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พันธกิจ

•	 พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงานเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาในภูมิภาคเอเชีย

•	 สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

•	 จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย	โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา		

	 การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้า

•	 ดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

•	 สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	พนักงาน	ชุมชน	

	 และดำารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจ

‘โฉมหน้าพลังงานแห่งเอเชีย’

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไวและมุ่งมั่นในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์	

และบริการที่มีคุณภาพ	และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม	

ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ	และมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 	 พ.ศ.	2554	 พ.ศ.	2553	 พ.ศ.	2552

ฐานะการเงิน     

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)  225,010   193,122   101,417 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)  136,355   124,063   45,465 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)  88,656   69,059   55,952 

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว (ล้านบาท)  2,717   2,717   2,717 

ผลการดำาเนินงาน     

รายได้จากการขายรวม (ล้านบาท)  112,404   65,285   57,865 

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)  62,960   38,511   29,992 

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท)  49,444   26,774   27,874 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)  15,288   10,333   7,654 

ค่าภาคหลวง (ล้านบาท)  11,370   6,925   6,467 

รายได้อื่น (ล้านบาท)  13,086   17,960   3,759 

ค่าใช้จ่ายอื่น (ล้านบาท)  511   1,041   666 

กำาไรจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท)  35,361   26,435   16,845 

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วม (ล้านบาท)  1,939   6,117   7,447 

ดอกเบี้ยจ่าย (ล้านบาท)  3,047   1,676   1,282 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ล้านบาท)  349   299   181 

ภาษีเงินได ้ (ล้านบาท)  8,506   3,733   5,027 

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)  20,060   24,880   14,229 

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)  43.99   41.01   48.17 

อัตรากำาไรสุทธิ (%)  15.99   29.89   23.09 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%)  9.59   16.89   14.90 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  25.44   39.80   28.04 

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)  11.74   10.86   21.03 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.74   1.07   0.16 

ข้อมูลต่อหุ้น     

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  73.82   91.56   52.36 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  326.24   254.13   205.90 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  21.00*   21.00   16.00 

จุดเด่นในรอบปี

* บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 21 บาท ประกอบด้วยเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 18 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 ไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 9 บาท ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ่ายเงินปันผล 
 พิเศษในอัตราหุ้นละ 3 บาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555    

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม
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ผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

	 	 	 สิ้นสุด	ณ	ปี

	 	 พ.ศ.	2554	 พ.ศ.	2553	 พ.ศ.	2552

ปริมาณการขายถ่านหิน	(ล้านตัน)  39.57   25.89   21.09 

 อินโดมินโค-บอนตัง  14.80   14.48   12.16

 ทรูบาอินโด  6.81   5.39   5.13 

 โจ-ร่ง   1.43   1.01   2.96

 คิทาดิน-เอ็มบาลุต  1.18   1.30   0.61 

 คิทาดิน-ทันดุงมายัง  0.43   -   -  

 Centennial  14.86   3.57   -  

 ประเทศไทย 0.06 0.15 0.24 

 

รายได้รวม	(ล้านบาท)  112,404   65,285   57,865 

 ธุรกิจถ่านหิน:    

  อินโดมินโค-บอนตัง  43,209   34,268   31,978 

  ทรูบาอินโด  23,085   14,838   15,489 

  โจ-ร่ง  2,775   1,488   3,982 

  คิทาดิน-เอ็มบาลุต  3,421   2,735   1,150 

  คิทาดิน-ทันดุงมายัง  1,604   -   - 

  Centennial  32,751   6,498   - 

  ประเทศไทย  30   74   101 

  แหล่งอื่น  -   -  4 

 รวมรายได้ธุรกิจถ่านหิน  106,874   59,901   52,704

 ธุรกิจไฟฟ้า  5,236   4,865   4,788 

 ธุรกิจอื่น  293   520   373

อัตรากำาไรขั้นต้น	(%) 44 41 48 

 อินโดมินโค-บอนตัง 49 42 49 

 ทรูบาอินโด 52 51 57 

 โจ-ร่ง  40 33 41

 คิทาดิน-เอ็มบาลุต 52 45 49 

 คิทาดิน-ทันดุงมายัง 74  -  - 

 Centennial 36 32  -

 ประเทศไทย 26  10  (22)

 แหล่งอื่น - - 45

 ธุรกิจถ่านหิน 46 43 51

 ธุรกิจไฟฟ้า 10 16 25 

 ธุรกิจอื่น 6 12 17 
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 ในปทีีผ่า่นมาถอืเปน็อกีปทีีบ่รษิทัฯ มคีวามกา้วหนา้อยา่งมสีาระ

สำาคญั ซึง่เปน็เครือ่งพสิจูนถ์งึความเปน็บรษิทัพลงังานระหวา่งประเทศ 

คือ

 • การเริ่มดำาเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหลัง

การเข้าลงทุนในบริษัท Centennial Coal Company Limited ใน

ประเทศออสเตรเลยี เพือ่หลอมรวมทศิทาง เปา้หมาย และยทุธศาสตร ์ 

รวมทั้งผสานความแข็งแกร่งและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญใน 

การดำาเนนิงานดา้นตา่ง ๆ  เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตทางธรุกจิ เชน่เดยีว

กบัฐานธรุกจิในประเทศอืน่ ๆ  ของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้ี 

การติดตามการดำาเนินงานตามแผนการบริหารจัดการดังกล่าวอย่าง 

ใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 • การเขา้ลงทนุในบรษิทั Hunnu Coal Limited ซึง่เปน็บรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศออสเตรเลยี ทีม่แีหลง่ถา่นหนิ

อยู่ในระหวา่งการพฒันาหลายแหลง่ในประเทศมองโกเลยี โดยไดเ้ริม่

เขา้ดำาเนนิการซือ้กจิการเปน็ลำาดบัตามกฎเกณฑข์อ้บงัคบัทัง้ภายใน

ประเทศไทยและออสเตรเลยีตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 เปน็ตน้มา  

จนสามารถดำาเนินการได้สำาเร็จอย่างราบรื่นในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2554 การลงทุนใน Hunnu Coal นี้ คณะกรรมการบริษัทได้

กำาชบัใหฝ้า่ยบรหิารวางแผนการบรหิารความเสีย่งในการลงทนุ ดว้ย

การประเมินหาแนวทางป้องกันอย่างรอบด้าน และจะยังคงติดตาม

โครงการพัฒนาแหล่งถ่านหินต่าง ๆ ในประเทศมองโกเลียภายใต้ 

Hunnu Coal อย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงและสร้างคุณค่า

ทางธุรกิจที่เหมาะสมแก่การลงทุน

รายงานคณะกรรมการ 

	 ใน	พ.ศ.	2554	ทีผ่า่นมา	แมว้า่เศรษฐกจิ
โลกจะประสบกบัปญัหาแผน่ดนิไหวและคลืน่ 
สนึามิในญีปุ่น่	และวกิฤตหินีส้าธารณะในยโุรป	
แต่บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	ยังมีผล
การดำาเนนิงานอยู่ในระดบัดี	สามารถผลติ 
และจำาหน่ายถ่านหินในปริมาณที่สูงขึ้น 
ในระดบัราคาทีน่า่พงึพอใจ	ทัง้นี	้ไดร้บัอานสิงส์
จากความตอ้งการใชถ้า่นหนิยงัคงทรงตวั
อยู่ในระดับสูง	 การเติบโตของเศรษฐกิจ
ในเอเชีย	 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยที่ปรับตัว 
สูงขึ้น	 และด้วยการบริหารจัดการอย่าง
รอบคอบ	รดักมุ	และการวางแผนรองรบั 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ	 ทำาให้บริษัทฯ 
สามารถดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ระยะยาว	เพื่อสร้างการเติบโต 
และมูลค่าที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
อย่างต่อเนื่อง
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นายเกริกไกร จีระแพทย์
ประธานกรรมการบริษัท

 การดำาเนนิการขยายการลงทนุและการบรหิารจดัการการลงทนุ

ขนาดใหญท่ีป่ระสบความสำาเรจ็ดงักลา่ว เกดิจากการใชป้ระสบการณ์

ที่หลากหลายในธุรกิจถ่านหินที่สะสมอย่างต่อเนื่องและยาวนานของ

บา้นปฯู เริม่ตัง้แตก่ารดำาเนนิธรุกจิในประเทศไทย จนกระทัง่การขยาย

ธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย และล่าสุด

คือมองโกเลีย จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมา ทั้งในการเข้าลงทุน 

สำารวจ พฒันา การดำาเนนิการเหมอืงแบบเปดิและเหมอืงใตด้นิ ทำาให้

บริษัทฯ สามารถพิจารณาโครงการลงทุนได้อย่างแม่นยำาและบริหาร

จัดการโครงการลงทุนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่า 

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการปฏบิตัหินา้ทีข่องตน 

ในเชิงการกำาหนดทิศทางด้านยุทธศาสตร์ การกำากับดูแลติดตาม 

การดำาเนินงานและการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่าง

รอบด้าน รวมทั้งการจัดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

อยา่งจรงิจงั ซึง่สง่ผลใหบ้า้นปฯู มกีารเตบิโตอยา่งมัน่คงและตอ่เนือ่ง

 คณะกรรมการบรษิทัขอขอบคณุผูม้อีปุการคณุ และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบรษิทั

จะยังคงมุ่งมั่นกำากับดูแลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลัก

ความชอบธรรม โปร่งใส ดำารงตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศ 

ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนและยังประโยชน์

แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ

ถ่านหนิในสาธารณรฐัประชาชนจนี ด้วยการจำาหน่ายการลงทนุในเหมอืง 

ต้าหนิง แต่บริษัทฯ ก็ได้สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจจากการเข้า

ซื้อกิจการบริษัท Hunnu Coal Limited (Hunnu) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและ

สำารวจถ่านหนิ ทีม่แีหล่งถ่านหนิในประเทศมองโกเลยีซึง่มปีรมิาณถ่านหนิ

สำารวจพบ (coal resources) เป็นจำานวนมาก โดยในปี 2555 นี้ บ้านปูฯ 

จะมุ่งให้ความสำาคัญกับการเพิ่มปริมาณการผลิตถ่านหินทั้งในประเทศ

ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย รวมถึงการเริ่มผลิตถ่านหินเป็นครั้งแรก 

จากแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลียด้วย

สรุปผลการดำาเนินงานใน	พ.ศ.	2554

 เช่นเดยีวกบัหลายปีทีผ่่านมา ผลการดำาเนนิงานทางด้านการเงนิใน

ปี 2554 อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำาเนินงานที่แท้จริง ทั้งนี้ เป็นผล

มาจากการควบรวมกิจการและการจำาหน่ายหน่วยการลงทุนต่าง ๆ ในปี 

ที่ผ่านมา กำาไรสุทธิจำานวน 20,060 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 73.82 บาท 

ต่อหุ้น) ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2553 เนื่องจากกำาไรจาก 

การจำาหน่ายเงินลงทุนลดลง โดยบริษัทฯ รับรู้กำาไรหลังภาษีจาก 

การจำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในเหมืองต้าหนิงจำานวน 6,307 ล้านบาท 

เทยีบกบัการบนัทกึกำาไรจากรายการพเิศษจำานวน 15,776 ล้านบาท จาก

การลดสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั PT Indo Tambangraya Megah (ITM) 

และการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำากัด 

(มหาชน) (RATCH) ในปี 2553

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ใน	 พ.ศ.	 2554	 ที่ผ่านมา	 บ้านปูฯ	 มีกำาไรจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ	 42	 ทั้งนี้	 
เป็นผลมาจากความสำาเร็จในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหลังการเข้าลงทุนในบริษัท	
Centennial	 Coal	 Company	 Limited	 (Centennial)	 ประกอบกับปริมาณการผลิต 
และราคาขายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศออสเตรเลียและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	 ขณะที่ปริมาณสำารองถ่านหิน	 (coal	 reserves)	 ของบริษัทฯ	 ปรับเพิ่มขึ้นกว่า	
100	 ล้านตัน	 อันเป็นผลจากการปรับปรุงแผนการทำาเหมืองและการสำารวจที่มีประสิทธิภาพ
ของเหมืองถ่านหินทั้งในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย

 อย่างไรก็ตาม กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี  

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ของปี 2554 (ซึ่งไม่ได้ 

รวมกำาไรจากรายการพเิศษ) สะท้อนถงึการเตบิโตของผลการดำาเนนิงาน

ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ บันทึก EBITDA 

จำานวน 31,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็น 

EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจำานวน 29,847 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน

หน้าร้อยละ 66 ในขณะทีก่ำาไรจากธรุกจิไฟฟ้าลดลงเหลอื 1,922 ล้านบาท 

ซึ่ง EBITDA ที่ดีขึ้นของธุรกิจถ่านหิน เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้าง

การบริหารจัดการหลังการเข้าลงทุนใน Centennial ซึ่งเป็นไปอย่าง 

ราบรืน่ ประกอบกบัปรมิาณการผลติและราคาขายถ่านหนิจากเหมอืงต่าง ๆ 

ในประเทศอนิโดนเีซยีปรบัตวัสงูขึน้ ขณะที่อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขาย

ถ่านหินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจำานวน 112,404 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 จากจำานวน 65,285 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น

ผลจากการรวมงบการเงินของ Centennial เต็มปีเป็นปีแรกที่จำานวน 

32,751 ล้านบาท (เทยีบกบัปี 2553 ซึง่มกีารรวมงบการเงนิเพยีงไตรมาส

เดียวจำานวน 6,498 ล้านบาท) นอกจากนั้น เป็นผลจากปริมาณการขาย

ถ่านหินของบริษัท ITM (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย) ที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 11 ที่ 24.6 ล้านตัน รวมทั้งราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากแหล่งผลิต

ในอินโดนีเซียซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ที่ 97.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

 ด้วยกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา  

ส่งผลให้อตัราส่วนหนีส้นิสทุธต่ิอทนุของบ้านปฯู ณ สิน้ปี 2554 อยูท่ี ่0.74 

เท่า ลดลงจาก 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2553 (หลังจากการเข้าซื้อกิจการ 

บรษิทั Centennial) โดยหนีส้นิสทุธขิองบรษิทัฯ จำานวน 65,289 ล้านบาท 

หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวเลขจากงบการเงินรวม เว้นแต่ในกรณีที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
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หรือคิดเป็นเกือบสองเท่าของ EBITDA นั้น ถือว่ายังอยู่ในระดับ 

ที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว และยังเปิดโอกาสให้บรษิทัฯ 

สามารถจดัหาเงนิทนุ เพือ่ลงทนุในโครงการใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

 

ปริมาณการจำาหน่ายถ่านหินของบ้านปูฯ	 และตลาดถ่านหินที่ ใช้เป็น

เชื้อเพลิงให้ความร้อน

 ปริมาณขายถ่านหินรวมในปี 2554 ของบ้านปูฯ จำานวน 39.6 ล้าน

ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปีก่อนหน้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากการรวม

ปรมิาณการขายถ่านหนิจากประเทศออสเตรเลยีเตม็ปีทีจ่ำานวน 14.9 ล้าน

ตัน จาก 3.6 ล้านตัน ในปี 2553 ขณะที่ปริมาณการขายถ่านหินใน

อินโดนีเซียมีจำานวน 24.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลจาก

ปริมาณการผลิตของเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียมีจำานวนเพิ่มขึ้น

 ในปี 2554 ทีผ่่านมา ปรมิาณการจำาหน่ายถ่านหนิจากเหมอืงถ่านหนิ

ในอินโดนีเซียไปยังตลาดที่มีการเติบโต คือ ประเทศจีน (5.8 ล้านตัน) 

ประเทศอินเดีย (2.3 ล้านตัน) และอินโดนีเซีย (2.1 ล้านตัน) ปรับตัว 

สูงขึ้น ในขณะที่การขายถ่านหินไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น ประเทศไทย และฟิลิปปินส์) ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้น

เช่นกัน ส่วนการขายถ่านหินไปยังตลาดเอเชียตะวันออก เช่น ประเทศ

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน กลับมีอัตราลดลงถึงร้อยละ 16 หรือจำานวน 

7.5 ล้านตัน 

 ปริมาณการส่งออกถ่านหินของแหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลียมี

จำานวน 5.8 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของปริมาณการขาย

ถ่านหนิทัง้หมด ซึง่ร้อยละ 84 ของปรมิาณถ่านหนิส่งออกนัน้ถกูจำาหน่าย

ไปยังตลาดถ่านหินคุณภาพดี ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และหาก

พิจารณาในแง่ของรายได้แล้ว สัดส่วนของยอดขายถ่านหินส่งออกของ 

Centennial ในปี 2554 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 (จากร้อยละ 50 

ในปี 2553) ทั้งนี้ ปริมาณและราคาขายถ่านหินส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้

ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของ Centennial ในปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่

ที่ 72.5 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 

 สำาหรบัตลาดถ่านหนิที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในภมูภิาคเอเชยี

แปซฟิิกในปีทีผ่่านมานบัว่ามคีวามแขง็แกร่ง ท่ามกลางความไม่แน่นอน

ของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle 

(สำาหรับถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน 6,300 Kcal GAR) สูงขึ้น 

จากปี 2553 ประมาณร้อยละ 20 อัตราการนำาเข้าถ่านหินที่ใช้เป็น 

เชื้อเพลิงให้ความร้อนของจีนและอินเดียสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยจีน

นำาเข้าถ่านหินสุทธิจำานวน 96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ขณะเดียวกัน

คาดว่าอินเดียมีการนำาเข้าถ่านหินเกินกว่า 90 ล้านตัน 

 ราคาถ่านหนิในตลาดอ้างองิในเดอืนมกราคม 2554 ทีผ่่านมา ปรบั

ตัวสูงขึ้นถึงระดับ 130 เหรียญสหรัฐต่อตัน และค่อย ๆ ปรับตัวลดลงมา

อยู่ที่ระดับ 120 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงกลางปี และปรับตัวลดลงมา

อีกครั้งอยู่ที่ระดับ 110 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม 

ราคาถ่านหินกลับฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นปี 2555 ที่ผ่านมา ขณะที่ 

แนวโน้มความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศจีนและอินเดียจะยังเพิ่ม 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนความเสี่ยงในด้านอุปทานของประเทศผู้ผลิต

ถ่านหินหลักของโลกจะมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ฝนตกหนักในประเทศ

ออสเตรเลีย และความต้องการใช้ถ่านหินในอินโดนีเซีย เป็นต้น

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ	ในประเทศออสเตรเลีย	-	Centennial

 ตลอดปี 2554 บริษัท Centennial ได้ปรับโครงสร้างการบริหาร

จดัการให้เข้ากบับรษิทัในกลุม่บ้านป ูโดยได้ประสานพลงัร่วมกบัพนกังาน

ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อทำางานร่วมกันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า 

จะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการด้านการเงิน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนด้านการตลาด
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 ในปีทีผ่่านมา เหมอืงถ่านหนิของ Centennial สามารถผลติถ่านหนิ 

(ตามสัดส่วนการถือหุ้น) จำานวน 15.4 ล้านตัน หรือสูงขึ้นร้อยละ 8 จาก 

14.3 ล้านตนั ในปี 2553 เป็นผลจากการปรบัปรงุประสทิธภิาพการดำาเนนิ 

งานส่งผลให้ปรมิาณการผลติสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ทีเ่หมอืงแมนดาลอง 

ไมยูนา คลาเรนซ์ รวมทั้งเหมืองแองกัส เพลส และอวับบาที่มีผล 

การดำาเนินงานที่ดี นอกจากนี้ การสำารวจปริมาณสำารองถ่านหินและ 

การปรับแผนการทำาเหมืองในปีที่ผ่านมา ยังมีส่วนช่วยให้ Centennial  

มีปริมาณสำารองถ่านหิน (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) เพิ่มขึ้น 32 ล้านตัน 

(ส่วนใหญ่มาจากเหมอืงแองกสั เพลส) ส่งผลให้บ้านปฯู มปีรมิาณสำารอง

ถ่านหินตามสัดส่วนการถือหุ้นในประเทศออสเตรเลีย ณ สิ้นปี 2554  

ที่จำานวน 330 ล้านตัน

 ด้วยกำาลังการผลิตถ่านหินที่สูงขึ้น ประกอบกับสัดส่วนของการส่ง

ออกถ่านหินที่มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากจำานวน 4.7 ล้านตัน ในปี 

2553 เป็น 5.8 ล้านตนั รวมทัง้การบรหิารต้นทนุการผลติทีร่ดักมุ ส่งผลให้ 

Centennial ม ีEBITDA จำานวน 8,218 ล้านบาท ในปี 2554 สำาหรบัในปี 

2555 นี ้Centennial วางแผนทีจ่ะเพิม่ปรมิาณการผลติถ่านหนิเป็น 16.6 

ล้านตนั และเพิม่ปรมิาณการส่งออกถ่านหนิเป็น 6.3 ล้านตนั นอกจากนี้  

ยังมุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร Longwall  

ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน  

นอกเหนือจากการเจรจาเพื่อปรับราคาขายในสัญญาซื้อขายถ่านหินกับ

โรงไฟฟ้าท้องถิ่น รวมไปถึงการปรับเพิ่มสัดส่วนถ่านหินส่งออกอีกด้วย 

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ	ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย:	ITM

 ในปีที่ผ่านมาธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย มีผลการดำาเนินงาน 

ที่แข็งแกร่ง โดยมีปริมาณการผลิตถ่านหินจำานวน 25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยปริมาณการผลิตถ่านหินในพื้นที่ 

การผลิตฝั่งตะวันออก (East Block) ของเหมืองอินโดมินโคยังคงเติบโต

อย่างต่อเนื่อง จาก 4.2 ล้านตัน ในปี 2553 เป็น 7.1 ล้านตัน ในขณะที่

ปริมาณการผลิตถ่านหินของพื้นทีก่ารผลิตฝัง่ตะวันตกค่อย ๆ  ลดลงจาก 

10.1 ล้านตนั มาอยูท่ี ่7.7 ล้านตนั และด้วยสภาพอากาศทีด่ขีึน้ ประกอบ

กับเครื่องมือการทำาเหมืองที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เคย 

เกิดขึ้นในปี 2553 ส่งผลให้เหมืองอื่น ๆ มีผลการดำาเนินงานที่ดีเช่นกัน 

โดยเหมอืงคทิาดนิ-เอม็บาลตุผลติถ่านหนิเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 1.3 ล้านตนั 

ในขณะที่เหมืองคิทาดิน-ทันดุงมายังมีปริมาณการผลิตที่ 0.4 ล้านตัน 

นอกจากนี้ เหมืองทรูบาอินโดสามารถผลิตถ่านหินได้เพิ่มขึ้นเป็น 7.1 

ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ส่วนเหมืองโจ-ร่งสามารถเพิ่มปริมาณ

การผลิตเป็น 1.4 ล้านตัน จาก 0.9 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า 

 ในปี 2555 นี้ บ้านปูฯ มีแผนเพิ่มกำาลังการผลิตถ่านหินจากแหล่ง

ผลติในอนิโดนเีซยีเป็น 27 ล้านตนั ซึง่จะมาจากปรมิาณการผลติถ่านหนิ

ในพื้นที่ทิศตะวันออก (East Block) ของเหมืองอินโดมินโค รวมทั้ง 

ผลผลิตของเหมืองคิทาดิน-ทันดุงมายัง และเหมืองบารินโตที่คาดว่า 

จะเริม่การผลติครัง้แรกภายในไตรมาสที ่2 ของปีนี ้ส่วนภาพรวมการผลติ 

ถ่านหินของ ITM ในระยะยาวนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งได้รับผลดีจาก 

ปรมิาณสำารองถ่านหนิทีเ่พิม่ขึน้จำานวน 68 ล้านตนั ของเหมอืงอนิโดมนิโค

และเหมืองบารินโต ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ระบบสายพานลำาเลียงและ

การบดถ่านหินในบ่อเหมือง (In-Pit Crushing Conveying System)  

จงึทำาให้สามารถผลติถ่านหนิในระดบัทีล่กึมากขึน้ด้วยต้นทนุทีต่ำา่ลง ทัง้นี้

ในช่วงปลายปีทีผ่่านมา เหมอืงถ่านหนิในอนิโดนเีซยีของบ้านปฯู มปีรมิาณ

สำารองถ่านหินอยู่ที่ 270 ล้านตัน (ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65)

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ	ในประเทศจีน:	เกาเหอและเฮ่อปี้	

 จากปัญหาการต่อใบอนญุาต บ้านปฯู ได้ตดัสนิใจจำาหน่ายการลงทนุ

ทั้งหมด (จำานวนร้อยละ 56) ในเหมืองต้าหนิงในมณฑลซานซี ในเดือน

มนีาคม 2554 โดยก่อนหน้านี ้บ้านปฯู ถอืหุน้ในเหมอืงต้าหนงิและเหมอืง

เกาเหอ ซึง่ตัง้อยู่ในมณฑลซานซเีช่นกนั ในสดัส่วนร้อยละ 56 และร้อยละ 

45 ตามลำาดับ (โดยเป็นผลจากการเข้าถือครอง AACI เต็มจำานวน 

ในปี 2551) และถึงแม้ว่าการจำาหน่ายการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการลด 

นำ้าหนักการลงทุนไปอย่างมาก แต่มูลค่าการขายเหมืองต้าหนิงจำานวน 

669 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่แข็งแกร่งให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นบ้านปูฯ เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของการเข้าถือครอง AACI 

ประมาณ 420 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2551 

 โครงการเหมืองเกาเหอกำาลังจะเริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการในปี 

2555 นี ้โดยในปีทีผ่่านมาได้เริม่ผลติถ่านหนิอย่างไม่เป็นทางการจำานวน 

1.9 ล้านตัน และในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา เหมืองเกาเหอได้เริ่ม

ทดลองผลิตถ่านหินด้วยเครื่องจักร Longwall จำานวน 2 หน่วย และได้

เริ่มเจาะทดสอบเพื่อระบายก๊าซจากใต้ดิน (Degas Drill Test) ส่วน 

การตรวจสอบมาตรฐานในด้านต่าง ๆ  จำานวน 8 ประเดน็นัน้ ขณะนี ้ 5 ประเดน็

ได้เสร็จสิ้นและผ่านเกณฑ์แล้ว โดยจะมีการตรวจสอบครั้งสุดท้ายในช่วง

ก่อนกลางปี 2555 นี ้หลงัจากนัน้ เหมอืงเกาเหอจะยืน่ขอใบอนญุาตด้าน

การผลิตและความปลอดภัยเพื่อเริ่มดำาเนินการผลิตอย่างเป็นทางการ 

ต่อไป โดยถ่านหนิจากเหมอืงเกาเหอส่วนใหญ่จะขายให้กบัอตุสาหกรรม

ไฟฟ้าของจนีในรปูแบบของถ่านหนิประเภทให้ความร้อน (Thermal Coal) 

และขายให้กับอุตสาหกรรมเหล็กในรูปถ่านหินประเภท PCI

 สำาหรบัเหมอืงเฮ่อป้ีในมณฑลเหอหนานซึง่บ้านปฯู ถอืครองร้อยละ 

40 นัน้ สามารถผลติถ่านหนิได้สงูกว่า 1.5 ล้านตนั ในปี 2554 ทีผ่่านมา 

โดยได้รับการอนุมัติจากสำานักงานพลังงานแห่งมณฑลเหอหนาน  

(Henan Energy Bureau) ในการเพิ่มกำาลังการผลิตขึ้นมายังระดับ 

ดังกล่าว ในเดือนกรกฎาคม 2554

ธุรกิจถ่านหินของบ้านปูฯ	ในประเทศมองโกเลีย:	Hunnu

 บ้านปฯู ก้าวสูอ่ตุสาหกรรมถ่านหนิในประเทศมองโกเลยีเป็นครัง้แรก

ในปี 2554 ด้วยการเข้าถอืครองหุน้ของ Hunnu ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ออสเตรเลยี ในลกัษณะการจดัสรรแบบเฉพาะเจาะจง 

(private placement) โดย Hunnu ได้ขายหุ้นร้อยละ 12 มูลค่า 45 ล้าน

เหรียญออสเตรเลีย ให้กับบ้านปูฯ ในเดือนมีนาคม ก่อนที่บริษัทฯ  

จะทำาคำาเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดของ Hunnu มลูค่า 423 ล้านเหรยีญออสเตรเลยี 

ในเดือนกันยายน หลังจากนั้นจึงได้ถอน Hunnu ออกจากการเป็นบริษัท

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ออสเตรเลยี และกลายเป็นบรษิทัย่อยของ
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บ้านปูฯ (ผ่านการถือหุ้นของ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.) 

