน 2,500 ล้านบาท จากอตัราดอกเบีย้คงที่เป็น
อตัราดอกเบีย้ลอยตวั โดยมีระยะเวลาของสญัญาตัง้แต ่16 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ 2555 สําหรับเงินกู้ ยืมในสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียจํานวน 140 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
จากอตัราดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ี โดยมีระยะเวลาของสญัญาตัง้แต่วนัที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัที่  
17 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
 
สัญญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหนิ (Coal Swap Contracts) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีสญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินซึ่งไม่มีการส่งมอบจริง โดยมีสญัญาแลกราคาซือ้
ขายถ่านหินที่เปิดสถานะไว้จํานวน 4,164,000 ตนั ซึง่มีราคาอยู่ระหว่าง 80.50 ถึง 87.25 เหรียญสหรัฐต่อตนั สญัญาดงักล่าว 
มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 1 ปี ผลตา่งระหวา่งราคาถ่านหินตามสญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินกบัราคาตลาดกําหนดโดยใช้
ราคาตาม API 4 Index และ Newcastle Coal Index (พ.ศ. 2555 สญัญาแลกราคาขายถ่านหินท่ีเปิดสถานะจํานวน 2,460,000 ตนั 
ซึง่มีราคาอยู่ระหวา่ง  87.10  ถึง  99.00  เหรียญสหรัฐตอ่ตนั)  
 
สัญญาแลกราคาซือ้ขายนํา้มัน (Oil Hedging Contracts) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีสญัญาแลกราคาซือ้ขายนํา้มนัที่เปิดสถานะไว้จํานวน 120,000 บาร์เรล ซึง่มีราคา
อยู่ระหว่าง 113.00 ถึง 115.75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (พ.ศ. 2555 จํานวน 1,260,000 บาร์เรล ซึง่มีราคาอยู่ระหว่าง 112.30  
ถึง 123.75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 1 ปี ผลต่างระหว่างราคานํา้มนัตามสญัญา
แลกราคาซือ้นํา้มนักบัราคาตลาดกําหนดโดยใช้ราคาตาม Gasoil 0.5%S  
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12 ·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ�

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 20,602 39,982 676,017 1,224,727 

เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ 9,621 20,430 315,682 625,797 

�°�Á�̧ Ê¥�oµ�¦́� 30 916 986 28,069

เงินทดรองจ่าย - Coal Industry Fund 45,031 53,144 1,477,639 1,627,900 

£µ¬̧¤¼̈ �nµÁ¡·É¤ 12,911 15,270 423,672 467,748

£µ¬̧®�́����̧É�nµ¥ 22,144 3,015 726,640 92,362

¨¼�®�̧ Ê°ºÉ� 31,718 28,879 1,040,764 884,566

รายได้ค้างรับ 2,966 - 97,327 -

¦ª¤·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 145,023 161,636 4,758,727 4,951,169

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,542 3,064 50,592 93,838 

เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ 20 23 660 699 

�°�Á�̧ Ê¥�oµ�¦́� 29 910 962 27,882

£µ¬̧¤¼̈ �nµÁ¡·É¤ 1,295 1,560 42,497 47,799

£µ¬̧®�́����̧É�nµ¥ 2,209 2,723 72,482 83,419

¨¼�®�̧ Ê°ºÉ� 1,046 1,352 34,312 41,407

¦ª¤·��¦́¡¥r®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 6,141 9,632 201,505 295,044
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงตามกลุ่ม Å�o��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม (ตามวธีิส่วนได้เสีย)

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
 ปรับปรุงใหม่

กลุ่มกิจการร่วมค้า 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั  185,568 198,787 6,089,170 6,089,172

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 48,320 48,320 1,585,566 1,480,130

Shanxi Gaohe Energy Company Limited 291,462 291,462 9,563,926 8,927,956

Hongsa Power Company Limited 29,963 32,098 983,200 983,200

Phu Fai Mining Company Limited 25 27 836 836

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 2,286 2,449 75,000 75,000

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าตามราคาทนุ 557,624 573,143 18,297,698 17,556,294

บวก   ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสะสม 13,506 (31,855) 443,148 (975,766)

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 571,130 541,288 18,740,846 16,580,528

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน)

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

กลุ่มบริษัทย่อย 

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล  จํากดั 102,434 102,434 3,361,239 3,137,728

BP Overseas Development Co., Ltd. 17,963 17,963 589,434 550,238

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั 183,547 183,547 6,022,840 5,622,341

�¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r�°·�Á�°¦rÁ��´É�Â�¨��Îµ��́ 62,926 39,972 2,064,827 1,224,405

บริษัท บ้านปพูลงังานใหม่ Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́ 2,887 2,887 94,718 88,419

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 369,757 346,803 12,133,058 10,623,131

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 £µ¥Ä�oÁ�ºÉ°�Å��°��́�µÁ�·��¼o Ã�¦��µ¦�(Project finance) ของกิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทต้องใช้

Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥Â®n�®�¹É�Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ°�Â®n�¤¼̈ �nµ�µ¤¦µ�µ�»��Îµ�ª��12,010 ล้านบาท และ 30.20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(พ.ศ. 2555 จํานวน 12,010 ล้านบาท และ 30.20 ล้านเหรียญสหรัฐ) Å�ªµ�Á�È �®¨�́�¦́¡¥r�Î Êµ�¦³��́��́�µ��́�µ¦Á�·�Îµ®รับ

เงินกู้ ยืมของกิจการร่วมค้าดงักล่าว 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�Á�·นลงทนุในบริษัทย่อยÂ¨³nª�Å�oÁ̧¥Ä��·��µ¦¦nª¤�oµÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

งบการเงนิรวม (ตามวธีิส่วนได้เสีย)

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปีหลงัปรับปรุงใหม่ 541,288 535,909 16,580,528 16,983,606 

�µ¦Á¡·É¤nª�Åด้เสียในกิจการร่วมค้า - 1,487 - 46,209 

รายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า (71,345) (72,483) (2,192,150) (2,252,995)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (118) 9,419 1,263,202 (282,901)

บวก  ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าในระหว่างปี 95,433 85,487 2,908,858 2,662,618 

         ส่วนแบง่กําไร(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 5,872 (18,531) 180,408 (576,009)

ยอดคงเหลือปลายปี 571,130 541,288 18,740,846 16,580,528

งบการเงนิเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน)

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปีหลงัปรับปรุงใหม่ 346,803 243,908 10,623,131 7,729,727 

�µ¦Á¡·É¤Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥ 22,954 102,895 705,285 3,198,305

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 804,642 (304,901)

ยอดคงเหลือปลายปี 369,757 346,803 12,133,058 10,623,131

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้ปรับโครงสร้างการลงทนุภายในกลุ่มบริษัท โดยการโอนสดัส่วนการลงทนุร้อยละ 75 

ของทนุจดทะเบียนของ Banpu Singapore Pte. Ltd. �¹É�Á�·¤�º°®»o�Ã�¥��¦·¬́���oµ��¼�¤·�Á�°¦́¨ จํากดั (บริษัทย่อย) ให้แก่ Asian 

American Coal Inc. (บริษัทย่อย) ทําให้สดัส่วนการลงทนุของบริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ใน Banpu Singapore Pte. Ltd. 

ลดลงเหลือร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียน 

Ä�¦³®ªnµ��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 �¦·¬́�Á¡·É¤Á�·�¨��»�Ä��¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r �°·�Á�°¦r Á��´É�Â�¨��Îµ��́��¹É�Á�È �

บริษัทย่อยจํานวน 22.96 ล้านเหรียญสหรัฐ 

รายได้เงนิปันผลรับจากกิจการร่วมค้า 

รายได้เงินปันผลจากกิจการร่วมค้าเป็นรายได้เงินปันผลจากบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 64.14 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. จํานวน 7.21 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 รายได้เงินปันผลจากบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 

จํานวน 72.48  ล้านเหรียญสหรัฐ)



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				207

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

95

13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่)

·��¦́¡¥r�®�̧ Ê·�Â¨³�ÎµÅ¦(ขาดทุน)สุทธิของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น�°�� »̈n¤�¦·¬́��¤̧�́��n°Å��̧ Ê

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 

สัดส่วน กําไร(ขาดทุน)
การถือหุ้น �̧É�·��°µ�µ¦ เงนิกู้ยืม ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ รายได้ กําไร(ขาดทุน) หลังหัก

�ºÉ°�¦·¬́� ร้อยละ  และอุปกรณ์ ·��¦́¡¥r°ºÉ�  สินทรัพย์รวม  ระยะยาว  ค้างจ่าย ®�̧ Ê·�°ºÉ� ®�̧ Ê·�¦ª¤  สุทธิ  จากการขาย  ก่อนภาษีเงนิได้  ภาษีเงนิได้  ภาษีเงนิได้ 

ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 50 382,732 263,992 646,724 204,784 10,098 281,119 496,001 150,723 273,175 91,156 9,164 81,992

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 40 42,009 60,049 102,058 - 3,590 7,729 11,319 90,739 42,092 (2,185) 990 (3,175)

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 45 289,006 192,162 481,168 69,819 - 208,924 278,743 202,425 223,541 51,170 10,986 40,184

Hongsa Power Company Limited 40 3,974 769,164 773,138 701,773 37,586 81,239 820,598 (47,460) - (13,863) - (13,863)

Phu Fai Mining Company Limited 37.50 - 18 18 - 2 6 8 10 - (1) - (1)

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 30 6,518 783 7,301 3,657 - 1,522 5,179 2,122 79 (110) - (110)

ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 50 402,815 321,551 724,366 256,786 11,552 322,997 591,335 133,031 288,205 70,245 (2,569) 72,814

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 40 35,918 74,479 110,397 - 2,819 9,758 12,577 97,820 46,324 3,465 872 2,593

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 45 300,144 26,971 327,115 85,196 - 87,661 172,857 154,258 174,767 35,881 4,399 31,482

Hongsa Power Company Limited 40 3,505 471,052 474,557 416,701 36,558 8,660 461,919 12,638 - (15,909) - (15,909)

Phu Fai Mining Company Limited 37.50 - 18 18 - 3 3 6 12 - (2) - (2)

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 30 1,729 859 2,588 - 2 210 212 2,376 - (19) 3 (22)

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่)

·��¦́¡¥r�®�̧ Ê·�Â¨³�ÎµÅ¦(ขาดทุน)สุทธิของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น�°�� »̈n¤�¦·¬́��¤̧�́��n°Å��̧ Ê

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 

สัดส่วน กําไร(ขาดทุน)
การถือหุ้น �̧É�·��°µ�µ¦ เงนิกู้ยืม ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ รายได้ กําไร(ขาดทุน) หลังหัก

�ºÉ°�¦·¬́� ร้อยละ  และอุปกรณ์ ·��¦́¡¥r°ºÉ�  สินทรัพย์รวม  ระยะยาว  ค้างจ่าย ®�̧ Ê·�°ºÉ� ®�̧ Ê·�¦ª¤  สุทธิ  จากการขาย  ก่อนภาษีเงนิได้  ภาษีเงนิได้  ภาษีเงนิได้ 

ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 50 382,732 263,992 646,724 204,784 10,098 281,119 496,001 150,723 273,175 91,156 9,164 81,992

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 40 42,009 60,049 102,058 - 3,590 7,729 11,319 90,739 42,092 (2,185) 990 (3,175)

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 45 289,006 192,162 481,168 69,819 - 208,924 278,743 202,425 223,541 51,170 10,986 40,184

Hongsa Power Company Limited 40 3,974 769,164 773,138 701,773 37,586 81,239 820,598 (47,460) - (13,863) - (13,863)

Phu Fai Mining Company Limited 37.50 - 18 18 - 2 6 8 10 - (1) - (1)

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 30 6,518 783 7,301 3,657 - 1,522 5,179 2,122 79 (110) - (110)

ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 50 402,815 321,551 724,366 256,786 11,552 322,997 591,335 133,031 288,205 70,245 (2,569) 72,814

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 40 35,918 74,479 110,397 - 2,819 9,758 12,577 97,820 46,324 3,465 872 2,593

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 45 300,144 26,971 327,115 85,196 - 87,661 172,857 154,258 174,767 35,881 4,399 31,482

Hongsa Power Company Limited 40 3,505 471,052 474,557 416,701 36,558 8,660 461,919 12,638 - (15,909) - (15,909)

Phu Fai Mining Company Limited 37.50 - 18 18 - 3 3 6 12 - (2) - (2)

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 30 1,729 859 2,588 - 2 210 212 2,376 - (19) 3 (22)
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่)

·��¦́¡¥r�®�̧ Ê·�Â¨³�ÎµÅ¦(ขาดทุน)»��·�°��·��µ¦¦nª¤�oµ�µ¤́�nª��µ¦�º°®»o��°�� »̈n¤�¦·¬́��¤̧�́��n°Å��̧ Ê (ตอ่)

 หน่วย: พันบาท 

สัดส่วน กําไร(ขาดทุน)
การถือหุ้น �̧É�·��°µ�µ¦ เงนิกู้ยืม ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ รายได้ กําไร(ขาดทุน) หลังหัก

�ºÉ°�¦·¬́� ร้อยละ  และอุปกรณ์ ·��¦́¡¥r°ºÉ�  สินทรัพย์รวม  ระยะยาว  ค้างจ่าย ®�̧ Ê·�°ºÉ� ®�̧ Ê·�¦ª¤  สุทธิ  จากการขาย  ก่อนภาษีเงนิได้  ภาษีเงนิได้  ภาษีเงนิได้ 

ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 50 12,558,827 8,662,529 21,221,356 6,719,690 331,350 9,224,541 16,275,581 4,945,775 8,393,579 2,800,845 281,579 2,519,266

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 40 1,378,450 1,970,415 3,348,865 - 117,788 253,626 371,414 2,977,451 1,293,326 (67,138) 30,431 (97,569)

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 45 9,483,325 6,305,523 15,788,848 2,291,002 - 6,855,563 9,146,565 6,642,283 6,868,531 1,572,249 337,560 1,234,689

Hongsa Power Company Limited 40 130,405 25,239,037 25,369,442 23,027,682 1,233,337 2,665,741 26,926,760 (1,557,318) - (425,957) - (425,957)

Phu Fai Mining Company Limited 37.50 - 578 578 - 60 197 257 321 - (45) - (45)

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 30 213,892 25,694 239,586 120,000 - 49,932 169,932 69,654 2,420 (3,390) - (3,390)

ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 50 12,338,853 9,849,619 22,188,472 7,865,753 353,858 9,893,907 18,113,518 4,074,954 8,958,314 2,183,431 (79,842) 2,263,273

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 40 1,100,229 2,281,418 3,381,647 - 86,336 298,908 385,244 2,996,403 1,439,896 107,691 27,114 80,577

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 45 9,193,897 826,155 10,020,052 2,609,692 - 2,685,191 5,294,883 4,725,169 5,432,309 1,115,292 136,746 978,546

Hongsa Power Company Limited 40 107,363 14,429,084 14,536,447 12,764,228 1,119,819 265,264 14,149,311 387,136 - (494,487) - (494,487)

Phu Fai Mining Company Limited 37.50 - 539 539 - 102 93 195 344 - (56) - (56)

บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั 30 52,964 26,308 79,272 - 50 6,420 6,470 72,802 - (596) 100 (696)
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่)

รายละเอียดของบริษัทย่อยÂ¨³nª�Å�oÁ̧¥Ä��·��µ¦¦nª¤�oµ�¤̧��́�n°Å��̧ Ê

สัดส่วนการลงทุนทางตรง

�¦³Á�«�̧É พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บริษัท จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ  อัตราร้อยละ  อัตราร้อยละ

� »̈n¤�̧É�º°®»o��µ��¦�

บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.99 99.99

BP Overseas Development Co., Ltd. Mauritius Islands ลงทนุในธุรกิจผลติและ 

จําหน่ายถ่านหนิ

100.00 100.00

บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์  จํากดั ประเทศไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99 99.99

�¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r�°·�Á�°¦rÁ��´É�Â�¨��Îµ��́ Mauritius Islands ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00

�¦·¬́���oµ��¼¡¨�́�µ�Ä®¤n�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́ ประเทศไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังานใหม่ 99.99 99.99

� »̈n¤�̧É�º°®»o��µ�°o°¤

บริษัท บ้านปู มนิเนอรัล จํากัด

�¹É�¤̧�¦·¬́�¥n°¥Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ���́�̧ Ê

บริษัทย่อย

1) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 100.00 100.00

2) �¦·¬́���oµ��¼�°·�Á�°¦rÁ��´É�Â� �̈�Îµ�ด́ ประเทศไทย ค้าถ่านหนิ 99.99 99.99

3) บริษัท ศลิามณี จํากดั ประเทศไทย ค้าถ่านหนิ 99.99 99.99

4) บริษัท ศลิามณีหนิอ่อน จํากดั ประเทศไทย ค้าถ่านหนิ 99.99 99.99

5) Banpu Coal LLC ประเทศมองโกเลีย ลงทนุในธุรกิจผลติและ 

จําหน่ายถ่านหนิ

100.00 100.00

6) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสงิคโปร์ ค้าถ่านหนิ 25.00 100.00

7) Banpu Coal Investment Company Limited Mauritius Islands ลงทนุในธุรกิจถ่านหนิ 100.00 100.00
8) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร์ ค้าถ่านหนิ 100.00 100.00

และบริษัทย่อย

- PT. Indo Tambangraya Megahและบริษัทย่อย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทนุในธุรกิจถ่านหนิ 65.00 65.00

- PT. Trubaindo Coal Mining สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.99 99.99

- PT. Indominco Mandiri สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.99 99.99

- PT. Kitadin สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.99 99.99

- PT. Bharinto Ekatama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.00 99.00

- PT. Jorong Barutama Greston สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.67 99.67

- PT. ITM Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.99 -

- PT. Tambang Raya Usaha Tama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 99.99 -

- BMS Coal sales Pte. Ltd. ประเทศสงิคโปร์ ค้าถ่านหนิ 100.00 -
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 
 
รายละเอียดของบริษัทย่อยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   สัดส่วนการลงทุนทางตรง 
 ประเทศที่   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

บริษัท จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ  อัตราร้อยละ  อัตราร้อยละ 
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ตอ่)     
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จาํกัด (ตอ่)     
8) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.      