ในปัจจุบัน

 Hunnu ได้พัฒนาสถานะให้แข็งแกร่ง จากแหล่งถ่านหินที่ใช้เป็น

เชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) และถ่านโค้ก (Coking Coal) ใน

ประเทศมองโกเลยี ซึง่มอียูเ่ป็นจำานวนมากโดยเฉพาะในเขต South Gobi 

โดยขณะนี้บ้านปูฯ กำาลังอยู่ระหว่างการประเมินปริมาณถ่านหินสำารวจ

พบและแผนการทำาเหมืองของ Hunnu ซึ่งได้รายงานปริมาณถ่านหิน

สำารวจพบตามมาตรฐาน JORC ทัง้ในลกัษณะ measured resource และ 

indicated resource ที่ 695 ล้านตัน และคาดว่าจะสามารถผลิตถ่านหิน

ได้ประมาณ 5 ล้านตันต่อปีภายในปี 2558 โดยโครงการซานอูล (Tsant 

Uul) ใน South Gobi จะเริ่มผลิตถ่านหินเป็นครั้งแรกในปีนี้

ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูฯ: BLCP หงสา และธุรกิจไฟฟ้าในจีน

 ในประเทศไทยนัน้ รายได้ในรปูส่วนแบ่งกำาไรจากโรงไฟฟ้าบแีอลซพีี 

(BLCP) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,434 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ 

ในจังหวัดระยอง (บ้านปูฯ ถือหุ้นร้อยละ 50) อยู่ที่ 1,952 ล้านบาท ในปี 

2554 ที่ผ่านมา ลดลงจาก 3,412 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการจ่าย

กระแสไฟฟ้าและค่าพลังงานไฟฟ้า (energy payment) ในระดับที่สูง  

ในขณะที่ค่าความพร้อมจ่าย (availability payment) ได้ปรับลดตำ่าลง 

ตามสัญญาขายไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากการขาดทุนด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมา 

 สำาหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบ้านปูฯ ทั้ง 3 แห่งใน 

ประเทศจีน ประสบความสำาเร็จในการเพิ่มรายได้จากการขายร้อยละ 8 

เป็น 5,236 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ในหลวนหนานและเจิง้ติง้ ตลอดจนอตัราค่าไฟทีส่งูขึน้ในหลวนหนานและ

โจวผิง อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา กำาไรสุทธิของธุรกิจไฟฟ้าประเทศ

จีนปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 88 ล้านบาท เป็น 64 ล้านบาท เนื่องจาก

ราคาถ่านหินซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น

 ส่วนในประเทศลาวนั้น โครงการโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า

พลังงานถ่านหิน ขนาด 1,878 เมกะวัตต์ มีความคืบหน้าเป็นอย่างดี  

โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ได้เซ็นสัญญาเดิน

เครื่องและบำารุงโรงไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ และได้ทำาพิธีวางศิลาฤกษ์

การก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน โดยขณะนี้การปรับพื้นที่โครงการ 

ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ถนนเข้าโครงการมีความพร้อมสำาหรับการขนส่งวัสดุ

ก่อสร้าง ในขณะที่งานก่อสร้างฐานรากได้ดำาเนินไปด้วยดี โดยตั้ง 

เป้าหมายที่จะเริ่มดำาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2558

ทรัพยากรบุคคล การก�ากับดูแลกิจการ และผู้มีส่วนได้เสีย

 ในปี 2554 ที่ผ่านมา บ้านปูฯ ให้ความสำาคัญกับการประสานและ

หลอมรวมพนักงานในออสเตรเลียเข้าสู่กลุ่มพนักงานบ้านปู ตลอดจน

ให้การต้อนรับพนักงานใหม่ราว 150 คนจาก Hunnu ส่งผลให้จำานวน

พนักงานทั้งหมดของบ้านปูฯ มีจำานวนประมาณ 6,300 คน โดยเกือบ

ครึ่งหนึ่งอยู่ในอินโดนีเซีย อีกเกือบร้อยละ 30 อยู่ในออสเตรเลีย และ 

ทีเ่หลอืส่วนใหญ่อยูใ่นไทยและมองโกเลยี จงึทำาให้บ้านปฯู มคีวามหลากหลาย

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบริษัทฯ ในขณะที่บุคลากรมีทักษะและ

ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งนับ

เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทรัพยากรถ่านหินที่เรามีอยู่ 

 เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม “ห่วงใยและเอาใจใส่” หนึ่งในค่านิยม 

“บ้านปู สปิริต” บ้านปูฯ ยังได้สนับสนุนทุนทรัพย์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ 

และอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปี 2554 

ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศ

ญี่ปุ่น ตลอดจนมหาอุทกภัยในประเทศไทย

 หวัใจสำาคญัของกลยทุธ์ด้านทรพัยากรมนษุย์ของบ้านปฯู ในปี 2555 นี้ 

คือ การบริหารบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน ทักษะผู้นำา และ 

การขยายผลโครงการบ้านป ูสปิรติ โดยเฉพาะในออสเตรเลยีและมองโกเลยี 

การปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ยีงัคงเป็นสิง่สำาคญัทีส่ดุในการทำางาน 

โดยมุ่งเน้นในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส การมีประสิทธิผล และ

ความยั่งยืน

แนวโน้มเชิงกลยุทธ์

 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนตัวและไม่แน่นอน แต่ผล 

การดำาเนินงานของบ้านปูฯ ในปีที่ผ่านมายังคงแข็งแกร่ง เป็นผลมาจาก

ผลประกอบการที่ดีจากธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลียและอินโดนีเซีย  

ในอนาคต บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะเพิม่ปรมิาณการผลติถ่านหนิจากฐาน

การผลติหลกัทัง้สองแหล่งนี ้รวมถงึขยายปรมิาณการส่งออกถ่านหนิจาก

ออสเตรเลียให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันเราจะยังคงคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ 

ในการช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยลง เพิ่มกำาลังการผลิต และควบคุม 

การขนส่งตลอดจนการเข้าถึงสาธารณูปโภคให้มากขึ้น ส่วนในประเทศ

จีนนั้น เราจะประเมินความคืบหน้าของเหมืองเกาเหออย่างรอบคอบ 

พร้อมทั้งหาหนทางกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ สำาหรับ 

ในมองโกเลียนั้น เราจะสรุปแผนงานต่าง ๆ สำาหรับ Hunnu และได้ 

ตั้งเป้าหมายการผลิตถ่านหินครั้งแรกในประเทศมองโกเลียก่อนสิ้นปีนี้

 แม้ว่า บริษัทฯ จะตั้งเป้าหมายที่ค่อนข้างยากและท้าทายใน 

การสร้างการเตบิโต ท่ามกลางความกงัวลเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโลกและ

บรรยากาศทางการเมืองในปีนี้ แต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าด้วยความทุ่มเท 

และการทำางานหนัก ตลอดจนพลังที่มุ่งมั่นของพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสยีของบ้านปฯู ทกุคน จะทำาให้เป้าหมายดงักล่าวสำาเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี 

ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนของทุกท่านที่มีต่อบริษัทฯ 

จงึขอถอืโอกาสนีแ้สดงความขอบคณุและส่งความปรารถนาดไีปยงัพนกังาน

บ้านปูฯ ชุมชน ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก

ท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ทำางานร่วมกันอีกครั้งในปีมังกรนี ้
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สรุปข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน

 หนี้สินสุทธิรวมจำานวน 65,289 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8,360  
ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก พ.ศ. 2553 จากเงินสดที่เพิ่มขึ้นจาก 
การดำาเนินงานจำานวน 12,543 ล้านบาท ในขณะที่มีการกู้ยืมเงินในประเทศ
เพิ่มขึ้นจำานวน 4,183 ล้านบาท
 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 1.07 เท่า ใน พ.ศ. 2553 เป็น  
0.74 เท่าใน พ.ศ. 2554
.
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สินทรัพย์รวม

 สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 225,010  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,889 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดท่ีได้จากการดำาเนินงาน 
คา่สทิธิในเหมอืงถา่นหนิเพิม่ขึน้จากตน้ทนุของการซือ้กจิการเหมอืงถา่นหนิ
ในประเทศมองโกเลียสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และเงินปันผล 
ค้างรับจากบริษัทร่วม
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำานวน 88,656 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 19,597 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
หรือมาจากกำาไรสุทธิสำาหรับ พ.ศ. 2554 จำานวน 20,060 ล้านบาท และ 
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม จำานวน 6,480 ล้านบาท ในขณะที่จ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 6,840 ล้านบาท

 2552 2553 2554

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

69,059

88,656

55,952

(ล้านบาท)

 2552 2553 2554

รายได้จากการขายรวม

 รายได้จากการขายรวมจำานวน 112,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจำานวน 47,119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 จากปริมาณ
การขายและราคาขายถา่นหนิจากเหมอืงในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีและประเทศ
ออสเตรเลียปรับเพิ่มขึ้น 
 ปริมาณขายถ่านหินสำาหรับ พ.ศ. 2554 จำานวน 39.57 ล้านตัน  
จากเหมืองในอินโดนีเซีย 24.64 ล้านตัน จากเหมืองในออสเตรเลีย 14.87 
ล้านตัน และจากเหมืองในไทย 0.06 ล้านตัน โดยที่ราคาขายถ่านหินเฉลี่ย
จากเหมืองในอินโดนีเซียสำาหรับ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 97.06 เหรียญสหรัฐ
ต่อตัน ขณะที่ พ.ศ. 2553 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากเหมืองในอินโดนีเซีย
เท่ากับ 74.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน
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กำาไรสุทธิรวม

 กำาไรสุทธิ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 20,060 
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำานวน 4,820 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19 ซึ่งเป็นผลของกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนที่ลดลง โดยใน 
เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในสัดสว่นร้อยละ 56 
ของเหมืองต้าหนิงในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรู้กำาไรหลังภาษีจำานวน 
6,307 ล้านบาท ในขณะที่ พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีการจำาหน่ายเงินลงทุน 
2 รายการ ได้แก่ การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ITM ลงจำานวนร้อยละ 
8.72 และการจำาหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 14.9 ใน RATCH เป็นผลให้มีการ 
รับรู้กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนหลังภาษีจำานวน 15,176 ล้านบาท
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กำาไรขั้นต้นรวมและอัตรากำาไรขั้นต้น

 กำาไรขั้นต้นสำาหรับ พ.ศ. 2554 จำานวน 49,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
22,669 ล้านบาท จากปรมิาณการขายและราคาขายถ่านหินจากเหมือง
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิ่มขึ้น 
 อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็น
รอ้ยละ 44 สงูกวา่งวดเดยีวกนัของปกีอ่นทีอ่ยูร่ะดบัรอ้ยละ 41 โดยธรุกจิ
ถ่านหินมีอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขายร้อยละ 46 เทียบกับร้อยละ 
43 ในปีก่อนหน้า และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย
ร้อยละ 10 เทียบกับร้อยละ 16 ในปีก่อนหน้า
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EBITDA

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย
ตัดจ่าย (EBITDA) จำานวน 31,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,809 ล้านบาท หรือ
คดิเปน็รอ้ยละ 45 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปกีอ่น โดยแบง่เปน็ EBITDA 
จากธรุกจิถา่นหนิจำานวน 29,847 ลา้นบาท และจากธรุกจิไฟฟา้จำานวน 1,922 
ล้านบาท
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กำาไรต่อหุ้น

 กำาไรตอ่หุน้ สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เทา่กบั 73.82 
บาทตอ่หุน้ ลดลงรอ้ยละ 19 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปกีอ่น ซึง่มกีำาไร
ต่อหุ้น 91.56 บาทต่อหุ้น
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เรื่องเด่นในรอบปี: ขยายปริมาณสำารองถ่านหิน
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบ้านปูฯ ในอนาคต

 มูลค่าของผู้ถือหุ้นบ้านปูฯ ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ และความมั่นคงของกระแส

เงินสดในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณสำารองถ่านหินตามมาตรฐาน JORC (มาตรฐานการรายงานปริมาณถ่านหินที่สำารวจพบ

และปริมาณสำารองถ่านหิน โดยคณะกรรมการ JORC ประเทศออสเตรเลีย) ทั้งนี้ เพราะปริมาณถ่านหินสำารวจพบสามารถสร้างมูลค่าในเชิง

เศรษฐกิจและเชิงเทคนิคได้ ด้วยเหตุนี้ บ้านปูฯ จึงให้เวลาและความสำาคัญกับการบริหารงานและการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีอยู่ใน

การสร้างการเติบโตแก่ปริมาณสำารองถ่านหินจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ และจากการแสวงหาแหล่งสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม (ผ่านการเข้าควบรวม

กิจการ)

 ปริมาณสำารองถ่านหินสามารถเพิ่มขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ราคาถ่านหินในระยะยาวด้วย ใน พ.ศ. 

2554 ที่ผ่านมา บ้านปฯู ประสบความสำาเรจ็ในการเพิม่ปรมิาณสำารองถา่นหิน ซึ่งเป็นผลมาจากการพฒันาด้านตา่ง ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัย

ด้านราคา เช่น การเติบโตที่เกิดจากความพยายามในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยปริมาณสำารองถ่านหินของบริษัทฯ จาก

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นจำานวน 104 ล้านตัน (ก่อนการขาย) จากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจาก

การปรับปรุงด้านการสำารวจและการวางแผนการทำาเหมือง ซึ่งหากพิจารณา “มูลค่าต่อตัน” ของปริมาณสำารองถ่านหินตามมาตรฐาน JORC 

ของเอเชียแปซิฟิกทั้งในตลาดทุน (Equity Capital Market) และตลาดการควบรวมกิจการ (M&A Market) แล้ว ถือว่าปริมาณสำารองถ่านหิน

ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นบ้านปูฯ อย่างมีนัยสำาคัญ 

การเติบโตของปริมาณสำารองถ่านหินของบ้านปูฯ	(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	ตั้งแต่	พ.ศ.	2549

 2549 2550 2551 2552 2553 2554

การเพิ่มขึ้นของปริมาณสำารองถ่านหินจากสินทรัพย์ที่มีอยู่*

การศึกษาและราคาระยะยาว1 
ผลกระทบดา้นเทคโนโลยธีรณ:ี 
เหมืองอินโดมินโค (+24)

การสำารวจ ศึกษา 
และราคาระยะยาว2: 
เหมอืงอนิโดมนิโค (+14) 
เหมืองคิทาดิน (+7)
เหมืองบารินโต (+13)

ITM เปิดการซื้อขาย 
ครั้งแรกใน

ตลาดหลักทรัพย์
อินโดนีเซีย

เหมืองต้าหนิง (+29)
เหมืองเกาเหอ (+68)

Centennial ขายหุ้น 9% 
ใน ITM

จำาหน่ายการลงทุน
ในต้าหนิง

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณสำารองถ่านหินจากการครอบครองกิจการ	(และการจำาหน่ายการลงทุน)
*  ไม่รวมปริมาณที่ลดจากการขาย
** ไม่รวมการขายการลงทุนในบาราเซนโตซา

หมายเหตุ1: ถือหุ้นใน ITM 100% หมายเหตุ2: ถือหุ้นใน ITM 74%

การสำารวจ ศึกษา
และราคาระยะยาว2: 
เหมอืงอนิโดมนิโค (+49)
เหมอืงทรบูาอนิโด (+20) 

การศึกษา2: 
เหมอืงทรบูาอนิโด (+3)
เหมืองต้าหนิง (+17)

การสำารวจ ศึกษา
และราคาระยะยาว2: 
เหมืองอินโดมินโค (+30)
เหมืองทรูบาอินโด (+26)
ยุติโครงการเหมืองใต้ดิน:
เหมอืงใตด้นิอนิโดมนิโค (-9)

การสำารวจและเทคโนโลยี
ใหม่ (IPCC): 
ถา่นหนิจากอนิโดนเีซยี (+68)
ถา่นหนิจากออสเตรเลยี (+36) 

+308
 ล้านตัน

+97
ล้านตัน

+69 
ล้านตัน

+20 
ล้านตัน

+47 
ล้านตัน

+104 
ล้านตัน

-61 
ล้านตัน**

+34 
ล้านตัน

+11 
ล้านตัน

-30 
ล้านตัน

-50  
ล้านตัน
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100	เมตร 100	เมตร

ผนังบ่อเหมือง
แบบขั้นบันได

รถขุดแบคโฮ

รถบรรทุก 

สายพานลำาเลียง
จากหลุมเหมือง

กองถ่านเครื่องโปรยถ่าน

เครื่องบดถ่าน
ในหลุมเหมือง

50	เมตร 50	เมตร

 ปริมาณสำารองถ่านหินของบ้านปูฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 68 ล้านตัน ซึ่งมาจากเหมืองอินโดมินโคและบารินโต อันเป็นผล

มาจากการพัฒนาและการนำาเครื่องบดถ่านหิน รวมทั้งระบบสายพานลำาเลียงถ่านหินมาใช้ที่หลุมเหมือง หรือ ระบบ IPCC (In-Pit Crushing 

Conveying) แทนการใช้รถบรรทุก จึงทำาให้สามารถขนย้ายหน้าดินจากหลุมเหมืองที่ลึกได้ในเวลาอันรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ตำ่าลง อย่างไร

ก็ตาม ถึงแม้ว่าระบบ IPCC จะเป็นระบบที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการเดินเครื่อง และทำาให้ต้นทุนการลงทุนสูงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากต้นทุน

การดำาเนินงาน (Operating cost) ที่ตำ่าลง (เมื่อเทียบกับการขุดและขนแบบเดิมซึ่งใช้รถบรรทุกที่ใช้นำ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง) ถือเป็นวิธีการ

ที่เหมาะสมสำาหรับการทำาเหมืองที่ความลึกประมาณ 100 - 200 เมตร ประกอบกับปริมาณและอายุของเหมืองถ่านหินที่ยังมีมากกว่า 10 ปี 

การนำาระบบ IPCC มาใช้จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ภาพแสดงการทำางานของระบบ	IPCC  

 นอกจากนี ้ปัจจยัทีท่ำาให้ปริมาณสำารองถ่านหินของเหมอืงอินโดมนิโคและเหมืองบารนิโตเพิม่ขึ้น ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการสำารวจและ

ศึกษาเชิงวิศวกรรมที่ได้ดำาเนินการมาก่อนหน้า อีกทั้งยังมีการวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณสำารองถ่านหินของเหมืองอินโดมินโคด้านทิศ 

ตะวันออก (East Block) และเหมืองบารินโตในอนาคตอีกด้วย

 ในประเทศออสเตรเลีย เหมืองถ่านหินที่ประสบความสำาเร็จในการเพิ่มปริมาณสำารองถ่านหินมากที่สุดใน พ.ศ. 2554 คือ เหมืองแองกัส 

เพลส ซึง่หลงัจากดำาเนนิการศกึษาความเหมาะสมในเบือ้งต้น (pre-feasibility study) และเจาะสำารวจเสรจ็สิน้แล้ว พบว่าเหมอืงแองกสั เพลส 

สามารถเพิ่มปริมาณสำารองถ่านหินได้ทั้งหมดรวม 64 ล้านตัน แต่เนื่องจาก Centennial ถือหุ้นในแองกัส เพลส ในสัดส่วนร้อยละ 50  

จึงสามารถรับรู้ปริมาณสำารองถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจำานวน 32 ล้านตัน นอกจากนี้ ปริมาณสำารองถ่านหินจากออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นยังมาจาก 

เหมืองคลาเรนซ์อีก 9 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงแผนการทำาเหมืองของเหมืองถ่านหินดังกล่าว

 อย่างไรก็ตาม ปริมาณสำารองถ่านหินของบ้านปูฯ จากเหมืองถ่านหินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจำานวน 104 ล้านตัน (ตามสัดส่วนของ

การถือหุ้น) ใน พ.ศ. 2554 นั้น เมื่อหักปริมาณการขายถ่านหินจำานวน 32 ล้านตันในระหว่างปี และการขายการลงทุนในเหมืองต้าหนิง  

(ลดลง 50 ล้านตนั) ออก ยอดการเปลีย่นแปลงปรมิาณสำารองถ่านหนิสทุธติามสดัส่วนการถอืหุน้ระหว่างปี จงึเป็นไปตามภาพประกอบทีแ่สดง

ในหน้า 14
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 ฐาน สิ้นสุด จำาหน่าย หลังจำาหน่าย ลดลงจาก ปรับปรุงแผน ขยายแผน สิ้นสุด
 การคำานวณ พ.ศ. 2553 การลงทุน การลงทุน การขายถ่านหิน การทำาเหมือง การทำาเหมือง พ.ศ. 2554

จีน -51

+52

+21

146 96

-50

218 218

308 308
-15 +4 +32

329

270

95

+68

-16

-1

หน่วย: ล้านตัน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำารองถ่านหินของบ้านปูฯ	พ.ศ.	2554	(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

 ในส่วนภาพรวมของ “อายเุหมอืง” เมือ่พจิารณาจากปรมิาณสำารองถ่านหนิของบรษิทัฯ แล้ว พบว่า การเตบิโตอย่างแขง็แกร่งของปรมิาณ

สำารองถ่านหินดังกล่าว ทำาให้อายุเฉลี่ยของเหมืองถ่านหินของบริษัท Indo Tambangraya Megah (ITM) เพิ่มขึ้นจาก 15 ปี เป็น 17 ปี  

ในขณะที่อายุเฉลี่ยเหมืองของบ้านปูฯ โดยรวม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ยังคงยืนอยู่ที่ระดับประมาณ 22 ปี แม้จะมีการขายการลงทุนใน 

เหมืองต้าหนิงออกไปก็ตาม

ปริมาณถ่านหินสำารวจพบและปริมาณสำารองถ่านหินของบ้านปูฯ	ณ	สิ้น	พ.ศ.	2554	(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

ประมาณการอายุเหมือง

หน่วย: ปี*

30

25

20

15

10
 2550 2551 2552 2553 2554

13 ปี @ 
13 ล้านตัน/ปี

18 ปี@ 
13 ล้านตัน/ปี

23 ปี @ 
16 ล้านตัน/ปี

14 ปี @ 
16 ล้านตัน/ปี

15 ปี @ 
14 ล้านตัน/ปี

17 ปี @ 
16 ล้านตัน/ปี 

ลงทุนใน
AACI

ปริมาณสำารอง
ถ่านหินเพิ่มจาก

สินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม

ลงทุนใน Centennial

ขายหุ้น ITM บางส่วน

จำาหน่าย
การลงทุนใน
เหมืองต้าหนิง

ปริมาณสำารอง
ถ่านหินเพิ่มจาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่

22 ปี @ 
32 ล้านตัน/ปี

22 ปี @ 
31 ล้านตัน/ปี

20 ปี @ 
19 ล้านตัน/ปี

695**

190

95

270

1,055

330

1,696

ออสเตรเลีย

อินโดนีเซีย

จีน

มองโกเลีย

ปริมาณถ่านหินสำารวจพบ	(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)	

ปริมาณสำารองถ่านหิน	(ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

ปริมาณถ่านหินสำารวจพบและปริมาณสำารองถ่านหิน	ณ	สิ้น	พ.ศ.	2554

บ้านปู

ITM

ปริมาณถ่านหินสำารวจพบรวม*:	3,636	ล้านตัน

ปริมาณสำารองถ่านหินรวม:	695	ล้านตัน

หมายเหตุ: ปริมาณสำารองจากการคำานวณแบบ measured resource
 และ indicated resource (ไม่ได้ใช้ตัวเลข inferred resource)

จำาหน่าย
การลงทุนใน
เหมืองต้าหนิง

*  ปริมาณสำารองถ่านหิน ณ สิ้นปี หารด้วยปริมาณถ่านหินพร้อมขาย (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) 
** ปริมาณถ่านหินสำารวจพบและปริมาณสำารองถ่านหินของ Hunnu อยู่ระหว่างการประเมินหลังการเข้าลงทุน 

15 ปี @ 
15 ล้านตัน/ปี
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 เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต บ้านปูฯ จะยังคงดำาเนินการอย่างเต็มที่ในการสร้างการเติบโตให้แก่ปริมาณสำารองถ่านหิน ทั้งจาก

สนิทรพัย์ทีม่อียู่ในปัจจบุนัและจากการแสวงหา “สนิทรพัย์ใหม่ ๆ ” เพิม่เตมิ โดยบรษิทัฯ มกีารวางแผนเพิม่ปรมิาณสำารองถ่านหนิจากสนิทรพัย์

ที่มีอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียในอนาคตข้างหน้า อีกทั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ บ้านปูฯ ยังเพิ่มฐานทรัพยากรถ่านหินที่มี

ศักยภาพในเชิงปริมาณสำารองถ่านหินที่ประเทศมองโกเลีย ผ่านการลงทุนใน Hunnu ซึ่งมีปริมาณถ่านหินสำารวจพบจากการคำานวณแบบ 

measured resource และ indicated resource* อยู่ที่ประมาณ 695 ล้านตัน ปัจจุบัน บ้านปูฯ กำาลังอยู่ในระหว่างการประเมินปริมาณถ่านหิน

สำารวจพบและปรมิาณสำารองถ่านหนิ ซึง่คาดว่าหลงัจากได้ดำาเนนิการวางแผนการทำาเหมอืงและศกึษาความเป็นไปได้แล้ว บรษิทัฯ จะสามารถ

ประกาศตัวเลขปริมาณสำารองถ่านหินจากแหล่งถ่านหินในประเทศมองโกเลียได้ภายในปีนี้ 

หมายเหตุ: * ในระบบมาตรฐาน JORC ปริมาณสำารองถ่านหิน หมายถึง ปริมาณถ่านหินสำารวจพบที่ได้รับการ “วัดและบ่งชี้” (measured and indicated) ทั้งนี้ ปริมาณที่เกิด 
 จากการ “คาดคะเน” (inferred) ไม่ถือว่ามีความแน่นอนในเชิงเทคนิคเพียงพอที่จะสรุปเป็นปริมาณสำารองถ่านหินได้
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สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

ธุรกิจถ่านหิน
1. การเข้าซื้อหุ้นใน Hunnu Coal Limited

 • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัท Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น

ร้อยละ 100) ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partnership) กับบริษัท Hunnu Coal Limited (Hunnu) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียที่มีแหล่งถ่านหินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นจำานวนหลายแหล่งในประเทศมองโกเลีย 

  บริษัท BMS ได้ทำาการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 30 ล้านหุ้นใน Hunnu ในลักษณะการจัดสรรแบบเฉพาะเจาะจง (Private  

Placement) ที่มูลค่า 1.50 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น หรือเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่าประมาณ 1,402.2  

ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน 31.16 บาทต่อเหรียญออสเตรเลีย ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554) การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ BMS  

เข้าถือครองหุ้นใน Hunnu เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.39 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด และยังมีผลให้ BMS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดใน Hunnu

  เหตุผลสำาคัญในการเข้าซื้อหุ้นนี้ ทางบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการเข้าพัฒนาแหล่งถ่านหินที่มีศักยภาพในประเทศ

มองโกเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประกอบด้วยปริมาณสำารองถ่านหินเป็นจำานวนมาก มีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีความ 

ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำานวยต่อการส่งออกไปยังตลาดใกล้เคียง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

  Hunnu เป็นผู้สำารวจและพัฒนาแหล่งถ่านหินทั้ง Thermal และ Coking รายสำาคัญในพื้นที่ South Gobi ประเทศมองโกเลีย ปัจจุบัน

ได้ดำาเนินการสำารวจและพัฒนาแหล่งถ่านหินทั้งสิ้น 10 แหล่งด้วยกัน โดย 2 แหล่งที่ได้รับการสำารวจแล้วมีปริมาณสำารองถ่านหิน (Coal 

Resources) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JORC แล้วรวมกันเป็นจำานวนกว่า 400 ล้านตัน

 • เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัท BMS ประกาศการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดใน Hunnu Coal Limited ในส่วนที่ยังไม่ได้

ถือครอง (คำาเสนอซื้อหุ้น) โดยชำาระค่าตอบแทนเป็นเงินสดที่ราคา 1.80 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น (ราคาเสนอซื้อหุ้น) และการทำาคำาเสนอ

ซื้อออพชั่นของ Hunnu (Hunnu Options) ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับความยินยอมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมาย

กำาหนด 

  คณะกรรมการของ Hunnu ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำาให้ผู้ถือหุ้นของ Hunnu พิจารณาตอบรับคำาเสนอซื้อหุ้นของ BMS และ 

คำาเสนอซื้อออพชั่น (Option Offer) ของ BMS ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีคำาเสนอซื้ออื่นที่ดีกว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการของ Hunnu ทุกท่าน

ยังได้แสดงความจำานงที่จะตอบรับคำาเสนอซื้อออพชั่นของ BMS หาก BMS ทำาคำาเสนอซื้อออพชั่น (Option Offer) ในส่วนของออพชั่น 

ของ Hunnu (Hunnu Options) ที่ถือโดยหรือในนามของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีคำาเสนอซื้ออื่นที่ดีกว่า

  โดยคำาเสนอซื้อดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อ 

สิ้นสุดระยะเวลาทำาคำาเสนอซื้อหุ้นและคำาเสนอซื้อออพชั่น BMS ต้องถือหุ้นของ Hunnu และออพชั่นของ Hunnu (Hunnu Options)  

อย่างน้อยร้อยละ 90 

 • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 Australia’s Foreign Investment Review Board (FIRB) ของประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้ง

ต่อบริษัท BMS เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100) และออพชั่นทั้งหมดของ Hunnu Coal Limited โดย FIRB แสดงความเห็นว่า 

ไม่ขัดข้องต่อการดำาเนินการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ บ้านปูฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งเงินที่เกี่ยวกับการทำา 

คำาเสนอซื้อดังกล่าวออกนอกประเทศด้วยเช่นกัน

 • เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 BMS มีสัดส่วนการถือครองหุ้น Hunnu Coal Limited เป็นจำานวนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด 
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2. การจำาหน่ายหุ้นบริษัท AACI SAADEC (HK) Holdings Limited

 • เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัท AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited (SAADEC (BVI)) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ 

ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท China Resources Coal Holdings Co., Ltd. (ผู้ซื้อ) โดย SAADEC (BVI)  

ได้ตกลงจำาหน่ายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน SAADEC (HK) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 56 ในเหมืองถ่านหิน Shanxi Asian American Daning 

Energy Co., Ltd. (“SAADEC”) ให้แก่ผู้ซื้อ มีผลให้ผู้ซื้อถือครองหุ้นร้อยละ 100 ใน SAADEC (HK) และถือครองหุ้นร้อยละ 56 ใน SAADEC 

เหตผุลในการจำาหนา่ยหุน้ดงักลา่วนัน้ เพือ่สนบัสนนุนโยบายของรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีทีเ่กีย่วกบัการถอืหุน้ในธรุกจิถา่นหนิในประเทศ 

ซึ่งการจำาหน่ายหุ้นรายการนี้มีมูลค่าเท่ากับ 669 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 20,264 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.29 บาท

ต่อเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554)

อื่น	ๆ
 • เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรสะสม

และผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 271,747,855 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 9 บาท 

รวมเป็นเงิน 2,445,730,695 บาท โดยจ่ายจากกำาไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้

รับเครดิตภาษี และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

 • เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ ซึ่งจ่าย

เป็นกรณีพิเศษจากกำาไรสะสมและผลการดำาเนินงานงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 271,747,855 

หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงิน 815,243,565 บาท โดยจ่ายจากกำาไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะได้

รับเครดิตภาษี โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลกรณีพิเศษในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 21 บาท 

ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 18 บาท (ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล 

ไปแล้วหุ้นละ 9 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3 บาท เมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2554 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 9 บาท จึงเสนอให้

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสมและผลการดำาเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9 บาท โดยจ่ายจากกำาไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำามารวมคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับ

เครดิตภาษี โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทบ้านปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

บริษัท บ้านปู 
จำากัด (มหาชน) 

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล 
จำากัด

บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

Banpu Coal
Investment Co., Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd. 