    และบริษัทย่อย (ต่อ)     
- Hunnu Coal Pty Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 

- Hunnu Resources LLC และบริษัทย่อย ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน  100.00  100.00 
- Munkh Sumber Uul LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Golden Gobi Mining LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Great East Minerals LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  70.00  70.00 
- Bilegt Khairkhan Uul LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  80.00 
- Hunnu Power LLC ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน  100.00  100.00 
- Borganchan LLC ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน 100.00 100.00 
- Zuchid Ord LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  -  70.00 
- Munkhnoyon Suvraga LLC ประเทศมองโกเลีย ให้คําปรึกษาธุรกิจ  

   ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 
 90.00  90.00 

- Hunnu Investments Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสิงคโปร์ ค้าถ่านหิน  100.00  100.00 
- Hunnu Altai LLC และบริษัทย่อย ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 

- Hunnu Gobi Altai LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  80.00  80.00 
- Hunnu Altai Minerals LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 

กิจการร่วมค้า     
1) Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 40.00 40.00 
     

BP Overseas Development Co., Ltd.     
ซึง่มีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดงันี ้     
บริษัทย่อย     
Asian American Coal Inc. บริษัทย่อย  
    และกิจการร่วมค้า 

British Virgin  
Islands 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 
 

100.00 100.00 

1)  AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited  
   บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 

British Virgin 
Islands 

ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00 

2) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย  ประเทศสิงคโปร์ ค้าถ่านหิน 75.00 - 
- Banpu Australia Co. Pty Ltd.และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจถ่านหินและพลงังาน 100.00 100.00 

- AFE Investment Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจถ่านหินและพลงังาน 100.00 100.00 
- Banpu Australia Resources Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00 
- Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 

ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจผลิต 
   และจําหน่ายถ่านหิน 

100.00 100.00 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 
 
รายละเอียดของบริษัทย่อยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 

   สัดส่วนการลงทุนทางตรง 
 ประเทศที่   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

บริษัท จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ  อัตราร้อยละ  อัตราร้อยละ 

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ตอ่)     
BP Overseas Development Co., Ltd. (ตอ่)     
Asian American Coal Inc. บริษัทย่อย  
   และกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

    

2) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย (ตอ่)     
- Banpu Australia Co. Pty Ltd.และบริษัทย่อย (ตอ่)     

- Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

    

บริษัทย่อย     
- Centennial Inglenook Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Berrima Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Centennial Airly Pty Limited  ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Centennial Angus Place Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Centennial Coal Infrastructure Pty 

Limited 
ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 

- Centennial Clarence Pty Limited  ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Centennial Fassifern Pty Limited และ
บริษัทย่อย 

ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 

- Powercoal Pty Limited และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ถ่านหิน 

100.00 100.00 

- Elcom Collieries Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Huntley Colliery Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
- Mandalong Pastoral Management Pty 

Limited 
ประเทศออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ถ่านหิน 
100.00 100.00 

- Collieries Superannuation Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย บริการบําเหน็จพนกังาน  100.00  100.00 
- Powercoal Superannuation Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย บริการบําเหน็จพนกังาน  100.00  100.00 

- Centennial Northern Mining Services 
Pty Limited 

ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการเก่ียวกบัธุรกิจถ่านหิน  100.00  100.00 

- Centennial Mandalong Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Centennial Mannering Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Centennial Munmorah Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Centennial Myuna Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Centennial Newstan Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Centennial Northern Coal Services Pty 

Limited 
ประเทศออสเตรเลีย บริการทําเหมืองถ่านหิน  100.00  100.00 

- Centennial Coal Sales and Marketing 
   Pty Limited 

ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการด้านการขายและ
การตลาด 

 100.00  100.00 

- Charbon Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 
 

รายละเอียดของบริษัทย่อยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงัตอ่ไปนี ้(ตอ่) 
 

   สัดส่วนการลงทุนทางตรง 
 ประเทศที่   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

บริษัท จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ  อัตราร้อยละ  อัตราร้อยละ 

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ตอ่)     
BP Overseas Development Co., Ltd. (ตอ่)     
Asian American Coal Inc. บริษัทย่อย  
   และกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

    

2) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย (ตอ่)     
- Banpu Australia Co. Pty Ltd.และบริษัทย่อย (ตอ่)     

- Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

    

บริษัทย่อย     
- Hartley Valley Coal Company Pty 

Limited 
ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 

- Ivanhoe Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Preston Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Powercoal Employee Entitlements 

Company Pty Limited 
ประเทศออสเตรเลีย บริการบํานาญพนกังาน  100.00  100.00 

- Coalex Pty Limited และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
-  Clarence Coal Investments Pty 

Limited 
ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 

-  Clarence Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
-  Clarence Colliery Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 

- Centennial Springvale Holdings Pty 
Limited และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 

บริษัทย่อย     
- Centennial Springvale Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Boulder Mining Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
- Springvale Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  100.00  100.00 
กิจการร่วมค้า-กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั     
- Springvale Coal Sales Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ค้าถ่านหิน  50.00  50.00 

บริษัทร่วม     
- Port Kembia Coal Terminal Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการท่าเรือขนถ่าย  16.66  16.66 
กิจการร่วมค้า-การดําเนินงานท่ีควบคมุร่วมกนั    
-  Charbon Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  95.00  95.00 
-  Clarence Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  85.00  85.00 
-  Springvale Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  50.00  50.00 
- Angus Place Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจําหน่ายถ่านหิน  50.00  50.00 
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13 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่)

¦µ¥¨³Á°̧¥��°��¦·¬́�¥n°¥Â¨³nª�Å�oÁ̧¥Ä��·��µ¦¦nª¤�oµ�¤̧��́�n°Å��̧ Ê (ตอ่) 
สัดส่วนการลงทุนทางตรง

�¦³Á�«�̧É พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บริษัท จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ  อัตราร้อยละ  อัตราร้อยละ

� »̈n¤�̧É�º°®»o��µ�°o°¤ (ตอ่)
BP Overseas Development Co., Ltd. (ตอ่)

Asian American Coal Inc. บริษัทย่อย

   และกิจการร่วมค้า (ตอ่)

กิจการร่วมค้า
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลติและจําหน่ายถ่านหนิ 45.00 45.00

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์  จํากัด

�¹É�¤̧�¦·¬́�¥n°¥Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ���́�̧ Ê

บริษัทย่อย

1) บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั และกิจการร่วมค้า ประเทศไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 99.99 99.99

- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 50.00 50.00

กิจการร่วมค้า

- Hongsa Power Company Limited สปป. ลาว รับสมัปทานการผลติไฟฟ้า 40.00 40.00

- Phu Fai Mining Company Limited สปป. ลาว รับสมัปทานการทําเหมืองถ่านหนิ 37.50 37.50

�¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r �°·�Á�°¦r Á��́É�Â�¨��Îµ�́��

�¹É�¤̧�¦·¬́�¥n°¥ ��́�̧ Ê

Banpu Power Investment Co., Ltd.

   และบริษัทย่อย 

ประเทศสงิคโปร์ ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00

1) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 100.00

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

   และบริษัทย่อย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00

- Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 12.08 12.08

3) Zouping Peak Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสงิคโปร์ ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00

- Zouping Peak CHP Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 70.00 70.00

4) Pan-Western Energy Corporation LLC

   และบริษัทย่อย 

Cayman Islands ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00

- Tangshan BanpuHeat & Power Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 87.92 87.92

�¦·¬́���oµ��¼¡΅��µ�Ä®¤n�Ã±¨�· Ê�r��Îµ�́�

�¹É�¤̧�¦·¬́�¥n°¥ ��́�̧ Ê

1) บริษัท ไบโอฟเูอล Á�Áª¨°�Á¤��r�Ã±¨�· Ê���Îµ��́

        และกิจการร่วมค้า  

ประเทศไทย �¨·�Â¨³�Îµ®�nµ¥�Î Êµ¤�́�µ�

Á�º Ê°Á¡¨·��̧ª£µ¡

99.99 99.99

- บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จํากดั ประเทศไทย �¨·�Â¨³�Îµ®�nµ¥�Î Êµ¤�́�µ�

Á�º Ê°Á¡¨·��̧ª£µ¡

30.00 30.00

2) บริษัท ประจวบพลงังานลม จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.99 99.99

3) บริษัท มิตรภาพพลงังานลม จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.99 99.99

4) บริษัท เพชรเกษมพลงังานลม จํากดั ประเทศไทย ผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.99 99.99
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14 Á�·�¨��»�°ºÉ��»��·

งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์�¦³Á£�Á�ºÉ°�µ¥ 15,496 15,203 508,466 465,687

Á�·�¨��»��´ÉªÅ� 15,554 14,013 510,387 429,244

¦ª¤Á�·�¨��»�°ºÉ� 31,050 29,216 1,018,853 894,931

บวก �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµÁ�·�¨��»��µ¤

ราคายตุธิรรมสําหรับเงินลงทนุใน 

®¨�́�¦́¡¥r�¦³Á£�Á�ºÉ°�µ¥ (7,857) 29 (257,808) 900

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ�°�Á�·�¨��»�

Îµ®¦́�Á�·�¨��»��´ÉªÅ� (4,989) (5,344) (163,700) (163,700)

Á�·�¨��»�°ºÉ��»��· 18,204 23,901 597,345 732,131

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์�¦³Á£�Á�ºÉ°�µ¥ 1,868 3,504 61,302 107,336

Á�·�¨��»��´ÉªÅ� 7,470 5,271 245,130 161,464

¦ª¤Á�·�¨��»�°ºÉ� 9,338 8,775 306,432 268,800

บวก �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµÁ�·�¨��»��µ¤

ราคายตุธิรรมสําหรับเงินลงทนุใน 

®¨�́�¦́¡¥r�¦³Á£�Á�ºÉ°�µ¥ (201) 2,196 (6,621) 67,242

Á�·�¨��»�°ºÉ��»��· 9,137 10,971 299,811 336,042
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Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

103

14 Á�·�¨��»�°ºÉ��»��·�(ตอ่) 

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�Á�·�¨��»�°ºÉ�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ  23,901 13,709 732,131 434,453

�º Ê°Á�·�¨��»� 8,037 5,543 246,932 172,304

จําหน่ายเงินลงทนุตามราคาทนุ (3,717) - (114,207) -

ตดัจําหน่ายเงินลงทนุ  - (20) - (620)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�¤¼̈ �nµยตุธิรรม (7,851) 4,142 (232,522) 127,141

กําไร(ขาดทนุ)�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� (856) 344 (26,289) 10,699

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,310) 183 (8,700) (11,846)

ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 18,204 23,901 597,345 732,131

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 10,971 8,202 336,042 259,928

�º Ê°Á�·�¨��»� 2,752 653 84,558 20,295

จําหน่ายเงินลงทนุตามราคาทนุ (1,503) - (46,176) -

ตดัจําหน่ายเงินลงทนุ  - (20) - (620)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä�¤¼̈ �nµยตุธิรรม (2,531) 1,920 (76,251) 59,208

กําไร(ขาดทนุ)�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� (552) 216 (16,985) 6,696

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 18,623 (9,465)

ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 9,137 10,971 299,811 336,042
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15 °́�®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

�̧É�·� �̧É�·� �̧É�·� �̧É�·�

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท

��ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หลังปรับปรุง 

ราคาทนุ 3,437 108,921 2,306 73,094

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ (684) (21,691) - -

ราคาตามบญัชี สุทธิ หลงัปรับปรุง 2,753 87,230 2,306 73,094

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ราคาตามบญัชีต้นปี สุทธิ 2,753 87,230 2,306 73,094

Á¡·É¤�¹ Ê� 489 15,188 - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 21 (2,460) - (2,444)

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 3,263 99,958 2,306 70,650

��ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หลังปรับปรุง 

ราคาทนุ 3,954 121,129 2,306 70,650

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ (691) (21,171) - -

ราคาตามบญัชี สทุธิ หลงัปรับปรุง 3,263 99,958 2,306 70,650

ราคายตุธิรรม 3,557 108,952 2,306 70,650

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีต้นปี สุทธิ 3,263 99,958 2,306 70,650

ตดัจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย (767) (23,589) (767) (23,589)

จําหน่ายสินทรัพย์ราคาตามบญัชี (37) (1,116) - -

การด้อยคา่ (19) (599) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (34) 4,295 - 3,430

ราคาตามบญัชีปลายปี สุทธิ 2,406 78,949 1,539 50,491

��ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

ราคาทนุ 3,077 100,958 1,539 50,491

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ (671) (22,009) - -

ราคาตามบญัชี สุทธิ 2,406 78,949 1,539 50,491

ราคายตุธิรรม 2,789 94,181 1,539 50,491

�¨»n¤�¦·¬́�µ¤µ¦�®µ¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»�Å�o°¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º°�°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨งทนุของกลุ่มบริษัท

Å�o ¤̧�µ¦�¦³Á¤·�Ä®¤n���ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 Ã�¥�¼o �¦³Á¤·�°·¦³��¹É�¤̧�»�¤�´�·�°��¼o Á�̧É¥ª�µ�Ä�ª·�µ�̧¡Â¨³

¤̧�¦³��µ¦�rÄ��ÎµÁ¨�̧É�´ Ê�Â¨³�¦³Á£��°�°�́®µ¦·¤�¦́¡¥rÁ¡ºÉ°�µ¦¨��»��̧É¤̧�µ¦�¦³Á¤·��´ Ê�



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				217

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

105 

16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ  
 
  งบการเงนิรวม 
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน  เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ 

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          
ราคาทนุ 74,697 88,786 224,593 1,905,765 14,172 14,723 7,036 35,695 2,365,467 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (54,256) (100,665) (779,128) (10,104) (9,465) (3,887) - (957,505) 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยคา่ - - (72) (37) - - - - (109) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 74,697 34,530 123,856 1,126,600 4,068 5,258 3,149 35,695 1,407,853 
          
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555          
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 74,697 34,530 123,856 1,126,600 4,068 5,258 3,149 35,695 1,407,853 
ซือ้สินทรัพย์ 1,947 375 2,150 275,728 5,761 3,610 3,217 59,723 352,511 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (94) (6) (299) (88) (3) (464) - (954) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 5,913 10,020 2,694 320 627 555 (19,133) 996 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย (195) (495) (154) (17,057) (6) - (4) (830) (18,741) 
กลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่า - - 72 37 - - - - 109 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,570 (31) 240 18,359 (38) 175 (59) (116) 20,100 
คา่เสื่อมราคา - (10,321) (13,537) (158,499) (1,989) (2,196) (886) - (187,428) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 78,019 29,877 122,641 1,247,563 8,028 7,471 5,508 75,339 1,574,446 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555          
ราคาทนุ 78,019 94,338 236,616 2,164,401 18,970 18,955 9,208 75,339 2,695,846 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (64,461) (113,975) (916,838) (10,942) (11,484) (3,700) - (1,121,400) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 78,019 29,877 122,641 1,247,563 8,028 7,471 5,508 75,339 1,574,446 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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16 �̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r สุทธิ  

 งบการเงนิรวม

ส่วนปรับปรุง อาคารและ Á�¦ºÉ°��́�¦Â¨³ Á�¦ºÉ°���Â�n�Â¨³ Á�¦ºÉ°�¤º° สินทรัพย์

�̧É�·� �̧É�·� ·É�� ¼̈�¦oµ� อุปกรณ์โรงงาน Á�¦ºÉ°�Ä�oÎµ�́��µ� Á�¦ºÉ°�Ä�o ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

 พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ

��ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทนุ 74,697 88,786 224,593 1,905,765 14,172 14,723 7,036 35,695 2,365,467

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ - (54,256) (100,665) (779,128) (10,104) (9,465) (3,887) - (957,505)

หกั �nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ - - (72) (37) - - - - (109)

ราคาตามบญัชี สทุธิ 74,697 34,530 123,856 1,126,600 4,068 5,258 3,149 35,695 1,407,853

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 74,697 34,530 123,856 1,126,600 4,068 5,258 3,149 35,695 1,407,853

�º Ê°·��¦́¡¥r 1,947 375 2,150 275,728 5,761 3,610 3,217 59,723 352,511

จําหน่ายสนิทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (94) (6) (299) (88) (3) (464) - (954)

Ã°�Á�¨̧É¥�ประเภทสนิทรัพย์ - 5,913 10,020 2,694 320 627 555 (19,133) 996

ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย (195) (495) (154) (17,057) (6) - (4) (830) (18,741)

�¨�́¦µ¥�µ¦�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ - - 72 37 - - - - 109

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,570 (31) 240 18,359 (38) 175 (59) (116) 20,100

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ - (10,321) (13,537) (158,499) (1,989) (2,196) (886) - (187,428)

ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 78,019 29,877 122,641 1,247,563 8,028 7,471 5,508 75,339 1,574,446

��ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาทนุ 78,019 94,338 236,616 2,164,401 18,970 18,955 9,208 75,339 2,695,846

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ - (64,461) (113,975) (916,838) (10,942) (11,484) (3,700) - (1,121,400)

ราคาตามบญัชี สทุธิ 78,019 29,877 122,641 1,247,563 8,028 7,471 5,508 75,339 1,574,446
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิรวม 
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน  เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ 
          

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556          
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 78,019 29,877 122,641 1,247,563 8,028 7,471 5,508 75,339 1,574,446 
ซือ้สินทรัพย์ 2,322 - 531 171,602 2,340 2,751 1,156 61,900 242,602 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี (1,492) - (65) (3,566) (41) - (72) - (5,236) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 469 38,498 18,890 1,695 2,935 - (65,632) (3,145) 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย - (1) (386) (147) (309) (51) (155) (5,888) (6,937) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (11,212) (44) (970) (143,703) (206) (164) (271) (1,645) (158,215) 
คา่เสื่อมราคา - (1,384) (24,029) (154,903) (2,751) (3,211) (1,458) - (187,736) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 67,637 28,917 136,220 1,135,736 8,756 9,731 4,708 64,074 1,455,779 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556          
ราคาทนุ 67,637 94,295 273,540 2,073,623 20,764 23,480 9,153 64,074 2,626,566 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (65,378) (137,320) (937,887) (12,008) (13,749) (4,445) - (1,170,787) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 67,637 28,917 136,220 1,135,736 8,756 9,731 4,708 64,074 1,455,779 
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิรวม 
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน  เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554           
ราคาทนุ 2,367,236 2,813,740 7,117,622 60,395,980 449,114 466,578 222,967 1,131,221 74,964,458 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,719,446) (3,190,182) (24,691,523) (320,223) (299,944) (123,160) - (30,344,478) 
หกั  ค่าเผื่อการด้อยคา่ - - (2,272) (1,173) - - - - (3,445) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,367,236 1,094,294 3,925,168 35,703,284 128,891 166,634 99,807 1,131,221 44,616,535 
          

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555          
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,367,236 1,094,294 3,925,168 35,703,284 128,891 166,634 99,807 1,131,221 44,616,535 
ซือ้สินทรัพย์ 60,512 11,644 66,835 8,570,478 179,085 112,220 99,991 1,856,375 10,957,140 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (2,914) (173) (9,292) (2,728) (94) (14,409) - (29,610) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 183,781 311,442 83,736 9,962 19,503 17,244 (594,715) 30,953 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย (6,057) (15,382) (4,798) (530,184) (198) - (125) (25,814) (582,558) 
กลบัรายการค่าเผื่อการด้อยค่า - - 2,272 1,173 - - - - 3,445 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (31,844) (35,454) (123,272) (677,709) (7,289) (1,168) (6,223) (59,310) (942,269) 
คา่เสื่อมราคา - (320,807) (420,768) (4,926,646) (61,815) (68,245) (27,555) - (5,825,836) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,389,847 915,162 3,756,706 38,214,840 245,908 228,850 168,730 2,307,757 48,227,800 
          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555           
ราคาทนุ 2,389,847 2,889,715 7,247,939 66,299,051 581,088 580,637 282,052 2,307,757 82,578,086 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,974,553) (3,491,233) (28,084,211) (335,180) (351,787) (113,322) - (34,350,286) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,389,847 915,162 3,756,706 38,214,840 245,908 228,850 168,730 2,307,757 48,227,800 
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิรวม 
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน  เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
          

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556          
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,389,847 915,162 3,756,706 38,214,840 245,908 228,850 168,730 2,307,757 48,227,800 
ซือ้สินทรัพย์ 71,351 - 16,304 5,272,637 71,910 84,542 35,524 1,901,928 7,454,196 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี (45,841) - (2,007) (109,576) (1,247) - (2,218) - (160,889) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 14,424 1,182,898 580,399 52,085 90,193 - (2,016,596) (96,597) 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย - (37) (11,865) (4,525) (9,506) (1,576) (4,755) (180,923) (213,187) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (195,928) 61,824 266,101 (1,926,601) 12,707 15,934 2,027 90,336 (1,673,600) 
คา่เสื่อมราคา - (42,521) (738,311) (4,759,556) (84,539) (98,658) (44,797) - (5,768,382) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 2,219,429 948,852 4,469,826 37,267,618 287,318 319,285 154,511 2,102,502 47,769,341 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556          
ราคาทนุ 2,219,429 3,094,168 8,975,819 68,043,052 681,343 770,449 300,344 2,102,502 86,187,106 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (2,145,316) (4,505,993) (30,775,434) (394,025) (451,164) (145,833) - (38,417,765) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 2,219,429 948,852 4,469,826 37,267,618 287,318 319,285 154,511 2,102,502 47,769,341 
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ 
         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554         
ราคาทนุ 2,803 6,398 52,929 3,160 644 1,240 1,943 69,117 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,712) (4,868) (52,454) (2,562) (608) (611) - (63,815) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 91 1,530 475 598 36 629 1,943 5,302 
         
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ  91 1,530 475 598 36 629 1,943 5,302 
ซือ้สินทรัพย์ - 37 - 652 4 654 880 2,227 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (3) (35) (8) - - - (46) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 305 255 495 636 4 - (735) 960 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย - (83) - - - - (31) (114) 
คา่เสื่อมราคา (98) (274) (183) (399) (13) (221) - (1,188) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 298 1,462 752 1,479 31 1,062 2,057 7,141 
         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาทนุ 3,105 6,595 52,947 4,017 560 1,663 2,057 70,944 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,807) (5,133) (52,195) (2,538) (529) (601) - (63,803) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 298 1,462 752 1,479 31 1,062 2,057 7,141 
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ 
         

สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ  298 1,462 752 1,479 31 1,062 2,057 7,141 
ซือ้สินทรัพย์ - - - 425 18 195 385 1,023 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (39) (7) (35) - - - (81) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 61 21 140 - - (1,782) (1,560) 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย (1) (145) 6 (1) - (1) (8) (150) 
คา่เสื่อมราคา (44) (213) (153) (533) (10) (297) - (1,250) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 253 1,126 619 1,475 39 959 652 5,123 
         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาทนุ 2,642 3,497 45,343 4,117 472 1,639 652 58,362 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,389) (2,371) (44,724) (2,642) (433) (680) - (53,239) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 253 1,126 619 1,475 39 959 652 5,123 
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          
ราคาทนุ 88,830 202,762 1,677,374 100,151 20,409 39,313 61,574 2,190,413 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (85,936) (154,277) (1,662,317) (81,215) (19,285) (19,355) - (2,022,385) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,894 48,485 15,057 18,936 1,124 19,958 61,574 168,028 
         
สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ หลงัปรับปรุง 2,894 48,485 15,057 18,936 1,124 19,958 61,574 168,028 
ซือ้สินทรัพย์ - 1,147 - 20,261 117 20,322 27,364 69,211 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (89) (1,095) (263) (15) - - (1,462) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ 9,467 7,937 15,379 19,765 135 - (22,841) 29,842 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย - (2,570) - 2 - - (990) (3,558) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (184) (1,590) 466 (1,062) 19 (846) (2,109) (5,306) 
คา่เสื่อมราคา (3,055) (8,521) (6,753) (12,353) (406) (6,926) - (38,014) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ หลงัปรับปรุง 9,122 44,799 23,054 45,286 974 32,508 62,998 218,741 
         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555          
ราคาทนุ 95,102 202,026 1,621,861 123,041 17,167 50,930 62,998 2,173,125 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (85,980) (157,227) (1,598,807) (77,755) (16,193) (18,422) - (1,954,384) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ หลงัปรับปรุง 9,122 44,799 23,054 45,286 974 32,508 62,998 218,741 
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16 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ตอ่) 
 

  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื่องจักรและ  เครื่องตกแต่งและ  เครื่องมือ   สินทรัพย์  
  ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง  อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้สาํนักงาน  เครื่องใช้  ยานพาหนะ  ระหว่างก่อสร้าง  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ หลงัปรับปรุง 9,122 44,799 23,054 45,286 974 32,508 62,998 218,741 
ซือ้สินทรัพย์ - - - 13,071 558 5,988 11,816 31,433 
จําหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบญัชี - (1,187) (205) (1,067) - - - (2,459) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ - 1,862 654 4,311 - - (54,757) (47,930) 
ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่าย (37) (4,450) 187 (43) - (44) (230) (4,617) 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 556 2,490 1,359 3,212 85 2,104 1,555 11,361 
คา่เสื่อมราคา (1,341) (6,557) (4,786) (16,357) (333) (9,062) - (38,436) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 8,300 36,957 20,263 48,413 1,284 31,494 21,382 168,093 
         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาทนุ 86,706 114,760 1,487,862 135,098 15,496 53,791 21,382 1,915,095 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (78,406) (77,803) (1,467,599) (86,685) (14,212) (22,297) - (1,747,002) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 8,300 36,957 20,263 48,413 1,284 31,494 21,382 168,093 
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16 �̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r�»��·�(ตอ่) 

·��¦́¡¥r�µ¤�́�µÁ�nµ�µ¦Á�·��̧É�¨»n¤�¦·¬́�Á�È ��¼o Á�nµ�¹É�¦ª¤Â��Ä�¦µ¥�µ¦�oµ��o��¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ราคาทนุของสินทรัพย์ตามสญัญาเช่าการเงิน 54,108 42,064 1,775,477 1,288,503

หกั �nµÁºÉ°¤¦µ�µ³¤ (13,540) (11,598) (444,300) (355,268)

ราคาตามบญัชี สทุธิ 40,568 30,466 1,331,177 933,235

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 �̧É�·��°µ�µ¦Â¨³°»��¦�rÄ����µ¦Á�·�¦ª¤�Îµ�ª��114.38 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 จํานวน 

123.36 ล้านเหรียญสหรัฐ) Å�o�ÎµÅ����Îµ�°�Â¨³�Îµ�ÎµÁ¡ºÉ°Á�È �®¨�́�¦́¡¥r�Î Êµ�¦³��́วงเงินกู้ ยืม�̧É¥�́Å¤nÅ�oถกูเบกิใช้ 

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 �¨»n¤�¦·¬́�¤̧£µ¦³�¼�¡�́Á�̧É¥ª��́¦µ¥�nµ¥ n µ¥�»���́�̧ÉÅ�o�¨nµªÅªoÄ�®¤µ¥Á®�»�o°�35



226				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้

กลุ่มบริษัทคํานวณ£µ¬̧Á�·�Å�oÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 จากกําÅ¦»��·�µ�£µ¬̧�¹É�Å¤n¦ª¤nª�

Å�oÁ̧¥Ä��·��µ¦¦nª¤�oµ�Ã�¥¤̧°�́¦µ£µ¬̧��́�̧ Ê

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

ประเทศไทย ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 

ประเทศสิงคโปร์ ร้อยละ 17 ร้อยละ 17 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

สาธารณรัฐมอริเชียส ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 

ประเทศออสเตรเลีย ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

ประเทศมองโกเลีย  ร้อยละ 10 ถงึร้อยละ 25  ร้อยละ 10 ถงึร้อยละ 25 

17.1 ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧

17.1.1 ¦µ¥�µ¦®¤»�Áª̧¥�Â¨³Å¤n®¤»�Áª̧¥��°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·นได้รอการตดับญัชีµ¤µ¦�ª·Á�¦µ³®rÅ�o��́�̧ Ê

งบการเงนิรวม 

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧É�³Ä�o

ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 7,537 11,000 247,312 336,962

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧É�³Ä�o

ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 113,194 106,076 3,714,312 3,249,305

120,731 117,076 3,961,624 3,586,267

®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧

®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧É�³�nµ¥

ชําระภายใน 12 เดือน - - - -

®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧É�³�nµ¥

ชําระเกินกว่า 12 เดือน (245,710) (262,204) (8,062,634) (8,031,739)

(245,710) (262,204) (8,062,634) (8,031,739)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี สทุธิ (124,979) (145,128) (4,101,010) (4,445,472)
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.1 ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧ (ตอ่) 

17.1.1 ¦µ¥�µ¦®¤»�Áª̧¥�Â¨³Å¤n®¤»�Áª̧¥��°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧µ¤µ¦�ª·Á�¦µ³®rÅ�o��́�̧ Ê�(ตอ่) 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับ�ั�̧�̧É�³Ä�o

ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 4,903 11,546 160,890 353,659

·��¦́¡¥r£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�̧É�³Ä�o

ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 6,031 5,186 197,888 158,837

10,934 16,732 358,778 512,496

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีสําหรับรายการขาดทนุทางภาษี�̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o¥�Å��³¦́�¦¼o Å�oÅ¤nÁ�·��Îµ�ª��̧ÉÁ�È �Å�Å�o�n°��oµ�Â�nªnµ

�³¤̧�ÎµÅ¦�µ�£µ¬̧Ä�°�µ��Á¡̧¥�¡°�̧É�³Ä�o�¦³Ã¥��r�µ�£µ¬̧�´ Ê��
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

17.1 สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ตอ่) 
 

17.1.2 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี มีดงันี ้ 
 งบการเงนิรวม
 

 ณ วันที่ 
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2555

 เพิ่ม(ลด) 
 ในกาํไร 

หรือขาดทุน

 เพิ่ม(ลด)  
 ในกาํไร 
 หรือขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 ผลต่างจาก 
 การแปลงค่า 
 งบการเงนิ 

 ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555
 พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:   
   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,483 1,083 - - 4,566
ขาดทนุสะสมยกไป 7,095 7,554 - - 14,649
หนีส้ินอนพุนัธ์ทางการเงิน 6,705 2,462 - - 9,167
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของ
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 313 - (789) - (476)

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 13,198 1,679 - - 14,877
สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 21,211 1,190 2,978 - 25,379
สํารองการฟืน้ฟเูหมืองถ่านหิน 2,070 700 - - 2,770
สํารองสําหรับการรือ้ถอนและ 
การบรูณะ 485 26 - - 511

ภาษีการทําเหมืองถ่านหินและสินแร่
ในออสเตรเลีย - 38,647 - 63 38,710

สํารองอ่ืน 513 697 - - 1,210
อ่ืนๆ 7,747 (799) - - 6,948
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจาก
การแปลงคา่ฐานภาษี 125 (1,360) - - (1,235)

รวม 62,945 51,879 2,189 63 117,076
   

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี:   
   

สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า (2,629) (11,184) - - (13,813)
สิทธิในเหมืองถ่านหิน (491,359) 7,552 - - (483,807)
การป้องกนัความเส่ียงจากกระแสเงินสด (9,560) - 1,732 - (7,828)
ขาดทนุสะสมยกไป 79,976 24,947 - 3,180 108,103
คา่เผ่ืออะไหลแ่ละวสัดลุ้าสมยั - 775 - - 775
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (8,227) (476) - 952 (7,751)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,079 (258) - - 1,821
สํารองสําหรับการรือ้ถอนและการบรูณะ 2,764 707 - - 3,471
สํารองอ่ืน 135,169 (24,694) - 2,811 113,286
อ่ืนๆ 73,285 (18,647) - (30,156) 24,482
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจากการ
แปลงคา่ฐานภาษี - (943)                     -                       -  (943)

รวม          (218,502) (22,221) 1,732 (23,213)         (262,204)
สทุธิ 155,557 29,658 3,921 23,150 145,128
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17 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

17.1 สินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ตอ่) 
 

17.1.2 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี มีดงันี ้(ตอ่) 
 งบการเงนิรวม
 

 ณ วันที่ 
 1 มกราคม 

พ.ศ. 2556

 เพิ่ม(ลด) 
 ในกาํไร 

หรือขาดทุน

 เพิ่ม(ลด)  
 ในกาํไร 
 หรือขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 ผลต่างจาก 
 การแปลงค่า 
 งบการเงนิ 

 ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556
 พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ พนัเหรียญสหรัฐ
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี: 
   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,566 (514) - - 4,052
ขาดทนุสะสมยกไป 14,649 3,911 - - 18,560
หนีส้ินอนพุนัธ์ทางการเงิน 9,167 40 - - 9,207
การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของ
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย (476) - 1,888 - 1,412

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 14,877 1,614 - - 16,491
สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 25,379 (936) (1,750) - 22,693
สํารองการฟืน้ฟเูหมืองถ่านหิน 2,770 761 - - 3,531
สํารองสําหรับการรือ้ถอน  
และการบรูณะ  511 106 - - 617

ภาษีการทําเหมืองถ่านหินและสินแร่
ในออสเตรเลีย 38,710 - - (5,530) 33,180

สํารองอ่ืน 1,210 271 - - 1,481
อ่ืนๆ 6,948 8,711 - - 15,659
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจาก
การแปลงคา่ฐานภาษี (1,235) (4,917) - - (6,152)

รวม 117,076 9,047 138 (5,530) 120,731
   

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี:   
   

สว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า (13,813) (5,016) - - (18,829)
สิทธิในเหมืองถ่านหิน (483,807) 14,125 - - (469,682)
การป้องกนัความเสีย่งจากกระแสเงินสด (7,828) - 27,472 - 19,644
ขาดทนุสะสมยกไป 108,103 67,931 - (23,893) 152,141
คา่เผ่ืออะไหลแ่ละวสัดลุ้าสมยั 775 - - - 775
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (7,751) 48 - - (7,703)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,821 (360) - - 1,461
สํารองสําหรับการรือ้ถอน  
และการบรูณะ   3,471 376 - - 3,847

สํารองอ่ืน 113,286 (15,622) - (14,849) 82,815
อ่ืนๆ 24,482 (36,625) - 1,964 (10,179)
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจากการ
แปลงคา่ฐานภาษี (943) 943 - - -

รวม (262,204) 25,800 27,472 (36,778) (245,710)
สทุธิ (145,128) 34,847 27,610 (42,308) (124,979)



230				รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

118

17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.1 ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧ (ตอ่) 

17.1.2 ¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�¤̧��́�̧ Ê (ตอ่) 

งบการเงนิรวม

��ª́��̧É

 1 มกราคม 

พ.ศ. 2555

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไร 

หรือขาดทุน

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไร 

 หรือขาดทุน 

Á�È�Á¦È�°ºÉ�

 ผลต่างจาก 

 การแปลงค่า 

งบการเงนิ

��ª́��̧É

 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 110,389 33,662 - (4,180) 139,871

ขาดทนุสะสมยกไป 224,855 234,808 - (10,929) 448,734

®�̧ Ê·�°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·� 212,490 76,532 - (8,216) 280,806

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�
®¨�́�¦́¡¥rÁ�ºÉ°�µ¥ 9,909 - (24,203) (299) (14,593)

�nµÁºÉ°¤¦µ�µÂ¨³�nµ��́�Îµ®�nµ¥ 418,260 52,189 - (14,743) 455,706

สว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า 672,202 36,995 115,739 (47,534) 777,402

Îµ¦°��µ¦¢º Ê�¢¼Áหมืองถ่านหิน 65,601 21,758 - (2,509) 84,850

Îµ¦°�Îµ®¦́��µ¦¦º Ê°�°�
และการบรูณะ 15,370 808 - (525) 15,653

ภาษีการทําเหมืองถ่านหินและสินแร่
ในออสเตรเลีย - 1,201,269 - (15,506) 1,185,763

Îµ¦°�°ºÉ� 16,258 21,665 - (859) 37,064

°ºÉ�Ç 245,520 (24,841) - (7,847) 212,832

ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจาก
การแปลงคา่ฐานภาษี 3,961 (42,252) - 470 (37,821)

รวม 1,994,815 1,612,593 91,536 (112,677) 3,586,267

®�̧ Ê·�ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:

สว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (83,316) (347,633) - 7,835 (423,114)

สิทธิในเหมืองถ่านหิน (15,571,756) 234,740 - 517,234 (14,819,782)

�µ¦�o °���́�ªµ¤Á¸É¥��µ��¦³ÂÁ�·�� (302,968) - 62,822 362 (239,784)

ขาดทนุสะสมยกไป 2,534,535 775,430 - 1,402 3,311,367

�nµÁ�ºÉ°°³Å®¨nÂ¨³ª́�»̈ oµ¤¥́ - 24,089 - (350) 23,739

�nµÁºÉ°¤¦µ�µและคา่ตดัจําหนา่ย (260,724) (14,796) - 38,094 (237,426)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 65,886 (8,019) - (2,086) 55,781

Îµ¦°�Îµ®¦́��µ¦¦º Ê°�°�
และการบรูณะ 87,594 21,976 - (3,248) 106,322

Îµ¦°�°ºÉ� 4,283,668 (767,566) - (45,970) 3,470,132

°ºÉ�Ç 2,322,490 (579,607) - (992,960) 749,923

ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจาก
การแปลงคา่ฐานภาษี (29) (42,578) - 13,710 (28,897)

รวม (6,924,620) (703,964) 62,822 (465,977) (8,031,739)

สทุธิ (4,929,805) 908,629 154,358 (578,654) (4,445,472)
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.1 ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧ (ตอ่) 

17.1.2 ¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�¤̧��́�̧ Ê (ตอ่) 

งบการเงนิรวม

��ª́��̧É

 1 มกราคม 

พ.ศ. 2556

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไร 

หรือขาดทุน

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไร 

 หรือขาดทุน 

Á�È�Á¦È�°ºÉ�

 ผลต่างจาก 

 การแปลงค่า 

งบการเงนิ

��ª́��̧É

 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 139,871 (15,794) - 8,890 132,967

ขาดทนุสะสมยกไป 448,734 120,166 - 40,130 609,030

®�̧ Ê·�°�»¡�́�r�µ��µ¦Á�·� 280,806 1,226 - 20,087 302,119

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�
®¨�́�¦́¡¥rÁ�ºÉ°�µ¥ (14,593) - 58,991 1,934 46,332

�nµÁºÉ°¤¦µ�µÂ¨³�nµ��́�Îµ®�nµ¥ 455,706 49,592 - 35,831 541,129

สว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า 777,402 (28,747) (51,650) 47,658 744,663

Îµ¦°��µ¦¢º Ê�¢¼Á®¤º°��nµ�®·� 84,850 23,382 - 7,633 115,865

Îµ¦°�Îµ®¦́��µ¦¦º Ê°�°�
และการบรูณะ 15,653 3,257 - 1,336 20,246

ภาษีการทําเหมืองถ่านหินและสินแร่
ในออสเตรเลีย 1,185,763 - - (96,995) 1,088,768

Îµ¦°�°ºÉ� 37,064 8,327 - 3,206 48,597

°ºÉ�Ç 212,832 267,661 - 33,346 513,839

ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจาก
การแปลงคา่ฐานภาษี (37,821) (151,144) - (12,964) (201,929)

รวม 3,586,267 277,926 7,341 90,092 3,961,626

®�̧ Ê·�ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:

สว่นได้เสยีในกิจการร่วมค้า (423,114) (154,122) - (40,611) (617,847)

สิทธิในเหมืองถ่านหิน (14,819,783) 434,005 - (1,026,180) (15,411,958)

�µ¦�o °���́�ªµ¤Á¸É¥��µ��¦³ÂÁ�·�� (239,784) - 874,362 10,013 644,591

ขาดทนุสะสมยกไป 3,311,368 2,087,248 - (406,322) 4,992,294

�nµÁ�ºÉ°°³Å®¨nÂ¨³ª́�»̈ oµ¤¥́ 23,739 - - 1,691 25,430

�nµÁºÉ°¤¦µ�µÂ¨³�nµ��́�Îµ®�nµ¥ (237,426) 1,475 - (16,812) (252,763)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 55,780 (11,061) - 3,222 47,941

Îµ¦°�Îµ®¦́��µ¦¦º Ê°�°�
และการบรูณะ 106,322 11,553 - 8,359 126,234

Îµ¦°�°ºÉ� 3,470,131 (480,002) - (272,672) 2,717,457

°ºÉ�Ç 749,923 (1,125,278) - 41,346 (334,009)

ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจาก
การแปลงคา่ฐานภาษี (28,895) 9,487 - 19,404 (4)

รวม (8,031,739) 773,305 874,362 (1,678,562) (8,062,634)

สทุธิ (4,445,472) 1,051,231 881,703 (1,588,470) (4,101,008)
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.1 ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧ (ตอ่) 