บริษัท ศิลามณี จำากัด 

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน 
จำากัด 

บริษัท บ้านปู 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

Banpu Coal LLC

บริษัท เหมืองเชียงม่วน 
จำากัด 

Banpu Singapore
Pte. Ltd.

Hebi Zhong Tai
Mining Co., 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 เพา
เวอร์ จำากัด 

Hongsa Power Co., Ltd.

PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk 

Hunnu Coal Limited

Banpu Australia
Co. Pty Ltd.

AACI Gaohe (HK)
Holdings Limited

Zouping Peak Pte. Ltd. 

PT. Kitadin

Centennial Coal
Co., Ltd. 

AACI SAADEC (BVI) 
Holdings Limited

Shijiazhuang Chengfeng 
Cogen Co., Ltd.

PT. Indominco Mandiri 

Banpu Australia 
Resources Pty Ltd. 

Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd.

Banpu Investment 
(China) Ltd.

PT. Trubaindo Coal 
Mining

Pan-Western Energy 
Corporation LLC

PT. Bharinto Ekatama

PT. Jorong Barutama 
Greston

บริษัท สุรินทร์ กรีน
เอ็นเนอร์ยี จำากัด 

Banpu Power
Investment Co., Ltd.

Zouping Peak CHP
Co., Ltd. 

Tangshan Banpu Heat 
and Power Co., Ltd.

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ 
โฮลดิ้งส์ จำากัด

บริษัท บ้านปู 
เพาเวอร์ จำากัด

99.99%

100.00%

100.00%

50.00%
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99.80%

0.20%

99.99%

1.00%
49.00%

40.00%

37.50%

65.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

99.99%

100.00%

100.00%

100.00%

99.99%

100.00%

45.00%

100.00%

99.99%

100.00%

99.00%

99.67%

30.00%

100.00%

70.00%

87.92%

12.08%

99.99%

99.99%

Phu Fai Mining Co., Ltd. 

Centennial Inglenook Pty Ltd.

Centennial Coal Sales and Market-
ing Pty Ltd.

Centennial Northern Coal Services 
Pty Ltd. 

Centennial Airly Pty Ltd.

Berrima Coal Pty Ltd. 

Centennial Angus Place Pty Ltd. 

Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd. 

Centennial Fassifern Pty Ltd. 

Centennial Northern Mining Services 
Pty Ltd. 

Centennial Mandalong Pty Ltd. 

Centennial Mannering Pty Ltd.

Centennial Munmorah Pty Ltd.

Centennial Myuna Pty Ltd.

Centennial Springvale Holdings 
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.

Powercoal Employee 
Entitlement Company Pty Ltd.

Preston Coal Pty Ltd.

Port Kembla Coal Terminal Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

16.66%
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Munkh Sumber Uul LLC 

Hunnu Investments Pte. Ltd. Hunnu Altai LLC 

Golden Gobi Mining LLC 

Hunnu Holding Pty Ltd. 

Great East Minerals LLC

Hunnu Resources LLC

Bilegt Khairkhan Uul LLC

Hunnu Coal (Hong Kong) Limited 

Rio Gobi LLC

Rio Ad LLC

Borganchan LLC

Hunnu Power LLC

Zuchid Ord LLC

Munkhnoyon Suvraga LLC

100.00%

100.00%

60.00%

100.00%

70.00%

100.00%

80.00%

100.00%

80.00%

70.00%

60.00%

100.00%

70.00% 

90.00% 

100.00%

Centennial Springvale Pty Ltd.

Powercoal Pty Ltd. 

Springvale Coal Pty Ltd.

Boulder Mining Pty Ltd. 

Springvale Coal Sales Pty Ltd.

Elcom Collieries Pty Ltd.

Huntley Colliery Pty Ltd. 

Mandalong Pastoral Management 
Pty Ltd. 

Collieries Superannuation Pty Ltd.

Powercoal Superannuation Pty Ltd.

Clarence Colliery Pty Ltd.

Clarence Coal Investments Pty Ltd.

Clarence Coal 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%
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คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

ผังการบริหารงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำานักงานตรวจสอบภายใน

แผนงานองค์กร
และ

พัฒนาธุรกิจ

บริหารและ
พัฒนาองค์กร การเงิน 

องค์กร
สัมพันธ์

Power & New 
Energy

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ประเทศ
ออสเตรเลีย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ประเทศ
มองโกเลีย

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

ประเทศ
ไทย

ธุรกิจถ่านหิน

ธุรกิจไฟฟ้า

Marketing, 
Sales & 
Logistics

Technical 
Development
& Services

Energy 
Management 

Coal 
Business 
Office 

Coal 
Project 

Development

Australia 
Investment 

Management 

วางแผน
การเงิน

บัญชี

วางแผนภาษี

นักลงทุนสัมพันธ์

วิเคราะห์
และ

วางแผนกลยุทธ์ 

พัฒนาธุรกิจ

คุณภาพ 
ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

นิติการ

ทรัพยากร
มนุษย์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหารงาน
จัดซื้อและ
ธุรการ

Corporate 
System

Corporate 
Compliance

สื่อสาร
องค์กร

ชุมชน
สัมพันธ์

Planning 
& Asset 

Management

Business 
& Project 

Development

Engineering

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัท
และบรรษัทภิบาล

ประสานงาน
องค์กร

คณะกรรมการบริษัท
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โครงสร้างการบริหาร

 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการ

ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ กรรมการที่ไมเ่ปน็ผูบ้ริหาร และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร โดยมกีรรมการอสิระเปน็จำานวนครึง่หนึง่ของกรรมการ

ทั้งคณะ 

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา ประธาน

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

  2.  นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท

  3.  นายรัตน์ พานิชพันธ ์ กรรมการอิสระ

  4.  นายมนตรี มงคลสวัสดิ์  กรรมการอิสระ 

  5.  นายกอปร กฤตยากีรณ  กรรมการอิสระ

  6.  นายสมเกียรติ เจริญกุล  กรรมการอิสระ

  7.  นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล  กรรมการอิสระ

  8.  นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  กรรมการ 

  9.  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  กรรมการ

  10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล  กรรมการ 

  11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ 

  12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ  กรรมการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 ประกอบด้วย นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ หรือ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 

หรือ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ โดย 2 ใน 5 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

 

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำากับดูแลให้การบริหารจัดการ 

เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคำานึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

และในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด “แนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการ

บริษัท พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554)” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำานิยามที่เกี่ยวข้อง 

องคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษิทั คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั วาระการดำารงตำาแหนง่และการพน้จากตำาแหนง่ อำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง
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 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา และกฎบตัรคณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงานของคณะกรรมการย่อยดังกล่าวด้วย

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท 

หนา้ที ่ความรบัผดิชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏบิตัิในการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธรุกจิ

และการดำาเนินงาน รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในด้านการกำากับดูแลกิจการ ภาวะ

อุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็น 

ประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ประสทิธภิาพของกรรมการ รวมถงึการจดัสมัมนารว่มกบัฝา่ยบรหิารเพือ่ถา่ยทอดความรูท้างดา้นเทคโนโลยีในดา้นตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

กับธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดใหม้กีารประชมุรว่มกนัระหวา่งกรรมการอสิระและกรรมการที่ไม่ใชผู่บ้รหิารเปน็ประจำาอยา่งนอ้ยปลีะ 2 ครัง้ 

เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำา

รายงานสรุปให้กรรมการทุกคนได้ทราบ

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการทำา Board Retreat อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกคนมีโอกาสนำาเสนอประเด็นต่าง ๆ  

ที่น่าสนใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำางานร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง 

เป็นประโยชน์สำาหรับแนวทางการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารด้วย

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งการประเมินความเป็น

อิสระของกรรมการ โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

 1. นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการ

 2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ ์ กรรมการ

 3. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการ

 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละ 3 ป ีนบัตัง้แตเ่ดอืนเมษายน พ.ศ. 2553 และจะสิน้สดุวาระการดำารงตำาแหนง่ใน 

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2556

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำารายงานหรือให้ความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ 

“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2552”)

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย

 1. นายกอปร กฤตยากีรณ  ประธานกรรมการ

 2. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ

 3. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการ

 4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 และจะสิ้นสุดวาระ 

การดำารงตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2556

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหามหีนา้ทีห่ลกั 2 ดา้น คอื การพจิารณานโยบาย

และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบ

ของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่

บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำาหรับการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสาย

ขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2552”)

4. คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

 1. นายรัตน์ พานิชพันธ ์ ประธานกรรมการ

 2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ

 3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ ์ กรรมการ

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 และจะสิ้นสุดวาระการดำารง

ตำาแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2556

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนมหีนา้ทีเ่สนอแนะความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารผลตอบแทนตา่ง ๆ  ตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัิ

หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมการกำาหนด 

ค่าตอบแทน พ.ศ. 2552”)

5. ผู้บริหาร* ประกอบด้วย

 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2. นายสมยศ รุจิรวัฒน ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 3. นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน

 4. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริหารและพัฒนาองค์กร

 5. นายอัครพงษ์ ไทยานนท ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

 6. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำานวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์

หมายเหตุ: * ผู้บริหาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ประกอบ 
 ด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่บริหารจัดการหน่วยธุรกิจถ่านหิน หน่วยธุรกิจไฟฟ้า การเงิน บริหารและพัฒนาองค์กร แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ  
 และองค์กรสัมพันธ์ 
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อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำาทุกปี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงลงไปตาม

ลำาดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำาปี เพื่อพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนและ

มาตรการจูงใจที่เหมาะสม (รายละเอียดในรายงาน 56-1 เรื่องอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

6. กรรมการอิสระ มีจำานวนร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระ

 2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ ์ กรรมการอิสระ 

 3. นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ

 4. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ

 5. นายรัตน์ พานิชพันธ ์ กรรมการอิสระ

 6. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ

 

 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เรื่อง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (รายละเอียดในรายงาน 56-1 และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2552)

 

7. เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางบุญศิริ จารุศิริ ทำาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้อง

ปฏิบัติ การจัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปี 

ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

และดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ทำาหน้าที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำาแหน่งที่ว่างลงด้วย

เหตุอื่น ขั้นตอนการดำาเนินการ ประกอบด้วย

 1. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาพรวม

ให้กับคณะกรรมการบริษัท 

 2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ 

คดัเลอืกเพือ่ใหต้รงกบัสถานการณแ์ละความตอ้งการของบรษิทัฯ และใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่ผา่น

การพิจารณาสรรหาแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

 สำาหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้า

แผนสบืทอดตำาแหนง่ทีค่รอบคลมุตำาแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ 

มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญต่อไปในอนาคต
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน

การตลาด

1. ธุรกิจถ่านหิน

 1.1 ตลาดถ่านหินต่างประเทศ

  ความต้องการใช้ถ่านหินใน พ.ศ. 2554 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเติบโตส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย ที่มีการนำาเข้าถ่านหินเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน ในขณะที่

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวและสนึามทิีป่ระเทศญีปุ่น่ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2554 ได้ทำาความเสยีหายให้กบัโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์และโรงไฟฟ้าถ่านหนิ

ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นหลายโรงงาน เป็นเหตุให้ความต้องการใช้ถ่านหินของประเทศญี่ปุ่นโดยรวมลดลง  

เล็กน้อย การซื้อถ่านหินนำาเข้าของประเทศอินเดียได้ชะลอตัวในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การอ่อนค่าของเงินรูปี และการที่มีฝนตกมากทำาให้ผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนได้มาก แต่ภาพโดยรวมประเทศอินเดียยังคงนำาเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น

จากปีก่อนหน้ามาก ส่วนความต้องการใช้ถ่านหนิในประเทศเกาหลีใต้และไต้หวนัยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทำาให้ภาพรวมการนำาเข้าถ่านหนิ

ในตลาดเอเชียมีการเติบโตอยู่ในระดับสูง 

  ในขณะเดยีวกนัความต้องการใช้ถ่านหนิในตลาดยโุรปใน พ.ศ. 2554 มกีารฟ้ืนตวัจากปีก่อนหน้า ถงึแม้จะมวีกิฤตหินีส้าธารณะอยูก่ต็าม 

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปทรงตัวอยู่ในระดับสูงเกือบตลอดทั้งปี ทำาให้การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมีกำาไรมากกว่าการเดิน

เครื่องโรงไฟฟ้าก๊าซ ทั้งนี้คาดว่าความต้องการถ่านหินในยุโรปจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 13

  ทางด้านอุปทานในช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดฝนตกหนักในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ส่งผลกระทบต่อการผลิตถ่านหิน 

จึงเกิดภาวะอุปทานตึงตัว โดยเฉพาะตลาดถ่านหินคุณภาพสูง ขณะที่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ 

มีฝนตกน้อยกว่าปกติมาก ทำาให้การผลิตถ่านหินทำาได้มากและมีการผลิตถ่านหินคุณภาพตำ่าออกมามาก เกิดภาวะอุปทานถ่านหินคุณภาพ

ตำ่าล้นตลาด ในขณะที่การผลิตและการส่งออกถ่านหินจากประเทศโคลอมเบีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็น 

แหล่งผลิตที่ส่งถ่านหินให้ตลาดยุโรปสามารถทำาได้ดี ทำาให้เกิดภาวะถ่านหินล้นตลาดขึ้นในยุโรป ดังนั้นจึงมีถ่านหินจากแหล่งผลิตเหล่านี้ 

ส่งเข้ามาขายในเอเชียมากขึ้น แต่เนื่องจากแหล่งผลิตเหล่านี้อยู่ไกลจากตลาดเอเชียมาก ทำาให้มีค่าขนส่งสูง จึงไม่สามารถส่งถ่านหินเข้ามา

แข่งขันในตลาดเอเชียได้มากนัก ยกเว้นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดประเทศอินเดีย

  ราคาถ่านหินในช่วงต้น พ.ศ. 2554 ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับสูง เนื่องจากภาวะอุปทานถ่านหินคุณภาพสูงตึงตัวจากการเกิด 

ฝนตกหนักในรัฐควีนส์แลนด์ ราคาถ่านหินทรงตัวอยู่ในระดับสูงเกือบตลอดไตรมาสแรกของปี ทำาให้ผู้ซื้อในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

ประเทศอินเดียชะลอการซื้อถ่านหินออกไป ส่งผลให้ราคาถ่านหินค่อย ๆ ปรับตัวลดลงเนื่องจากไม่มีผู้ซื้อรายใหญ่ในตลาด ประกอบกับ 

การผลติถ่านหนิทำาได้ดขีึน้ และเกดิภาวะล้นตลาดของถ่านหนิคณุภาพตำ่าจากสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ทำาให้ราคาถ่านหนิคณุภาพตำา่ปรบัลดลง

มากกว่าราคาถ่านหินคุณภาพสูง จึงมีผู้ซื้อเข้ามาซื้อถ่านหินคุณภาพตำา่เมื่อราคาลดลงไปอยู่ในระดับที่เหมาะสม และทำาให้ความต้องการ 

ซื้อถ่านหินคุณภาพสูงชะลอตัว เป็นเหตุให้ผู้ผลิตถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียต้องผลิตถ่านหินที่มีคุณภาพตำา่ลง เพื่อออกมาแข่งขัน 

กับถ่านหินจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาถ่านหินคุณภาพสูงตกลงมามากนัก 

  ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศนโยบายควบคุมราคาจำาหน่ายถ่านหินภายในประเทศไม่ให้เกิน 

800 หยวนต่อตัน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ ส่งผลให้ราคาจำาหน่ายถ่านหินใน

สาธารณรฐัประชาชนจนีปรบัลดลงมาอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัราคาควบคมุในช่วงปลาย พ.ศ. 2554 และทำาให้ราคาถ่านหนิในตลาดต่างประเทศ

ลดลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ประกาศใช้นโยบายราคาถ่านหินขั้นตำ่า โดยจะประกาศราคาจำาหน่าย

ถ่านหินขั้นตำ่าเป็นรายเดือนและกำาหนดให้ผู้ประกอบการต้องจำาหน่ายถ่านหินในราคาที่ไม่ตำ่ากว่าราคาที่รัฐบาลกำาหนด ทำาให้ราคาถ่านหิน 

ที่จำาหน่ายโดยผู้ผลิตหลักของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีราคาอิงกับราคาตลาดโลกมากขึ้น ซึ่งนโยบายนี้ได้ส่งผลกระทบกับโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหนิในประเทศอนิเดยีค่อนข้างรนุแรง เพราะทำาให้ต้นทนุการผลติไฟฟ้าเพิม่มากขึน้และอาจจะทำาให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิหลายโครงการ

ต้องชะลอออกไป
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 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

 การแข่งขันใน พ.ศ. 2554 เริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะตลาดถ่านหินคุณภาพตำ่า เนื่องจากปริมาณการผลิตถ่านหิน

คุณภาพตำ่าจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ จึงได้เน้นการขยายตลาดไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงร่วมไปกับการรักษา 

ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โดยได้กำาหนดกลยุทธ์หลักในการแข่งขันไว้ ดังนี้

 •	 การขยายตลาดเพิ่มขึ้น

  บริษัทฯ ได้ขยายตลาดเข้าไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียมากขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่ความต้องการใช้ถ่านหิน

เติบโตสูงที่สุดในโลก ซึ่งทำาให้ยอดขายถ่านหินจากแหล่งของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศ

อินเดียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ในปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังรักษาลูกค้าในตลาดหลัก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และอิตาลี เพื่อให้บริษัทฯ 

ไม่ผกูตดิกบัตลาดใดตลาดหนึง่มากเกนิไป ทำาให้มคีวามมัน่คงทางด้านรายได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัเพิม่ปรมิาณการขายถ่านหนิในสาธารณรฐั

อินโดนีเซียขึ้นถึงร้อยละ 200 ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขยายฐานตลาดถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตถ่านหินหลัก

 •	 การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า	(Customer	Satisfaction	Survey)

  บรษิทัฯ ทำาการสำารวจความพงึพอใจของลกูค้าโดยการส่งแบบสอบถามไปยงัลกูค้า พร้อมทัง้การออกไปสมัภาษณ์ลกูค้าแบบตวัต่อตวั 

เพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และจากผลการสำารวจในปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้นำาข้อเสนอแนะของลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการทำางานของบริษัทฯ หลาย ๆ ด้าน เช่น 

  -	 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ	(Quality	Control	Program)	

   บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำางานตรวจสอบคุณภาพถ่านหินขึ้นมาเป็นการถาวร ทำาหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ

ถ่านหินก่อนส่งมอบให้ลูกค้า คณะทำางานได้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพถ่านหินที่จะผลิตให้ลูกค้า ทำาให้สามารถทราบคุณภาพ

ถ่านหินล่วงหน้าและหากพบข้อผิดพลาดจะสามารถดำาเนินการแก้ไขได้ทันที ทำาให้มั่นใจได้ว่าถ่านหินที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะมีคุณภาพตรงตาม

ข้อกำาหนด

  -	 การปรับปรุงระบบการตอบข้อร้องเรียน	(Complaint	Response	Management)

   บริษัทฯ จัดทำาระบบตรวจสอบการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนของลูกค้าทุกเรื่องได้รับการดูแล

ภายในเวลาที่กำาหนด

  - การเพิ่มอัตราการขนถ่ายถ่านหินที่ท่าเรือบอนตัง

   บริษัทฯ ได้นำา Floating Transfer Station มาใช้ที่ท่าเรือบอนตังเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการขนถ่ายถ่านหินลงเรือ ทำาให้ขนถ่าย

ถ่านหินได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าระวางเรือของลูกค้าลง

 •	 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดถ่านหิน	(Market	Intelligence)

  บริษัทฯ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดถ่านหินภายในบริษัทฯ ให้เป็นระบบออนไลน์ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำาให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ประจำาอยู่ในประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

 •	 การเพิ่มความเชื่อมั่นในการส่งมอบถ่านหินระยะยาว

  บริษัทฯ มีความพยายามในการเพิ่มปริมาณสำารองถ่านหินของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ ผ่านการเสาะแสวงหาแหล่งถ่านหินใหม่ ๆ 

เพิ่มเติม เพื่อทำาให้มีปริมาณสำารองถ่านหินเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในระยะยาว

 •	 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	(Customer	Relationship	Management)

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ทำาให้มีลูกค้าประจำาอยู่เป็นจำานวนมาก โดยเน้น 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแจ้งผลการดำาเนินงานและแผนงานของบริษัทฯ ให้ลูกค้าทราบ 

อย่างสมำา่เสมอ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะตลาดถ่านหิน การเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสัมภาษณ์

และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้า การให้ความช่วยเหลือลูกค้าทางด้านเทคนิค เป็นต้น เพื่อให้มีความใกล้ชิดกับลูกค้า 

มากขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว
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 •	 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

  จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถ่านหินหลายแห่ง ทำาให้มีจำานวนผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 

ได้กว้าง สามารถใช้งานได้ในโรงไฟฟ้า โรงงานปูนซีเมนต์ และในอุตสาหกรรมอื่น ๆ บริษัทฯ จึงมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ในหลายประเทศ  

ทำาให้บริษัทฯ ไม่ขึ้นกับตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ จึงลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดใดตลาดหนึ่งลง

 คู่แข่งขันที่สำาคัญ

 คู่แข่งขันที่สำาคัญ ได้แก่ ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสหพันธรัฐรัสเซีย 

 นโยบายด้านราคา

 ราคาถ่านหินจะกำาหนดตามคุณภาพของถ่านหินโดยอิงกับราคาถ่านหินในตลาดโลกในขณะนั้น ทั้งนี้ราคาจำาหน่ายถ่านหินดังกล่าว 

จะต้องไม่ตำา่กว่าราคาขั้นตำา่ที่รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศ โดยลูกค้าที่ทำาสัญญาซื้อขายระยะยาวกับบริษัทฯ จะมีการตกลงราคา 

ซื้อขายถ่านหินกันปีละ 1 ครั้ง ในขณะที่ลูกค้าที่ทำาสัญญาเป็นรายปีหรือแบบครั้งคราวก็จะมีการตกลงราคากันในขณะทำาการซื้อขาย ราคา 

ที่ตกลงกับลูกค้าจะมีทั้งแบบราคาคงที่ และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรียกว่า Index Link โดยบริษัทฯ ได้ปรับสัดส่วน

การขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น ทำาให้ราคาขายถ่านหินของ 

บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก

 ลักษณะของลูกค้า

 ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นจำานวนมาก  

ซึ่งกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ความต้องการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าเหล่านี้ค่อนข้างสมำ่าเสมอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จำาหน่าย

ถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อกระจายฐานลูกค้าของบริษัทฯ  

ไปในหลาย ๆ อุตสาหกรรม

 การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

 การจำาหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ มีทั้งแบบการเสนอขายตรงให้กับลูกค้าและการขายผ่านบริษัทเพื่อการค้า (Trading Company)  

การขายให้กับลูกค้าในประเทศที่บริษัทฯ มีสำานักงานตั้งอยู่ เช่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทยนั้น บริษัทฯ จะเสนอขายตรงให้กับ

ลูกค้า ส่วนในประเทศที่บริษัทฯ ไม่มีสำานักงานตั้งอยู่ บริษัทฯ จะใช้ตัวแทนจำาหน่าย (Agent) ในประเทศนั้น ๆ ช่วยอำานวยความสะดวก 

ในการติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งช่วยดำาเนินการด้านเอกสาร สำาหรับในบางประเทศที่การเสนอขายตรงให้กับผู้ใช้งานทำาได้ลำาบาก บริษัทฯ  

จะขายผ่านบริษัทเพื่อการค้า (Trading Company) เพื่อใช้ในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด

 1.2 ตลาดถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

  ทรพัยากรถ่านหนิสามารถพบได้ทัว่ประเทศออสเตรเลยี โดยเฉพาะรฐัควนีส์แลนด์และรฐันวิเซาท์เวลส์ มทีรพัยากรถ่านหนิดำา (Black 

Coal) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหินซับบิทูมินัส บิทูมินัส และแอนทราไซต์มากที่สุดในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment 

ประเทศออสเตรเลียมีเหมืองถ่านหินในปัจจุบันมากกว่า 100 เหมือง และมีเหมืองอยู่ในช่วงพัฒนามากกว่า 35 แห่ง โดย The Australian 

Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) ได้ประมาณการไว้ว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่

 - ผลิตถ่านหินมากเป็นอันดับที	่4	ของโลก

 - ส่งออกถ่านหินมากที่สุดในโลก

 - ส่งออกถ่านหินที่ใช้ในการถลุงเหล็ก	(Coking	Coal)	มากที่สุดในโลก

 - ส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน	(Thermal	Coal)	มากเป็นอันดับที	่2	ของโลก

 - มีทรัพยากรถ่านหินมากเป็นอันดับที	่4	 ของโลก (ประเทศออสเตรเลียมีปริมาณทรัพยากรถ่านหินทั้งหมด 76,400 ล้านตัน จาก

ประมาณการของ ABARE)
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 - อุปสงค์หลักของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน	สำาหรับการใช้ในประเทศออสเตรเลียคือ	ใช้เป็นเชื้อเพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

  การเจริญเติบโตของประเทศในทวีปเอเชียยังเป็นส่วนสำาคัญในการเพิ่มความต้องการของถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน

สำาหรับการส่งออก โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียในหลายปีที่ผ่านมา จึงส่งผลดีต่อธุรกิจส่งออก

ถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ของประเทศออสเตรเลีย โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำาเข้าถ่านหินที่ใช้เป็น 

เชือ้เพลงิให้ความร้อนรายใหญ่ทีส่ดุจากประเทศออสเตรเลยี ออสเตรเลยีจงึเป็นประเทศส่งออกถ่านหนิที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนมากเป็น

อันดับ 2 ของโลก รองจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการส่งออกส่วนมากจะใช้การขนส่งทางเรือไปยังประเทศผู้นำาเข้ารายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ใกล้ประเทศออสเตรเลีย จึงสามารถขนส่งได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายตำ่ากว่า

 - ราคาถ่านหินในอดีต

  ราคาถ่านหนิในประเทศออสเตรเลยีจะอ้างองิตามราคาตลาดโลก โดยจะเป็นราคาทีส่ะท้อนคณุภาพ ค่าพลงังาน และคณุสมบตัขิอง

ถ่านหิน อุปสงค์และอุปทานในโลก อันเป็นผลจากการเติบโตและการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ส่งออก

ถ่านหินรายใหญ่ จึงมีราคาอ้างอิง Newcastle FOB ซึ่งเป็นราคา Spot Market จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่รวม 

ค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนราคาซื้อขายถ่านหินภายในประเทศ จะใช้การเจรจาระหว่างบริษัทถ่านหินและลูกค้า โดยอาจใช้ราคาที่อ้างอิงกับ

ราคาส่งออก (Export Parity) อย่างไรก็ตาม หากว่าบริษัทต่าง ๆ มีสัญญาขายถ่านหินให้ลูกค้าเป็นระยะยาว ราคาที่แต่ละบริษัทได้รับจริง 

อาจต่างไปจากราคาของตลาดโลก

 - โครงสร้างพื้นฐาน	(Infrastructure)

  โครงสร้างพืน้ฐานทีด่เีป็นปัจจยัสำาคญัในการเป็นผูน้ำาการส่งออกถ่านหนิของประเทศออสเตรเลยี โดยโครงสร้างพืน้ฐานสำาหรบัธรุกจิ

ถ่านหิน ประกอบด้วย ท่าเรือ ถนน สายพานลำาเลียง และทางรถไฟ ทั้งนี้ เหมืองถ่านหินที่ผลิตมานานและตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งจะมีระบบขนส่ง

ภายในประเทศทีพ่ร้อมให้บรกิาร แต่เหมอืงถ่านหนิทีค้่นพบใหม่อาจจะอยู่ในแหล่งทีห่่างไกลจากท่าเรอื และจะต้องมโีครงสร้างพืน้ฐานสำาหรบั

เคลื่อนย้ายถ่านหินมายังท่าเรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาขีดจำากัดในการส่งออก ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาโดยการสร้างท่าเรือ 

เพิ่มเติม และให้บริษัทต่าง ๆ ร่วมถือหุ้น 

  1) การขนส่งภายในประเทศ

   ถนนและสายพานล�าเลียง: โรงไฟฟ้าในประเทศออสเตรเลียหลายโรงถูกสร้างให้ใกล้กับเหมืองถ่านหิน และใช้ระบบสายพาน

ลำาเลียงทางบกเพื่อขนส่งถ่านหินจากเหมืองสู่โรงไฟฟ้า ถนนและสายพานลำาเลียงมีประโยชน์สำาหรับการขนส่งระยะสั้น และใช้ในการบริโภค

ในประเทศ

   รถไฟ: รถไฟเป็นระบบขนส่งที่ใช้มากสำาหรับการขนส่งถ่านหินภายในประเทศออสเตรเลีย

  2) การขนส่งระหว่างประเทศ

   ท่าเรือ: ประเทศออสเตรเลียมีกำาลังการขนส่งถ่านหินจำานวน 333 ล้านตันต่อปี ณ สิ้น พ.ศ. 2551 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 

448 ล้านตันต่อปี ณ สิ้น พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ คิวรอการขนส่งที่ท่าเรือนิวคาสเซิล ถึงระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงมีความจำาเป็น

ต้องปรับปรุงโครงสร้างความพร้อมในการส่งออก ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญที่จะพิจารณาแผนการตลาดการส่งออกของบริษัทที่ประกอบการ 

ในประเทศออสเตรเลีย

	 การจัดจำาหน่ายถ่านหินของ	Centennial

 •	 นโยบายของ	Centennial	ในการตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ถ่านหินส่วนใหญ่ที่ Centennial ผลิตนั้นถูกนำาไปใช้ในโรงไฟฟ้าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ขณะเดียวกันการส่งออกไปยังโรงไฟฟ้า 

ในเอเชียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน Centennial เป็นผู้จัดส่งประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ในโรงไฟฟ้าของ 

Delta Electricity ใน Western Region ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล การขายถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าเหล่านี้จะทำาภายใต้สัญญาระยะยาว 

ที่มีการกำาหนดปริมาณถ่านหินและราคาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศที่ทำากับโรงไฟฟ้าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ มีข้อดีกับ  

Centennial ดังนี้

  - ตำาแหน่งของเหมือง	Centennial	 มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถ่านหินเข้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยตรง	(มีลักษณะเป็นโรงไฟฟ้า 

ปากเหมือง	หรือ	Mine-Mouth) ทำาให้ Centennial มีความได้เปรียบในการขนส่ง โดยมีถนนและสายพานเฉพาะสำาหรับการขนส่งถ่านหินไป

ยังโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ Centennial รวมไปถึงผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น
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  - ถ่านหินที่ใช้ในโรงไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่เป็นถ่านหินที่ไม่ได้ผ่านการล้าง จึงไม่จำาเป็นที่จะต้องมีกระบวนการหลัง 

การขุดเจาะมากนัก

  - สัญญาเหล่านี้อยู่ในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย จึงช่วยจำากัดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

  - การจัดส่งถ่านหินในประเทศเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างกระแสเงินสดจากผู้ซื้อที่ส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี

ให้แก่ Centennial ได้อย่างต่อเนื่อง

  ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ราคาถ่านหินในประเทศตามสัญญาเหล่านี้ยังคงตำา่กว่าราคาส่งออกหรือราคาที่ซื้อขายในตลาดโลก อย่างไร

ก็ตาม ในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดถ่านหิน ซึ่งจะมีแนวโน้มทำาให้ราคาถ่านหินในประเทศสูงขึ้นและ 

มีความสอดคล้องกับราคาส่งออกมากขึ้น 

  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตลาดถ่านหิน ได้แก่

  - ราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุต่าง	ๆ เช่น แรงกดดันทางต้นทุน อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากตลาดส่งออก ความขาดแคลนของ

อุปทานใหม่ ๆ ความไม่แน่นอนของอุปทานใหม่ และอุปทานในปัจจุบันและอนาคต ปัจจัยพื้นฐานในตลาดถ่านหินจะส่งผลกระทบให้ราคา 

ส่งออกถ่านหินเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนปรับสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง Centennial ระบุไว้ว่าเมื่อสัญญาจัดส่งถ่านหินในประเทศหมดอายุลง 

ราคาสัญญาอาจจะถูกปรับให้สะท้อนราคาที่อ้างอิงกับราคาส่งออก (Export Parity)

  - ลูกค้าต่างประเทศเริ่มที่จะยอมรับถ่านหินที่มีปริมาณเถ้าสูงมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้ต้องการมีแหล่งถ่านหินที่มั่นคง  

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำาหรับ Centennial ที่จะส่งออกถ่านหินที่มีปริมาณเถ้าสูงไปยังต่างประเทศมากขึ้น

  - การเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานที่เคยเป็นข้อจำากัดต่อการส่งออกถ่านหิน

  - โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นว่าการมีแหล่งถ่านหินที่มั่นคงมีความสำาคัญมากกว่าราคาที่ซื้อ โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศเริ่ม 

เข้ามาลงทุนในโครงการเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำาสัญญาระยะยาวโดยซื้อถ่านหินที่ราคาตลาด

  - ขั้นตอนการอนุมัติการทำาเหมืองเริ่มมีความยากขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ซึ่งทำาให้โครงการขยายหรือเพิ่มอุปทานถ่านหิน

เกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้น ดังนั้น โรงไฟฟ้าในประเทศจึงอาจต้องซื้อถ่านหินในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีถ่านหินสำาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

โดยเฉพาะการซื้อจากแหล่งถ่านหินปัจจุบันให้มากที่สุด รวมไปถึงการซื้อถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้า

  ดังนั้น ความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น บวกกับความท้าทายในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น จะทำาให้แหล่งถ่านหิน

ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมูลค่ามากขึ้น และจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ Centennial ได้พิจารณาและวางแผนการขายถ่านหินให้สอดคล้องและเพื่อ 

ตอบสนองต่อความต้องการถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ Centennial จึงเริ่มลงทุน 

ในการขยายกำาลังการผลิตถ่านหินสำาหรับการส่งออกที่เหมืองแอร์ลี ซึ่งจะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรือ Kembla และลงทุนในโครงการ 

พื้นฐานสำาหรับการส่งออกที่เหมืองแมนดาลอง ซึ่งจะส่งออกถ่านหินผ่านท่าเรือนิวคาสเซิล เมื่อภาระผูกพันภายใต้สัญญาในประเทศ 

เริ่มหมดลง Centennial มีความประสงค์ที่จะจัดสัดส่วนของการขายถ่านหินในประเทศและส่งออกให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของกลุ่ม  

อย่างไรก็ตาม Centennial จะยังคงมีส่วนสำาคัญในการจัดส่งถ่านหินให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ

 •	 การเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

  กำาลังการขนส่งและความมั่งคงของวิธีขนส่งต่าง ๆ ของ Centennial เป็นสิ่งที่สำาคัญมาก หนึ่งในจุดแข็งของเหมืองของ  

Centennial คือ ความสามารถและความพร้อมของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะส่งถ่านหินให้กับโรงไฟฟ้าในประเทศ Centennial 

เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่สามารถขนส่งโดยไม่ใช้ถนนสาธารณะ สำาหรับลูกค้าต่างประเทศ Centennial ใช้การขนส่งถ่านหินส่วนใหญ่ผ่านท่าเรือ 

Kembla ที่ Wollongong

  ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัญหาความแออัดของท่าเรือที่นิวคาสเซิลเป็นปัญหาที่ผู้ผลิตถ่านหินประเทศออสเตรเลียประสบ 

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 รัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์และท่าเรือ 2 แห่ง คือ ท่าเรือ Port Waratah Coal Services 

(PWCS) และท่าเรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) เห็นพ้องกับโครงร่างข้อตกลงกำาลังการขนส่ง (Capacity Framework 

Agreements) ที่มีไว้สำาหรับดูแลการขยายท่าเรือซึ่งมีความจำาเป็นมากขึ้นเพื่อให้ทันกับการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์

  ท่าเรือ PWCS ได้ขยายกำาลังการขนส่งออกขึ้นเป็น 102 ล้านตันต่อปีและเพิ่มขึ้นเป็น 113 ล้านตันต่อปี ใน พ.ศ. 2553  

นอกจากนั้น PWCS จะหาผู้ผลิตที่สนับสนุนการขยายกำาลังการขนส่งออกเป็น 145 ล้านตันต่อปี โดยมีข้อแม้ว่าผู้ผลิตจะต้องเข้าทำาสัญญา

ขนส่งผูกมัดระยะยาวกับท่าเรือ
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  การก่อสร้างในระยะที่ 1 ของท่าเรือ NCIG เสร็จสมบูรณ์ในครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2553 และได้เริ่มดำาเนินงานหลังจากนั้นไม่นาน 

โดยสามารถรองรับการขนส่งถ่านหินประมาณ 30 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันการขยายท่าเรือมีความคืบหน้า และกำาลังระดมทุนสำาหรับระยะที่ 2 

ต่อไป

 1.3 ตลาดถ่านหินในประเทศไทย

  ปริมาณการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมในช่วง 11 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน เนื่องจากวิกฤติอุทกภัยทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งถ่านหินไปยังโรงงานผู้ใช้ การใช้ถ่านหินที่ผลิตในประเทศคิดเป็นเพียง 

ร้อยละ 10 ของความต้องการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด ทำาให้ปริมาณการนำาเข้าถ่านหินมีมาก จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่นำาเข้า

ถ่านหินมาจำาหน่ายมากขึ้น ภาวะการแข่งขันได้รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  ตามจำานวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาดโรงงาน

ขนาดเล็กที่การตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับราคาเป็นสำาคัญ การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบการค้าถ่านหินขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีการลงทุน 

เรือ่งระบบการจดัการสิง่แวดล้อมทีด่พีอ ก่อให้เกดิปัญหาฝุน่ละอองจากการขนถ่ายและขนส่งถ่านหนิ กระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชนบรเิวณ

ใกล้เคียง ส่งผลให้มีการห้ามขนถ่ายและขนส่งถ่านหินในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีท่าเรือขนถ่ายถ่านหินหลายแห่ง เหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นนี้จะทำาให้ผู้ประกอบการค้าถ่านหินในประเทศไทยต้องลงทุนเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีพอ และในอนาคตอาจทำาให้ 

ผู้ประกอบการขนาดเล็กลดจำานวนลง เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง

 สำาหรับผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานที่ใช้หม้อไอนำ้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีศักยภาพ 

นำาเข้าถ่านหินมาจากต่างประเทศโดยตรงจะซื้อถ่านหินส่วนใหญ่จากผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือ ทำาให้มีผู้ประกอบการค้าถ่านหิน 

รายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ด้วย จึงทำาให้ผู้ค้าถ่านหินรายเล็กที่ไม่ได้มีแหล่งถ่านหินของตนเองไม่สามารถเจาะตลาดนี้

ได้มากนัก

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

 •	 ถ่านหินผลิตในประเทศไทย

  เนื่องจากเหมืองถ่านหินในประเทศไทยของบริษัทฯ ได้ปิดตัวลงตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จะเหลือเพียงถ่านหินที่บริษัทฯ กองเก็บไว้  

ที่จะนำามาผ่านกระบวนการล้างเพื่อปรับปรุงคุณภาพถ่านหินก่อนจำาหน่ายให้ลูกค้า ซึ่งมีปริมาณการผลิตไม่มากนัก บริษัทฯ ได้ทำาการผลิต

ถ่านหินดังกล่าวจำาหน่ายให้กับลูกค้าประจำาของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอนำ้า 

 •	 ถ่านหินนำาเข้าจากต่างประเทศ

  - การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย

   บริษัทฯ ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดถ่านหินนำาเข้า จึงพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่รุนแรง 

โดยมุง่เน้นไปทีก่ลุม่ลกูค้าขนาดใหญ่ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัฯ มาอย่างยาวนาน ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าทีต้่องการความน่าเชือ่ถอืในการส่งมอบสงู

  - ความมั่นคงในการส่งมอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

   การที่บริษัทฯ มีแหล่งถ่านหินทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย และมีปริมาณสำารองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ทำาให้ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าในด้านของความมั่นคงในการส่งมอบ และมั่นใจได้ว่าจะมีถ่านหินใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอดไป 

  - คลังสินค้า	(Coal	Distribution	Center)

   บริษัทฯ มีคลังสินค้า 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่กองเก็บถ่านหินที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศ ก่อนที่จะกระจายไปยังลูกค้า 

ในลักษณะทยอยส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระในการจัดการเรื่องการกองเก็บสต็อกถ่านหิน รวมทั้งช่วยลดต้นทุนสินค้าคงเหลือ

ของลูกค้า โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการส่งมอบที่ตรงเวลา การควบคุมคุณภาพถ่านหินให้ตรงตามข้อกำาหนดของลูกค้า รวมทั้งควบคุม 

การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของการรักษาสภาพแวดล้อม และดูแลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้  

เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องการส่งมอบในระยะยาว
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	 คู่แข่งขันที่สำาคัญ

 •	 ถ่านหินในประเทศ	

  ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตน้อยรายเนื่องจากปริมาณสำารองมีจำากัด ผู้ผลิตที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำากัด  

ซึ่งผลิตถ่านหินเพื่อป้อนให้กับโรงงานในกลุ่มซีเมนต์ไทยเอง และผู้ผลิตรายย่อย

 •	 ถ่านหินนำาเข้าจากต่างประเทศ	

  ในปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย คู่แข่งที่สำาคัญ ได้แก่ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิค  

ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำากัด (มหาชน) เป็นต้น  

ผู้ประกอบการหลายรายมีคลังสินค้าสำาหรับกองเก็บถ่านหินเพื่อทยอยส่งมอบให้ลูกค้า แต่ผู้ประกอบการหลายรายเป็นบริษัทเพื่อการค้า 

(Trading Company) ซึ่งไม่มีแหล่งถ่านหินของตนเอง ทำาธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ทำาให้มีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนในการส่งมอบ

และความสมำ่าเสมอของคุณภาพถ่านหิน นอกจากผู้ประกอบการในประเทศแล้ว ยังมีผู้ค้ารายใหญ่ในต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในตลาดใหญ่

ด้วย ผู้ค้าถ่านหินดังกล่าว ได้แก่ Rio Tinto, Glencore, Noble Energy, Eastern Energy, Phenix Commodity เป็นต้น

	 นโยบายด้านราคา

 •	 ถ่านหินผลิตในประเทศไทย

   ถ่านหินที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะจำาหน่ายให้กับลูกค้าที่ทำาสัญญาซื้อขายระยะยาวกับบริษัทฯ ดังนั้น ราคาจำาหน่ายถ่านหิน

ในประเทศจึงเป็นราคาที่ผูกพันตามสัญญาซื้อขาย

 •	 ถ่านหินนำาเข้าจากต่างประเทศ

  ราคาจำาหน่ายถ่านหินนำาเข้าจากต่างประเทศจะขึ้นกับราคาถ่านหินในตลาดโลกและช่วงเวลาที่เสนอขายให้ลูกค้า และเนื่องจาก 

การจำาหน่ายถ่านหินนำาเข้าส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะทำาการขนส่งให้ลูกค้าด้วย ดังนั้น ราคาที่เสนอขายจึงต้องรวมค่าระวางเรือไว้ด้วย บริษัทฯ 

จะทำาสญัญาเช่าเรอืเดนิสมทุรให้เพยีงพอสำาหรบัการขนส่งถ่านหนิตามปรมิาณและระยะเวลาทีก่ำาหนดในสญัญาเพือ่ป้องกนัความผนัผวนของ

ค่าระวางเรือ

	 ลักษณะของลูกค้า

 ลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น

 - อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นกลุ่มผู้ใช้ถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุดของภาคเอกชนในประเทศไทย ลูกค้าในกลุ่มนี้มีจำานวนน้อยราย  

แต่ละรายจะมีความต้องการใช้ถ่านหินในปริมาณมาก จึงต้องการผู้ขายถ่านหินที่มีความมั่นคงในการส่งมอบสูง

 - โรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

 - อตุสาหกรรมอืน่ ๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิให้ความร้อนในหม้อไอนำา้ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี 

อาหาร และสิ่งทอ นอกจากนี้ ยังมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผา อบ ต้ม ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเคมี 

อาหารสัตว์ เป็นต้น ผู้ใช้ถ่านหินในกลุ่มนี้จะเป็นผู้ใช้รายย่อยที่มีปริมาณการใช้ต่อรายไม่มากนัก แต่มีจำานวนผู้ใช้มาก

2. ธุรกิจไฟฟ้า

 2.1 ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย

  บริษัทฯ ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในสัดส่วนร้อยละ 50 มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์  

ซึ่งจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent  

Power Producer - IPP) 
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	 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

 •	 โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของชุมชนเป็นหลัก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทย 

มีการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม มีการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ให้สูงขึ้น ตลอดจนการต่อต้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

  แต่ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ มีการลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำารุงรักษาอุปกรณ์เพื่อลดมลภาวะ 

ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมและการทำาความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายและมาตรฐานได้อย่างครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับที่ดี 

	 คู่แข่งขันที่สำาคัญ

 •	 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) บริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัท โกลว์ 

พลังงาน จำากัด (มหาชน)

 •	 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศ

 2.2 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน

  ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจตามโอกาสของตลาด กล่าวคือ ในช่วงฤดูหนาวที่มีความต้องการไอนำ้าสูง ก็จะผลิต 

และจำาหน่ายไฟฟ้าและไอนำ้าอย่างเต็มที่ ส่วนในช่วงเวลาอื่นนั้นความต้องการทั้งไฟฟ้าและไอนำ้าลดลง บริษัทฯ จึงเน้นการบริหาร 

ประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

  เนื่องจากใน พ.ศ. 2554 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้มงวดกับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการควบคุม

มลภาวะอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้น ทำาให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและไอนำา้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัฯ สามารถทีจ่ะเพิม่รายได้จากการเพิม่ยอดขายไอนำา้ อกีทัง้ราคาขายไอนำา้ได้รบัการสนบัสนนุในรปูของเงนิชดเชยจากหน่วยงานรฐับาล

ท้องถิ่นหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง และการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำาให้ผลประกอบการทั้งปีของบริษัทฯ สามารถบรรลุ 

เป้าหมายการผลิตและจำาหน่ายได้ตามแผนที่วางไว้จากแนวทางการบริหารตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

  สำาหรับสถานการณ์ถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ. 2554 นั้น ราคาถ่านหินเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่า พ.ศ. 2553 

เนื่องจากมีการจำากัดอุปทานตามนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการลดปริมาณเหมืองถ่านหินขนาดเล็กลง เพื่อเพิ่ม 

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำาเหมืองถ่านหิน รวมทั้งแต่ละมณฑลก็มีการกำาหนดโควตาในการส่งออกถ่านหินนอกมณฑลอีกด้วย  

ในขณะที่อุปสงค์ยังเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ จึงทำาให้อุปทานตำ่ากว่าอุปสงค์ในบางช่วงเวลาของปี ทำาให้เกิดการเก็งกำาไร 

ของพ่อค้าคนกลางในตลาด 

	 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

 ธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในสาธารณรฐัประชาชนจนีได้รบัการส่งเสรมิจากรฐับาลในด้านของการใช้พลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปและการช่วยควบคุมมลภาวะทำาให้ได้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

ท้องถิ่น การได้รับสิทธิพิเศษในการผูกขาดการขายไอนำ้าและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่สามารถนำามาใช้

กำาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้ 

 •	 คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

  บรษิทัฯ ได้ให้ความสำาคญักบัคณุภาพและบรกิาร กล่าวคอื จดัให้มคีวามพร้อมและความมัน่คงในการผลติและจำาหน่ายของทัง้ไฟฟ้า

และไอนำ้า เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็ การรกัษาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้าบนพืน้ฐานของความซือ่ตรง

และผลประโยชน์ร่วมกัน ทำาให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า ในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำาสัญญากับลูกค้าไอนำ้าอุตสาหกรรม 

ให้สามารถปรบัราคาไอนำ้าได้ หากค่าเชือ้เพลงิเพิม่สงูขึน้กว่าราคาทีก่ำาหนดไว้ในสญัญา ทำาให้สามารถลดภาระในเรือ่งต้นทนุของค่าเชือ้เพลงิ

ที่สูงขึ้นได้



035รายงานประจำาปี 2554

 •	 การบริหารต้นทุน 

  บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนเชื้อเพลิงหรือถ่านหิน โดยมีกลยุทธ์การจัดซื้อ 

และสำารองถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และสำารองไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ราคาสูง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต

 •	 มีความพร้อมในการปรับตัวสูง 

  เนื่องจากตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จึงมีการติดตามภาวะตลาด

อย่างใกล้ชิดและคอยปรับการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาดหรือสถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ ทำาให้สามารถเปิดรับโอกาสทางธุรกิจ 

หรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได้

 •	 การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน 

  บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการให้

บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้าและไอนำ้า) ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างความเชื่อถือและความเสมอภาค ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม 

ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้สามารถขอรับความสนับสนุนจากหน่วยราชการท้องถิ่นได้ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัย 

ภายนอก เช่น การให้เงินสนับสนุนหรืออนุมัติให้ขึ้นราคาไอนำ้า ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้ ตลอดจนได้รับการยอมรับจากภาครัฐ 

และชุมชนท้องถิ่นว่าเป็นบริษัทตัวอย่างในท้องถิ่น 

 2.3 ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (โครงการโรงไฟฟ้าหงสา)

  บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai Mining Company Limited (“PFMC”) 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 37.5 ตามลำาดับ มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น 751 เมกะวัตต์ ซึ่งจะจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 

ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว และจะจำาหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำาเนินการในเชิงพาณิชย์ใน พ.ศ. 2558

 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

 •	 โรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชนจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น 

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ซึ่งมาตรการ 

ดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการคิดริเริ่มแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค นำ้าประปา ไฟฟ้า ถนน 

การอพยพชุมชนบางส่วนพร้อมกับการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทดแทนในที่เหมาะสม และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

 คู่แข่งขันที่สำาคัญ

 ผู้ผลิตไฟฟ้าและนักลงทุนจากต่างประเทศรายอื่น ๆ

ภาวะการแข่งขัน

1. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมถ่านหิน

 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ในปีที่ผ่านมาเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ 

ในตลาดถ่านหนิคณุภาพตำา่ เพราะมกีารผลติออกมามาก แต่ตลาดถ่านหนิคณุภาพสงูยงัคงอยู่ในภาวะตงึตวัและมกีารแข่งขนัไม่รนุแรงมากนกั 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาถ่านหินที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำาให้ผู้ซื้อถ่านหินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย

ชะลอการซื้อออกไป แต่อย่างไรก็ตาม การนำาเข้าถ่านหินโดยรวมใน พ.ศ. 2554 ยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 8 โดยมีปริมาณ

การนำาเข้ารวมอยู่ที่ประมาณ 752 ล้านตัน ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการนำาเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย  

โดยเฉพาะการนำาเข้าของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย 



036 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

 สำาหรับการนำาเข้าในยุโรปในปีที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน โดยเฉพาะการนำาเข้าของอังกฤษ สเปน และเยอรมนี ทำาให้ภาพรวม

การนำาเข้าถ่านหินของยุโรปเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้ง ๆ ที่ยุโรปกำาลังเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะและการชะลอตัว

ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติทรงตัวอยู่ในระดับสูงในขณะที่ราคาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ลดตำ่าลง ทำาให้ 

การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินมีกำาไรมากกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซ

 ด้านการส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ใน พ.ศ. 2554 มีปริมาณรวมประมาณ 740 ล้านตัน เพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.3 โดยสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนรายใหญ่ที่สุดในโลก  

มีปริมาณการส่งออกประมาณ 308 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 37 ล้านตัน ถือเป็นประเทศที่มีการส่งออกถ่านหินเพิ่มขึ้น 

มากทีส่ดุในโลก เนือ่งจากในปีทีผ่่านมา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยีมฝีนตกน้อยกว่าปกต ิทำาให้ผลติถ่านหนิได้มาก รองลงมาคอื ประเทศออสเตรเลยี 

มีปริมาณการส่งออกประมาณ 146 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วงต้นปีและมีข้อจำากัดเรื่องการขนส่งภายใน

ประเทศ ในขณะที่การส่งออกจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งลดการส่งถ่านหินเข้าไปจำาหน่ายในยุโรปลง แต่ส่งไป

จำาหน่ายในตลาดเอเชียมากขึ้นเนื่องจากได้ราคาสูงกว่า ทำาให้สหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียส่งถ่านหินมาจำาหน่ายในตลาดยุโรปได้มากขึ้น  

ในขณะที่การส่งออกจากรัสเซียก็ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยรัสเซียเพิ่มการส่งออกถ่านหินไปยังเอเชียมากขึ้น เนื่องจากตลาดยุโรปอยู่ในภาวะอุปทาน 

ล้นตลาด ในขณะที่การส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและโปแลนด์ลดลงค่อนข้างมากเนื่องจากความต้องการภายในประเทศมีมาก

 สำาหรับราคาถ่านหินที่เป็นตัวชี้นำาราคาถ่านหินในตลาดโลก ได้แก่ ราคาซื้อขายถ่านหินตามสัญญาซื้อขายถ่านหินระยะยาวระหว่างผู้ใช้

ถ่านหินในประเทศญี่ปุ่นกับผู้ผลิตถ่านหินหลักในประเทศออสเตรเลีย (Australia-Japan Reference Price) ซึ่งได้มีการตกลงราคาซื้อขาย

สำาหรับการส่งมอบใน พ.ศ. 2554 (เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2555) ไว้ที่ประมาณ 129.33 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนร้อยละ 29

 ในขณะที่ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB) ในตลาดจรจากท่าเรือนิวคาสเซิลในประเทศออสเตรเลียใน พ.ศ. 2554 ได้ค่อย ๆ ปรับตัวลดลง

อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากภาวะอุปทานล้นตลาด การควบคุมราคาจำาหน่ายถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการชะลอการซื้อ

ถ่านหินของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย แต่นโยบายการกำาหนดราคาขั้นตำ่าของสาธารณรัฐอินโดนีเซียทำาให้ราคาถ่านหิน 