17.1.2 ¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�¤̧��́�̧ Ê (ตอ่) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

��ª´��̧É

 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2555 

Á¡·É¤(ลด) ในกําไร 

 หรือขาดทุน 

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไรหรือ 

�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�

 ผลต่างจากการ 

แปลงค่างบการเงิน

��ª´��̧É�

 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 

 พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,572 112 - - 1,684

ขาดทนุสะสมยกไป 787 6,726 - - 7,513

อนพุนัธ์ทางการเงิน 6,705 2,462 - - 9,167

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�

®¨�́�¦́¡¥rÁ�ºÉ°�µ¥ (55) - (384) - (439)

°ºÉ�Ç - 37 - - 37

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก

การแปลงค่าฐานภาษี (404) (826) - - (1,230)

รวม 8,605 8,511 (384) - 16,732

งบการเงินเฉพาะบริษัท

��ª´��̧É

 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2556 

Á¡·É¤(ลด) ในกําไร 

 หรือขาดทุน 

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไรหรือ 

�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�

 ผลต่างจากการ 

แปลงค่างบการเงิน

��ª´��̧É�

 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 

 พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,684 6 - - 1,690

ขาดทนุสะสมยกไป 7,513 (4,316) - - 3,197

อนพุนัธ์ทางการเงิน 9,167 (106) - - 9,061

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�

®¨�́�¦́¡¥rÁ�ºÉ°�µ¥ (439) - 479 - 40

°ºÉ�Ç 37 1,148 - - 1,185

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการ

แปลงค่าฐานภาษี (1,230) (3,009) - - (4,239)

รวม 16,732 (6,277) 479 - 10,934
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.1 ·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧ (ตอ่) 

17.1.2 ¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�·��¦́¡¥rÂ¨³®�̧ Ê·�£µ¬̧Á�·�Å�o¦°�µ¦��́��́�̧�¤̧��́�̧ Ê (ตอ่) 

งบการเงินเฉพาะบริษัท

��ª´��̧É

 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2555 

Á¡·É¤(ลด) ในกําไร 

 หรือขาดทุน 

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไรหรือ 

�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�

 ผลต่างจากการ 

แปลงค่างบการเงิน

��ª´��̧É�

 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 49,835 3,481 - (1,717) 51,599

ขาดทนุสะสมยกไป 24,930 209,080 - (3,871) 230,139

อนพุนัธ์ทางการเงิน 212,490 76,532 - (8,216) 280,806

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�

หลกัทรัพ¥rÁ�ºÉ°�µ¥ (1,743) - (11,713) 239 (13,217)

°ºÉ�Ç - 1,107 - (247) 860

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการ

แปลงค่าฐานภาษี (12,811) (25,681) - 801 (37,691)

รวม 272,701 264,519 (11,713) (13,011) 512,496

งบการเงินเฉพาะบริษัท

��ª´��̧É

 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2556 

Á¡·É¤(ลด) ในกําไร 

 หรือขาดทุน 

Á¡·É¤(ลด) 

 ในกําไรหรือ 

�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ�

 ผลต่างจากการ 

แปลงค่างบการเงิน

��ª´��̧É�

 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 51,599 172 - 3,687 55,458

ขาดทนุสะสมยกไป 230,139 (132,624) - 7,383 104,898

อนพุนัธ์ทางการเงิน 280,806 (3,260) - 19,781 297,327

�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ¥»�·�¦¦¤�°�

®¨�́�¦́¡¥rÁ�ºÉ°�µ¥ (13,448) - 14,417 399 1,368

°ºÉ�Ç 1,091 25,442 - 12,284 38,817

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการ

แปลงค่าฐานภาษี (37,691) (92,434) - (8,965) (139,090)

รวม 512,496 (202,704) 14,417 34,569 358,778
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ต่อ) 

17.2 ภาษีเงินได้ 

17.2.1 £µ¬̧Á�·�Å�oÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย  

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:  

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัสําหรับ  

    กําไรทางภาษีสําหรับปี  103,516 163,255 3,184,312 5,074,629

การปรับปรุงจากงวดก่อน  2,323 1,327 71,376 41,247

£µ¬̧®�́����̧É�nµ¥Îµ®¦́�Á�·��́��¨ 19,127 32,823 582,590 1,028,003

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน 124,966 197,405 3,838,278 6,143,879

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:  

รายกµ¦�̧ÉÁ�·��µ��¨Â���nµ��´Éª�¦µª (34,847) (29,658) (1,051,231) (908,629)

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (34,847) (29,658) (1,051,231) (908,629)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 90,119 167,747 2,787,047 5,235,250

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั:      

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัสําหรับ      

    กําไรทางภาษีสําหรับปี  - - - -

รวมภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน - - - -

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:      

¦µ¥�µ¦�̧ÉÁ�·��µ��¨Â���nµ��´Éª�¦µª 6,277 (8,510) 202,704 (264,289)

รวมภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 6,277 (8,510) 202,704 (264,289)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 6,277 (8,510) 202,704 (264,289)

ภาษีหกั ณ �̧É�nµ¥Îµ®¦́�Á�·��́��¨Á�È �£µ¬̧®�́ ณ �̧É�nµ¥�µ�Á�·��́��¨�̧É�¦·¬́�¥n°¥Ä��nµ��¦³Á�«Å�o ¦́� โดยเงินปันผลดงักล่าว 

ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษีในการคํานวณภาษีเงินได้ ��́�´ Ê� ภาษีหกั ณ �̧É�nµ¥�¹�Å¤nµ¤µ¦��°�º�Å�o
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.2 ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

17.2.2 เงินได้สําหรับกําไร�n°�®�́£µ¬̧�°��¨»n¤�¦·¬́�¤̧¥°��Îµ�ª�Á�·��̧ÉÂ���nµ��µ��µ¦�Îµ�ª��ÎµÅ¦�µ���́�̧�¼��´�£µ¬̧�°��¦³Á�«�̧É

�¦·¬́�Ä®�n�´ Ê�°¥¼n�Ã�¥¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

กําไรก่อนภาษี 277,570 591,286 8,536,885 18,403,879

ภาษีคํานวณจากอตัราภาษี  

   ร้อยละ 19 (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 19) 52,738 113,001 1,620,440 3,512,431

ผลกระทบ: 

¦µ¥Å�o�̧ÉÅ¤n�o°�Á̧¥£µ¬̧ (127,912) (193,718) (3,930,224) (6,021,356)

คา่ใช้จ่µ¥�̧ÉÅ¤nµ¤µ¦�®�́£µ¬̧ 8,332 13,295 256,001 413,248

�µ��»��µ�£µ¬̧�̧ÉÅ¤nÅ�o��́�¹�Á�È �·��¦́¡¥r

   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

155,871 245,586 4,789,285 7,633,573

�µ¦ª�́¤¼̈ �nµÄ®¤nÁ�ºÉ°��µ��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)จากอตัรา

Â¨�Á�¨̧É¥������µ¦Á�·��»̈ Á�·�Á®¦̧¥�®¦́� 5,346 (23,376) 164,252 (726,602)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีบนงบสกลุเงิน 

   เหรียญสหรัฐ 2,083 (1,784) 64,016 (55,438)

�̈ �¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�°�́¦µ£µ¬̧ - 192 - 5,889

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี 513 3,622 15,748 112,595

การปรับปรุงจากงวดก่อน 2,323 1,358 71,376 42,203

°ºÉ� (9,175) (9,571) (281,891) 297,557

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 18,044 21,150

ภาษีเงินได้ 90,119 167,747 2,787,047 5,235,250
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงนิได้ (ตอ่) 

17.2 ภาษีเงินได้ (ตอ่) 

17.2.2 Á�·�Å�oÎµ®¦́��ÎµÅ¦�n°�®�́£µ¬̧�°��¨»n¤�¦·¬́�¤̧¥°��Îµ�ª�Á�·��̧ÉÂ���nµ��µ��µ¦�Îµ�ª��ÎµÅ¦�µ���́�̧�¼��´�£µ¬̧�°��¦³Á�«�̧É

�¦·¬́�Ä®�n�´ Ê�°¥¼n�Ã�¥¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧ Ê (ตอ่) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

กําไรก่อนภาษี 220,403 323,818 6,577,663 10,370,097

ภาษีคํานวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20  

   (พ.ศ. 2555: ร้อยละ 23) 44,081 64,763 1,315,533 2,074,019

ผลกระทบ: 

¦µ¥Å�o�̧ÉÅ¤n�o°�Á̧¥£µ¬̧ (43,027) (72,807) (1,322,059) (2,263,055)

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÅ¤nµ¤µ¦�®�́£µ¬̧ 555 786 17,041 24,421

�µ¦ª�́¤¼̈ �nµÄ®¤nÁ�ºÉ°��µ��ÎµÅ¦(ขาดทนุ) 

�µ�°�́¦µÂ �̈Á�¨̧É¥� 2,565 (3,091) 78,809 (96,091)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนงบการเงิน 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 1,960 (1,976) 60,228 (61,327)

�µ¦¦́�¦¼o �µ��»�³¤�°��ª��̧ÉÂ̈ o ª (396) - (12,135) -

�̈ �¦³���µ��µ¦Á�¨̧É¥�°�́¦µ£µ¬̧ - 192 - 5,889

ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี 539 3,623 65,287 51,855

ภาษีเงินได้ 6,277 (8,510) 202,704 (264,289)
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18 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิดหน้าดนิรอตัดบัญชี สุทธิ 

คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี Â¨³�µ¦Á�· �®�oµ�·�¦°��́��́�̧�»��·���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

nª��̧É®¤»�Áª̧¥�

- คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี - - - -

- คา่ใช้จ่ายในการเปิดหน้าดนิรอตดับญัชี 203,064 221,808 6,663,250 6,794,361

203,064 221,808 6,663,250 6,794,361

nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

- คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี 627,068 635,283 20,576,371 19,459,731

- คา่ใช้จ่ายในการเปิดหน้าดนิรอตดับญัชี 129,801 68,822 4,259,227 2,108,120

756,869 704,105 24,835,598 21,567,851

รวมค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี 

และการเปิดหน้าดินรอตดับญัชี สทุธิ 959,933 925,913 31,498,848 28,362,212
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18 ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิดหน้าดนิรอตัดบัญชี สุทธิ (ตอ่) 

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°��nµÄ�o �nµ¥Ä��µ¦Îµ¦ª�Â¨³¡´��µ¦°�´��´��̧�Â¨³�µ¦Á�· �®�o µ�·�¦°�´��´��̧Îµ®¦́��̧· Ê�»�

ª�́�̧É 31 ธนัวาคม ¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

��ª�́�̧É�1 มกราคม     

ราคาทนุ 4,517,106 3,259,589 138,366,185 103,300,282 

หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม (3,579,142) (2,534,775) (109,634,843) (80,330,078)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ (12,051) (12,051) (369,130) (381,899)

ราคาตามบญัชี สทุธิ 925,913 712,763 28,362,212 22,588,305

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม      

ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 925,913 712,763 28,362,212 22,588,305 

Á¡·É¤�¹ Ê�¦³®ªnµ��̧ 1,109,536 1,251,132 34,091,610 38,889,091

ตดัจําหน่ายเป็นคา่ใช้จ่ายระหวา่งปี (27,168) (10,700) (834,758) (332,587)

�¨�́¦µ¥�µ¦�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ 10,551 - 324,194 -

คา่ตดัจําหน่าย (956,366) (1,037,505) (29,385,315) (32,248,989)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (102,533) 10,223 (1,059,095) (533,698)

ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 959,933 925,913 31,498,848 28,362,122

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม      

ราคาทนุ 5,157,746 4,517,106 169,244,203 138,366,185 

หกั คา่ตดัจําหน่ายสะสม (4,196,314) (3,579,142) (137,696,152) (109,634,843)

�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o°¥�nµ (1,499) (12,051) (49,203) (369,130)

ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 959,933 925,913 31,498,848 28,362,212

¦µ¥�µ¦Á¡·É¤�¹ Ê�Â¨³��́�Îµ®�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹ Ê�Ã�¥nª�Ä®�nÁ�È �¦µ¥�µ¦Á�̧É¥ª��́�nµÄ�o�nµ¥Îµ®¦́��µ¦Á�· �®�oµ�·�Ã�¥�¨»n¤�¦·ษัทได้แสดง

�nµ��́�Îµ®�nµ¥�̧ÉÁ�·��¹ Ê�Ä�¦³®ªnµ�ปีไว้ภายใต้หวัข้อต้นทนุขายในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และ�¨»n¤�¦·¬́�Â��¦µ¥�µ¦Á¡·É¤�¹ Êนและ

ตดัจําหน่ายเป็นจํานวนสทุธิภายใต้กิจกรรมการดําเนินงานในงบกระแสเงินสด 
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19 สิทธิในเหมืองถ่านหนิ สุทธิ 

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�·��·Ä�Á®¤º°��nµ�®·�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 2,142,739 2,241,727 65,635,537 71,043,013 

คา่ตดัจําหน่าย (91,724) (98,988) (2,818,339) (3,076,834)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 4,483,973 (2,330,642)

ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 2,051,015 2,142,739 67,301,171 65,635,537

20 โครงการระหว่างการพัฒนา 

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�Ã�¦��µ¦¦³®ªnµ��µ¦¡�́�µÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปี 2,506 21,289 76,748 674,689 

Á¡·É¤�¹ Ê�¦³®ªnµ��̧ 101 2,569 3,104 79,855

Ã°�Á�¨̧É¥��¦ะเภทสินทรัพย์ - (21,352) - (663,718)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 5,678 (14,078)

ยอดคงเหลือปลายปี 2,607 2,506 85,530 76,748

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปี 328 261 10,057 8,285 

Á¡·É¤�¹ Ê�¦³®ªnµ��̧ 4 67 119 2,083

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 725 (311)

ยอดคงเหลือปลายปี 332 328 10,901 10,057
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สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

128 

21 ค่าความนิยม 
 
  งบการเงนิรวม 
  หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พนับาท 
  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
     ปรับปรุงใหม่ 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     
ราคาทนุ 524,103 524,103 16,054,122 16,609,462 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ - - - - 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 524,103 524,103 16,054,122 16,609,462 
     
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม      
ราคาตามบญัชีต้นปี สทุธิ 524,103 524,103 16,054,122 16,609,462 
รายการปรับปรุง 17 - 522 - 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - - 1,143,631 (555,340) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 524,120 524,103 17,198,275 16,054,122 
     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม      
ราคาทนุ 524,120 524,103 17,198,275 16,054,122 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่ - - - - 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 524,120 524,103 17,198,275 16,054,122 
 
ค่าความนิยมเกิดจากการรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับัญชี ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการซือ้ธุรกิจ  
ซึง่ได้แก่ สิทธิในเหมืองถ่านหิน คา่ความนิยมดงักลา่วไมส่ามารถนํามาเป็นคา่ใช้จ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้ของกลุม่บริษัท 
 
การทดสอบการด้อยค่าค่าความนิยม 

 
ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าโดยการพิจารณาเพ่ือการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ โดย
พิจารณากําไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของ
ตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีใช้สอดคล้องกบัประมาณการท่ีรวมอยู่ในรายงานของอตุสาหกรรม ซึง่อตัราคิดลดต้อง
เป็นอตัราก่อนหกัภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นงานนัน้ ๆ  



รายงานประจำาปี	2556		บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)				241
บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

129

22 เงนิกู้ยืม¦³¥³́ Ê�จากสถาบันการเงนิ 

งบการเงนิรวม 

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 Á�·��¼o¥º¤¦³¥³´ Ê��µ��µ��́�µรเงินเป็นเงินกู้ ยืมในสกุลเงินหยวนจํานวน 86.70 ล้านหยวน และ

สกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 สกุลเงินหยวนจํานวน 50 ล้านหยวน) เงินกู้ ยืมดงักล่าวมีอัตรา

�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³�5.88 ต่อปี และร้อยละ 0.85 ถึงร้อยละ 0.92 ต่อปี ตามลําดบั (พ.ศ. 2555 ร้อยละ 6.16 ต่อปี) โดยมีกําหนดชําระคืน

ภายใน 1 ปี 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

��ª´��̧É �31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 Á�·��¼o ¥º¤¦³¥³´ Ê��µ��µ�´��µ¦Á�·�Á�È �เงินกู้ ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน  

118 ล้านเหรียญสหรัฐ ¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥ร้อยละ 0.85 ถงึร้อยละ 0.90 ตอ่ปี โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 1 ปี  
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23 ®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ�

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 250,076 290,659 8,205,907 8,903,349 

Á�oµ®�̧ Ê°ºÉ� 61 65 2,000 2,000

£µ¬̧Á�·�Å�o®�́����̧É�nµ¥�oµ��nµ¥ 29,900 5,404 981,137 165,528

£µ¬̧¤¼̈ �nµÁ¡·É¤�oµ��nµ¥ 9,621 7,095 315,684 217,346

Á�oµ®�̧ Ê�Î Êµประกนัผลงาน 1,984 3,085 65,100 94,503 

เงินปันผลค้างจ่าย 49 775 1,600 23,797 

°ºÉ� ๆ 17,142 - 562,454 -

¦ª¤®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 308,833 307,083 10,133,882 9,406,523

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 6,179 8,309 202,742 254,522 

Á�oµ®�̧ Ê°ºÉ� 61 65 2,000 2,000

£µ¬̧Á�·�Å�o®�́����̧É�nµ¥�oµ��nµ¥ 543 611 17,814 18,709

£µ¬̧¤¼̈ �nµÁ¡·É¤�oµ��nµ¥ 165 159 5,436 4,881

Á�oµ®�̧ Ê�Î Êµประกนัผลงาน 10 28 334 866 

เงินปันผลค้างจ่าย - 725 - 22,202

¦ª¤®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥�°ºÉ� 6,958 9,897 228,326 303,180
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ 

เงินกู้ ยืม ประกอบด้วย 

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

nª��̧É®¤»�Áª̧¥�

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 273,627 260,107 8,978,701 7,967,498

®�̧ Ê·��µ¤�́�µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·� สทุธิ 7,009 4,902 229,978 150,159

รวมส่วนหมนุเวียน สทุธิ 280,636 265,009 9,208,679 8,117,657

nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 1,416,599 1,743,777 46,483,688 53,414,665

�¦µµ¦®�̧ ÊÁ�°�µ¥Â��Á�¡µ³Á�µ³���สทุธิ 

(Private Placement Notes) 222,839 223,794 7,312,177 6,855,168

®�̧ Ê·��µ¤�́�µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·��»��· 32,714 21,220 1,073,471 650,013

รวมส่วนไม่หมนุเวียน สทุธิ 1,672,152 1,988,791 54,869,336 60,919,846

รวมเงินกู้ ยืม สทุธิ 1,952,788 2,253,800 64,078,015 69,037,503

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

nª��̧É®¤»�Áª̧¥�

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 208,878 192,237 6,854,032 5,888,518

รวมส่วนหมนุเวียน  208,878 192,237 6,854,032 5,888,518

nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 1,059,878 1,469,852 34,778,421 45,023,909

รวมส่วนไม่หมนุเวียน สทุธิ 1,059,878 1,469,852 34,778,421 45,023,909

รวมเงินกู้ ยืม สทุธิ 1,268,756 1,662,089 41,632,453 50,912,427
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ (ตอ่)

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ
 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

เงินกู้ ยืมสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 1,493,339 1,736,204 49,001,825 53,182,699

เงินกู้ ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ 203,296 276,883 6,670,861 8,481,359

รวม 1,696,635 2,013,087 55,672,686 61,664,058

หกั  คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืมตดัจําหน่าย (6,409) (9,203) (210,297) (281,895)