ไม่ได้ตกลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง ๆ ที่มีการผลิตถ่านหินคุณภาพตำ่าออกมามาก
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  สำาหรับตลาดถ่านหินใน พ.ศ. 2555 คาดว่าความต้องการใช้มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 

และประเทศอินเดีย ในขณะที่ตลาดยุโรปคาดว่าจะขยายตัวเพียงเล็กน้อยจากปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะ ในด้านการผลิตและการส่งออก 

ถ่านหินคาดว่า การส่งออกถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากการขยายท่าเรือส่งออกถ่านหินที่นิวคาสเซิล ในขณะที่

สาธารณรัฐอินโดนีเซียก็น่าจะส่งออกถ่านหินเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกน้อย เอื้ออำานวยต่อการผลิตถ่านหิน  

ภาวะตลาดถ่านหินในช่วงต้นปีคาดว่ายังคงอยู่ในภาวะล้นตลาดต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2554 และจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่สมดุลในช่วงครึ่งหลังของปี

เมื่อผู้ซื้อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดียเข้ามาในตลาดมากขึ้น

 1.1 การค้าถ่านหินในประเทศไทย

   ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนในช่วง 11 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันของ 

ปีก่อน เนื่องจากวิกฤติอุทกภัยซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง ทำาให้ไม่สามารถขนส่งถ่านหินไปยังผู้ใช้ได้ ภาพรวมความต้องการใช้ถ่านหินในช่วง 

11 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 17.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วยถ่านหินที่ผลิตในประเทศ 

1.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และถ่านหินนำาเข้า 15.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 คาดว่าการนำาเข้าถ่านหินใน พ.ศ. 2554 ทั้งปีจะ 

สูงกว่า พ.ศ. 2553 เล็กน้อย ถึงแม้อุทกภัยในภาคกลางจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งถ่านหินอยู่บ้าง แต่การใช้ถ่านหินนำาเข้าในภาคตะวันออก

ยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากการเริม่เดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้าใหม่ในช่วงปลายปี และพืน้ทีภ่าคตะวนัออกไม่ได้รบัผลกระทบจากอทุกภยั

ความต้องการใช้ถ่านหินในภาคเอกชนของประเทศไทย

     11 เดือน อัตราการเจริญเติบโต

 2550 2551 2552 2553 2553 2554 2551 2552 2553 2554 (11 เดือน)

ถ่านหินในประเทศ 2.16 2.12 2.04 2.02 1.80 1.84 -1.6% -3.8% -1.0% 2.2%

ถ่านหินนำาเข้า 14.41 15.98 16.39 16.90 15.29 15.31 10.9% 2.6% 3.1% 0.1%

รวม 16.57 18.10 18.43 18.92 17.09 17.15 9.2% 1.8% 2.7% 0.4%

ที่มา: สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

  ใน พ.ศ. 2555 คาดว่าปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจจากการฟื้นฟูหลังนำ้าท่วม ความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตปูนซีเมนต์จะเพิ่มสูงขึ้น และการเริ่มเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ขนาดใหญ่ตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จะเดินเครื่องเต็มกำาลังการผลิตใน  

พ.ศ. 2555 ก็จะทำาให้ปริมาณการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น
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2. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

 2.1 ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ. 2554 มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นจาก 

พ.ศ. 2553 เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริโภคภายในของประเทศ 

โดยอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ดังนี้

 หน่วย 2554 2553 2552

อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้ารวม  ร้อยละ 11.7 16.0 6.0

อัตราการเจริญเติบโตการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม  ร้อยละ 11.9 17.0 4.2

อัตราการเจริญเติบโตของกำาลังการผลิต ร้อยละ 9.3 7.6 10.2

กำาลังการผลิตรวม  เมกะวัตต ์ 1,055,760 941,372 874,073

 

 2.2 ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย 

  สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน พ.ศ. 2554  

ขยายตัวร้อยละ 1.5 โดยมีสาเหตุจากอุทกภัยครั้งใหญ่สุดในรอบหลายสิบปีได้สร้างความเสียหายในวงกว้างและการหยุดชะงักของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิต

  กำาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าใน พ.ศ. 2554 อยู่ที่ 31,446.71 เมกะวัตต์ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 

ที่ระดับ 23,900 เมกะวัตต์ ตำ่ากว่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของ พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 24,009 เมกะวัตต์ อยู่ 109 เมกะวัตต์ หรือลดลง

ร้อยละ 0.45 โดยปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน พ.ศ. 2554 มีจำานวน 158,899 กิกะวัตต์

ชั่วโมง ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.78 โดยมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ดังนี้ จากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 จากถ่านหิน 

ร้อยละ 17 จากพลังนำ้าร้อยละ 5 นำาเข้าร้อยละ 7 และจากนำ้ามันร้อยละ 1 (ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - EGAT)

  การใช้ไฟฟ้าใน พ.ศ. 2554 อยู่ที่ระดับ 148,988 กิกะวัตต์ชั่วโมง ลดลงจาก พ.ศ. 2553 ร้อยละ 0.2 โดยมีสาเหตุมาจาก 

ผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงปลายปี ซึ่งทำาให้การใช้ไฟฟ้าลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ที่มา:  

สำานักนโยบายและแผนพลังงาน - EPPO)
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โครงสร้างรายได้
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ดำาเนินการ % การถือหุ้น  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

  โดย ของบริษัทฯ รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ %

บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)

รายได้จากการขาย      

 1. ถ่านหินในประเทศ BP 100.00 7 0.30  -  - 19 0.93

 2. ถ่านหินนำาเข้า BP 100.00 2,346 96.46 597 75.57 1,923 94.22     

 3. รายได้อื่น BP 100.00 79 3.24 193 24.43 99 4.85     

 รวมรายได้จากการขาย   2,432 100.00 790 100.00 2,041 100.00    

 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย   1,939  6,117  7,447     

รวมรายได้   4,371  6,907  9,488     

 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ดำาเนินการ % การถือหุ้น  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

  โดย ของบริษัทฯ รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ %

บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

 รายได้จากการขาย - ในประเทศ         

 1. ถ่านหินในประเทศ BP 100.00 7 0.01 - - 19 0.03     

   CMMC 100.00 - - - - 60 0.10     

   BMC 99.99 23 0.02 74 0.11 22 0.04     

 2. ถ่านหินนำาเข้า BP 100.00 2,346 2.08 597 0.91 1,923 3.32     

   CMMC 100.00 526 0.47 - - - -     

   BPS 100.00 - - - - 213 0.37     

   BPI 99.99 1,571 1.40 793 1.22 1,167 2.02     

   IMM  64.99   -  -  1,033  1.58  102  0.18   

   TCM  64.99   264  0.24  451  0.69  603  1.04    

   JBG  64.79  12  0.01 108  0.17 225  0.39    

   KTD  64.79  108  0.10 27  0.04 0  -    

 3. รายได้อื่น   163 0.14 520 0.80 377 0.65    

รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ   5,020 4.47 3,603 5.52 4,711 8.14    

       

หน่วย: ล้านตัน

หน่วย: ล้านตัน
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ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ดำาเนินการ % การถือหุ้น  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

  โดย ของบริษัทฯ รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ %

บริษัท	บ้านปู	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	(ต่อ)

 รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ         

 1. ถ่านหินขายระหว่างประเทศ IMM  64.99  41,119 36.57 33,071 50.66 30,786 53.20   

   KTD  64.99  4,736 4.21 2,498 3.83 1,150 1.99    

   TCM  64.99  21,681 19.29 13,971 21.40 14,104 24.37   

   JBG  64.79  1,861 1.66 779 1.19 2,326 4.02    

   CEY  100.00  32,751 29.14 6,498 9.95 - -    

 2. ธุรกิจไฟฟ้า BIC  100.00  5,236 4.66 4,865 7.45 4,788 8.28    

รวมรายได้จากการขาย - ต่างประเทศ   107,384 95.53 61,682 94.48 53,154 91.86   

 รวมรายได้จากการขาย   112,404 100.00 65,285 100.00 57,865 100.00   

 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

  ในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย   1,939  6,117  7,447 

รวมรายได้   114,343  71,402  65,312 

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

หน่วย: ล้านตัน
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 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กร เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อรายงาน

ความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงมีการประชุมของคณะกรรมการ Financial Management  

Committee ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการเงินขององค์กร และมีการรายงานสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

กับคณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นประจำาทุก ๆ ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามดูแลการดำาเนินการให้เป็นไปตาม 

แผนงานปฏบิตั ิวเิคราะห์ และบรหิารความเสีย่งในระดบัปฏบิตังิาน ทัง้นี ้เพือ่ช่วยให้ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก

ได้ถูกบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างรวดเร็ว

1.	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)
 1.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณถ่านหินสำารองได้

  จากแผนธุรกิจ พ.ศ. 2554 - 2558 บริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งในสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วและสินทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหา

เข้ามาใหม่ บริษัทฯ มีการประเมิน วิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวสภาวะ 

ความเป็นไปของธรุกจิถ่านหนิ ธรุกจิไฟฟ้า และธรุกจิอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทำาให้สามารถกำาหนดกลยทุธ์และโอกาสในการเข้าลงทนุในธรุกจินัน้ ๆ 

ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปัจจัยในการลงทุนเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์จากสัญญา

และข้อตกลงร่วมระหว่างรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ต่อการลงทุน 

  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีด้านการสำารวจขุดเจาะมากขึ้น เพื่อดำาเนินการสำารวจ 

หาแหล่งถ่านหินแหล่งใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานของลูกค้าได้

อย่างยั่งยืนในระยะยาว

 1.2 ความเสี่ยงจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์

  บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะ ๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการกำาหนด

แผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดมาจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้องผิดพลาด เช่น  

การประชุม Quarterly Strategic Review (QSR) การประชุมประเมินสถานการณ์ภายในหน่วยงานวางแผนประจำาเดือน เปรียบเทียบข้อมูล 

จากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างทีป่รกึษาจากภายนอกซึง่มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในด้านนัน้ ๆ เพือ่ให้สามารถตรวจสอบความน่าเชือ่ถอื

ของข้อมูล ประเมิน และวิเคราะห์ความแตกต่างของสมมติฐาน 

 1.3 ความเสี่ยงจากการขาดบุคลากรสนับสนุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

  บรษิทัฯ ดำาเนนิการศกึษา วเิคราะห์ และตดิตามแผนกลยทุธ์ด้านการวางแผนและจดักำาลงัพลรายไตรมาสร่วมกบัหน่วยธรุกจิต่าง ๆ 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการรับสมัครและคัดเลือกพนักงานใหม่ มีการพัฒนาบุคลากรในตำาแหน่ง 

ที่สำาคัญตาม Succession Plan และ Individual Development Plan (IDP) มีการจัดฝึกอบรมพนักงานตาม Competency Profile และงาน

ในความรับผิดชอบ รวมถึงการเพิ่มความชัดเจนของโครงสร้างองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้

 1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกิจการใหม่

  บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการใหม่ที่เข้าไปลงทุนสามารถสร้างมูลค่ารวมให้กับองค์กรไม่น้อยกว่า 

ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการเข้าซื้อกิจการนั้น โดยการกำาหนดบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารและ 

ประสานงานกับพนักงานและผู้บริหารของกิจการใหม่ มีการกำาหนดลำาดับความสำาคัญและความเร่งด่วนของเรื่องที่จะต้องทำางานร่วมกัน 

ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมทัง้มกีารกำาหนดกระบวนการและขัน้ตอนการทำางานร่วมกนัอย่างชดัเจน โดยเน้นการสร้างความสมัพนัธ์

อันดีต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และเพื่อให้การควบรวมกิจการนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น 

สามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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2.	 ความเสี่ยงทางการเงิน
 2.1 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

  บรษิทัฯ บรหิารความเสีย่งนีเ้พือ่ให้แน่ใจว่า บรษิทัฯ จะมเีงนิทนุหมนุเวยีนอย่างเพยีงพอในสดัส่วนต้นทนุทีเ่หมาะสมตามโครงสร้าง

เงินทุนของบริษัทฯ และเพื่อสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุน ด้วยการจัดทำาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ กันในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 

โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำารองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริหารกระแสเงินสดเข้าให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ 

 2.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการตามแผนบรรเทาความเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทัง้ทีร่ะดบับรษิทัฯ และ

ระดบักลุม่บรษิทั โดยการสร้างสมดลุของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นสกลุเงนิต่างประเทศ (Natural Hedging) ในการดำาเนนิธรุกจิทัง้ในประเทศไทย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศออสเตรเลีย รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินบาทในสัดส่วนร้อยละ 33 หนี้สินที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐในสัดส่วนร้อยละ 59  

สกลุเงนิหยวนในสดัส่วนร้อยละ 1 และทีเ่ป็นสกลุเงนิเหรยีญออสเตรเลยีในสดัส่วนร้อยละ 7 และจะดำาเนนิการเพิม่สดัส่วนหนีส้นิสกลุเงนิเหรยีญ

สหรฐัให้มากขึน้ รวมถงึมกีารปรบัสดัส่วนการทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายให้มสีดัส่วน

ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตามสถานการณ์ตลาดเงินนั้น ๆ  รวมไป

ถึงการจัดสรรรายได้ที่เป็นสกุลต่างประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยดูความเหมาะสมและสอดคล้องของสกุลเงินที่เป็นรายได้และต้นทุน 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ รวมทั้งระดมเงินทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือแปลงเป็นสกุลต่างประเทศ เพื่อใช้ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ 

 2.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย จัดสรรเงินกู้

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัส่วนทีส่อดคล้องกบัประเภทการลงทนุของกจิการ  

รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไป

ลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest Rate Swap ซึ่งใช้ในการบริหารสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้สอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 33 และ 67 ตามลำาดับ

 2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินและราคานำ้ามัน

  บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินซึ่งมีผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ และราคานำ้ามันซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุน

ทางการผลิตและขนส่ง โดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal Swap) และซื้อนำ้ามันล่วงหน้า (Gas 

Oil Swap) บางส่วน ภายใต้การจัดการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถ่านหินและราคานำ้ามัน (Commodity Risk Management 

Committee) เพือ่พจิารณาการบรหิารความเสีย่งจากราคาถ่านหนิและราคานำา้มนัของกลุม่บรษิทั รวมถงึการพจิารณาทบทวนสถานะความเสีย่ง

ทีอ่าจเกดิขึน้ของธนาคารคูส่ญัญาเป็นประจำาทกุปี ตลอดจนมกีารปรบัแนวทางการขายและผลติในระยะสัน้และระยะกลางอยูเ่สมอ เพือ่ลดผลกระทบ

ในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นหากรายได้ลดลงหรือต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหิน

และแนวโน้มราคาอยูต่ลอดเวลา เพือ่เลอืกช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขายถ่านหนิกบัลกูค้าทีท่ำาสญัญาไว้กบับรษิทัฯ พร้อมทัง้มี 

การปรบัสดัส่วนการขายถ่านหนิแบบราคาคงทีแ่ละแบบราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก (Index Link) ให้เหมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ 

3.	 ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน
 3.1 ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า 

  ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้าส่วนใหญ่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดฝนตกหนักที่เหมืองทำาให้ไม่สามารถผลิตถ่านหินได้เป็น

ระยะเวลานาน การเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ทำาให้เครื่องจักรเสียหายมาก เป็นต้น จึงทำาให้ไม่มีสินค้าในการส่งมอบให้ลูกค้า อาจจะก่อให้เกิด 

ความเสี่ยงคือ การเสียค่าปรับให้กับเรือที่มาจอดรอรับสินค้า (Demurrage) 
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  บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้ตามแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความสำาคัญกับเรื่อง Health, Safety, Environ-

ment and Community (HSEC) ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าการดำาเนินงานมีความต่อเนื่อง และมีการพัฒนาการติดตาม การสื่อสาร  

การวางแผนการผลติถ่านหนิและการขายอย่างใกล้ชดิระหว่างฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายขาย รวมทัง้การจดัทำาระบบการตดิตามข้อมลูกระบวนการ

ผลิต และการขนส่งถ่านหินอย่างสมำ่าเสมอ จึงทำาให้สามารถปรับเปลี่ยนกำาหนดการส่งมอบถ่านหินล่วงหน้าได้ ทั้งยังสร้างความพร้อม 

ในการปรับกลยุทธ์การขายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ทันสถานการณ์ 

  ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ เพิ่มพื้นที่กองเก็บถ่านหินที่ท่าเรือบอนตังขึ้นอีก 80,000 ตัน จาก 650,000 ตัน เป็น 730,000 ตัน ทำาให้

บริษัทฯ สามารถสต็อกถ่านหินได้เพิ่มมากขึ้น และความคืบหน้าในการดำาเนินการซ่อมบำารุงสะพาน Kadang Pahu ซึ่งใช้เป็นถนน 

ในการขนส่งลำาเลียงถ่านหินจากโรงบดไปยังท่าเรือ Bunyut ให้แล้วเสร็จ ทำาให้สามารถลดความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้าลงได้อีกด้วย

 3.2 ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานและขนส่งที่ท่าเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  กรณคีวามเสีย่งจากการหยดุขนถ่ายถ่านหนิของท่าเรอืบอนตงัเนือ่งมาจากการเกดิอบุตัเิหตนุัน้ บรษิทัฯ ได้ทำาประกนัภยัความเสีย่ง

ของท่าเรือบอนตัง ทั้งในส่วนของทรัพย์สินและการหยุดดำาเนินงานจากเหตุต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ สำาหรับกรณีความเสี่ยงจาก 

เครื่องจักรชำารุดนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนการซ่อมบำารุง โดยเน้นไปที่การทำา Preventive Maintenance การพัฒนาทักษะของ 

หน่วยงานซ่อมบำารุงอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีสต็อกของชิ้นส่วนเครื่องจักรที่สำาคัญอย่างเพียงพอ ทำาให้การซ่อมแซมใช้เวลาสั้นและมี 

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานน้อย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยทำาให้ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินต้องหยุดทำางาน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาแผนงานฉุกเฉิน

เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการนำาถ่านหินขนถ่ายลงเรือลำาเลียงขนาดเล็กเพื่อไปขนถ่ายขึ้นเรือบรรทุกถ่านหินขนาดใหญ่กลางทะเล 

หรือใช้ท่าเรืออื่นชั่วคราวเพื่อให้กระทบกับการส่งมอบถ่านหินให้ลูกค้าน้อยที่สุด 

 3.3 ความเสี่ยงด้านความผันผวนของต้นทุนการผลิต

  ต้นทุนการผลิตถ่านหินที่มีสัดส่วนสำาคัญคือ ค่าเชื้อเพลิง ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างมาก บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดังกล่าว  

โดยการวเิคราะห์และตดิตามความเคลือ่นไหวของราคานำ้ามนัในตลาดโลก เพือ่วางแผนการจดัซือ้นำ้ามนัเชือ้เพลงิให้สอดคล้องกบัแผนการผลติ 

และศกึษาเทคโนโลยพีลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทนร่วม เพือ่ลดการพึง่พาการใช้นำ้ามนัเชือ้เพลงิ การบรหิารจดัการกระบวนการทำางาน

ของเครือ่งจกัรหนกัในเหมอืง โดยนำาระบบประมวลผลและสัง่การโดยอตัโนมตั ิ(Fleet Management System) มาปฏบิตั ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

สงูสดุในการใช้เชือ้เพลงิโดยรวม และเพิม่ความแม่นยำาในขัน้ตอนการเจาะ ขดุขน และการลำาเลยีงถ่านหนิ รวมถงึการมส่ีวนร่วมในการทบทวน

โครงสร้างต้นทุนค่าเชื้อเพลิงหลักในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

  3.4 ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงานของผู้รับเหมา

  กรณทีีผู่ร้บัเหมาไม่สามารถดำาเนนิงานได้ตามแผนอนัเนือ่งมาจากปัญหาต่าง ๆ  เช่น เครือ่งจกัรไม่เข้ามาตามกำาหนด การซ่อมบำารงุ

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการทำางานของผู้รับเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ ปัญหาศักยภาพแรงงานทั้งเชิงประสิทธิภาพ 

และปริมาณ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตถ่านหิน บริษัทฯ จึงได้จัดทำาแผนแม่บทในการลำาเลียงถ่านหิน (Coal Hauling Master 

Plan) ขึ้น โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีประวัติการทำางานที่มีประสิทธิภาพ แล้วจึงดำาเนินการทำาสัญญาว่าจ้าง 

รับเหมาระยะยาวในเวลาต่อมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับเหมานั้นได้รับความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักรใหม่ และสามารถบริหารต้นทุนการดำาเนิน

การผลิตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดประชุมร่วมกับผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นประจำาทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงาน และ

ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 

  ปีที่ผ่านมา เหมืองทรูบาอินโดประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการว่าจ้างผู้รับเหมาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถเพิ่มกำาลังการขน

ลำาเลียงถ่านหินไปยังกองเก็บถ่านหินที่ท่าเรือ Bunyut ได้ถึง 7.35 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5.39 ล้านตัน ใน พ.ศ. 2553  

4.	 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า
 การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าภายในประเทศไทยของบริษัทฯ จัดว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างตำา่เมื่อมีการบริหารสัญญา 

ที่ดี ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่มั่นคง จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการตลาดและราคาขาย เพราะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีการกำาหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าที่แน่นอน (ตามกำาลังการผลิตที่มีอยู่) และมี 

การกำาหนดโครงสร้างของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ตามราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และอัตราเงินเฟ้อในขณะนั้น
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 สำาหรับความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วมจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล และเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ 

ในการขายไอนำ้าและความร้อนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการประกันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ที่สามารถนำามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

 ความเสี่ยงอื่น ๆ ของธุรกิจไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงทั่วไปในการดำาเนินธุรกิจ เช่น การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

โรงไฟฟ้า การบริหารต้นทุน เช่น เชื้อเพลิงถ่านหิน ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม ความมั่นคงของลูกค้าไอนำ้า และการประสานงาน

กับชุมชนและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น เป็นต้น 

 ช่วง พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ราคาค่าเชื้อเพลิงถ่านหินเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มสูงขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักอีกประการหนึ่งสำาหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการทำาสัญญา

ซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า และเพิ่มรายรับจากการขายไอนำ้าและความร้อน

 จากนโยบายการเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานและนโยบายเกีย่วกบัการรกัษาสิง่แวดล้อมของรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนี ทำาให้

มกีารปรบัปรงุกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการดำาเนนิการของธรุกจิไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจนีบ้าง อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ 

ได้บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า และการควบคุมผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

5.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และสาธารณรัฐประชาชนจีน	
  บริษัทฯ ได้จัดให้มีความคุ้มครองเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินลงทุนของบริษัทฯ จำานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการคุ้มครอง

ในส่วนของสินทรัพย์ในบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจำานวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐในสาธารณรัฐประชาชนจีน สินทรัพย์ที่บริษัทฯ 

ได้จัดทำาความคุ้มครองความเสียหายประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทดังต่อไปนี้

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  1. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (บริษัทโฮลดิ้งและจำาหน่ายถ่านหิน) 

  2. PT. Jorong Barutama Greston (ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย - เหมืองโจ-ร่ง) 

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

  4. PT. Kitadin (ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย - เหมืองคิตาดิน) 

  5. PT. Indominco Mandiri (ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย - เหมืองอินโดมินโค)

  6. PT. Bharinto Ekatama (ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย - เหมืองบารินโต)

  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.

6.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ	ลงทุน
 จากการทีบ่รษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี สาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศออสเตรเลยี 

ทำาให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและนโยบายภายในประเทศดังกล่าวหลายเรื่อง อาทิ

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  • ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายใหม่ว่าด้วยการทำาเหมอืงแร่ในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี (The New Indonesian Mining Law) ฉบบัที่ 

4/2009 ข้อที่ 28 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการดำาเนินการสกัดถ่านหินและ 

แร่ธาตุ การจัดหาอุปกรณ์การทำาเหมืองแร่ด้วยตัวเอง และจัดเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถดำาเนินการผลิตถ่านหิน 

ได้ตามแผน บริษัทฯ จัดเตรียมทางเลือกต่าง ๆ ในการทำาเหมือง เช่น การจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน การจัดหา

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยการเช่า การจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร เป็นต้น 



045รายงานประจำาปี 2554

  • ปัจจบุนับรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการเริม่บงัคบัใช้กฎหมายใหม่ว่าด้วยการทำาเหมอืงแร่ในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี (The New Indonesian 

Mining Law) ฉบับที่ 4/2009 ข้อที่ 34 ซึ่งกำาหนดให้ผู้ผลิตถ่านหินในประเทศต้องดำาเนินการจำาหน่ายถ่านหินในประเทศในสัดส่วนตามแผน 

การผลิตรวม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศให้เพียงพอ (Domestic Market Obligation) บริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามแผนเพิ่ม

สัดส่วนการขายถ่านหินในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้มากขึ้น รวมทั้งใช้กลไกต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลอนุญาตเพื่อเพิ่มปริมาณการขาย

ถ่านหินในประเทศได้ในราคาที่เหมาะสม

  • การมีผลบังคับใช้ของกฎหมาย Price Regulation ว่าด้วยการกำาหนดราคาจำาหน่ายถ่านหินขั้นตำ่าสำาหรับส่งออกไปต่างประเทศ  

เพื่อจำากัดไม่ให้ผู้ส่งออกถ่านหินขายในราคาที่ตำ่าเกินไป ทำาให้รัฐบาลเก็บภาษี (Royalty Fee) ได้น้อยลง 

  • รฐับาลสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีมกีารทำาข้อตกลงร่วมกบัรฐับาลประเทศอืน่ ๆ  ซึง่มสีาระสำาคญัทีส่่งผลกระทบต่อการออกใบอนญุาต

ป่าไม้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อดำาเนินการผลิตถ่านหิน บริษัทฯ จึงจัดทำาแผนบรรเทาความเสี่ยงนี้ โดยการเตรียมวางแผนขอใบอนุญาตที่สำาคัญ 

ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทันตามแผนการผลิตที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  • การมผีลบงัคบัใช้ของกองทนุเงนิสำารองเพือ่การเปลีย่นแปลงราคาถ่านหนิ (Coal Price Adjusting Fund) เริม่ตัง้แต่เดอืนตลุาคม  

พ.ศ. 2554 ในมณฑลเหอหนาน ซึ่งรัฐบาลกลางมณฑลเหอหนานรับผิดชอบในการดำาเนินการจัดเก็บกับผู้ประกอบการค้าธุรกิจถ่านหินตาม

สัดส่วนที่กำาหนด เพื่อใช้ควบคุมอุปสงค์และอุปทานของตลาดถ่านหิน และรักษาเสถียรภาพของราคาถ่านหินท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

  • การควบคุมด้านความปลอดภัยของเหมืองถ่านหินและการส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ทำาอย่างต่อเนื่องคือ การปิด 

เหมืองถ่านหินทั้งขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีกำาลังการผลิตตำ่ากว่า 30,000 ตันต่อปี และไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ อีกทั้ง

กำาหนดให้เหมอืงทีด่ำาเนนิการผลติอยู่ในปัจจบุนัทีต่ัง้อยู่ในมณฑลซานซแีละมณฑลเหอหนาน ต้องมกีำาลงัการผลติไม่ตำา่กว่า 90,000 ตนัต่อปี 

นอกจากนี้ มีการออกกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใหม่ เช่น กำาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเหมืองลงไปปฏิบัติหน้าที่และควบคุม 

การทำางานในเหมอืงใต้ดนิพร้อมพนกังานตลอดระยะเวลาการผลติ เพือ่ควบคมุการเกดิอบุตัเิหต ุและลดอตัราการเสยีชวีติ รวมทัง้มกีารปรบัเพิม่

อัตราการสำารองเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยของเหมือง และการเก็บภาษีทางด้านสิ่งแวดล้อม

  • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาลได้กำาหนดให้เหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ต้องมีกำาลังการผลิตไม่ตำ่ากว่า 

300,000 ตันต่อปี โดยเฉพาะเหมืองแหล่งใหม่ในมณฑลซานซี มณฑลส่านซี และมณฑลอินเนอร์มองโกเลีย ต้องมีกำาลังการผลิตไม่ตำ่ากว่า 

1,200,000 ตนัต่อปี และส่งเสรมิให้เหมอืงถ่านหนิขนาดใหญ่ควบรวมเหมอืงถ่านหนิขนาดเลก็ อกีทัง้ได้ปรบัเพิม่ค่าธรรมเนยีมการใช้ทรพัยากร

ในมณฑลที่เป็นยุทธศาสตร์ในการผลิตถ่านหิน ร่วมกับการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินอย่างยั่งยืน

  ประเทศออสเตรเลีย 

  • รฐับาลออสเตรเลยีมกีารประกาศบงัคบัใช้กฎหมาย Mineral Resource Rent Tax (MRRT) เริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  

แนวทางการบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าวนั้นอยู่ในระหว่างกระบวนการร่างรายละเอียดการบังคับใช้ และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มต่าง ๆ ตลอด พ.ศ. 2554 และมีกำาหนดการโดยประมาณที่จะนำาเสนอต่อรัฐสภาและวุฒิสภาในช่วงประมาณต้น พ.ศ. 2555 ดังนั้น 

บริษัทฯ ได้จัดทำาแผนบรรเทาความเสี่ยงนี้ โดยการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำาปรึกษาเรื่องภาษี  

มีการประเมินผลกระทบที่เป็นไปได้ และเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงไว้แล้ว 

  • ในกรณีผลบังคับใช้ของกฎหมายการจัดเก็บภาษีในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Tax) ตามแผนนโยบาย Clean  

Energy Future (CEF) Legislative Package ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณก๊าซ 

เรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการลงทุนในพลังงานสะอาดนั้น บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบ 

และจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงนี้ โดยทำาการศึกษาโครงสร้างการจัดเก็บภาษีคาร์บอนตามแผน และการใช้ประโยชน์จาก Assistant  

Package ที่รัฐบาลจะมีให้ในช่วง 6 ปีแรก รวมทั้งมีการศึกษาทางเลือกการใช้เทคโนโลยีในการเผาผลาญก๊าซเรือนกระจกก่อนปล่อยออกมา 

และปรบัแนวทางการทำางานเพือ่นำามาปฏบิตัิให้สอดคล้องกบันโยบายภาษดีงักล่าวอย่างเคร่งครดั และไม่เกดิผลกระทบในทางลบมากจนเกนิไป 
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  จากความเสีย่งข้างต้น บรษิทัฯ ให้ความสำาคญัและมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันากระบวนการ รวมทัง้เครือ่งมอืต่าง ๆ ในการบรหิารความเสีย่ง  

เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการกำาหนดให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตาม

การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งระดับรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัท 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือในการตีความและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง 

7.	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่านหิน
 7.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการร่วมกันปกป้องรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำาหนดนโยบายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) ได้กำากับและตรวจสอบผลการดำาเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ 

หน่วยงานย่อยต่าง ๆ  ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Compliance) ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด 

และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบ 

ทางอ้อมด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากร เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (Biodiversity) เป็นต้น

	 	 การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Compliance)	

  มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นข้อกำาหนดที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย  

และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเงื่อนไขที่กำาหนดในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ  

มีผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการปัจจัยความเสี่ยง 

ที่สำาคัญซึ่งประกอบด้วย

  • คณุภาพของนำา้ทีป่ล่อยจากพืน้ทีเ่หมอืงสูแ่หล่งนำา้สาธารณะ โดยมดีชันคีณุภาพหลกั คอื สภาพความเป็นกรดด่าง และความขุน่ข้น

ของตะกอนดิน สำาหรับสภาพความเป็นกรดด่าง บริษัทฯ จัดทำามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดนำ้าที่เป็นกรดจากการทำาเหมือง  

ซึ่งเน้นการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการสำารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพื้นที่ไปจนถึงการฟื้นฟูสภาพของพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

การผลิต นอกจากนี้ ยังได้สร้างระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance Review: QAR) การจัดการสภาพนำ้าที่เป็นกรดจากการทำาเหมือง 

(Acid Mine Drainage Management) และกระบวนการฟื้นฟูสภาพเหมืองภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิต (Mine Site Rehabilitation) 

   สำาหรับการจัดการเรื่องความขุ่นข้นของตะกอนดิน บริษัทฯ ได้มีการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน  

การจดัทำาบ่อดกัตะกอนและการบำารงุรกัษาให้มปีระสทิธภิาพในการตกตะกอนดนิทีเ่ป็นผลจากการชะล้างพงัทลายของดนิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

ยดึถอืแนวทางการป้องกนั โดยทำาการถมดนิกลบัในบ่อเหมอืงให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นได้ และหากจำาเป็นต้องทำาการทิง้ดนิภายนอกบ่อเหมอืง 

บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ดำาเนินการฟื้นฟูสภาพกองดินโดยการปลูกป่าโดยเร็วในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการถมและปรับหน้าดินแล้ว

  • ฝุน่ละอองทีเ่กดิจากกจิกรรมต่าง ๆ  อาท ิการขดุขนดนิและถ่านหนิ การปรบัปรงุคณุภาพของถ่านหนิ และขนส่งถ่านหนิ บรษิทัฯ 

กำาหนดมาตรการทีห่ลากหลายโดยมุง่เน้นการจดัการอย่างเหมาะสมสำาหรบัแต่ละพืน้ทีป่ฏบิตักิาร เช่น การปลกูต้นไม้สร้างแนวกนัลม สำาหรบั

พื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการก่อกำาเนิดฝุ่น การจำากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่เหมืองเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและ 

ความปลอดภยัในการทำางาน การหมัน่พรมนำา้บนถนนทีม่พีืน้ผวิเป็นดนิ เป็นต้น นอกจากนี ้มกีารตรวจวดัปรมิาณฝุน่ทัง้ในบรเิวณพืน้ทีเ่หมอืง

และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากการทำาเหมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การใช้ทรัพยากร	(Resource	Utilization)

  การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ทำาให้เกิดความขัดแย้งจากการแก่งแย่งทรัพยากรที่มีจำากัด 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

  • การใช้ประโยชน์จากที่ดิน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

การวางแผนการทำาเหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน้อยที่สุด ตามแผนแม่บท 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีพื้นที่ครอบครองทั้งสิ้นราว 134,877 เฮกตาร์  

เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. 2553 ราวสองเท่า อนัเนือ่งมาจากการเข้าลงทนุใน Centennial Coal Company Limited ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ส่วนใหญ่
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เป็นการทำาเหมืองใต้ดิน จึงไม่จำาเป็นต้องมีการเปิดพื้นที่ ดังนั้น ใน พ.ศ. 2554 จึงมีพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์จริงเพื่อการทำาเหมืองจำานวน 

เพียงราว 14,155 เฮกตาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งลดลงจากเดิม พ.ศ. 2553 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19 ขณะเดียวกัน 

มีพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ทำาการฟื้นฟูพื้นที่แล้วทั้งสิ้นราว 6,569 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 46 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2554) นอกจากนี ้พืน้ที่ในส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ ได้สงวนไว้ให้คงสภาพป่าดัง้เดมิ เป็นการช่วยปกป้องทรพัยากรป่าไม้ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพอีกทางหนึ่งด้วย 

   เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสมนั้น ในประเทศออสเตรเลียเหมือง 

อวบับาได้มกีารจดัทำาแผนแม่บทเพือ่จดัการเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพเสรจ็สิน้ในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2554 ส่วนในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 

บริษัทฯ ได้ริเริ่มให้มีการสำารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงลึกก่อนเริ่มการทำาเหมืองในบริเวณเหมืองบารินโตเป็นแห่งแรก 

ซึ่งสามารถนำามาใช้ในการวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่และโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถขยายขอบเขตการศึกษา 

ไปยังเหมืองอื่น ๆ ต่อไป

  • การใช้พลงังาน บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัในความสำาคญัของการมส่ีวนร่วมในการช่วยกนัยบัยัง้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

สู่ชั้นบรรยากาศ จึงได้กำาหนดไว้ในนโยบายเพื่อความยั่งยืน ในเรื่องที่จะจัดทำาฐานข้อมูลและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ

สาธารณะ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานสำาหรับเหมืองทุกแห่ง รวมทั้งสำานักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้

ศึกษาการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการขนส่งถ่านหิน 

 7.2 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

  ด้วยลักษณะของการทำาเหมืองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ใช้เครื่องจักรและยานพาหนะจำานวนมาก ความเสี่ยงต่ออุบัติภัยอันเกิดจาก

การทำางานย่อมมมีากเช่นกนั ใน พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิตามนโยบายส่งเสรมิและรณรงค์การสร้างวฒันธรรมองค์กรเพือ่ความปลอดภยั

กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกประเภท ภายใต้นโยบาย “3 ZEROs” อันประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

โดยไม่มข้ีอยกเว้น การไม่ยอมให้มกีารเกดิอบุตักิารณ์ซำ้าซ้อน และการตัง้เป้าหมายไม่เกดิอบุตัเิหตขุึน้ภายในการปฏบิตังิาน โดยได้จดัสมัมนา

ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงทั่วทุกภูมิภาคของบริษัทฯ (Health, Safety, Environment and Community - HSEC Summit)  

เพือ่กำาหนดทศิทางและแนวทางในการดำาเนนิความปลอดภยัตามนโยบายดงักล่าวให้เกดิขึน้กบัพนกังานในทกุระดบัชัน้ในทกุพืน้ทีก่ารทำางาน

  บริษัทฯ ได้ดำาเนินการบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) อย่างสมำา่เสมอ  

ทั้งที่เหมือง โรงไฟฟ้า และสำานักงานใหญ่ประจำาประเทศต่าง ๆ  เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์วิกฤติที่อาจ

จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด และเหตุประท้วง หรือจลาจล เป็นต้น

8.	 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ่งที่บริษัทฯ 

ตระหนักและให้ความสำาคัญโดยกำาหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้

 8.1 จัดทำามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมด้านการลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน เพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนา

ชุมชนของบริษัทฯ ได้มีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ในมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่ทำางาน

 8.2 จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาล

ท้องถิน่ ชมุชน และบรษิทัฯ เพือ่ร่วมกนักำาหนดทศิทางการพฒันาชมุชนในแต่ละพืน้ที่ให้เหมาะสม ตรงกบัความต้องการของชมุชน สอดคล้อง

กับแผนการพัฒนาของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 8.3 ดำาเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน เพื่อจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว มีการจัดทำา Social Mapping เพื่อมีฐานข้อมูลของชุมชนแต่ละแห่งโดยละเอียด

สำาหรับการวางแผนงาน มีการนำาระบบสารสนเทศ (CDMIS) มาใช้ในการติดตามการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้เต็มประสิทธิภาพ 

 8.4 ดำาเนนิงานโดยคำานงึถงึความพงึพอใจของชมุชนและผูเ้กีย่วข้อง ทัง้ยงัมกีารจดัทำา Perception Survey เป็นระยะเพือ่สำารวจทศันคติ

และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการและบริษัทฯ

 8.5 จัดให้มีพนักงานพัฒนาชุมชน (Community Development Officer) ของแต่ละพื้นที่อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นกลไกหลักในการสื่อสาร

ระหว่างชุมชนและเหมือง และร่วมกันทำางานกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน
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9.	 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า
 9.1 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

  ประเดน็หลักทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าคือ คุณภาพอากาศ ที่เป็นผลจากการปลดปล่อยก๊าซเผาไหมจ้ากเครื่องกำาเนดิไอนำา้ 

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ทาง ประกอบด้วย 

  (1) การป้องกัน โดยเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสม เช่น ถ่านหินคุณภาพสูงที่มีส่วนประกอบที่เป็นกำามะถันตำ่า เป็นต้น 

  (2) การบำาบัดหรือกำาจัด โดยติดตั้งระบบดักฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) และระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์-

ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurization) ให้เป็นมาตรฐานปฏบิตัิในโรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าลงทนุทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐัประชาชนจนี 

และโครงการหงสาลิกไนต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพียังได้ติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศจากแหล่งกำาเนดิอย่างต่อเนือ่ง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) พร้อมกบัตดิตัง้ระบบการตรวจวดัคณุภาพอากาศ

ในบรรยากาศแบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring System) จำานวน 4 สถานีรอบโรงไฟฟ้า รวมถึงได้จัดทำาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ใน พ.ศ. 2551 ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

 9.2 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ด้วยลักษณะของการทำางานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและความดัน โรงไฟฟ้าทุกแห่งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด  

โดยโรงไฟฟ้าบแีอลซพีไีด้จดัทำาระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั จนกระทัง่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2550 พร้อมทั้งมีการซ้อมแผนฉุกเฉินฯ เป็นประจำาทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนการเตรียมการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

OHSAS 18001 สำาหรับโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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การควบคุมภายใน

 สำาหรับ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงและรายงานสรุปผล 

การตรวจสอบภายในสำาหรับ พ.ศ. 2553 ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 

 ใน พ.ศ. 2554 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสำานักงานตรวจสอบ

ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามข้อบังคับว่าด้วย 

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีส่ำาคญั (Audit Committee Charter) ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงนิ การกำากบัดแูลระบบการบรหิาร

ความเสีย่ง การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานแผนการตรวจสอบตามความเสีย่งสำาคญั (Risk 

Based Audit) การสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับ 

การดำาเนนิธรุกจิ มปีระสทิธผิลประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน และการใช้ทรพัยากร การดแูลรกัษาทรพัย์สนิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด 

ความเสียหาย ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

1.	 องค์กรและสภาพแวดล้อม
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำากับดูแลกิจการ โดยกำาหนดให้

ฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำาหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำาปีที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำาหนด 

เป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์และแผนงานที่เหมาะสมต่อสภาพธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ 

ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยสื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนยึดมั่นและถือเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติที่ดี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งาน “From Rule to Real” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการกับความเสี่ยง 

เรื่องการทุจริตในองค์กร จากกฎระเบียบที่มีอยู่จะนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร และงาน CG Day ภายใต้แนวคิด “Black or White” เพื่อให้

พนักงานได้นำาไปปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรให้สมดุลทั้งด้าน 

การควบคุมและสนับสนุนการดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานภายในองค์กร มีการมอบหมาย 

และกำาหนดขอบเขตอำานาจการอนุมัติตามแต่ละลำาดับขั้น พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานสำาคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลบริหารทรัพย์สิน การบริหารทั่วไปที่รัดกุม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

และสอดคล้องตามเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน มีการกำาหนดคุณลักษณะ 

อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละตำาแหน่งงาน การสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำาแหน่งและวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปูสปิริต” 

(Banpu Spirit) การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำาแหน่งและเงินเดือน รวมทั้งมีการวิเคราะห์การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

แก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 



050 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

2.		การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีการกำาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ของบริษัท (Risk Appetite) อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ กำาหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ  

โอกาสเกิด รวมไปถึงแนวทางบรรเทาหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำาข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงสำาคัญ (Key Risk 

Indicator: KRI) มกีารผสานระบบการบรหิารความเสีย่งกบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กรในทกุระดบั มกีารประเมนิผลกระทบสำาคญั

ที่จะเกิดจากความเสี่ยงตามมูลค่าขององค์กร (Risk-based VBM) ฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานติดตามการประเมินและแผนการบริหาร 

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(Risk Management Committee) ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 ใน พ.ศ. 2554 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง 

ในปัจจุบัน โดยทบทวนหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ สายการรายงาน และรูปแบบการรายงาน เพื่อให้สามารถบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร นอกจากนี้ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ 

การสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึง 

ความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงและนำาไปใช้บริหารงานเชิงรุก

3.	 กิจกรรมการควบคุม
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา 

และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ซึ่งทุกคณะกรรมการได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างองค์กร อำานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ ตลอดจน

พิจารณาการแบ่งแยกหน้าที่ มีการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับอำานาจอนุมัติและดำาเนินการ (Delegation of Authority: DOA) เป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยกระจายอำานาจการบริหารและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงไปตามแต่ละลำาดับขั้น เพื่อให้การบริหารงานสามารถ 

ตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำาคัญ ๆ  ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานในระดับสากลทั้งในด้านบัญชีและรายงานทางการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและจัดการผู้รับเหมา  

การควบคมุและบรหิารทรพัย์สนิและคลงัวสัดอุปุกรณ์ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการคณุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม ฯลฯ 

ที่ครอบคลุมทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ นำาระบบ KPI มาใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

เพือ่สอบทานเปรยีบเทยีบผลการดำาเนนิงานจรงิว่าสามารถบรรลตุามเป้าหมายทีก่ำาหนด นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้รเิริม่ให้ความรูเ้กีย่วกบัประเมนิ

การควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment) ซึ่งเป็นวิธีการสากลที่ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถปรับปรุง 

และวางระบบการควบคุมภายในด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงและทันต่อการบริหารงาน
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4.		ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สารสนเทศเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจ ผลการปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

ของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การติดตาม ตลอดจนการรายงาน 

เพื่อการตัดสินใจ พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรและสำาหรับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้เป็นประโยชน์และทันสมัยยิ่งขึ้น 

ได้แก่ การปรับปรุงแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ มีการออกแบบโครงสร้างของระบบ 

เครือข่ายที่เหมาะสมและกำาหนดมาตรฐานในการติดตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจที่รวดเร็ว ริเริ่มนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) มารองรับการใช้งาน และนำาโปรแกรมประเภทการวางแผนทางธุรกิจและการรายงาน 

(Business Planning and Business Intelligence) มาพัฒนาระบบในการจัดทำาและรายงานงบการเงินรวม ระบบบัญชีและงบประมาณ  

เพื่อรองรับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่เติบโตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล (International Financial Reporting Standards: IFRS)

5.		ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำาเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบ 

ผลการดำาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด และมีการกำาหนดแนวทางการจัดการที่ชัดเจนในกรณีที่ผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะได้ติดตามดูแลและนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นสำาคัญที่อาจมีผลกระทบ

ต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน  

นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ  ได้กำาหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบ

ทำาให้เกิดการถ่วงดุลและความโปร่งใส โดยมีสำานักงานตรวจสอบภายในกำาหนดแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารและ 

การปฏบิตังิานทีส่ำาคญั และทำาหน้าทีป่ระเมนิผลและตดิตามความเพยีงพอของการควบคมุภายในให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่าหน่วยงาน

ต่าง ๆ  มรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่งตามแผนธรุกจิ และมกีารปฏบิตัติามระบบทีว่างไว้อย่างมปีระสทิธผิล มกีารใช้ทรพัยากร

ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มีการกำาหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ความยัง่ยนืในความหมายของบ้านปฯู คอื การทีบ่รษิทัฯ สามารถดำารงอยูไ่ด้ในระยะยาว ไม่ใช่แต่เพยีงรปูแบบ แต่โดยแก่นแท้ทีส่ร้างขึน้ 

จากผลการดำาเนินงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากธุรกิจจะยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวแล้ว บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง 

การเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย นอกจากนั้น ในการที่บริษัทฯ จะก้าวไปสู่ 

การเป็นบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาคที่มีความฉับไวตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การทำางานในเชิงรุก การเป็นผู้นำาด้านคุณภาพ การมีแผนการ

ปฏิบัติงานที่เป็นสากล และมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะสร้างแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

 เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นใน พ.ศ. 2551 โดยมีประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยธุรกิจเป็นกรรมการ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์ภาพรวม

ตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อกำาหนดเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ซึ่งจะสะท้อนถึงผล 

การดำาเนนิงานอย่างยัง่ยนืและสามารถนำาไปปฏบิตัไิด้จรงิ โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยธรุกจิมอีสิระในการบรหิารงานภายในตามแนวทางทีว่างไว้ 

 ประเด็นที่คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความสำาคัญ ประกอบด้วย ผู้นำาและการกำากับดูแลกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ 

คุณภาพและประสิทธิภาพ ลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชุมชนและรัฐสัมพันธ์ โดยมี 

การประชุมปีละ 4 ครั้ง

 จาก พ.ศ. 2553 คณะกรรมการฯ ได้มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา  

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดเป้าหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาวสำาหรับธุรกิจถ่านหิน และมีแผนเริ่มดำาเนินการ 

จัดทำารายงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลการดำาเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณะ

การนำาไปขยายผล

รายงาน

การดำาเนินการ

การวางแผน
การดำาเนินการ

การวางกลยุทธ์
ในการดำาเนินการ

กำาหนดเป้าหมาย

การทบทวนประสิทธิผลการดำาเนินการ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และการเทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ

การติดตามและวิเคราะห์
ผลการดำาเนินการ

การวางกลยุทธ์สำาหรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การกำาหนดตำาแหน่งการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และ
การประเมินผลความคืบหน้า

คณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ผู้บริหารระดับสูง

ในหน่วยธุรกิจต่าง	ๆ
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การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างสูงกับเรื่องความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เนื่องจากข้อมูลจากการสำารวจและวิจัยโดย

บรษิทัทีป่รกึษาด้านทรพัยากรมนษุย์หลายแห่ง บ่งชีอ้ย่างชดัเจนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัว่าระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานนัน้  

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญต่อระดับความสามารถในการแข่งขัน การเติบโต ความมั่นคงและยั่งยืน รวมไปถึงผลตอบแทนรวมของ 

ผู้ถือหุ้น (Total Shareholder Return) ขององค์กรอีกด้วย

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บ้านปูฯ จึงให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ “การคัดเลือกบุคลากร” ที่จะมาร่วมงานกับบริษัทฯ โดยเตรียมการตั้งแต่

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรตั้งแต่ต้น โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้สมัคร 

ซึ่งอิงหลักสมรรถนะและขีดความสามารถตามที่ตำาแหน่งงานนั้น ๆ ต้องการ (Competency-based Interview) เพื่อค้นหาความสามารถ 

ที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงกับสมรรถนะความสามารถที่ต้องการจากงานนั้น ๆ อีกทั้งมีแบบทดสอบด้านพฤติกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ  

จะได้สมาชกิใหม่ทีม่พีฤตกิรรมการแสดงออกทีส่อดคล้องเป็นอย่างดกีบัค่านยิม “บ้านป ูสปิรติ” ขององค์กร ซึง่ได้แก่ “ยดึมัน่ในความถกูต้อง” 

“นวัตกรรม” “ห่วงใยและเอาใจใส่” และ “พลังร่วม” และเมื่อพนักงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของบ้านปูฯ ก็จะมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับ 

ความต้องการขององค์กร สามารถปรบัตวัได้รวดเรว็ ส่งผลให้สามารถทำางานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ มคีวามสขุในการทำางาน และมคีวามผกูพนั

ต่อองค์กรในระดับสูง

 อกีหนึง่ปัจจยัแห่งความสำาเรจ็ทีช่่วยสร้างความผกูพนัต่อองค์กร กค็อื “ผูบ้รหิารและภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร” เนือ่งจากเป็นปัจจยัทีจ่ะนำาพา

บริษัทฯ สู่เป้าหมายในอนาคต อีกทั้งเป็นแบบอย่างแก่คนรอบข้าง ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน ดังนั้น ใน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ จึงจัดให้มีการสำารวจข้อมูลประเมินผลในลักษณะ 360 องศา (360 Degree Feedback Survey) ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

ซึ่งผลที่ได้จากการสำารวจข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำาความเข้าใจร่วมกัน และสามารถนำามาจัดทำาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 

ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล เพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

 ผู้บริหารในทุกระดับขององค์กรมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้มีบทบาทในการดูแล 

ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการกำาหนดเป้าหมายการทำางานที่ชัดเจน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ความเห็นต่อผลงาน

อย่างตรงไปตรงมา สร้างสรรค์ และสมำ่าเสมอ อีกทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้  

ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ จึงเน้นและให้ความสำาคัญกับการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างเข้มข้นในเรื่องการเป็นผู้นำาที่ดี  

การดูแล และบริหารบุคลากรในทีมงาน และจะยังคงเน้นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป 

 สมดลุชวีติการทำางาน (Work-life Balance) ของพนกังาน กเ็ป็นอกีปัจจยัสำาคญัทีบ่รษิทัฯ ให้ความสำาคญั ใน พ.ศ. 2554 บรษิทัฯ ได้เริม่นำา

ระบบเวลาทำางานแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Time) มาใช้ในสำานักงานกรุงเทพฯ เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารเวลาการมาปฏิบัติงาน

ในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากโปรแกรมการทำางานจากที่บ้าน (Work @ Home) ที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2552 

 โดยรวมแล้ว บ้านปูฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล บริหาร และพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในระดับสูง มีความสุขในการทำางาน และ

สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายทางธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต 
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การกำากับดูแลกิจการ
และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำาคัญ โดยกำาหนดให้มี 

นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ พ.ศ. 2545 นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 2 ซึ่งมีการปรับปรุงใน พ.ศ. 2548 และประกาศใช้ใน พ.ศ. 2549 โดยจัดทำาเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และภาษาอนิโดนเีซยี ให้มคีวามทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ และครอบคลมุแนวปฏบิตัอินัเป็นสากลมากขึน้ บรษิทัฯ ได้แจกจ่ายนโยบาย

บรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใช้อ้างอิงและถือเป็นแนวปฏิบัติ และแจกให้แก่บุคคล

ภายนอกที่สนใจ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล” 

 บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนำานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร โดยใช้ Key Performance Indicator 

(KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรในส่วนของการยึดมั่นในความถูกต้อง  

(Integrity) เป็นตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจำาแนกตามระดับพนักงานและจำาแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 สำาหรับใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กร

ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1) จัดให้มีการอบรมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 2) นำาเสนอข่าวสารเกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีผ่านบอร์ดข่าวสารบรรษทัภบิาลภายในบรษิทัฯ และการสือ่สารผ่านระบบอนิทราเนต็

ในชื่อ “CG Talk” ให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูปแบบการตอบคำาถาม มีการประเมินผลโดยแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจซึง่อยู่ในเกณฑ์ทีน่่าพอใจ นอกจากนัน้ ได้เปิดช่องทางการสือ่สารในชือ่ “CG Call Center” โดยเปิดโอกาสให้พนกังานร่วมส่ง

เรือ่งราวประทบัใจที่ได้พบเห็นการกระทำาของเพื่อนพนักงานด้วยกันที่เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

 3) การจัดงาน “CG Day” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานบ้านปูฯ ในทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำาคัญ พร้อมยึดมั่นและยืนหยัด

อยู่บนความถูกต้อง โดย พ.ศ. 2554 ได้นำาเสนอแนวความคิด “Black or White” สื่อสารให้พนักงานได้รับรู้ทั้งเรื่องที่พึงหลีกเลี่ยง และ 

สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ควบคู่ไปกับการธำารงไว้ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรม 

  ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 2 จาก 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2554 จากวารสารการเงินธนาคาร โดย

พิจารณาจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริษัทในภาพรวม ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ณ สิ้น พ.ศ. 2553 ของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงสุด 300 อันดับแรก 

 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Excellent CG Scoring จากผลสำารวจการกำากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบรษิทัให้ความสำาคญัต่อสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ โดยได้ระบไุว้ในนโยบายบรรษทัภบิาลอย่างชดัเจนทีก่ำาหนด

ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบ 

ทีเ่หมาะสมต่อการตดัสนิใจ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ตดัสนิใจในการเปลีย่นแปลง

นโยบายที่สำาคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิ 

ในส่วนแบ่งผลกำาไร



055รายงานประจำาปี 2554

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอำานวยความสะดวกโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และ

ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

เข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ได้แสดงความคิดเห็น ขอคำาอธิบาย หรือตั้งคำาถามได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 12 คนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ 

มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ล่วงหน้า และแสดงไว้ที่ www.banpu.com/th/02-corporate-governance/agm-egm.php ก่อนวันประชุม 21 วัน รายงานการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัใน พ.ศ. 2554 ได้นำาไปไว้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และให้ผูถ้อืหุน้มโีอกาสเสนอข้อแก้ไขหากเหน็ว่าการบนัทกึ

มตกิารประชมุไม่ถกูต้อง ภายใน 30 วนัหลงัจากที่ได้เปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ สำาหรบัการให้สทิธผิูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเรือ่งเพือ่พจิารณา

เป็นวาระการประชมุ บรษิทัฯ ได้มกีารดำาเนนิการโดยได้ประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเพือ่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบ โดยเปิด 

รับเรื่องระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com/

th/02-corporate-governance/agm-egm.php ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นใน 

พ.ศ. 2554 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำาหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาล 

ส่วนความร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยี ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี ้หน่วยงานรฐับาล ชมุชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู ่ตลอดจน

สังคมส่วนรวม โดยได้กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของ 

ความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก มีหลักปฏิบัติที่สำาคัญ ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำาหนดให้เป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด

ไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี รวมทั้งจัดให้มีช่องทาง 

การรบัข้อร้องเรยีนด้านบรรษทัภบิาลและจรยิธรรมธรุกจิให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี 3 กลุม่ คอื กลุม่ลกูค้า กลุม่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ และกลุม่พนกังาน  

โดยมีการติดตามและรายงานอย่างสมำ่าเสมอ

 ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่มีคุณค่ายิ่ง จึงกำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติ 

ต่อพนกังานไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิทีจ่ะให้การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาตแิละภาษา ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 

โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

บริษัทฯ ดำาเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต 

จากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน 

 บริษัทฯ ประกาศปรัชญาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยยึดหลัก

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

(Competency Based) จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเป็นหน้าที่ในการพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม 

และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) ด้วยความยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility) พร้อมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ์ 

(Mobility) กล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ (Positive Creativity) รวมถึงให้เกียรติในความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

ยิ่งกว่าระดับการบังคับบัญชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุ่งสร้างบุคลากรของบริษัทฯ ให้เป็น “ผู้ยึดมั่นในจิตวิญญาณบ้านปูสปิริต” ซึ่งได้แก่ 

นวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy) และเป็น “พนักงานมืออาชีพ”



056 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

 บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยง

กบัการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว มกีารบรหิารจดัการบคุลากรด้วยความเป็นธรรม ควบคูก่บัการเปิดโอกาสในการเรยีนรู ้พฒันา

ความรูค้วามสามารถของพนกังานอย่างเตม็ศกัยภาพอย่างทัว่ถงึและสมำ่าเสมอ บรษิทัฯ จดัตัง้คณะกรรมการประเมนิค่างาน (Job Evaluation 

Committee) คณะกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development Committee) และสนับสนุนคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

(Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) อย่างใกล้ชิด  

เพื่อความโปร่งใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 ในส่วนของลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ตลอดเวลา โดยกำาหนดเปน็นโยบายและการปฏบิัตต่ิอลกูค้าไว้ในคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ ที่จะยดึมัน่ในการรกัษาและปฏบิัตติามสญัญาที่ทำาไวก้บั

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจัดให้มีระบบและ

กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการใช้

สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำา

ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

 ทางด้านคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำาหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

 สำาหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ กำาหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่ง

ทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ 

ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำาหนดไว้ใน

จริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

 ส่วนชมุชนและสงัคมทัว่ไปนัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม มุง่สร้างสมดลุระหว่าง

การเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม 

ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และถือเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำาเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำาเนินการ

เองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(Sustainable Development Policy) โดยนำามาใช้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เช่น การรายงานเรื่อง 

ภาวะโลกร้อน (Green House Effect) ทีเ่หมอืงถ่านหนิหรอืโรงไฟฟ้า รวมถงึการกำาหนดแนวทางการปฏบิตัิให้เกดิประสทิธผิลในการดำาเนนิงาน

ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการบ่งชี้ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป็น 

ผลมาจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดต่อพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอยู่

 เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  

ตามความเชือ่ทีว่่า “อตุสาหกรรมทีด่จีะต้องพฒันาควบคูไ่ปกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม” ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาเกอืบสามทศวรรษในการดำาเนนิ

ธุรกิจ บ้านปูฯ จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมำา่เสมอ และได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ  

เพือ่ใช้ดำาเนนิกจิกรรมในด้านนีท้ัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัองค์กรอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้รวมไปถงึโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมในประเทศ

ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจด้วย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทฯ เน้นการส่งเสริมและพัฒนา  

“การเรียนรู้” ในหลากหลายด้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบ้านปูฯ ซึ่งได้แก่ เด็กและเยาวชน  

ที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” จะก่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลงและพฒันา นอกจากนี ้ยงัได้ดำาเนนิการปลกูฝังจติสำานกึของพนกังานทกุระดบัให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงัและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้ดำารงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการ 

“ทำาด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” ในการดำาเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
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4. การประชุมผู้ถือหุ้น

 ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:00 น. ณ ห้องพลาซ่า 

แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริษัท

มนีโยบายให้ผูถ้อืหุน้ได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจและจดัการให้ผูถ้อืหุน้ได้รบัสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพยีงพอ และทนัเวลาเพือ่การตดัสนิใจ 

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนประชุม โดยในแต่ละ 

วาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บรษิทัฯ ได้จดัให้ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์อิสระจากสำานักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย

 ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัทฯ และสอบถาม

ข้อสงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและขอคำาอธิบายเกี่ยวกับการดำาเนินงาน 

ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้และเสนอแนะการแก้ไขได้ภายใน 30 วัน

5. ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน

และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำาเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปราย

ร่วมกบัฝ่ายบรหิารอย่างเตม็ที ่เพือ่ให้เกดิความเหน็ชอบร่วมกนัก่อนทีจ่ะพจิารณาอนมุตั ิโดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารให้เป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันากลยทุธ์และนำากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิและได้พจิารณากำาหนดบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน

ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อย และฝ่ายบริหาร

 ใน พ.ศ. 2554 ฝ่ายบริหารโดยการนำาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ทบทวนแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสำาหรับ พ.ศ. 2555 - 2558 

เพื่อให้แผนกลยุทธ์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยง 

และเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ในการดำาเนินแนวทางธุรกิจนั้น ๆ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้เข้าร่วมในการให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจสำาหรับบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

อนุมัติแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สำาหรับ พ.ศ. 2555 - 2558

6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

 บรษิทัฯ ถอืเป็นนโยบายสำาคญัทีจ่ะไม่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษิทัฯ 

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงข้อปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้ 

หลีกเลี่ยงการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการ 

ดังกล่าวต้องกระทำาโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น 

จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการยงักำาหนดข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรอืข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานในการหาประโยชน์

ส่วนตน หรอืทำาธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ 

หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมใน 

การทำางานเฉพาะกจิทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหว่างการเจรจา ซึง่งานนัน้ ๆ  เข้าข่ายการเกบ็รกัษาข้อมลูภายใน 

อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำาสัญญาเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confiden-

tiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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7. จริยธรรมธุรกิจ

 นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกำากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการดำาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำาคัญในเรื่องเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำาเร็จนั้น ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

มีการกำาหนดเป้าหมายไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิด

ความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือ 

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม

 บริษัทฯ กำาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และ

ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำา

กจิกรรมเพือ่สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พนกังานของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศรบัทราบและเข้าใจถงึความสำาคญัของ

การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรม 

 บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และ 

ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐาน 

การประพฤติปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values)  

สำาหรบัพนกังานเพือ่เสรมิสร้างค่านยิมและวฒันธรรมองค์กรทีด่ร่ีวมกนั โดยกำาหนดเป็นคำาแนะนำาสำาหรบัพนกังานทีช่ดัเจนว่าสิง่ใดควรปฏบิตัิ  

สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำาหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจซึ่งทำาให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มจีำานวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการบรษิทัฯ โดยปัจจบุนัมจีำานวนกรรมการ 12 คน ประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระจำานวน 6 คน

 ในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาได้พจิารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทัง้ในด้านสดัส่วนของกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นอิสระแล้ว เห็นว่าสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความเหมาะสมแล้ว

9. การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาท อำานาจ และหน้าที่ 

ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน 

เป็นกรรมการอิสระ

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบรษิทักำาหนดให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทน และอตัรา

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมสำาหรบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ โดยกำาหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องอยู่ในลกัษณะทีเ่หมาะสมโดยคำานงึถงึภาระ 

หนา้ที่ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลปฏิบัตงิานของผู้บรหิารแต่ละคน (Performance-based) และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดแรงงาน

และธุรกิจ นอกจากนั้นสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย 2 ส่วนในจำานวนที่เท่ากันคือ ค่าตอบแทนประจำาเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนจากการเข้าร่วม

ประชุม ส่วนบำาเหน็จกรรมการประจำาปีจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง

ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 จำานวนค่าตอบแทนใน พ.ศ. 2554 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในเรื่องค่าตอบแทน)
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11. การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำาหนดไว้ล่วงหน้าในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน และมี 

การประชมุพเิศษเพิม่ตามความจำาเป็น ในการประชมุมกีารกำาหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบการประชมุทีค่รบถ้วน เพยีงพอ 

และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

การจะเพิม่วาระการประชมุภายหลงัการจดัส่งเอกสารจะทำาได้เฉพาะเรือ่งทีม่เีหตผุลและความจำาเป็นมากเท่านัน้ และต้องได้รบัการอนมุตัจิาก

ประธานกรรมการบริษัท การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่าง 

เปิดเผย โดยมปีระธานกรรมการบรษิทัเป็นผูป้ระมวลความเหน็และข้อสรปุที่ได้จากทีป่ระชมุ ในกรณทีีก่รรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างมนียัสำาคญั

ในเรื่องที่กำาลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

 บันทึกการประชุมจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของ

เอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั เอกสารทีจ่ัดเกบ็จะมีทั้งบันทกึการประชุมซึ่งถูกจดัเก็บอยู่ใน

รูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และการสแกนต้นฉบับเพื่อความสะดวกสำาหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้ และการจัด

เก็บเป็นแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ

อ้างอิงย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

 ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง จำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีดังนี้

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

 2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ รองประธาน เม.ย. 2552 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 12 1 13/14

 3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 11 2 13/14

 4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 12 2 14/14

 5. นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 12 2 14/14

 6. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 12 2 14/14

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

 8. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ เม.ย. 2552 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 11 1 12/14

 9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 11 2 13/14

 10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2554 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 12 1 13/14

 11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2552 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 11 2 13/14

 12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2553 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 12 2 14/14

 รายชื่อ ตำาแหน่ง วาระการดำารงตำาแหน่ง
  การเข้าร่วมประชุม

    วาระปกติ วาระพิเศษ รวม
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12. คณะกรรมการย่อย 

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง สอบทานการทำาธรุกรรมอนพุนัธ์ทางการเงนิ รวมถงึการทำา 

Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำาหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและกำาหนดค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ

โปร่งใส รวมทั้งกำากับดูแล พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากำาลังของสำานักงานตรวจสอบภายใน 

  ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง มีกรรมการเข้าประชุมครบทุกครั้ง มีการประชุมตามวาระ 

ที่กำาหนด มีการประสานงานและติดตามการดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

อย่างชัดเจน

 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิก

ทั้งหมดเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่

สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำาแหน่ง

เพือ่สรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมสำาหรบัการดำารงตำาแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูอ้ำานวยการสายขึน้ไป และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

  ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

 • คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน และสมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการ 

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

  ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน 

การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน 

การปกป้องรกัษาและดแูลเงนิทนุของผูถ้อืหุน้และทรพัย์สนิของบรษิทัฯ รวมทัง้กำากบัดแูลให้สำานกังานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ โดยให้

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน

ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน สำานักงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่สอบทานการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานสำาคัญ 

ครอบคลุมหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
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14. รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ 

ถือปฏิบัติสมำ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติ 

อยู่เป็นประจำา ในการจัดทำารายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นยำ้าให้ผู้จัดทำามีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา รวมทั้ง 

มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบ

ควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นรายงานที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ

ของบรษิทัฯ ทีต่รงต่อความเป็นจรงิ ครบถ้วน เพยีงพอ สมำ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เหน็ถงึสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพ

ทางการเงนิทีแ่ท้จรงิของบรษิทัฯ รวมทัง้อนาคตของธรุกจิของบรษิทัฯ โดยได้จดัให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด 

 นอกเหนอืจากการเปิดเผยข้อมลูตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำาหน้าที่

สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรทำาหน้าที่เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ไปยังผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเช่นเดียวกัน

 ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Road Show) ในต่างประเทศจำานวน 3 ครั้ง ในประเทศจำานวน 3 ครั้ง 

จดัการประชมุแถลงผลการดำาเนนิงานประจำาไตรมาสและประจำาปีแก่นกัลงทนุและนกัวเิคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 4 ครัง้ ให้การต้อนรบั

นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visit) จำานวน 59 ครั้ง จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 

(Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการจำานวน 2 ครั้ง เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำาทุกครั้งที่มีกิจกรรม

การลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ ๆ

 นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ ได้ 

รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

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

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และได้กำาหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงาน

ทางการเงินและการดำาเนินการไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและ 

ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสมำ่าเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำาหนด 

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำากับดูแลทราบ 

ตลอดเวลาโดยเคร่งครดั และมกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั

 ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในโดยได้กำาหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือ

จรยิธรรมธรุกจิ ในหวัข้อความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะการใช้ข้อมลูของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ถอืว่า

เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ข้อมลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืข้อมลูทีม่ผีลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิหรอืราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการได้มกีำาหนดข้อปฏบิตัิ

ไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และกำาหนดในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

 1.  ไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรือ่งการทำาธรุกจิทีแ่ข่งขนั

กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 2.  ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ หรอืให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการซือ้ขาย

หุ้นของบริษัทฯ

 3.  ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัทางธรุกจิของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ข่งขนั แม้หลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการผูบ้รหิาร

หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแล้ว

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ  

ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำา

รายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำาเป็นต้องทำารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำา

รายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสีย

ในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 

 ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) 

มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของ

พนกังานในระดบัต่าง ๆ ให้ตรงกบัความรบัผดิชอบ ในกรณทีีผู่บ้รหิารหรอืพนกังานมส่ีวนร่วมในการทำางานเฉพาะกจิทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทีย่งัไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนั้น ๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคา 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะมีการทำาสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไว้กับ

บรษิทัฯ จนกว่าจะมกีารเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับการทำางานของพนักงานทุกระดับ ในหมวดวินัยและ

ลงโทษกำาหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำาหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำาผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะ 

แห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัทฯ	 เจตนาทำาลายชื่อเสียง	 ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 อันเป็นเหตุ 

ให้บริษัทฯ	ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำาผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก



063รายงานประจำาปี 2554

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษในการดำาเนินธุรกิจ ตามความเชื่อที่ว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม” บ้านปูฯ ให้ความสำาคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจ โดยให้ 

การสนบัสนนุกจิกรรมทีม่ส่ีวนสร้างสรรค์สงัคมอย่างสมำา่เสมอ และได้จดัสรรงบประมาณส่วนหนึง่จากรายได้ของบรษิทัฯ เพือ่ใช้ดำาเนนิกจิกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ซเีอสอาร์) ทัง้ในระดบัท้องถิน่และระดบัองค์กรอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นี ้รวมไปถงึโครงการซเีอสอาร์ในประเทศทีบ่รษิทัฯ 

เข้าไปดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ใน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์การดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในระยะ 5 ปีข้างหน้า  

(2554 - 2558) โดยใช้ “การเรียนรู้” หลากหลายรูปแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ เพราะเราเชื่อว่า “การเรียนรู้”  

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการดำาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ด้วยหลักการ “ทำาด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพื้นฐานของความ “จริงใจ” 

“จริงจัง” และ “เต็มใจ” ทั้งนี้ เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำาเนินการปลูกฝังจิตสำานึกของ

พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำารงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมาย

สูงสุดคือให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประเทศไทย

 ใน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำาเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก คือ 

การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแต่มีประเด็นสำาคัญร่วมกัน คือ  

การส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู้” อย่างต่อเนื่อง และในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ด้านพัฒนาการศึกษา

 โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ดำาเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยมอบทุนสนับสนุนสำาหรับพัฒนาอุปกรณ์และระบบการเรียน 

การสอนแก่โรงเรยีนในอปุถมัภ์ 6 แห่งในจงัหวดัลำาพนู ลำาปาง และพะเยา ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของบคุลากร ครแูละนกัเรยีนของโรงเรยีน

เหล่านี้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น เพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเหล่านี้ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนในเมือง และกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

 • ส่งเสรมิและพฒันาการสอนของบคุลากรครตู่อเนือ่งเป็นปีที ่4 โดยจดัให้มกีารนำาเสนอผลงานและวพิากษ์งานวจิยัเกีย่วกบัการจดัการ

เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ของครูแกนนำาจากโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายอีก 1 แห่ง  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด” และ “การเขียน

รายงานการวิจัย” เพื่อต่อยอดการพัฒนาการเรียนการสอน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กนักเรียนต่อไป

 • ดำาเนิน “โครงการพัฒนาอาชีพอิสระสำาหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์ 3 แห่งในจังหวัดลำาปางและลำาพูน 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนในการเรียนรู้ช่องทางการหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองในท้องถิ่นของตนเองในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่ 

การจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านอาชีพอิสระ และการอบรมทักษะผู้ประกอบการและการวางแผนธุรกิจขนาดย่อมแก่นักเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ รวมทัง้สนบัสนนุเงนิทนุสำาหรบัฝึกประกอบอาชพีในโรงเรยีนและสำาหรบัจดัตัง้กองทนุเงนิยมืปลอดดอกเบีย้ เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถ

นำาไปใช้ในการประกอบอาชีพอิสระด้วยตนเองได้ต่อไป ซึ่งใน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดประมาณ 150 คน 

และมีครูแกนนำาที่ให้คำาปรึกษาแก่เด็กนักเรียนจำานวน 15 คน มีการดำาเนินโครงการฝึกอาชีพทางด้านเกษตรกรรม คหกรรม หัตถกรรม  

และบริการ รวมทั้งหมด 16 โครงการ

 • จัดอบรมเรื่อง “การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์อย่างสร้างสรรค์” แก่นักเรียนของโรงเรียนในอุปถัมภ์ทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้

เด็กนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต เกม และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การดำาเนินชีวิตและการศึกษา



064 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

 ตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำาเนนิโครงการฯ นีอ้ย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุการดำาเนนิกจิกรรมต่าง ๆ คดิเป็นมลูค่ารวม 

กว่า 24 ล้านบาท ส่งผลให้โรงเรียนในอุปถัมภ์เหล่านี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการพัฒนาทางด้านคุณธรรมของนักเรียนที่ดีขึ้น โดย

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนหลายแห่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในระดับภาคและในระดับประเทศ 

ในขณะทีบ่คุลากรครมูคีวามสามารถในการพฒันาการเรยีนการสอนให้น่าสนใจ สามารถกระตุน้ให้นกัเรยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ส่วนในระดับโรงเรียนนั้น พบว่าโรงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอน 

ที่สูงขึ้น สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง โรงเรียนต้นแบบ หรือโรงเรียนนำาร่องในด้านต่าง ๆ 

 ทุนสนับสนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในเขตชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมอบทุนจำานวน

ประมาณ 1.5 ล้านบาทแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จำานวน 15 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นราธิวาส 

ปัตตาน ียะลา และสตลู เพือ่ให้เยาวชนในพืน้ทีด่งักล่าวสามารถเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์

ไม่ปกติก็ตาม รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจแก่เด็กนักเรียนและครูอาจารย์ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวอีกด้วย บ้านปูฯ ได้ให้ 

การสนับสนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วรวมประมาณ 7 ล้านบาท โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจำานวน 57 โรงเรียน

 ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่

 • บริษัทฯ สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ซึ่งกำาลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

โดยมอบทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 สาขาธรณวีทิยาและวศิวกรรมเหมอืงแร่ จำานวน 10 คน จาก 4 สถาบนัการศกึษา ได้แก่ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 ค่ายเพาเวอร์กรีน 6 “ปี 2012 โลกจะเกิดพิบัติภัยจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อมและรับวิกฤติได้อย่างไร”

 • ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน พ.ศ. 2554 “ค่าย

เพาเวอร์กรีน 6” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปี 2012 โลกจะเกิดพิบัติภัยจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อมและรับวิกฤติได้อย่างไร” โดยมีนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์จำานวน 68 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บ้านปูฯ และคณะ 

สิ่งแวดล้อมฯ ยังคงจัด “ค่ายผู้นำาเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” เป็นครั้งที่ 4 เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเครือข่ายชาว “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จากการดำาเนิน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียน

เข้าร่วมค่ายดังกล่าวแล้วประมาณ 400 คน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาผู้นำาเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่เยาวชน 

“ค่ายเพาเวอร์กรีน” รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมประมาณ 80 คน

ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

 “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม”

 • ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” เพื่อต่อยอดการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการทาง

สังคมรุ่นใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2549 โดยได้พัฒนาขอบข่ายของโครงการไปสู่รูปแบบการสนับสนุน 

“กิจการเพื่อสังคม” ที่ดำาเนินการโดยเยาวชน และมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ 

ตลอดจนคุณธรรมในการดำาเนินกิจการเพื่อสังคม โดยได้สนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจำานวน 10 ทีม

เพื่อทดลองดำาเนินกิจการเพื่อสังคมของตนเองเป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้คัดเลือก 4 ทีมที่มีการดำาเนินงานโดดเด่นในการดำาเนินกิจการ

ระยะที่สองเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำาเนินกิจการเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดี



065รายงานประจำาปี 2554

 สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู

 • สโมสรเทเบลิเทนนสิบ้านป ูได้ดำาเนนิกจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาทกัษะ รวมทัง้เปิดโลกทศัน์ทางด้านกฬีาเทเบลิเทนนสิให้กบันกักฬีา

อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย โดยใน พ.ศ. 2554 สโมสรฯ มุ่งสนับสนุนให้นักกีฬาเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายและ

จิตใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกซ้อมประจำาวัน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการสำาคัญทั้งในและต่างประเทศ การนำาโค้ช

ชาวจนีมาฝึกซ้อมให้กบันกักฬีาในประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัได้ดำาเนนิการพฒันามาตรฐานและระบบการบรหิารจดัการ ตลอดจนจดัวางแผน

พัฒนานักกีฬารายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความสามัคคี ปัจจุบันสโมสร

เทเบิลเทนนิสบ้านปูมีสมาชิกประมาณ 70 คนจากทั่วประเทศ

  จากการดำาเนนิงานทีผ่่านมา พบว่านกักฬีาของสโมสรสามารถนำาเอาความสามารถทางด้านกฬีาเทเบลิเทนนสิเพือ่สมคัรเข้าศกึษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศมากมาย นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมานักกีฬา

ของสโมสรฯ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 ณ จาการ์ตา-ปาเลมบัง สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสโมสรฯ ที่นักกีฬาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับชาติในการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น

 • จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น บริษัทบ้านปูฯ และบริษัทลูกในสาธารณรัฐอินโดนีเซียคือ PT. Indo 

Tambangraya Megah Tbk (ITM) และ Centennial Coal ในออสเตรเลีย ร่วมกับพนักงานจากทั้ง 3 ประเทศ บริจาคเงินประมาณ 1 ล้าน  

4 พันเหรียญสหรัฐ (1.004 ล้านเหรียญสหรัฐ) แก่สภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อใช้สำาหรับเป็นเงินกองทุนฟื้นฟูชาวญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจาก 

แผ่นดินไหวและสึนามิ 

 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย

 บริษัทฯ ให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วมในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

 • มอบเงินบริจาครวม 3 ล้านบาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำานักนายกรัฐมนตรี และมูลนิธิราชประชา-

นุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วมภาคใต้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

 • ส่วนมหาอทุกภยัในประเทศไทยเมือ่ช่วงปลายปีทีผ่่านมานัน้ นอกเหนอืจากการให้ความช่วยเหลอืแก่ชมุชนรอบคลงัสนิค้าในจงัหวดั

พระนครศรอียธุยาแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ดำาเนนิกจิกรรมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันำ้าท่วมในรปูแบบต่าง ๆ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 40 ล้านบาท  

ซึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการมีส่วนช่วยให้

ประชาชนชาวไทยและประเทศชาตริอดพ้นจากวกิฤตมิหาอทุกภยัและฟ้ืนฟูให้กลบัเข้าสูส่ภาวะปกตโิดยเรว็ทีส่ดุ ทัง้นี ้บ้านปฯู ได้ดำาเนนิกจิกรรม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้าท่วม ดังนี้ 

  - มอบทุนบริจาคแก่กองทัพบกสำาหรับสมทบเข้ากองทุนสาธารณภัยกองทัพบกในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งบริจาคเงิน

แก่กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำานักนายกรัฐมนตรี

  - ให้การสนบัสนนุรถบรรทกุสบิล้อจำานวน 20 คนั พร้อมคนขบั รวมทัง้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายด้านนำ้ามนัเชือ้เพลงิให้แก่สภากาชาดไทย

สำาหรับใช้ขนส่งถุงยังชีพ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมทั้งอาสาสมัคร ในการออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนำ้าท่วมเป็นระยะเวลา

เกือบ 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554) การสนับสนุนดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้สภากาชาดไทยสามารถขนส่งและลำาเลียงถุงยังชีพ 

ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคกลาง ตลอดจนภาคอีสาน รวมทั้งกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จำานวนประมาณ 3 แสนชุด รวมทั้งลำาเลียงหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมกว่า 67 เที่ยว

  - ร่วมกับกองทัพเรือและสภากาชาดไทยดำาเนินโครงการ “กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” โดย

สนับสนุนเรือไฟเบอร์ติดเครื่องยนต์ จำานวน 10 ลำา นำาถุงยังชีพและเวชภัณฑ์ รวมทั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนผู้ประสบ

อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นำ้าเจ้าพระยา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดหาข้าวของเครื่องใช้ที่จำาเป็นไม่ว่าจะเป็นชุดเอี๊ยมกันนำ้า เสื้อยืด และ 

ชุดชั้นในแก่เหล่าทหารในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย



066 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

  - บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยนำ้าท่วม” ของตลาดทุนสำาหรับช่วยฟื้นฟูภาคประชาชนให้กลับเข้าสู่

สภาวะปกติโดยเร็วหลังนำ้าท่วม

  - นำาพนกังานบรษิทัฯ จดัทำาถงุยงัชพี บรจิาคข้าวกล่องและสิง่ของจำาเป็นแก่ผูป้ระสบภยัผ่านสภากาชาดและศนูย์พกัพงิผูป้ระสบภยั 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

ด้านการพัฒนาชุมชน

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เหมืองลำาพูนร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดลำาพูนนำาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน พร้อมให้

ความรู้และคำาแนะนำาในการดูแลสุขภาพร่างกายแก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน บ้านโฮ่ง และบ้านแวน-นาริน อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน

 การพัฒนาด้านการศึกษา เหมืองเชียงม่วนมอบทุนการศึกษาจำานวน 73 ทุนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำาเภอเชียงม่วน รวม  

15 โรงเรียน ในขณะที่เหมืองลำาพูนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตตำาบลลี้ รวมทั้งนักเรียนนอกเขตที่มีความประพฤติดี

จำานวน 88 ทุน ส่วนเหมืองลำาปางมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมจำานวน 44 ทุน และทุนมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาในเขต 2 ทุน 

โดยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 399,500 บาท นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในชุมชนรอบเหมืองทั้ง 3 เหมืองอย่างต่อเนื่อง

 การพฒันาด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เหมอืงลำาพนูสนับสนุนการจัดกิจกรรมทอดกฐินและถวายผ้าป่าแก่วัดในเขตอำาเภอลี้ จังหวดั

ลำาพูน จำานวน 4 แห่ง เช่นเดียวกับเหมืองเชียงม่วนได้จัดกิจกรรมถวายผ้าป่าร่วมกับผู้นำาชุมชนวัดสระเหนือ อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน

 ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน เหมืองลำาพูนร่วมกับผู้นำาและชาวบ้านในชุมชนดำาเนินการปรับปรุงพื้นที่สองฝั่งถนน 

หมู่บ้านเส้นทางบ้านโฮ่ง-บ้านนากลาง พัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ของวัดบ้านโฮ่ง และปรับปรุงโรงเรียนบ้านโฮ่ง อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน 

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เหมืองลำาพูนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร

มัดผ้าประดับปะรำาพิธีและการจัดดอกไม้สด-บายศรีให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านโฮ่ง อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 บ้านปูฯ ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในชุมชนที่ตั้ง

อยู่ใกล้เคียงสำานักงานใหญ่ที่กรุงจาการ์ตา (ซึ่งดำาเนินงานภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “ITM เพื่อการศึกษา”) และในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เหมือง 

ที่บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินการในเกาะกาลิมันตัน คือ เหมืองอินโดมินโค (Indominco) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong)  

เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) และเหมืองบารินโต (Bharinto) โดยได้ดำาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบข้าง

ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และการประสาน

ความร่วมมือกับภาครัฐในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ คือ

 การพฒันาด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ได้ดำาเนนิการสร้างอาคารเรยีน สถานอีนามยั หอประชมุ อาคารอเนกประสงค์ของหมูบ้่าน อาคาร

ที่ทำาการผู้ใหญ่บ้าน ปรับปรุงมัสยิดและโบสถ์ รวมทั้งการสร้างและซ่อมแซมถนน สะพาน เป็นต้น

 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ ด้วยการสนบัสนนุกจิกรรมพฒันาอาชพี เพือ่ช่วยสร้างรายได้ให้กบัชมุชน เช่น สนบัสนนุการปลกูพชื การเพาะ

เห็ด การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล การประมงชายฝั่ง การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การทำาผ้า

บาติก งานหัตถกรรม การจัดอบรมเพื่อให้มีงานทำา เช่น การขับรถบรรทุก การซ่อมเครื่องยนต์ การเชื่อมโลหะ ทั้งยังส่งเสริมงานสถาบัน 