1,690,226 2,003,884 55,462,389 61,382,163

หกั Á�·��¼o¥º¤�µ��µ��́�µ¦Á�·�nª��̧É®¤»�Áª̧¥� (273,627) (260,107) (8,978,701) (7,967,498)

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 1,416,599 1,743,777 46,483,688 53,414,665

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

เงินกู้ ยืมสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 1,273,339 1,643,333 41,782,833 50,337,929

เงินกู้ ยืมสกลุเงินตราตา่งประเทศ - 24,485 - 750,000

รวม 1,273,339 1,667,818 41,782,833 51,087,929

หกั  คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืมตดัจําหน่าย (4,583) (5,729) (150,380) (175,502)

1,268,756 1,662,089 41,632,453 50,912,427

หกั Á�·��¼o¥º¤�µ��µ��́�µ¦Á�·�nª��̧É®¤»�Áª̧¥� (208,878) (192,237) (6,854,032) (5,888,518)

เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 1,059,878 1,469,852 34,778,421 45,023,909
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ (ตอ่)

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ตอ่)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�Á�·��¼o¥º¤�µ��µ��́�µ¦Á�·��°��¨»n¤�¦·¬́�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ยอดคงเหลือต้นปี สทุธิ 2,003,884 1,846,009 61,382,163 58,502,232

�¼o¥º¤Á¡·É¤ 397,295 509,918 12,207,297 15,849,837

จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม (691,265) (349,868) (21,239,805) (10,874,987)

คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืม (1,141) (4,023) (35,062) (125,051)

ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืม 3,935 3,074 120,908 95,547

�µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 29,679 6,987 911,906 217,162

ผลตา่งจากการแปลงคา่ข้อมลูทางการเงิน (52,161) (8,213) 2,114,982 (2,282,577)

ยอดคงเหลือปลายปี สทุธิ 1,690,226 2,003,884 55,462,389 61,382,163

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ยอดคงเหลือต้นปี สทุธิ 1,662,089 1,520,664 50,912,427 48,191,661

�¼o¥º¤Á¡·É¤ 100,000 465,000 3,072,600 14,453,642

จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม (494,476) (329,495) (15,193,255) (10,241,717)

คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืม (757) (3,891) (23,254) (120,953)

ตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกู้ ยืม 1,913 2,824 58,779 87,776

(กําไร)�µ��»�»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� (13) 6,987 (400) 217,165

ผลตา่งจากการแปลงคา่ข้อมลูทางการเงิน - - 2,805,556 (1,675,147)

ยอดคงเหลือปลายปี สทุธิ 1,268,756 1,662,089 41,632,453 50,912,427

Ä�¦³®ªnµ��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจํานวน 375 ล้านบาทหรือเทียบเท่า 12.24 

ล้านเหรียญสหรัฐ และจํานวน 419.60 ล้านเหรียญสหรัฐ�n°�ª�́�̧É�¦��Îµ®���µ¤�́�µ
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24 เงนิกู้ยมื สุทธิ (ตอ่) 
 
เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ (ตอ่) 
 
เงินกู้ ยืมของบริษัทใหญ่เป็นเงินกู้ ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ จํานวน 1,273.34 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(พ.ศ. 2555 จํานวน 1,643.33 ล้านเหรียญสหรัฐ) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุปี โดยเร่ิมวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2554   
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ทกุ 6  เดือน โดยเร่ิมวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556  
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงที่ 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน โดยเร่ิมวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2559   
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 22.22 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม

คงที่ และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุ 6  เดือน โดยเร่ิมวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2554  
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 44.45 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม

คงที่ และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน โดยเร่ิมวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556   
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน โดยเร่ิมวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุปีโดยเร่ิมวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ. 2561  
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 16.67 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิม

คงที่ และมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทกุ 6 เดือน โดยเร่ิมวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2556   
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2558 
- เงินกู้ ยืมจากธนาคารท่ีไม่มีหลกัประกนัจํานวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอตัราดอกเบีย้ BBA LIBOR บวกอตัราส่วนเพ่ิมคงท่ี 

และมีกําหนดชําระคืนเงินต้น ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ (ต่อ) 

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ตอ่)

เงินกู้ ยืมของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมจากธนาคารในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 จํานวน 

137.87 ล้านเหรียญสหรัฐ) และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจํานวน 230 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ.2555 จํานวน 200 ล้าน

เหรียญออสเตรเลีย) ��́¦µ¥¨³Á°̧¥��n°Å��̧ Ê

สกลุเงินเหรียญสหรัฐ

- Á�·��¼o¥º¤�µ���µ�µ¦�̧ÉÅ¤n¤̧®¨�́�¦³��́�Îµ�ª��25 ö µ�Á®¦̧¥�®¦́��¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�BBA LIBOR �ª�°�́¦µnª�Á¡·É¤���̧É�Â¨³¤̧

กําหนดชําระคืนทกุ 6 Á�º°��Ã�¥Á¦·É¤�´ Ê�Â�nª�́�̧É�19 มกราคม พ.ศ. 2554 

- Á�·��¼o¥º¤�µ���µ�µ¦�̧ÉÅ¤n¤̧®¨�́�¦³��́�Îµ�ª��40 ö µ�Á®¦̧¥�®¦́��¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�BBA LIBOR �ª�°�́¦µnª�Á¡·É¤���̧É�Â¨³¤̧

�Îµ®���Îµ¦³�º��´ Ê��Îµ�ª�£µ¥Ä��17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

- Á�·��¼o¥º¤�µ���µ�µ¦�̧ÉÅ¤n¤̧®¨�́ประกนัจํานวน 155 ö µ�Á®¦̧¥�®¦́��¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�BBA LIBOR �ª�°�́¦µnª�Á¡·É¤���̧É�Â¨³

¤̧�Îµ®���Îµ¦³�º��´ Ê��Îµ�ª�£µ¥Ä��17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

สกลุเงินเหรียญออสเตรเลีย

- Á�·��¼o¥º¤�µ���µ�µ¦�̧ÉÅ¤n¤̧®¨�́�¦³��́�Îµ�ª� 140 ö µ�Á®¦̧¥�°°Á�¦Á¨̧¥�¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥ BBSY บวกอตั¦µnª�Á¡·É¤���̧É�

Â¨³¤̧�Îµ®���Îµ¦³�º��´ Ê��Îµ�ª�£µ¥Ä��17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

- Á�·��¼o¥º¤�µ���µ�µ¦�̧ÉÅ¤n¤̧®¨�́�¦³��́�Îµ�ª� 90 ö µ�Á®¦̧¥�°°Á�¦Á¨̧¥�¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥ BBSY �ª�°�́¦µnª�Á¡·É¤���̧É�และ

¤̧�Îµ®���Îµ¦³�º��´ Ê��Îµ�ª�£µ¥Ä��17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�̧ÉÂ�o�¦·��ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́�°�Á�·��¼o¥º¤�µ��µ��́�µ¦Á�·��°��¨»n¤�¦·¬́�¦»�Å�o��́�̧ Ê

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

(อัตราร้อยละ) (อัตราร้อยละ)

สกลุเงินบาท - 3.06

สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 2.30 2.24

สกลุเงินเหรียญออสเตรเลีย 5.01 5.44
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ (ตอ่)

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ตอ่)

�ªµ¤Á̧É¥��µ�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�°�Á�·��¼o¥º¤สถาบนัการเงิน�°��¨»n¤�¦·¬́��¤̧��́�n°Å��̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

- ณ อตัราค��̧É - - - -

- ณ อตัราลอยตวั 1,696,635 2,013,087 55,672,686 61,664,058

รวมเงินกู้ ยืม 1,696,635 2,013,087 55,672,686 61,664,058

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

- ��°�́¦µ���̧É - - - -

- ณ อตัราลอยตวั 1,273,339 1,667,818 41,782,833 51,087,929

รวมเงินกู้ ยืม 1,273,339 1,667,818 41,782,833 51,087,929
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ (ตอ่)

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ตอ่)

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน¤̧��́�n°Å��̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ครบกําหนดภายใน 1 ปี  273,627 260,107 8,978,701 7,967,497

ครบกําหนดเกินกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 1,423,008 1,452,980 46,693,985 44,507,081

ครบกําหนดเกินกวา่ 5 ปี - 300,000 - 9,189,480

รวมเงินกู้ ยืม 1,696,635 2,013,087 55,672,686 61,664,058

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี  208,878 192,237 6,854,032 5,888,518

ครบกําหนดเกินกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 1,064,461 1,175,581 34,928,801 36,009,932

ครบกําหนดเกินกวา่ 5 ปี - 300,000 - 9,189,479

รวมเงินกู้ ยืม 1,273,339 1,667,818 41,782,833 51,087,929

�¨»n¤�¦· ¬́��o °���·�´�·�µ¤�o °�Îµ®��Â¨³�o °�Îµ�´��µ��¦³�µ¦�µ¤�̧ÉÅ�o �Îµ®��Åªo �°µ�·Á�n���µ¦�Îµ¦�°´�¦µnª��°�®�̧ Ê

ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

ต¦µµ¦®�̧ ÊÁ�°�µ¥Â��Á�¡µ³Á�µ³���(Private Placement Notes)

��ª´��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 �¦µµ¦®�̧ ÊÁ�°�µ¥Â��Á�¡µ³Á�µ³��Á�È ��¦µµ¦®�̧ Ê�¦³Á£�Å¤n¤̧®¨´��¦³�´�Â¨³

ไม่ด้อยสิทธิ Ã�¥Á�È ��µ¦Á�°�µ¥Â��Á�¡µ³Á�µ³��Ä®oÂ�n�´�¨��»��µ�´�Ä��¦³Á�«®¦́�°Á¤¦·�µ��¹É��¦µµ¦®�̧ Ê�̧ Ê¤̧°µ¥»

ระหวา่ง 10 ปี ถงึ 15 �̧�Â¨³¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�̧ÉÂ�o�¦·��ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́¦o °¥¨³�4.55 ตอ่ปี (พ.ศ. 2555 ร้อยละ 4.55 ตอ่ปี) 
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24 เงนิกู้ยืม สุทธิ (ตอ่)

®�̧ Ê·��µ¤́��µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·�

�Îµ�ª�Á�·��´ Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥�¹É���́�¹�Á�È �®�̧ Ê·��µ¤�́�µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·��¤̧��́�n°Å��̧ Ê

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 9,431 6,836 309,481 209,401

ครบกําหนดเกิน 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 37,688 24,969 1,236,690 764,829

47,119 31,805 1,546,171 974,230

หกั  คา่ใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ 

           สญัญาเช่าทางการเงิน (7,396) (5,683) (242,722) (174,058)

¤¼̈ �nµ�́��»��́�°�®�̧ Ê·��µ¤

   สญัญาเช่าทางการเงิน 39,723 26,122 1,303,449 800,172

®�̧ Ê·��µ¤�́ญาเช่าทางการเงิน 

- nª��̧É®¤»�Áª̧¥� 7,009 4,902 229,978 150,159

- nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥� 32,714 21,220 1,073,471 650,013

¦ª¤®�̧ Ê·��µ¤�́�µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·� 39,723 26,122 1,303,449 800,172

¤¼̈ �nµ�́��»��́�°�®�̧ Ê·��µ¤�́�µÁ�nµ�µ��µ¦Á�·�¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 7,009 4,902 229,978 150,159

ครบกําหนดเกิน 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 32,714 21,220 1,073,471 650,013

¦ª¤®�̧ Ê·��µมสญัญาเช่าทางการเงิน 39,723 26,122 1,303,449 800,172
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25 หุ้นกู้ สุทธิ 

  งบการเงนิรวมและเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

หุ้นกู้ ในประเทศ 1,126,729 907,559 36,972,040 27,800,000

หกั  คา่ธรรมเนียมการจดัหาหุ้นกู้ตดัจําหน่าย (2,050) (1,605) (67,276) (49,170)

1,124,679 905,954 36,904,764 27,750,830

หกั nª��°�®»o��¼o �̧É�¹��Îµ®��Å�n�°�Ä�®�¹É��̧ (67,045) - (2,200,000) -

หุ้นกู้  สทุธิ 1,057,634 905,954 34,704,764 27,750,830

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�®»o��¼oÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวมและเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปี สทุธิ 905,954 749,578 27,750,830 23,755,026

ออกหุ้นกู้  292,727 189,550 8,994,342 5,891,805

คา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุ้นกู้  (700) (361) (21,515) (11,233)

จ่ายชําระคืนหุ้นกู้  (5,160) (64,344) (158,547) (2,000,000)

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุ้นกู้  255 220 7,842 6,852

(กําไร)ขาดทนุ»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� (68,397) 31,311 (2,101,590) 973,236

ผลตา่งจากการแปลงคา่ข้อมลูทางการเงิน - - 2,433,402 (864,856)

ยอดคงเหลือปลายปี สทุธิ 1,124,679 905,954 36,904,764 27,750,830

ในระหวา่งปีพ.ศ. 2556 �¦·¬́�Å�n�°�®»o��¼o�n°�ª�́�̧É�¦��Îµ®���µ¤�́�µ�Îµ�ª��5.16 ล้านเหรียญสหรัฐ 

°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�̧ÉÂ�o�¦·��ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́�°�®»o��¼o�°��¨»n¤�¦·¬́�®¨�́��́�¹��¨�°��́�µÂ¨�Á�¨̧É¥�°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥��º° อตัรา

�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³�4.65 ตอ่ปี (พ.ศ. 2555 °�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³�5.16 ตอ่ปี) 
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25 หุ้นกู้ สุทธิ (ตอ่) 

°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥�°�®»o��¼o�°��¨»n¤�¦·¬́��¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวมและเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

- ��°�́¦µ���̧É 1,126,729 907,559 36,972,040 27,800,000

- ณ อตัราลอยตวั - - - -

รวมหุ้นกู้  1,126,729 907,559 36,972,040 27,800,000

¦³¥³Áª¨µ�¦��Îµ®���°�®»o��¼o �¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวมและเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ครบกําหนดภายใน 1 ปี 67,045 - 2,200,000 -

ครบกําหนดเกินกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 307,799 221,993 10,100,000 6,800,000

ครบกําหนดเกินกวา่ 5 ปี 751,885 685,566 24,672,040 21,000,000

รวมหุ้นกู้  1,126,729 907,559 36,972,040 27,800,000
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25 หุ้นกู้ สุทธิ (ตอ่) 

การออกหุ้นกู้

Ä�¦³®ªnµ��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้Ã�¥¤̧¦µ¥¨³Á°̧¥���́�̧ Ê�

รายละเอียดของหุ้นกู้ ®»o��¼o�¦́Ê��̧É�1/2556 �»��̧É�1 ®»o��¼o�¦́Ê��̧É 2/2556 �»��̧É�1 ®»o��¼o�¦́Ê��̧É�2/2556 �»��̧É�2

- ลกัษณะ หุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัไม่ด้อยสทิธิ      

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และชําระคืน 

Á�·��o��´ Ê�®¤�Ä�ª�́�¦��Îµ®��

หุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัไม่ด้อยสทิธิ      

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และชําระคืน 

Á�·��o��´ Ê�®¤�Ä�ª�́�¦��Îµ®��

หุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัไม่ด้อยสทิธิ      

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้และชําระคืน 

Á�·��o��´ Ê�®¤�Ä�ª�́�¦��Îµ®��

- ชนิด หุ้นกู้สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

��·�¦³�»�ºÉ°�¼o�º°

หุ้นกู้สกลุเงินเหรียญบาท 

��·�¦³�»�ºÉ°�¼o�º°

หุ้นกู้สกลุเงินเหรียญบาท 

��·�¦³�»�ºÉ°�¼o�º°

- ¤¼̈ �nµ�̧ÉÁ�°�µ¥�´ Ê�®¤� 150 ล้านเหรียญสหรัฐ 2,300 ล้านบาท 2,100 ล้านบาท

- �Îµ�ª��̧ÉÁ�°�µ¥ 15,000 หน่วย 2,300,000 หน่วย 2,100,000 หน่วย

- ¤¼̈ �nµ�̧É�¦µÅªo�n°®�nª¥ 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท

- ¦µ�µ�̧ÉÁ�°�µ¥�n°®�nª¥ 10,000 เหรียญสหรัฐ 1,000 บาท 1,000 บาท

- °�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³�n°�̧ °�́¦µ���̧É¦o °¥¨³�3.99 ตอ่ปี °�́¦µ���̧É¦o °¥¨³�4.65 ตอ่ปี °�́¦µ���̧É¦o °¥¨³�4.95 ตอ่ปี

- �µ¦�Îµ¦³�°�Á�̧ Ê¥ ปีละ 2 �¦́ Ê� ปีละ 2 �¦́ Ê� ปีละ 2 �¦́ Ê�

- อายุ 10 ปี 7 ปี 12 ปี

- ª�́�̧É°°�®»o��¼o 4 เมษายน พ.ศ. 2556 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

- วนัครบกําหนดไถ่ถอน 4 เมษายน พ.ศ. 2566 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบตัิตาม�o°�Îµ®��Â¨³�o°�Îµ�´��µ��¦³�µ¦�µ¤�̧ÉÅ�o

�Îµ®��Åªo�°µ�·Á�n���µ¦�Îµ¦�°�́¦µnª��°�®�̧ Ê�n°nª��°��¼o�º°®»o��Á�È ��o�
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26 สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

nª��̧É®¤»�Áª̧¥�

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานค้างจ่าย 82,919 97,427 2,720,877 2,984,334

nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 

   จากการเกษียณอายุ 24,529 28,005 804,874 857,852

รวม 107,448 125,432 3,525,751 3,842,186

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

nª��̧ÉÅ¤n®¤»�Áª̧¥�

สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 

   จากการเกษียณอายุ 8,451 8,422 277,292 257,993

รวม 8,451 8,422 277,292 257,993

Îµ¦°��nµÄ�o�nµ¥�¨�¦³Ã¥��r¡��́�µ��̧ÉÂ��Ä�nª��°�®�̧ Ê·�®¤»�Áª̧¥��Îµ�ª��82,919 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 จํานวน 

97,427 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นสํารองค่าใช้จ่ายพนักงานสําหรับการลาหยุดประจําปี การลาป่วย และ Long Service Leave  

ตามข้อกําหนดของประเทศออสเตรเลีย 
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26 สํารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��°�Îµ¦°��nµÄ�o�nµ¥�¨�¦³Ã¥��r¡��́�µ��µ��µ¦Á�¬̧¥�°µ¥»¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปี 125,432 106,104 3,842,186 3,362,547

�Îµ�ª��̧É��́�¹�Á¡·É¤Ä����ÎµÅ¦�µ��»�Á�È�Áสร็จ 30,532 43,622 267,390 285,162

จ่ายระหวา่งปี    (25,400) (24,978) (90,619) (58,799)

�ÎµÅ¦»��·�µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥��̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹ Ê� (9,194) (1,121) (282,514) (34,809)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน    (13,922) 1,805 (210,692) 288,085

ยอดคงเหลือปลายปี 107,448 125,432 3,525,751 3,842,186

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่ 

ยอดคงเหลือต้นปี 8,422 7,863 257,993 249,173

�Îµ�ª��̧É��́�¹�Á¡·É¤Ä����ÎµÅ¦�µ��»�เบด็เสร็จ 886 404 27,223 12,553

จ่ายระหวา่งปี (257) (120) (7,897) (3,733)

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเป¨̧É¥�

�̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹ Ê� (600) 275 (18,466) 8,584

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 18,439 (8,584)

ยอดคงเหลือปลายปี 8,451 8,422 277,292 257,993

ข้อสมมตฐิานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial technique) ¤̧��́�̧ Ê

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

อตัราคดิลด  ร้อยละ 2.68 ถงึร้อยละ 9.00 ร้อยละ 2.68 ถงึร้อยละ 6.25 

°�́¦µ�µ¦�¹ Ê�Á�·�Á�º°� ร้อยละ 2.00 ถงึร้อยละ 8.00 ร้อยละ 2.00 ถงึร้อยละ 8.00 

อตัราการลาออก ร้อยละ 1.80 ถงึร้อยละ 5.60 ร้อยละ 1.80 ถงึร้อยละ 5.60 

เกษียณอายุ 55 ปี ถงึ 60 ปี 55 ปี ถงึ 60 ปี 
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27 ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน �»��̧É°°�Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â öª ส่วนเกิน

จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ ®»o��»��º Ê°�º� รวม

หุ้น หุ้น พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2555 354,050,479 271,747,855 80,477 149,800 - 230,277

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2556 3,540,504,790 2,717,478,550 80,477 149,800 (133,379) 96,898

ทุนจดทะเบียน �»��̧É°°�Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â öª ส่วนเกิน

จํานวนหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นทุ��º Ê°�º� รวม

หุ้น หุ้น พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2555 354,050,479 271,747,855 2,717,479 5,058,329 - 7,775,808

��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม 

   พ.ศ. 2556 3,540,504,790 2,717,478,550 2,717,479 5,058,329 (3,958,569) 3,817,239

�̧É�¦³�»¤ª·µ¤�́�¼o�º°®»o�Á¤ºÉ°ª�́�̧É�9 กนัยายน พ.ศ. 2556 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ®»o��̧É�¦µÅªo�µ�Á�·¤®»o�¨³ 10

บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท และจํานวนหุ้นสามญัจดทะเบียนจากเดิม 354,050,479 หุ้น เป็น 3,540,504,790 หุ้น และจํานวนหุ้น

สµ¤�́�̧É°°�Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â öª�µ�Á�·¤ 271,747,855 หุ้น เป็น 2,717,478,550 หุ้น �¦·¬́�Å�o�ÎµÁ�·��µ¦���³Á�̧¥��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�

��́�¨nµª��́�¦³�¦ª�¡µ�·�¥rÂ öªÁ¤ºÉ°ª�́�̧É 19 กนัยายน พ.ศ. 2556  

®»o��»��º Ê°�ºน 

Á¤ºÉ°ª�́�̧É�16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 �¦·¬́�Å�o�ÎµÁ�·��µ¦�º Ê°®»o��»��º��µ¤Ã�¦��µ¦�º Ê°®»o��º�Á¦È�· Ê�Ã�¥�Îµ�µ¦�º Ê°®»o��º�จากตลาด

®¨�́�¦́¡¥rÂ®n��¦³Á�«Å�¥¦ª¤Á�È ��Îµ�ª��´ Ê�· Ê��3,958.57 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบั 133.38 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นจํานวนหุ้น

�»��º Ê°�º��Îµ�ª��13.56 ล้านหุ้น (�n°��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ�̧É�¦µÅªoÂ¨³�Îµ�ª�หุ้น) �Îµ�ª�Á�·��̧É�nµ¥Å�Á¡ºÉ°�µ¦�º Ê°®»o��»��º�แสดง

Á�È �¦µ¥�µ¦®�́�µ�nª��°��¼o�º°®»o��Â¨³�¦·¬́��´ Ê�Îµ¦°�Îµ®¦́�®»o��»��º Ê°�º���́�¨nµªÁ�nµ��́�Îµ�ª�Á�·��̧ÉÅ�o�nµ¥�º Ê°®»o��º�โดยแสดง

¦ª¤°¥¼nÄ�Îµ¦°�°ºÉ� ภายหลงั�µ��µ¦�º Ê°®»o��»��º��¦��Îµ®���6 Á�º°���́Â�nª�́�̧É�º Ê°�º�Á¦È�· Êน บริษัทจะทําการลดทนุจดทะเบียน

Ã�¥�µ¦��́®»o��»��̧É�º Ê°�º�°°��ณ ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ®»o��»��º Ê°�º���́�¨nµª¥�́Å¤nÅ�o�Îµ�µ¦���³Á�̧¥�¨��»��

อย่างไรก็ตาม ��ª�́�̧É 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทดําเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนของบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว

จากทนุจดทะเบียนเดมิ 3,540,504,790 หุ้น เป็น 3,404,904,790 หุ้น 
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28 สาํรองตามกฎหมาย 
 
รายการเคลื่อนไหวของสํารองตามกฎหมายสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้
 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   สาํรองตามกฎหมาย 
   ของเฉพาะบริษัท  ของบริษัทย่อย  รวม 
   พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ  พนัเหรียญสหรัฐ 
     

ยอดคงเหลอืต้นปี     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  10,485 47,208 57,693 
จดัสรรระหวา่งปี  - 14,248 14,248 
ลดลงระหวา่งปี  - (47) (47) 
ยอดคงเหลอืปลายปี     
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  10,485 61,409 71,894 

     

ยอดคงเหลอืต้นปี     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  10,485 61,409 71,894 
จดัสรรระหวา่งปี  - 3,085 3,085 
ยอดคงเหลอืปลายปี     
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  10,485 64,494 74,979 
 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   สาํรองตามกฎหมาย 
   ของเฉพาะบริษัท  ของบริษัทย่อย  รวม 
   พนับาท  พนับาท  พนับาท 
     

ยอดคงเหลอืต้นปี     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555  354,051 1,561,136 1,915,187 
จดัสรรระหวา่งปี  - 433,820 433,820 
ลดลงระหวา่งปี  - (1,435) (1,435) 
ยอดคงเหลอืปลายปี     
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  354,051 1,993,521 2,347,572 

     

ยอดคงเหลอืต้นปี     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  354,051 1,993,521 2,347,572 
จดัสรรระหวา่งปี  - 92,475 92,475 
ยอดคงเหลอืปลายปี     
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  354,051 2,085,996 2,440,047 
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28 สํารองตามกฎหมาย (ตอ่) 

£µ¥Ä�o¡¦³¦µ���́��́·�¦·¬́�¤®µ����¦·¬́��o°���́¦¦�ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧nª�®�¹É�Åªo Á�È ��»�Îµ¦°งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ���ªnµ�»�Îµ¦°��̧ Ê�³¤̧�Îµ�ª�Å¤n�o °¥�ªnµ¦o °¥¨³�10 ของทุนจดทะเบียน

สํารองตามกฎหมายดงักล่าวห้ามนําไปจ่ายเงินปันผล ���́��»��́��¦·¬́�Å�o�´ Ê��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥ÅªoÁ�È¤�Îµ�ª�¦o °¥¨³�10 ของ

ทนุจดทะเบียนแล้ว 

29 Îµ¦°�°ºÉ�

�¨»n¤�¦·¬́�¤̧Îµ¦°�°ºÉ��¹É��¦³�°��oª¥Îµ¦°�Îµ®¦́�®»o��»��º Ê°�º��(ตามหมายเหตขุ้อ 27) และÎµ¦°��̧ÉÁ�·��¹ Ê��µ��·��µ¦¦nª¤�oµ

Â®n�®�¹É�Ä�µ�µ¦�¦́��¦³�µ���̧� Ã�¥Îµ¦°��̧ ÊÁ�È �Å��µ¤�o°�Îµ®���°�®�nª¥�µ�Ä�µ�µ¦�¦́��¦³�µ���̧��Á¡ºÉ°Ä�oÎµ®¦́�

การลงทนุในอนาคต ความปลอดภยั �µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Ä��»¦�·��Â¨³·É�Âª� ö°¤�
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30 °��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o�

รายการÁ� º̈É°�Å®ªของ°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°�ผู้ ถือหุ้นÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

ส่วนเกิน(ส่วนลด)

�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�
 สัดส่วนการลงทุน 

 ในบริษัทย่อย 

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�

มูลค่ายุติธรรม
 ของหลักทรัพย์ 

Á�ºÉ°�µ¥

 การป้องกัน
�ªµ¤Á̧É¥�

 กระแสเงินสด 

ส่วนแบ่ง

 กําไร(ขาดทุน)
 เบ็ดเสร็จ°ºÉ��µ�

 กิจการร่วมค้า 

 การแปลงค่า
ข้อมูลทาง

 การเงนิ  รวม 

หมายเหตุ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ 

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 187,491 (3,800) 25,856 (18,695) 33,086 223,938

nª�¨��µ��µ¦Á¡·É¤�́nª��µ¦¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥ (24,769) - - - - (24,769)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨งมูลคา่ยตุธิรรม 14 - 4,142 - - - 4,142

การแบ่งปัน�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ� - - (2,780) (18,531) (10,365) (31,676)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 - (789) 1,732 2,978 - 3,921

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 162,722 (447) 24,808 (34,248) 22,721 175,556

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 162,722 (447) 24,808 (34,248) 22,721 175,556

nª�¨��µ��µ¦Á¡·É¤�́nª��µ¦¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥ (14,221) - - - - (14,221)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 - (7,851) - - - (7,851)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� - - (105,998) 8,749 (199,219) (296,468)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 - 1,888 27,472 (1,750) - 27,610

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 148,501 (6,410) (53,718) (27,249) (176,498) (115,374)

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª́��̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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30 °��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o�

รายการÁ� º̈É°�Å®ªของ°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°�ผู้ ถือหุ้นÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิรวม 

ส่วนเกิน(ส่วนลด)

�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�
 สัดส่วนการลงทุน 

 ในบริษัทย่อย 

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�

มูลค่ายุติธรรม
 ของหลักทรัพย์ 

Á�ºÉ°�µ¥

 การป้องกัน
�ªµ¤Á̧É¥�

 กระแสเงินสด 

ส่วนแบ่ง

 กําไร(ขาดทุน)
 เบ็ดเสร็จ°ºÉ��µ�

 กิจการร่วมค้า 

 การแปลงค่า
ข้อมูลทาง

 การเงนิ  รวม 

หมายเหตุ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ 

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 187,491 (3,800) 25,856 (18,695) 33,086 223,938

nª�¨��µ��µ¦Á¡·É¤�́nª��µ¦¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥ (24,769) - - - - (24,769)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨งมูลคา่ยตุธิรรม 14 - 4,142 - - - 4,142

การแบ่งปัน�µ��»�Á�È�Á¦È�°ºÉ� - - (2,780) (18,531) (10,365) (31,676)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 - (789) 1,732 2,978 - 3,921

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 162,722 (447) 24,808 (34,248) 22,721 175,556

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 162,722 (447) 24,808 (34,248) 22,721 175,556

nª�¨��µ��µ¦Á¡·É¤�́nª��µ¦¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥ (14,221) - - - - (14,221)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 - (7,851) - - - (7,851)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� - - (105,998) 8,749 (199,219) (296,468)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 - 1,888 27,472 (1,750) - 27,610

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 148,501 (6,410) (53,718) (27,249) (176,498) (115,374)
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30 °��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o� (ตอ่) 

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°�ผู้ ถือหุ้นÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê�(ตอ่) 
 งบการเงนิรวม 

ส่วนเกิน(ส่วนลด)
�µ��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�

 สัดส่วนการลงทุน 

 ในบริษัทย่อย 

กµ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�
มูลค่ายุติธรรม

 ของหลักทรัพย์ 

Á�ºÉ°�µ¥

 การป้องกัน

�ªµ¤Á̧É¥�

 กระแสเงินสด 

ส่วนแบ่ง
 กําไร(ขาดทุน)

 เบ็ดเสร็จ°ºÉ��µ�

 กิจการร่วมค้า 

 การแปลงค่า

ข้อมูลทาง

 การเงนิ  รวม 

หมายเหตุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 หลงัปรับปรุง 6,760,098 (120,928) 819,395 (592,459) (2,257,225) 4,608,881

nª�¨��µ��µ¦Á¡·É¤�́nª��µ¦¨��»�Ä��¦·¬́�¥n°¥ (758,734) - - - - (758,734)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 - 127,141 - - - 127,141

การแบ่งปันขาดทนุÁ�È�Á¦È�°ºÉ� - - (121,125) (578,693) - (699,818)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 - (24,203) 62,822 115,739 - 154,358

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - 4,298 (1,184) 7,143 (3,804,678) (3,794,421)

ยอดคงเหลือ ณ ว�ั�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หลงัปรับปรุง 6,001,364 (13,692) 759,908 (1,048,270) (6,061,903) (362,593)

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัปรับปรุง 6,001,364 (13,692) 759,908 (1,048,270) (6,061,903) (362,593)

nª�¨��µ��µ¦Á¡·É¤�́nª��µ¦¨งทนุในบริษัทย่อย (462,352) - - - - (462,352)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 - (232,522) - - - (232,522)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� - - (3,374,562) 258,251 - (3,116,311)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 - 58,991 874,362 (51,650) - 881,703

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - (23,097) (22,415) (52,469) (793,003) (890,984)

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 5,539,012 (210,320) (1,762,707) (894,138) (6,854,906) (4,183,059)
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30 °��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°��¼o�º°®»o� (ตอ่)

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�°��r�¦³�°�°ºÉ��°�nª��°�ผู้ ถือหุ้นÎµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê (ตอ่) 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�

มูลค่ายุติธรรม
 ของหลักทรัพย์ 

Á�ºÉ°�µ¥  รวม 

หมายเหตุ  พันเหรียญสหรัฐ  พันเหรียญสหรัฐ 

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 หลงัปรับปรุง 220 220

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 1,920 1,920

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 (384) (384)

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หลงัปรับปรุง 1,756 1,756

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัปรับปรุง 1,756 1,756

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 (2,531) (2,531)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 479 479

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (296) (296)

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�
มูลค่ายุติธรรม

 ของหลักทรัพย์ 

Á�ºÉ°�µ¥

 การแปลงค่า

ข้อมูลทาง

 การเงนิ  รวม 

หมายเหตุ  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2555 หลงัปรับปรุง 6,973 284,895 291,868

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 59,208 - 59,208

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 (11,713) - (11,713)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (675) (626,291) (626,966)

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 หลงัปรับปรุง 53,793 (341,396) (287,603)

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 หลงัปรับปรุง 53,793 (341,396) (287,603)

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ¥»�·�¦¦¤� 14 (76,251) - (76,251)

£µ¬̧Á�·�Å�oÁ�̧É¥ª��́°��r�¦³�°��°��ÎµÅ¦(ขาดทนุ)Á�È�Á¦È�°ºÉ� 17 14,417 - 14,417

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (1,623) 1,356,940 1,355,317

ยอดคงเหลือ ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (9,664) 1,015,544 1,005,880
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31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

�nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª��́¡��́�µ� 385,468 396,797 11,843,893 12,333,670

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ�°�°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r 187,736 187,428 5,768,382 5,825,836

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ และ      

   โครงการระหวา่งพฒันา  6,937 18,741 213,187 582,558 

คา่ใช้จ่ายในการสํารวจและพฒันารอตดับญัชี      

   และคา่เปิดหน้าดนิตดัจําหน่าย  956,366 1,037,505 29,385,316 32,248,989 

คา่เช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน  36,197 46,213 1,112,192 1,436,440 

�nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·� - 643 - 19,992

คา่ปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า  24,142 30,706 741,789 954,451 

�¨�́¦µ¥�µ¦�nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� (1,081) - (33,199) -

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

�nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª��́¡��́�µ� 23,536 24,089 723,171 748,752

�nµÁºÉ°¤¦µ�µ�°�°µ�µ¦Â¨³°»��¦�r 1,250 1,188 38,436 38,014

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ และ      

   โครงการระหวา่งพฒันา  150 114 4,617 3,558 

คา่เช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน  1,357 1,698 41,694 52,766 

�nµÁ�ºÉ°�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�oµ�°��nµ�®·� - 643 - 19,992

คา่ปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า  3 (19) 77 (592)

�¨�́¦µ¥�µ¦�nµÁ�ºÉ°®�̧ Ê�¥́�³¼� (33) - (1,005) -
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32 กําไรต่อหุ้น 

�ÎµÅ¦�n°®»o��´ Ê�¡º Ê��µ��Îµ�ª�Ã�¥�µ¦®µ¦�ÎµÅ¦»��·�̧ÉÁ�È ��°��¼o �º°®»o�µ¤´��oª¥�Îµ�ª�®»o�µ¤´��´ªÁ�¨̧É¥�nª��Î Êµ®�´��̧É�Îµ¦³Â¨³

ออกในระหวา่งปี 

�ÎµÅ¦�n°®»o��´ Ê�¡º Ê��µ�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ��́�̧ Ê

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

เหรียญสหรัฐ 

�ÎµÅ¦»��·�̧ÉÁ�È ��°��¼o�º°®»o�µ¤�́ (พนัเหรียญสหรัฐ) 102,655 271,683 214,126 332,328 

�Îµ�ª�®»o��ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́�(พนัหุ้น) (หมายเหตขุ้อ 27) 2,581,879 2,717,479 2,581,879 2,717,479 

กําไรตอ่®»o��´ Ê�¡º Ê��µ��(เหรียญสหรัฐ)  0.040 0.100 0.083 0.122

บาท 

�ÎµÅ¦»��·�̧ÉÁ�È ��°��¼o�º°®»o�µ¤�́ (พนับาท) 3,150,997 8,441,220 6,374,959 10,293,274 

�Îµ�ª�®»o��ª́Á�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́�(พนัหุ้น) (หมายเหตขุ้อ 27) 2,581,879 2,717,479 2,581,879 2,717,479 

กําÅ¦�n°®»o��´ Ê�¡º Ê��µ��(บาท)  1.220 3.106 2.469 3.788

�¦·¬́��Îµ�ª��ÎµÅ¦�n°®»o�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 �¹ Ê�Ä®¤nÁ¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦Á�¦̧¥�Á�̧¥��o°¤¼̈ �µ��µ¦Á�·�

Ã�¥Ä�o�Îµ�ª�®»o�µ¤´��´ªÁ�¨̧É¥�nª��Î Êµ®��́�̧É�º°Á¤º°�ªnµÅ�o�Îµ�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼̈ �nµ®»o��̧É�¦µÅªoÂ¨³�Îµ�ª�®»o�µ¤´��̧É°°�

Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â ö ª�Ã�¥Ä®o°�� ö°��´��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�¤¼¨�nµ®»o��̧É�¦µÅªo �Â¨³�Îµ�ª�®»o�µ¤´��̧É°°�Â¨³Á¦̧¥��Îµ¦³Â öªÄ�

¦³®ªnµ��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

�¨»n¤�¦·¬́�Å¤n¤̧®»o�µ¤�́Á�̧¥�Á�nµ�¦́�¨�Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555
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33 เงนิปันผลจ่าย 

�̧É�¦³�»¤µ¤´��¦³�Îµ�̧�¼o �º°®»o �Á¤ºÉ°ª´��̧É�3 เมษายน พ.ศ. 2556 ผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 

พ.ศ. 2555 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 270,896,369 ®»o��¦ª¤Á�È �Á�·��´ Ê�· Ê��2,438.07 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 

82.60 ö µ�Á®¦̧¥�®¦́���¹É�Á�·��́��¨��́�¨nµªÅ�o�nµ¥Ä®o��́�¼o�º°®»o�Â öªÁ¤ºÉ°ª�́�̧É 26 เมษายน พ.ศ. 2556 

�̧É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦Á¤ºÉ°ª´��̧É�28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี  

พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 258,122,327 ®»o��¦ª¤Á�È �Á�·��´ Ê�· Ê��1,290.61 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 

40.84 ö µ�Á®¦̧¥�®¦́���¹É�Á�·��́��¨��́�¨nµªÅ�o�nµ¥Ä®o��́�¼o�º°®»o�Â öªÁ¤ºÉ°ª�́�̧É�26 กนัยายน พ.ศ. 2556 

�̧É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦Á¤ºÉ°ª�́�̧É�18 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษ

ของปี พ.ศ. 2554 ในอตัราหุ้นละ 3 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 271,679,247 ®»o��¦ª¤Á�È �Á�·��´ Ê�· Ê��815 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบั 

27.30 ล้านเ®¦̧¥�®¦́���¹É�Á�·��́��¨��́�¨nµªÅ�o�nµ¥Ä®o��́�¼o�º°®»o�Â öªÁ¤ºÉ°ª�́�̧É 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

�̧É�¦³�»¤สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นÁ¤ºÉ°ª�́�̧É�5 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี พ.ศ. 2554  

ในอัตราหุ้ นละ 9 บาท สําหรับหุ้ นจํานวน 271,674,591 ®»o ��¦ª¤Á�È �Á�·��´ Ê�· Ê��2,445 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 80.53  

ล้านÁ®¦̧¥�®¦́���¹É�Á�·��́��¨��́�¨nµªÅ�o�nµ¥Ä®o��́�¼o�º°®»o�Â öªÁ¤ºÉ°ª�́�̧É�30 เมษายน พ.ศ. 2555 

�̧É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦Á¤ºÉ°ª�́�̧É�29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2555  

ในอัตราหุ้นละ 9 บาท สําหรับหุ้นจํานวน 271,683,802 ®»o ��¦ª¤Á�È �Á�·��´ Ê�· Ê��2,445 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 77.34  

ล้านเหรียญสหรัฐ �¹É�Á�·��́��¨��́�¨nµªÅ�o�nµ¥Ä®o��́�¼o�º°®»o�Â öªÁ¤ºÉ°ª�́�̧É�26 กนัยายน พ.ศ. 2555 

34 ¦µ¥�µ¦�́��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́�

�·��µ¦Â¨³�»��¨�̧É�ª��»¤�¦·¬́�®¦º°�¼��ª��»¤Ã�¥�¦·¬́�®¦º°°¥¼n£µ¥Ä�o�µ¦�ª��»¤Á�¸¥ª��́�¦·¬́��´ Ê��µ��¦�®¦º°ทางอ้อมไม่ว่า

�³Ã�¥�°�Á�¸¥ª®¦º°®¨µ¥�°���·��µ¦Â¨³�»��¨��́�¨nµªÁ�È ��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�¦·¬́���¦·¬́�¥n°¥และบริษัทย่อยลําดบั

��́Å���¦·¬́�¦nª¤Â¨³�»��¨�̧ÉÁ�È �Á�oµ�°�nª�Å�o Á̧¥Ä�·��·°°�Á̧¥��°��¦·¬́��¹É�¤̧°·��·¡¨°¥nµ�Á�È �µ¦³Îµ��́Á®�º°�·��µ¦�

�¼o�¦·®µ¦Îµ��́¦ª¤�´ Ê��¦¦¤�µ¦Â¨³¡��́�µ��°��¦·¬́��¨°���¤µ�·�Ä��¦°��¦́ª�̧ÉÄ� ö�·���́�»��¨Á®¨nµ�´ Ê���·��µ¦Â¨³�»��¨

�´ Ê�®¤��º°Á�È ��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�¦·¬́�

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุค�¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�¹É�°µ�¤̧�¹ Ê�Å�o�o°��Îµ�¹��¹�¦µ¥¨³Á°̧¥��°��ªµ¤¤́¡�́�r

มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
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34 ¦µ¥�µ¦�́��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́� (ตอ่) 

¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧É¤̧µ¦³Îµ��́¦»�Å�o��́�̧ Ê

34.1 รายการระหวา่��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

รายได้ค่าบริหารจดัการจากกิจการร่วมค้า 1,117 1,120 34,353 34,825

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

การขายสินค้าและการให้บริการแก่บริษัทย่อย 7,126 9,556 215,459 310,380

�nµ�º Ê°·��oµÂ¨³�o��»��µ¦¦́��¦·�µ¦

   จากบริษัทย่อย 38,164 48,805 1,178,247 1,517,231

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 214,954 363,695 6,423,468 11,274,469

�°�Á�̧ Ê¥¦́��µ��¦·¬́�¥n°¥ 73,532 71,002 2,261,345 2,206,897

�°�Á�̧ Ê¥�nµ¥Â�n�¦·¬́�¥n°¥ 193 132 5,879 4,095

รายได้ค่าบริหารจดัการจากบริษัทย่อย 32,072 36,015 984,914 1,119,081

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 5,025 4,981 156,865 153,638

¦µ¥�µ¦¦³®ªnµ��¦·¬́�¥n°¥��·��µ¦¦nª¤�oµ�Â¨³�·��µ¦®¦º°�»��¨�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́¤̧�Ã¥�µ¥�µ¦�·�¦µ�µ���́�̧ Ê

 การขายสินค้าและการบริการระหวา่งบริษัทกบับริษัทย่อยคดิ¦µ�µÃ�¥Ä�o¦µ�µ�̧ÉÄ� ö Á�¸¥���́�̧É�·���́�»��¨£µ¥�°�

 ¦µ¥Å�o�nµ�¦·®µ¦��́�µ¦Á�È ��µ¦Ä®o�¦·�µ¦�oµ��µ¦�¦·®µ¦��́�µ¦Â�n�¦·¬́�¥n°¥Â¨³�·��µ¦¦nª¤�oµ�Á¡ºÉ°Ä®o�¦·¬́���́�¨nµªสามารถ

�ÎµÁ�·��»¦�·�Å�o�µ¤���·�»¦�·��Ã�¥�·�¦µ�µ�µ��¦·¤µ��µ¦Ä®o�¦·�µ¦Â¨³°�́¦µ�̧É�Îµ®���µ¤�o°�Îµ®��Ä��́�µ

 สําหรับเงินให้กู้ ยืม เ�·��¼o ¥º¤��°�Á�̧ Ê¥¦́�Â¨³�°�Á�̧ Ê¥�nµ¥��¨»n¤�¦· ¬́��Îµ�ª��°�Á�̧ Ê¥Ã�¥�Îµ�¹��¹��o��»��°�Á�·��̧É�¼o ¤µ

�ª́Á�¨̧É¥�ª�¦o °¥¨³�0.5 ตอ่ปี สําหรับบริษัทย่อยในประเทศ และบวกร้อยละ 2 ตอ่ปี สําหรับบริษัทย่อยในตา่งประเทศ 

 การให้บริการทางการตลาด (Marketing Service Agreement) กบับริ¬́�¥n°¥Ä��nµ��¦³Á�«Á¡ºÉ°Ä®o�¦·�µ¦Á�̧É¥ª��́�µ¦Ä®o

คําปรึกษาด้านการตลาดและการจดัการด้านการขนส่ง โดยคํานวณจากร้อยละ 1.5 �°�¥°��µ¥�´ Ê��o��°��nµ�®·��̧Én�°°�

ไปตา่งประเทศ 
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34 ¦µ¥�µ¦�́��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��(ตอ่)

¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧É¤̧µ¦³Îµ��́¦»�Å�o��́�̧ Ê�(ตอ่) 

34.2 ¨¼�®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

 งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

¨¼�®�̧ Ê°ºÉ��·��µ¦¦nª¤�oµ 191 199 6,252 6,096

เงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้า 215,835 248,081 7,082,311 7,599,111

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

¨¼�®�̧ Ê�µ¦�oµ�¦·¬́�¥n°¥ (หมายเหตขุ้อ 9) 452 530 14,808 16,237

�°�Á�̧ Ê¥�oµ�¦́��¦·¬́�¥n°¥ 13,914 11,324 456,556 346,869

¨¼�®�̧ Ê°ºÉ��¦·¬́�¥n°¥ 18,324 7,953 601,302 243,630

¦ª¤¨¼�®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 32,238 19,277 1,057,858 590,499

เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย 426,097 592,122 13,981,774 18,137,635
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34 ¦µ¥�µ¦�́��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́��(ตอ่)

¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧É¤̧µ¦³Îµ��́¦»�Å�o��́�̧ Ê�(ตอ่) 

34.3 Á�·���¦°��nµ¥Â¨³Á�·�Ä®o�¼o¥º¤Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

 งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการร่วมค้า - 45 - 1,389

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

เงินทดรองจ่าย 

- บริษัทย่อย 248 900 8,152 27,562

- กิจการร่วมค้า - 18 - 544

¦ª¤Á�·���¦°��nµ¥Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 248 918 8,152 28,106

เงินให้กู้ ยืมระยะ´ Ê�Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 46 - 1,500 -

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวÂ�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 2,304,016 2,139,116 75,603,062 65,524,550

เงินให้กู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 2,304 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 จํานวน 1,793 

ล้านเหรียญสหรัฐ และสกลุเงินบาทจํานวน 10,602 ล้านบาท) เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวมีอตัรา�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³ 3.74 ถึงร้อยละ 3.76 ต่อปี 

(พ.ศ. 2555 ร้อยละ 2.22 ถึงร้อยละ 4.18 ต่อปี) Â¨³¤¸�Îµ®���Îµ¦³�º�Á�·��o�Á¤ºÉ°�ª��µ¤�อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียก

ชําระคืนจนกวา่บริษัทย่อยจะมีความสามารถในการจ่ายชําระ 
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34 ¦µ¥�µ¦�́��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́� (ตอ่) 

¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧É¤̧µ¦³Îµ��́¦»�Å�o��́�̧ Ê�(ตอ่) 

34.3 Á�·���¦°��nµ¥Â¨³Á�·�Ä®o�¼o¥º¤Â�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย (ตอ่) 

¦µ¥�µ¦Á� º̈É°�Å®ª�°�Á�·�Ä®o�¼o¥º¤¦³¥³¥µªÂ�n�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́Îµ®¦́��̧· Ê�»�ª�́�̧É�31 ��́ªµ�¤�¤̧��́�̧ Ê

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

ยอดคงเหลือต้นปี  2,139,116 2,261,278 65,524,550 71,662,610

Ä®o�¼o Á¡·É¤ 2,383,772 341,659 73,243,539 10,619,834

รับชําระคืนเงินกู้  (2,220,385) (477,582) (68,223,335) (14,844,733)

�ÎµÅ¦�̧ÉÁ�·��¹ Ê��¦·��µ�°�́¦µÂ¨�Á�¨̧É¥� 1,513 13,761 46,495 427,734

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - 5,011,813 (2,340,895)

ยอดคงเหลือปลายปี 2,304,016 2,139,116 75,603,062 65,524,550

34.4 Á�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµ เงินทดรองรับและเงินกู้ ยืมแก่�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 

 งบการเงนิรวม

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

เงินทดรองรับจากกิจการร่วมค้า - 1 - 42
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34 ¦µ¥�µ¦�́��»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��́� (ตอ่) 

¦µ¥�µ¦��́�»��¨®¦º°�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�̧É¤̧µ¦³Îµ��́¦»�Å�o��́�̧ Ê�(ตอ่) 

34.4 เ�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµ Á�·���¦°�¦́�Â¨³Á�·��¼o¥º¤�µ��·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́���ª�́�̧É�31 ธนัวาคม ประกอบด้วย (ตอ่) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท

 พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555

 ปรับปรุงใหม่

Á�oµ®�̧ Ê�µ¦�oµ�¦·¬́ทย่อย 6,406 3,663 210,193 112,204

Á�oµ®�̧ Ê°ºÉ��¦·¬́�¥n°¥ - 31 - 939

�°�Á�̧ Ê¥�oµ��nµ¥Â�n�¦·¬́�¥n°¥ - 131 - 4,010

เงินทดรองรับบริษัทย่อย 2 37 60 1,136

รวมเงินทดรองรับและ

Á�oµ®�̧ Ê�·��µ¦�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́ 2 199 60 6,085

เงินกู้ ยืมระยะ´ Ê�จากบริษัทย่อย - 16,100 - 493,169

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย - 5,700 - 174,600

��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 Á�·��¼o¥º¤¦³¥³´ Ê��µ��¦·¬́�¥n°¥Á�È �Á�·��¼o¥º¤Ä��»¨Á�·�Á®¦̧¥�®¦́��Îµ�ª��16.10 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เงินกู้ ยืมดงักล่าว ¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Êยร้อยละ 1 �n°�̧�Â¨³¤̧�Îµ®���Îµ¦³�º�Á�·��o�¡¦o °¤�°�Á�̧ Ê¥Ä�ª�́�̧É�14 มีนาคม พ.ศ. 2556 

��ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจํานวน 5.70 ล้านเหรียญ

®¦́��Á�·��¼o¥º¤��́�¨nµª¤̧°�́¦µ�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³�1 ต่อปี และมีกําหนดชําระ�º�Á�·��o�¡¦o °¤�°�Á�̧ Ê¥Ä�ª�́�̧É 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

อย่างไรก็ตาม เงินกู้ ยืมดงักล่าวได้มีการจ่ายชําระคืนก่อนวนัครบกําหนดในระหว่างปี พ.ศ. 2556 Á�ºÉ°��µ�¤̧�µ¦�¦́�Ã�¦�¦o µ��µ¦

ลงทนุภายในกลุ่มบริษัท 
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35 ภาระผูกพนั สัญญาที่สาํคัญ และหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนักบัธนาคารดงันี ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
  ล้าน  ล้าน  ล้าน  ล้าน 
 (สกุลเงนิในสัญญา) (สกุลเงนิในสัญญา) (สกุลเงนิในสัญญา) (สกุลเงนิในสัญญา) 
     

Letters of Guarantee     
 - เหรียญสหรัฐ 0.05  4.00 - - 
 - บาท 4,104.87  4,105.64 4,052.77  4,053.34 
 - อินโดนีเซียนรูเปียห์ 382,405.58  377,357.64 - - 
 - เหรียญออสเตรเลีย 136.20  147.70 - - 
Letters of Credit     
 - เหรียญสหรัฐ 210.64  210.01  204.24  204.24 

- เหรียญออสเตรเลีย 0.35 - - - 
 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุที่ยงัไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมจํานวน 65.74 
ล้านเหรียญออสเตรเลีย และ จํานวน 2.55 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2555 จํานวน 112.78 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และ 17.13 
ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
ภาระผูกพนัที่เกี่ยวกับสัญญาขายถ่านหนิ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีภาระผกูพนัที่จะขายถ่านหินอนัเกิดจากสญัญาขายถ่าน
หินจํานวน 50.60 ล้านตนั (พ.ศ. 2555 จํานวน 69.70 ล้านตนั) โดยขายอ้างอิงกบัราคาตลาด ซึง่ถ่านหินเหล่านีจ้ะถกูส่งมอบ
ภายในปี พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2555 ภายในปี พ.ศ. 2564) 

 
หนีส้นิที่อาจเกดิขึน้ 
 
บริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียแห่งหนึ่งได้ทําสญัญาบริการกบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท โดยบริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่ผู้บริหารในกรณีที่สญัญาถกูยกเลิกก่อนกําหนด จํานวนเงินที่ต้องจ่ายถ้าสญัญาถกูยกเลิก ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เทา่กบั 3.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ. 2555 จํานวน 3.9 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) 
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35 ภµ¦³�¼�¡́��́��µ�̧ÉÎµ�́��Â¨³®�̧ Ê·��̧É°µ��³Á�·��¹ Ê��(ตอ่)

́��µ�̧ÉÎµ�́�

ก) �¦·¬́�¥n°¥Â®n�®�¹É�Ä��¦³Á�«Å�¥Å�o�Îµ�́�µ�µ¦Ä®o�¦·�µ¦��Á�oµ�nµ�®·��µ��¦·Áª�Ä�oÅ�Ã¨Ä�¡º Ê��̧É�°�Ã¦�Å¢¢o µ°�Â®n��

�¹É��¦·¬́�¥n°¥Á�È ��¼o ¦́��·��°�Ä��ªµ¤Á̧¥®µ¥�̧É°µ��³Á�·��¹ Ê��µ��µ¦Ä®o�¦·�µ¦�Ã�¥Á¦·É¤�´ Ê�Â�n��¥oµ¥Á�oµ�nµ�®·��µ��µ��̧É

��́�¨nµª��´ Ê��̧ ÊÅ�o�Îµ®��°�́¦µ�nµ�oµ��µ¤�¦·¤µ��̧É��Å�o �Ã�¥¤̧¦³¥³Áª¨µ�3 ปี และ 15 �̧��́�µ�ª�́�̧ÉÁ¦·É¤�ÎµÁ�·��µ¦ª�́�̧É�31

สิงหาคม พ.ศ. 2554 Â¨³ª�́�̧É�17 มีนาคม พ.ศ. 2542 ตามลําดบั 

ข) �¦·¬́�¥n°¥Â®n�®�¹É�Ä��¦³Á�«Å�¥Å�o�Îµ�́�µ�ÎµÁ®¤º°�Â¨³�Îµ®�nµ¥�nµ�®·�¨·�Å��r���Á®¤º°��oµ�¦³ อําเภอเชียงม่วน จงัหวดั

พะเยา ��́�¦¤¡�́�µÂ¨³n�Á¦·¤¡¨´��µ���¹É��¦·¬́�¥n°¥�³Å�o·��·¦́��nª��µ¦�ÎµÁ®¤º°�Á�È �Áª¨µ�22 �̧���́�´ Ê�Â�nª�́�̧É�10

มกราคม พ.ศ. 2539 Â¨³�³�o°���·��́·�µ¤�o°�Îµ®���nµ��Ç��̧É¦³�»ÅªoÄ��́�µ

ค) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทําสญัญาว่าจ้างการทําเหมืองถ่านหิน (Mining Services Contracts) กบับริษัทใน

µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥�Ã�¥´��µÂ�n¨³´��µ¤̧�µ¦�Îµ®��°´�¦µ�µ¦ªnµ�oµ�Â¨³�́��´¥�nµ��Ç��̧ÉÄ�o Ä��µ¦�Îµ®��¦µ�µ โดย

¤¼̈ �nµ�°��́�µ�³�¹ Ê�°¥¼n�´��¦·¤µ��µ¦�»��·�Â¨³�nµ�®·��̧É�¨·�Å�o ��́�µ��́�¨nµª�³· Ê�»�Ä�¦³®ªnางเดือนกุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2557 และเดือนตลุาคม พ.ศ. 2559 

ง) �¦·¬́�¥n°¥Ä�µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥Å�o�Îµ�́�µ�º Ê°�Î Êµ¤�́��́�¦·¬́�°ºÉ�Â®n�®�¹É�Ä�µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥��¹É�¤̧�¦·¤µ��µ¤�́�µ

¦ª¤�´ Ê�· Ê��216 ö µ�¨·�¦Ã�¥Ä�o ¦µ�µ���ª�́�̧Én�¤°����ª�́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีปริมาณคงเหลือ�̧É�³n�¤°�°̧�จํานวน  

28 ล้าน¨·�¦��´ Ê��̧ Ê��¦·¬́�¥n°¥��́�¨nµª¤̧£µ¦³�¼�¡�́�̧É�o°��Î Êµ�¦³��́�Îµ�ª�Á�·��´ Ê��ÎÉµ�̧É�o°��nµ¥¦o °¥ละ 105 �°��¦·¤µ��Î Êµ¤�́�̧É

�o°��µ¦Ä�®�¹É�Á�º°�

จ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทําสัญญาการแบ่งผลประโยชน์ในเหมืองถ่านหิน (Production Share Contract)  

กับรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียÁ¡ºÉ°แบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลร้อยละ 13.50 �°��¦·¤µ��nµ�®·��̧É�¨·�

Å�o�´ Ê�®¤�

ฉ) �¦·¬́�¥n°¥Â®n�®�¹É�Ä�µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥�̧ÉÅ�o ¦́�·��·Ä��µ¦�ÎµÁ®¤º°��o°��nµ¥�nµ�Exploitation ในอตัราระหว่างร้อยละ 3 

ถงึร้อยละ 7 ของยอดขายหลงัหกัคา่ใช้จ่ายในการขาย 

ช) ภายใต้สัญญาการทําเหมือง (Coal Agreement) บริษัทย่อยห้าแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องมีการลงทุนในกิจกรรม

สํารวจอย่างน้อย 10 เหรียญสหรัฐต่อ 1 Hectare และหลงัจาก 36 Á�º°��µ�ª�́�̧ÉÁ¦·É¤�µ¦Îµ¦ª���oµ�¦·¬́�¥n°¥Å¤nสามารถ

ปฏิบตัิได้ตามข้อกําหนด �¦· ¬́�¥n°¥°µ��³�o°�¥ºÉ�®�´�º°�Î Êµ�¦³�´�Á�nµ�´�¥°���Á® º̈°�̧É¥´��µ�Å��µ�£µ¦³�´ Ê�®¤��̧É

�Îµ®���°¥nµ�Å¦�È�µ¤� n µ¥�¦·®µ¦Á®È�ªnµ�¦·¬́�¥n°¥��́�¨nµªµ¤µ¦���·��́·Å�o�µ¤�̧É�Îµ®��Ä��́�µ�µ¦�ÎµÁ®¤º°�

ซ) ภายใต้สญัญาการทําเหมือง (Coal Agreement) �¦·¬́�¥n°¥Â®n�®�¹É�Ä�µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥�o°��nµ¥�nµ�Dead-rent ให้กบั

รัฐบาลตลอดอายุของสัญญา ค่า Dead-rent �Îµ�ª�Ã�¥°·�¡º Ê��̧ÉÂ¨³°´�¦µ�̧É�Îµ®��Ä�´��µ��´ Ê��̧ ÊÎµ®¦́��nª��n°��µ¦�¨·�

£µ¬̧�̧É�·�Â¨³·É��¨¼�¦o µ��³¤̧¤¼¨�nµÁ�nµ�´��nµ�Dead-rent และสําหรับช่วงการผลิตถ่านหิน บริษัทย่อยต้องจ่ายชําระค่าภาษี

�̧É�·�Â¨³·É��¨¼�¦o µ�Á�nµ��́�nµ�Dead-rent �ª�°�́¦µnª�Á¡·É¤¦o °¥¨³�0.15 �°�¥°��µ¥�´ Ê��o��µ��µ¦�ÎµÁ�·��»¦�·�Á®¤º°�
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35 ภาระผูกพนั สัญญาที่สาํคัญ และหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้ (ตอ่) 
 

สัญญาที่สาํคัญ (ตอ่) 
 

ฌ) บริษัทย่อยสี่แหง่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ดําเนินธรุกิจที่ไมเ่ก่ียวกบัการทําป่าไม้ในบริเวณเขตป่าสงวนมีภาระที่จะต้องชําระ
คา่ธรรมเนียมจํานวนระหวา่ง 1.2 ถึง 3.0 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ตอ่ 1 Hectare 

 

ญ) บริษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทําสญัญาตวัแทนกับบุคคลภายนอกเพ่ือทําการตลาดลูกค้า โดยตวัแทนจะ
ได้รับคา่นายหน้าเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายท่ีเกิดขึน้จากลกูค้านัน้ 

 

ฎ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทําสญัญาเช่ารถ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 สญัญามีมลูค่าคงเหลือเป็น
จํานวนเงินทัง้สิน้ 49,550 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียห์ 

 

ฏ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทําสญัญาขายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้กบัหน่วยงานท้องถ่ินในปริมาณและราคาที่กําหนด
ไว้ในสญัญาขายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ (Power Purchase Agreement และ Stream Purchase Agreement) ซึง่สญัญาดงักลา่ว 
ทําเป็นรายปี 

 

ฐ) Hongsa Power Company Limited (กิจการร่วมค้า) ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการซือ้ขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัที่เร่ิมซือ้ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ นอกจากนีกิ้จการร่วมค้าดงักล่าวยงัได้ลงนามในสญัญา Credit Facilities กบัสถาบนัการเงินเก้าแห่ง โดยกําหนด
วงเงินกู้ ยืมเบือ้งต้นเป็นจํานวนเงินประมาณ 2,783 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทา่กบั 85,248 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการพฒันา
โรงไฟฟ้า 

 

คดฟ้ีองร้อง 
 

ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายจํานวน 1,020 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียห์ และ
คา่ชดเชยรายเดือนเดือนละ 51 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียห์ สําหรับค่าชดเชยการใช้ที่ดินต่อศาล ณ วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2552 
ศาลอทุธรณ์ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่บริษัทย่อยดงักลา่วไมมี่ความผิด แต่โจทก์ได้ย่ืนฎีกาต่อศาลฎีกาเพ่ือคดัค้านคําตดัสินของ
ศาลอทุธรณ์ คดีจงึอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตผุลที่บริษัทย่อย
ดงักลา่วต้องรับผิดชอบคา่ชดเชย ดงันัน้ บริษัทย่อยจงึไมไ่ด้บนัทกึหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้จากคดีดงักลา่วในงบการเงิน 

 

ข) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศถกูฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัทผู้ซือ้เงินลงทนุ
จากบริษัทย่อยดงักล่าว โดยโจทก์ฟ้องว่าการดําเนินการซือ้ขายดงักล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลสัง่ให้การซือ้ขาย
เป็นโมฆะ พร้อมทัง้เรียกร้องให้บริษัทย่อยและบริษัทผู้ซือ้ร่วมกนัชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 302.55 ล้านเหรียญสหรัฐ 
บริษัทย่อยดงักลา่วได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟ้อง แต่โจกท์ได้ย่ืนอทุธรณ์คดัค้านคําพิพากษา
ของศาลชัน้ต้น ต่อมาศาลอทุธรณ์ได้พิพากษากลบัคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น โดยพิพากษาให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าเสียหาย
แก่โจทก์เป็นจํานวน 1.275 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 2 ตอ่ปีจนกวา่จะชําระคา่เสียหายครบถ้วน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทย่อยได้ย่ืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา 

 

ค) ผู้ รับจ้างรายหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 1.42 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ต่ออนญุาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กระบวนการขออนญุาโตตุลาการยังไม่มีความ
คืบหน้าแตอ่ย่างใดนอกเหนือจากการสง่หนงัสือถึงบริษัทย่อยดงักลา่ว เน่ืองจากผู้ รับจ้างรายดงักลา่วไมไ่ด้ชําระคา่ธรรมเนียม
อนญุาโตตลุาการเพ่ือให้ดําเนินการต่อไป ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าผลการเรียกร้องดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็น
สาระสําคญัตอ่งบการเงิน 
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35 ภµ¦³�¼�¡́��́��µ�̧ÉÎµ�́��Â¨³®�̧ Ê·��̧É°µ��³Á�·��¹ Ê��(ตอ่)

คดีฟ้องร้อง (ตอ่)

ง) �¦·¬́�¦nª¤�»�Â®n�®�¹É�Ä��¦³Á�«¤°�Ã�Á¨̧¥Å�o¥ºÉ�¢o °��¦·¬́�¥n°¥Â®n�®�¹É�Ä��¦³Á�«¤°�Ã�Á¨̧¥Â¨³�¦·¬́�¥n°¥°̧�Â®n�®�¹É�Ä�

ประเทศออสเตรเลียตอ่อนญุาโตตลุาการในประเทศมองโกเลีย โดยเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 

และให้โอนสมัปทานเหมือง 3 ฉบบัคืน ��ª�́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 อนญุาโตตลุาการกําลงัดําเนินกระบวนการพิจารณา 

°¥nµ�Å¦�È�µ¤� n µ¥�¦·®µ¦Á�ºÉ°ªnµ�Îµ¢o °���́�¨nµªÅ¤n¤̧¤¼̈ ��¹�Å¤n¤̧Á®�»Ä®o�¦·¬́�¥n°¥��́�¨nµª�o°�¦́��·��°��

จ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บุคคลและกลุ่มบริษัท (“โจทก์”) �¹É�Á�¥Á�È ��¼o ¡´��µÃ�¦��µ¦Á®¤º°��nµ�®·�Â¨³Ã¦�Å¢¢o µ

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) Å�o¥ºÉ�¢o °��¦·¬́���¦·¬́���oµ��¼°·�Á�°¦r Á��´É�Â�¨��Îµ��́��¦·¬́��

บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด (�¹É�Á�È ��¦·¬́�¥n°¥�̧É�º°®»o�Ä��Hongsa Power Company Limited โดย Hongsa Power Company 

Limited เป็นผู้ ได้รับสมัปทานเหมืองถ่านหนิและโรงไฟฟ้าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาลลาว”)) 

และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 3 คน เป็นจําเลยต่อศาลแพ่ง โดยกล่าวหาว่าจําเลยหลอกลวงโจทก์โดยเข้าร่วมทําสญัญาร่วม

¡�́�µÃ�¦��µ¦�Á¡ºÉ°�¦³��r�³Å�o�o°¤¼¨Ã�¦��µ¦®�µ�Â¨³Å�oÄ�o·��·Å¤n»�¦·�Ä��µ¦¦µ¥�µ�เท็จทําให้รัฐบาลลาวยกเลิก

¤́��µ�Ã�¦��µ¦®�µ�°�Ã���r�Á¡ºÉ°�̧É�¦·¬́��³Å�oÁ�oµ�Îµ´��µ¤́��µ���́¦́��µ¨¨µªÁ°��Ã�¥Á¦̧¥�¦o °�Ä®o�ÎµÁ¨¥��Ä�o

คา่เสียหายให้แก่โจทก์เป็นคา่ข้อมลูโครงการหงสาจํานวน 2,000 ล้านบาท คา่ลงทนุในการศกึษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหง

สาจํานวน 2,000 ล้านบา��Â¨³�nµ�µ��¦³Ã¥��r�µ��µ¦�̧É�¼�¦́��µ¨¨µª¥�Á¨·�´¤��µ�Ã�¦��µ¦®�µ°̧��Îµ�ª��59,500

ö µ��µ��¦ª¤Á�È ��nµÁ̧¥®µ¥�´ Ê�· Ê��63,500 ö µ��µ�¡¦o °¤�°�Á�̧ Ê¥

Ä�ª�́�̧É�20 กันยายน พ.ศ. 2555 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาว่าจําเลยไม่ได้ผิดสัญญาร่วมพฒันาโครงการหงสา โจทก์ผิด

สญัญาร่วมพฒันาโครงการหงสา แต่จําเลยกระทําละเมิดด้วยการนําเอาข้อมลูโครงการหงสาของโจทก์ (สําหรับการพฒันา

โรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกกะวตัต์) ไปใช้ในการพฒันาโครงการหงสาสําหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกกะวตัต์ในปัจจุบนั และ

พิพากษาให้จําเลยเฉพาะบริษัทและบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นค่าข้อมลูจํานวน 2,000 

ล้านบาท และค่าลงทุนในการศกึษาและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาอีกจํานวน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 4,000 ล้านบาท 

¡¦o °¤�°�Á�̧ Ê¥¦o °¥¨³�7.5 �n°�̧��́Â�nª�́¢o °����ªnµ�³�Îµ¦³Á¦È�· Ê��Â¨³��Ä�oค่าเสียหายอนัได้แก่ค่าขาดประโยชน์ในอนาคต

�̧É�³Å�o ¦́��µ��µ¦¡�́�µÃ�¦��µ¦Á�È �Á�·�¦µ¥�̧��̧�¡.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2570 ปีละ 860 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2571 ถึง พ.ศ. 2582 

ปีละ 1,380 ö µ��µ���Îµ¦³�»�· Ê��̧�Á�È ��Îµ�ª�¦ª¤�27,740 ล้านบาท  ¦ª¤�nµÁ̧¥®µ¥�´ Ê�· Ê��31,740 ö µ��µ���´ Ê��̧ Ê�«µ¨Â¡n�

ได้ยกฟ้องบริษัท บ้านป ู°·�Á�°¦rÁ��´É�Â�¨��Îµ��́�Â¨³�¼o�¦·®µ¦�°��¨»n¤�¦·¬́�

�¼o�¦·®µ¦�°��¦·¬́�Â¨³�¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r��Îµ��́Å�o�°Ä®o�̧É�¦¹�¬µ��®¤µ¥¡·�µ¦�µ�Îµ¡·¡µ�¬µ��¹É��̧É�¦¹�¬µ��®¤µ¥Å�o

Ä®o�ªµ¤Á®È��µ���®¤µ¥¥º�¥�́�¹��ªµ¤¤´É�Ä�Ä��o°�n°¼o�´ Ê�Ä��¦³Á�È��o°Á�È��¦·�Â¨³�o°��®¤µ¥�และได้ให้ความเห็นว่า

�¦·¬́�Â¨³�¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r��Îµ��́Å¤n�ª¦�̧É�³�o°�¦́��·��Îµ¦³�nµ�o°¤¼̈ Â¨³ค่าลงทนุและค่าใช้จ่ายในโครงการหงสาขนาด 

600 Á¤��³ª�́�r�°�Ã���r�Â¨³Å¤n�ª¦�̧É�³�o°�¦́��·��Îµ¦³�nµ�µ��¦³Ã¥��rÄ�°�µ���µ�Ã�¦��µ¦®�µ�°�Ã���r�̧ÉÅ�o�¼�¦́��µ¨

ลาวยกเลิกไปแตอ่ย่างใด 

ผู้บริหารของบริษัท¤´É�Ä�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬́� และบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั ในโครงการหงสาว่าไม่มีการกระทํา

ใดเป็น�µ¦�¦³�Îµ�̧ÉÅ¤n»�¦·�®¦º°�µ¦�¦³�Îµ�̧Éไม่ถกูต้อง บริษัทและบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั �¹�Å�o¥ºÉ�อุทธรณ์คําพิพากษา

ของศาลแพ่งตอ่ศาลอทุธรณ์Á¤ºÉ°ª�́�̧É�12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยบริษัทÁ�ºÉ°¤´É�Ä�Á®�»�¨Â¨³�ªµ¤®��́Â�n��°��o°�n°¼o Ä�

�µ¦°»��¦�r��´ Ê�Ä��¦³Á�È��o°Á�È��¦·�Â¨³�o°��®¤µ¥���́�´ Ê���¦·¬́�Â¨³�¦·¬́���oµ��¼�Á¡µÁª°¦r ��Îµ��́��¹�Å¤nÅ�o��́�¹�®�̧ Ê·��̧É

°µ��³Á�·��¹ Ê��µ���¸��́�¨nµªÄ�งบการเงิน  ��ª�́�̧É 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 คดียงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาล 
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35 ภาระผูกพนั สัญญาที่สาํคัญ และหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้ (ตอ่) 
 
คดฟ้ีองร้อง (ตอ่) 

 
ฉ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกนัภยัแห่งหนึ่ง (“จําเลย”) จํานวน 1.40 

ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับการผิดสญัญาชําระหนีต้ามสญัญาคํา้ประกนั โดยมีมลูเหตจุากการที่บริษัทประกนัภยัดงักล่าวออก
หนงัสือคํา้ประกนัการทํางานของผู้ รับเหมารายหนึ่ง แต่ผู้ รับเหมารายดงักล่าวไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญา  ในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2552 ศาลชัน้ต้นได้พิพากษาให้จําเลยชําระค่าเสียหายแก่บริษัทย่อยเป็นเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาจําเลยได้ย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์ ซึง่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ บริษัทย่อยและจําเลยได้เจรจาประนีประนอมยอมความ
กันโดยตกลงให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 840,000 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  
ศาลอทุธรณ์กลบัมีคําพิพากษาวา่คําฟ้องของบริษัทย่อยไม่มีมลู บริษัทย่อยได้ย่ืนฎีกาคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ต่อศาลฎกา 
คดีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

 
ช) ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานทางภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax - DGT”) แจ้งผล 

การประเมินภาษีสําหรับปี พ.ศ. 2551 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 16.30 ล้านเหรียญ
สหรัฐโดยผู้บริหารของบริษัทย่อยดงักล่าวไม่เห็นด้วยกบัผลการประเมินและได้ย่ืนหนงัสืออทุธรณ์ต่อศาลภาษี อย่างไรก็ตาม 
ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ศาลภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้พิพากษาให้บริษัทย่อยดงักล่าวไม่
ต้องจ่ายภาษีที่ประเมินโดย DGT จํานวนเงิน 6.90 ล้านเหรียญสหรัฐ หากจะต้องจ่ายสําหรับภาษีที่ประเมินจํานวน 9.40 
ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้ บริหารของบริษัทย่อยได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาคําพิพากษา ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ให้
ความเห็นทางกฎหมายยืนยนัถึงความมัน่ใจในข้อต่อสู้  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ผู้บริหารบริษัทย่อยดงักล่าวได้ย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกาแล้ว 
 

ซ) ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  DGT แจ้งผลการประเมินภาษีสําหรับปี พ.ศ. 2554 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวนเงิน 37.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับหลักการและ 
ผลประเมิน โดยผู้ บริหารเช่ือว่าสามารถชีแ้จงกับ DGT ได้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556ผู้ บริหารย่ืนหนังสือคัดค้าน 
การประเมินไปยงั DGT แล้ว 
 

ฌ) ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  DGT แจ้งผลการประเมินภาษีสําหรับปี พ.ศ. 2552 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจํานวนเงิน 29.60 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยดงักล่าวใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบั
ภาษีที่ประเมินเพ่ิมจํานวน 29.60 ล้านเหรียญสหรัฐ จะมีผลให้บริษัทย่อยดงักลา่วจ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี พ.ศ. 2551 เกินไปเป็น
จํานวน 21.00 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผู้บริหารของบริษัทย่อยดงักลา่วได้ย่ืนหนงัสือเพ่ือขอให้ DGT เข้ามาตรวจภาษีเงินได้สําหรับ
ปี พ.ศ. 2551 เพ่ือที่จะขอคืนภาษีเงินได้ที่จ่ายเกินไปดงักล่าว ในระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556 DGT ได้มีหนงัสือตอบปฏิเสธ
การเข้าตรวจสอบภาษีเงินได้สําหรับปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารจะย่ืนหนงัสือคดัค้านการปฏิเสธดงักล่าวไปยงั DGT ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
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35 ภµ¦³�¼�¡́��́��µ�̧ÉÎµ�́��Â¨³®�̧ Ê·��̧É°µ��³Á�·��¹ Ê��(ตอ่)

คดีฟ้องร้อง (ตอ่)

°ºÉ�Ç

�¦·¬́�¥n°¥̧ÉÂ®n�Ä�µ�µ¦�¦́�°·�Ã��̧Á�̧¥°¥¼n¦³®ªnµ��µ¦�¦ª�°��µ�£µ¬̧��¹É��¦· ¬́�¥n°¥��́�¨nµª¥´�Å¤nÅ�o�¨�°��µ¦�¦ª�°�

��́�¨nµª�°¥nµ�Å¦�È�µ¤� n µ¥�¦·®µ¦Á�ºÉ°ªnµ�¨�µ¦�¦ª�°��µ�£µ¬̧�³Å¤n¤̧�¨�¦³���̧ÉÁป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงิน 

36 Á®�»�µ¦�r£µ¥®΅�ª́��̧ÉÄ���Â���µ�³�µ¦Á�·�

��ª´��̧É  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 �¦· ¬́��ÎµÁ�·��µ¦���³Á�̧¥�¨��»��°��¦· ¬́��´��¦³�¦ª�¡µ�·�¥r Ã�¥Á�¨̧É¥��µ�

หุ้นสามญัจดทะเบียนเดมิ 3,540,504,790 หุ้น เป็น 3,404,904,790 หุ้น 