การเงินของชุมชน ทั้งที่เหมืองอินโดมินโคและเหมืองโจ-ร่ง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำาหรับการลงทุนและการเก็บออมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ในระยะยาว

 การพัฒนาการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการสอนให้ 

มากขึ้น มอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงการจัดบริการรถรับส่งให้กับนักเรียน ทั้งยังได้จัดทำาโครงการเยาวชนปลอดภัยจาก

ยาเสพติดให้กับโรงเรียนทั้งในกรุงจาการ์ตาและโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบเหมืองอีกด้วย

 การพัฒนาด้านสาธารณสุข ได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ และชุมชนรอบเหมือง ตรวจสุขภาพให้

กับผู้สูงอายุ จัดหาอาหารเสริมให้กับเด็กที่อายุตำ่ากว่า 5 ปี การมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับสถานีอนามัย การสนับสนุนการอบรมแก่ 

เจ้าหน้าที่อนามัย ตลอดจนการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านและเครื่องกรองนำ้าสะอาดให้กับชุมชน
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 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า และดูแลความสะอาดของที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน

 การพฒันาศกัยภาพขององค์กรชมุชน ส่งเสรมิให้คณะกรรมการทีป่รกึษาของชมุชน (Community Consultative Committee) มศีกัยภาพ

ในการจัดทำาแผนงาน การติดตามแผนงาน การบริหารโครงการ เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกับบริษัทฯ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนให้กับชุมชน

 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำานุบำารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  

ทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

 การพฒันาระบบฐานข้อมลูและการตดิตามประเมนิผล นำาระบบฐานข้อมลูพฒันาชมุชน และสร้างเครือ่งมอืในการประเมนิความก้าวหน้า

มาใช้ในการติดตามและประเมินผลการทำางาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมความรับผิดชอบ

ต่อสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม มีความโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 บริษัทย่อยในประเทศจีน คือ Banpu Investment (China) Ltd. หรือ BIC ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์

วฒันธรรมและประเพณท้ีองถิน่ รวมทัง้กจิกรรมส่งเสรมิการลงทนุในมณฑลทีบ่รษิทัฯ เข้าไปดำาเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความสมัพนัธ์

ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับจีน นอกจากนี้ BIC ยังมีนโยบายหลักในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับเหมือง

ถ่านหินและโรงไฟฟ้าในหลาย ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

 • มอบทุนสนับสนุนจำานวน 50,000 หยวน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ แก่โรงเรียนเด็กพิเศษหลวนหนานบ้านปู ซึ่งเป็นโรงเรียน 

เด็กพิการของเมืองหลวนหนาน มีนักเรียนหูหนวก เป็นใบ้ พิการทางด้านร่างกายและสมองอยู่ทั้งหมด 76 คน และมีครูผู้ดูแล 30 คน 

 • พนักงานจากโรงไฟฟ้าโจวผิงจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ในเขตเมืองโจวผิง

 • พนักงานจากสำานักงานต่าง ๆ   ทั้งในปักกิ่ง จิ้นเฉิง เจิ้งโจว และเหมืองเฮ่อปี้ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่ง

ชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนั้น สำานักงานปักกิ่งยังจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

อีกด้วย

 ด้านสิง่แวดล้อม BIC ให้ความสำาคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง โดยโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนั 

ควบคุม และกำาจัดมลพิษหลายชนิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานเป็นไปตามข้อกำาหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐบาลกำาหนด ทำาให้ 

โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการจัดการ 

และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประหยัดทรัพยากรอีกด้วย

 การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาติ นอกจากการส่งเสรมิชมุชนในบรเิวณทีด่ำาเนนิธรุกจิแล้ว BIC ยงัได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยั

ธรรมชาติ ดังนี้

 • เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของผูท้ี่ได้รบัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวและสนึามิในประเทศญีปุ่น่ พนกังานและผูบ้รหิารจากสำานกังาน

ปักกิ่ง จิ้นเฉิง และเจิ้งโจว ร่วมบริจาคเงินจำานวน 2,312 เหรียญสหรัฐ เพื่อสมทบทุนและให้ความช่วยเหลือพนักงานบริษัทในญี่ปุ่น ซึ่งเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบ้านปูมาอย่างยาวนาน

 • BIC ร่วมกับพนักงานจากทุกสำานักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริจาคเงินจำานวน 100,000 หยวน แก่สภากาชาดไทย  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย
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• Certificate in Economic Developments,

  Japan

• Certificate in Project Appraisal, 

 Oxford University, UK

• Certificate in Commercial Counseller

  Practices Federal, Republic of Germany

• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 รุ่นที่ 37

• อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP) 

 รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• อบรมหลักสูตร Director Certification 

 Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 (IOD)

• อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program 

 รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

 สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที ่9 

- ปัจจุบัน

2553 - 2554

2549 - 2551

2548 - 2549

2546 - 2549

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

กรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการ

ผู้อำานวยการบริหาร (Executive Director)

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

International Institute for Trade and 

 Development (Public Organization)

คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคาร

 แห่งประเทศไทย

2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 70

 • รองประธานกรรมการ

 • กรรมการกำาหนด

  ค่าตอบแทน

 * เป็นพี่ชายของบุคคล

  ในลำาดับที่ 10 

 * เป็นอาของบุคคล

   ในลำาดับที่ 12 

   

• เภสชัศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• อบรมหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• Senior Executive Program รุ่นที่ 6 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• อบรมหลักสูตร Chairman 2000 

 รุ่นที่ 11/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

1.32 ปัจจุบัน

2526 - ปัจจบุนั

2544 - ปัจจบุนั

2547 - ปัจจบุนั

2517 - ปัจจบุนั

2530 - ปัจจบุนั

2520 - ปัจจบุนั

2526 - 2552

2532 - 2550

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการลงทุน

  (Investment Committee)

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 

 และบริษัทในเครือ

บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด 

 และบริษัทในเครือ

บริษัท โรงแรม เอราวัณ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด 

 เทอร์มินัล จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำากัด
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

3. นายรัตน์ พานิชพันธ์ 64

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการกำาหนด

  ค่าตอบแทน

• ปริญญาโท M.S. in Business Ad., 

 Fort Hays Kansas State University, 

 Hays, Kansas, U.S.A.

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

 Directors Accreditation Program (DAP):

 Governance Training for Listed 

 Company Directors รุ่น 4/2546 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

 Directors Certification Program (DCP) 

 รุ่น 61/2548 จากสมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

 Financial Institutions Governance 

 Program (FGP) รุ่น 1/2010 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) 

• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)

- 2548 - ปัจจบุนั

2553 - ปัจจบุนั

2552 - ปัจจบุนั

2548 - ปัจจบุนั

2544 - ปัจจบุนั

2550 - ปัจจบุนั

2549 - 2552

2545 - 2551

2549 - 2551

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

 กำาหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหา

 และกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด

 (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำากัด

 (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 (เดิมชื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

 เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน))

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

 (เดิมชื่อธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

 เพื่อรายย่อย จำากัด (มหาชน))

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำากดั (มหาชน)

บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำากดั (มหาชน)

บรษิทั โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำากดั (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 68

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการกำาหนด

  ค่าตอบแทน

• พาณชิยศาสตร์บณัฑติ 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 355)

• อบรมหลักสูตร Chairman 2000 

 รุ่นที่ 3/2001 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2542 - ปัจจบุนั

2545 - ปัจจบุนั

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำาหนด

 ค่าตอบแทน/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 บริหาร

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำากัด (มหาชน)



070 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

5. นายกอปร กฤตยากีรณ 72

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการ

  บรรษัทภิบาลและสรรหา

• วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Ph.D. (Physics), Harvard University

• อบรมหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทย (IOD)

- 2546 - ปัจจบุนั

2547 - ปัจจบุนั

2536 - ปัจจบุนั

2546 - 2552

2545 - 2552

2543 - 2552

2552 - ปัจจบุนั

2536 - 2552

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)  

 (Thai Re)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 (IOD)

บรษิทั หลกัทรพัย์ซกิโก้ จำากดั (มหาชน) (SSEC)

บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำากัด (มหาชน)  

 (SCBL)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. นายสมเกียรติ เจริญกุล 70

 • กรรมการอิสระ

 • ประธานกรรมการ

  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” 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง 

 รุน่ที ่30” สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรอืน

• อบรมหลักสูตร Directors Certification 

 Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation

 Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 (IOD) 

• อบรมหลักสูตร Audit Committee

 Program รุ่นที่ 1/2004 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• อบรมหลักสูตร “Successful 

 Formulation& Execution of Strategy”

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

- 2548 - ปัจจบุนั

2548 - 2550

2547 - ปัจจบุนั

2549 - 2553

2546 - 2552

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท จันทบุรี รีสอร์ต แอนด์ สปา จำากัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

บริษัท โออิชิ ราเมน จำากัด

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด

บริษัท เมืองกิจ จำากัด
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ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

7. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 68

 • กรรมการอิสระ

 • กรรมการตรวจสอบ

 • กรรมการบรรษัทภิบาล

  และสรรหา  

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรฝึกวิชาชีพชั้นสูง 

 ประเทศเยอรมนี

• อบรมหลักสูตร Directors Accreditation  

 Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

- 2549 - ปัจจบุนั

2550 - ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

กรรมการอิสระ/กรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

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

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำากัด  

 (มหาชน)

บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำากัด

บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำากัด

8. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 72 

 • กรรมการ

 • กรรมการบรรษัทภิบาล

  และสรรหา

• B.A. (Economics), Hanover College,

 Indiana, U.S.A.

• Program on Investment Appraisal and

 Management, Harvard University  

 Graduate School of Business 

 Administration, Massachusetts, U.S.A.

• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 (วปอ.) รุ่นที่ 35

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 31/2003 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) 

0.25 2526 - ปัจจบุนั

2544 - ปัจจบุนั

2551 - 2552

ปัจจุบัน

2538 - ปัจจบุนั

2550 - ปัจจบุนั

2548 - 2552

กรรมการ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ 

 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ

กรรมการ

รองนายกสมาคม

นายกสมาคม

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท ยูฟินเวส จำากัด

บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำากัด

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

สมาคมชาวแพร่

9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 58

 • 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. 

• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 377) รุ่นที่ 7 

• ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

0.10 2526 - ปัจจบุนั

2551 - ปัจจบุนั

2550 - 2554

2547 - ปัจจบุนั

2552 - ปัจจบุนั

กรรมการ/เจ้าหน้าที่บริหาร

ทีป่รกึษากติตมิศกัดิป์ระจำาคณะกรรมาธกิาร

 การพลังงาน

กรรมการ

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

 มาตรฐานแห่งชาติ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

สภาผู้แทนราษฎร

บรษิทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จำากดั (มหาชน)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์

 สิ่งแวดล้อม จำากัด (มหาชน)

กระทรวงอุตสาหกรรม



072 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

10. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 59

 • กรรมการ

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 * เป็นน้องชายของบุคคล

  ในลำาดับที่ 2 

 * เป็นอาของบุคคล

  ในลำาดับที่ 12  

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

 Missouri, U.S.A.

• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course  

 รุ่นที่ 3/2006 จากสมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

0.60 2526 - ปัจจบุนั

2554 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั

2526 - ปัจจบุนั

2548 - 2552

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายก

กรรมการ

กรรมการ

อุปนายก

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 55

 • กรรมการ

 • เจ้าหน้าที่บริหาร

  * เป็นน้องชายของบุคคล

  ในลำาดับที่ 9  

0.14 2526 - ปัจจบุนั กรรมการ/เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 47

 • กรรมการ 

 • กรรมการบรรษัทภิบาล

   และสรรหา

  * เป็นหลานชายของบุคคล

  ในลำาดับที่ 2 และลำาดับ

  ที่ 10

• Bachelor of Science (Finance)

  Babson College, Massachusetts, U.S.A.

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 24/2002 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

- 2553 - ปัจจบุนั

2551 - ปัจจบุนั

2546 - ปัจจบุนั

2547 - 2553

2550 - 2553

กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล

 และสรรหา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท นำ้าตาลมิตรสยาม จำากัด

บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำากัด

กลุ่มมิตรผล

บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำากัด

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำากัด

บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำากัด

บริษัท พาเนล พลัส จำากัด

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำากัด

 (มหาชน)

• B.S. (Mechanical Engineering), 

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

• Senior Executive Program 3 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน

 ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 

 (วปรอ. 4414)

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8

• อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) 

 รุ่นที่ 4 



073รายงานประจำาปี 2554

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

13. นายสมยศ รุจิรวัฒน์ 56

 • ประธานเจ้าหน้าที่

  ปฏิบัติการ

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการและ

 การบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 (นักบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการ

 ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3/2006

 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

  

- 2554 - ปัจจบุนั

2549 - ปัจจบุนั

ปัจจบุนั

 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

President Director 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)

Banpu Coal Investment 

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  

 จำากัด

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำากัด

บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

บริษัท ศิลามณี จำากัด

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จำากัด

บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำากัด 

Hunnu Investments Pte. Ltd.

Pan-Western Energy Corporation LLC

PT. Bharinto Ekatama

PT. Indominco Mandiri

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

PT. Jorong Barutama Greston

PT. Kitadin

PT. Trubaindo Coal Mining

14. นางสมฤดี ชัยมงคล 50

 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

  บริหาร - การเงิน   

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• Program for Global Leadership, 

 Harvard University Graduate School 

 of Business Administration, 

 Boston, U.S.A.

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

0.08 2549 - ปัจจบุนั

2544 - 2549

ปัจจบุนั

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน

ผู้อำานวยการสายอาวุโส - การเงิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

Banpu Singapore Pte. Ltd.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำากัด

บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท ศิลามณี จำากัด

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จำากัด

บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

Centennial Coal Co., Ltd.

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำากัด

บรษิทั ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จำากดั

Hunnu Coal Limited



074 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำาแหน่ง วุฒิทางการศึกษา
ตำาแหน่งช่วงเวลา บริษัท/องค์กร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง%

การถือหุ้น

ในบริษัทฯ

อายุ

(ปี)

17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร 52

 • ผู้อำานวยการสายอาวุโส - 

  องค์กรสัมพันธ์  

15. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต 53

 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

  บริหาร - บริหาร

  และพัฒนาองค์กร

• Doctor of Philosophy in Strategic  

 Management, University of Northern  

 Washington 

• M.B.A. Strategic Management 

 Leadership, IOU of Netherlands 

• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ 

 (บริหารการจัดการ)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ปริญญาตรี คุรุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) 

  วิทยาลัยครูนครราชสีมา

• อบรมหลักสูตร Directors Certification  

 Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

- 2550 - ปัจจบุนั

2549 - 2550

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -

 บริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ -

 บริหารและพัฒนาองค์กร

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

16.  นายอัครพงษ์ ไทยานนท ์ 53

 • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

  บริหาร - 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 

 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

• วุฒิบัตร Director Diploma Examination  

 รุ่นที่ 22/2007 จากสมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

0.00 2554 - ปัจจบุนั

2551 - 2553

2544 - 2551

2552 - ปัจจบุนั

2553 - ปัจจบุนั

2554 - ปัจจบุนั

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - แผนงาน

 องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำานวยการสายอาวุโส - แผนงานองค์กร 

 และพัฒนาธุรกิจ

ผูอ้ำานวยการสายอาวโุส - สายแผนงานองค์กร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำากัด

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด

บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท ศิลามณี จำากัด

บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จำากัด

Banpu Australia Co. Pty Ltd.

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้ง จำากัด

บรษิทั ไบโอฟเูอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ส์ จำากดั

บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จำากัด

บริษัท ประจวบพลังงานลม จำากัด

บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จำากัด

บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำากัด

บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำากัด

Banpu Australia Resources Pty Ltd.

Hunnu Coal Limited

• ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสาร

 มวลชน (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.00 2552 - ปัจจบุนั

2550 - 2551

2544 - 2550

ผู้อำานวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสายอาวุโส - สื่อสารองค์กร

 และกิจการสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสายสื่อสารองค์กร

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 
ชื่อ - นามสกุล

  หุ้นสามัญ (หุ้น)

  31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2553  เพิ่ม (ลด)

 1. นายเกริกไกร จีระแพทย ์ - - -

 2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ ์ - - -

 3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 685,745 675,745 10,000

 4. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 3,590,911 3,590,911 -

 5. นายกอปร กฤตยากีรณ - - -

 6. นายสมเกียรติ เจริญกุล - - -

 7. นายรัตน์ พานิชพันธ ์ - - -

 8. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล - - -

 9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 1,627,971 1,569,971 58,000

 10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 280,800 181,599 99,201

 11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 393,225 395,225 (2,000)

 12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ - - -

 13. นายสมยศ รุจิรวัฒน ์ - - -

 14. นางสมฤดี ชัยมงคล 212,628 212,628 -

 15. นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต - - -

 16. นายอัครพงษ์ ไทยานนท ์ 5,400 5,400 -

 17. นางอุดมลักษณ์ โอฬาร 11,000 11,000 -

หมายเหตุ: ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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    เบี้ยประชุม (บาท)  
บำาเหน็จ

 
 ชื่อ - นามสกุล 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

กรรมการ
 ค่าตอบแทนรวม

 ตำาแหน่ง 
บริษัท ตรวจสอบ

  บรรษัทภิบาล กำาหนด 
(บาท)

 (บาท) 
     และสรรหา ค่าตอบแทน

1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 

69,764,150.00 บาท รายละเอียด ดังนี้

 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์
  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  1,423,500.00  - - -  5,951,800.00 7,375,300.00

 2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
  รองประธานกรรมการ/ 
  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 1,224,750.00 - - 140,000.00 4,978,900.00 6,343,650.00

 3. นายรัตน์ พานิชพันธ์
  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
  กำาหนดค่าตอบแทน 1,095,000.00 - - 182,000.00 4,578,300.00 5,855,300.00

 4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 1,065,000.00 306,000.00 - 140,000.00 4,578,300.00 6,089,300.00

 5. นายกอปร กฤตยากีรณ
  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
  บรรษัทภิบาลและสรรหา 1,095,000.00 - 143,000.00 - 4,578,300.00 5,816,300.00

 6. นายสมเกียรติ เจริญกุล
  กรรมการอิสระ/
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,095,000.00 397,800.00 - - 4,578,300.00 6,071,100.00

 7. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1,035,000.00 306,000.00 110,000.00 - 4,578,300.00 6,029,300.00

 8. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
  กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
  และสรรหา 1,095,000.00 - 110,000.00 - 4,578,300.00 5,783,300.00

 9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
   กรรมการ 930,000.00 - - - 4,578,300.00 5,508,300.00

 10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
  กรรมการ 930,000.00 - - - 4,578,300.00 5,508,300.00

 11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
   กรรมการ 930,000.00 - - - 4,578,300.00 5,508,300.00

 12. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
   กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
  และสรรหา 1,095,000.00 - 110,000.00 - 2,670,700.00 3,875,700.00

  รวม      69,764,150.00

ค่าตอบแทน
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 หน่วย: บาท จำานวนราย พ.ศ. 2554 จำานวนราย พ.ศ. 2553

 1.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

 เงินเดือนรวม 6 48,844,150.00 6 47,914,440.00 

 โบนัสรวม 6 136,889,620.00 6 50,173,340.00 

 รวม  185,733,770.00  98,087,780.00

หมายเหตุ: • พ.ศ. 2553 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และ 
  นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
 • พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
  และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร

2.	 ค่าตอบแทนอื่น
 2.1 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

 หน่วย: บาท จำานวนราย พ.ศ. 2554 จำานวนราย พ.ศ. 2553

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 6 2,932,949.40 6  2,874,866.40

หมายเหตุ: • พ.ศ. 2553 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ และ 
  นางอุดมลักษณ์ โอฬาร
 • พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายสมยศ รุจิรวัฒน์ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต นายอัครพงษ์ ไทยานนท์  
  และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่10	รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

 1. ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง*  50,595,028 18.62

 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 32,705,989 12.04

 3. State Street Bank Europe Limited 16,584,665 6.10

 4. State Street Bank and Trust Company 13,126,171 4.83

 5. The Bank of New York Mellon-CGT Taxable 5,968,462 2.20

 6. Littledown Nominees Limited 9 5,354,587 1.97

 7. HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 5,282,827 1.94

 8. สำานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 3,571,000 1.31

 9. Chase Nominees Limited 3,141,100 1.16

 10. State Street Bank and Trust Company for Australia 2,488,838 0.92

หมายเหตุ: * ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จำานวนหุ้น ร้อยละ

 1) ตระกูลว่องกุศลกิจ 24,402,894 8.98

 2) บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด 14,327,408 5.27

  บริษัท	นำ้าตาลมิตรสยาม	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนชำาระแล้ว

 3) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำากัด 6,121,600 2.25

  ตระกูลว่องกุศลกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	54.23	ของทุนชำาระแล้ว

	 	 บริษัท	ยูฟินเวส	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	10.50	ของทุนชำาระแล้ว

 4) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำากัด 1,779,445 0.65

  บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	87.56	ของทุนชำาระแล้ว

 5) บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำากัด 1,520,965 0.56

  บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนชำาระแล้ว

 6) บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 681,905 0.25

  บริษัท	นำ้าตาลมิตรผล	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	62.50	ของทุนชำาระแล้ว 

 7) บริษัท ยูฟินเวส จำากัด 665,611 0.24

  บริษัท	ทีเอ็มอี	แคปิตอล	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	100.00	ของทุนชำาระแล้ว 

 8) บริษัท นำ้าตาลมิตรภูเวียง จำากัด 615,200 0.23

  บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนชำาระแล้ว

 9) บริษัท นำ้าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำากัด 480,000 0.18

  บริษัท	รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม	จำากัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	99.99	ของทุนชำาระแล้ว

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว โดย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 33.43 ของทุนชำาระแล้ว
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

 ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ รายชื่อคณะกรรมการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

 1. บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด
  (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
  และกากนำ้าตาล)

 1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  โดยถือหุ้นร้อยละ 5.27 ของทุนชำาระแล้ว
 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ 
     ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ
 3) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ
  1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
  2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
  3. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  บจ. นำ้าตาลมิตรสยาม 99.99%

 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
  2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
  3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
  4. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
  5. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ
  6. นายกล้าณรงค์ ศรีรอต
  7. นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์
 8. พญ.ลักษมี ว่องกุศลกิจ
 9. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
 10. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
 11. รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสด ิ  

 2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำากัด
  (บริษัทเพื่อการลงทุน) 

 

 1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
   โดยถือหุ้นร้อยละ 2.25 ของทุนชำาระแล้ว 
 2)  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ 
   ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ 
 3) มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน คือ
  1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
  2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
  3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
  4. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
  5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
  6. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 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 2 ท่าน คือ 
   1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
   2.  นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  บจ. นำ้าตาลมิตรผล  87.56%

 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
 3.  นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ
 4.  นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์
 5.  นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์
 6.  นางสาวจินตนา กาญจนกำาเนิด
 7.  นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน
 8.  นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
 9.  นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

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

 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
   ร้อยละ 0.25 ของทุนชำาระแล้ว
 2) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. นำ้าตาลมิตรผล
 3) ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  บจ. นำ้าตาลมิตรผล  62.50%

 1.  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
 2.  นายจิรศักด์ ว่องกุศลกิจ
 3.  นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
 4.  นายคนอง ศักดิ์เพ็ชร์

 5. บรษิทั นำา้ตาลมติรภเูวยีง จำากดั
  (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
  และกากนำ้าตาล) 
  

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
  บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%
    

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



080 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

 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 6 ท่าน คือ
  1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
  2.  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
  3.  นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
  4.  นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
  5.  นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
  6.  นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 บจ. ทีเอ็มอี แคปิตอล 100.00%

 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

 7. บริษัท นำ้าตาล มิตรกาฬสินธุ์ 
  จำากัด
  (ผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาล
  และกากนำ้าตาล)

 1)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น
  ร้อยละ 0.18 ของทุนชำาระแล้ว
 2)  มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ. รวมเกษตรกร
   อุตสาหกรรม
 3)  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 
  นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

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

 8. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล 
  บอร์ด จำากัด

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

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



081รายงานประจำาปี 2554

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

1) นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

   62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

   โทรศัพท์ 0 2229 2800 

2) นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

   3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   โทรศัพท์ 0 2299 1111

   ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

   333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

   โทรศัพท์ 0 2230 1893

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

   9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

   โทรศัพท์ 0 2544 1111

  

3) ผู้สอบบัญชี นายสมชาย จิณโณวาท 

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271

   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

   ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

   179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

   โทรศัพท์ 0 2286 9999, 0 2344 1000

  

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน  -ไม่มี-

  

5) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

   เป็นการประจำาถาวร แต่จะมกีารว่าจ้างทีป่รกึษา (เช่น ทีป่รกึษาทางการเงนิ)  

   เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความจำาเป็นในการดำาเนินงาน 

   เป็นครัง้คราว การบรหิารงานบรษิทัฯ จะดำาเนนิการภายใต้การกำากบัดแูล 

   ของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำาคัญ

  

6) สถาบันการเงินท่ีติดต่อเป็นประจำา ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศประมาณ  

   30 แห่ง



082 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

       จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย มูลค่าหุ้น สัดส่วน

 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 แล้วทั้งหมด (หุ้น) ต่อหน่วย  การถอืหุน้ (%)  
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ โทรศัพท์

1. บริษัท บ้านปู จำากัด พลังงาน 3,540,504,790  2,717,478,550  271,747,855  10  - ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 (มหาชน)  บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล ผลิตและจำาหน่าย 40,000,000 40,000,000 40,000  1,000  99.99% 58/1 ซ.ทุง่กวาว 1 ถ.ยนตรกจิโกศล 0 2694 6600 
 จำากัด ถ่านหิน บาท บาท    ม.1 ต.ทุง่กวาว อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่

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

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

5. Banpu Australia ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 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. ในออสเตรเลีย AUD  AUD       Sydney NSW 2000, Australia 

6. PT. Indo Tambangraya ให้บริการทำาเหมือง  1,500,000,000,000 564,962,500,000 1,129,925,000  500  65.00% 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. 6221 750 4390
 Megah Tbk ก่อสร้าง ขนส่ง และ IDR IDR    Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430,
  บริการทั่วไปเกี่ยวกับ      Indonesia 
  ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
  ในอินโดนีเซีย    

7. PT. Indominco Mandiri ผลิตถ่านหิน 20,000,000,000 12,500,000,000 12,500  1,000,000  99.99% 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. 6221 750 4390 
  ในอินโดนีเซีย IDR IDR     Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, 
        Indonesia 

8. PT. Jorong Barutama ผลิตถ่านหิน 4,500,000,000 4,500,000,000 300  15,000,000  99.67% 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. 6221 750 4390 
 Greston ในอินโดนีเซีย IDR  IDR      Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430,   
        Indonesia

9. PT. Trubaindo Coal ผลิตถ่านหิน 100,000,000,000 63,500,000,000 63,500  1,000,000  99.99% 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. 6221 750 4390 
 Mining ในอินโดนีเซีย IDR  IDR     Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, 
        Indonesia

10. PT. Kitadin ผลิตถ่านหิน จำาหน่าย  1,000,000,000,000 377,890,000,000 188,945  2,000,000  99.99% 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. 6221 750 4390
  และให้บริการ IDR IDR    Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430,
  ทำาเหมืองถ่านหิน      Indonesia  
  ในอินโดนีเซีย        

11. PT. Bharinto Ekatama ผลิตถ่านหิน 68,000,000,000 17,000,000,000 17,000  1,000,000  99.00% 3rd Floor, Ventura Building, Jalan R.A. 6221 750 4390 
  ในอินโดนีเซีย IDR  IDR     Kartini No.26, Cilandak, Jakarta 12430, 
        Indonesia 

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

13. 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 จำากัด  บาท  บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

14. บริษัท ศิลามณี จำากัด 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 

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

16. บริษัท เหมืองเชียงม่วน ผลิตและจำาหน่าย 100,000,000  100,000,000  10,000,000  10  100.00% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 จำากัด ถ่านหิน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

17. บริษัท บีพี โอเวอร์ซีส์ ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 15,533,002  15,533,002  15,533,002  1  100.00% 4th Floor, Ebene Skies,  230 210 4000
 ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด  USD USD    Rue de L’ Institut, Ebene, 
        Republic of Mauritius 

18. 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

19. AACI Gaohe (HK)  ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 10,000  10  1  10  100.00% 1401 Hutchison House, (852) 2846 1932 
 Holdings Limited  HKD HKD    10 Harcourt Road, Hong Kong 

20. 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 

21. 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 

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

23. 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 

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัทย่อย
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24. 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 

25. 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 

26. 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 and AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 
  infrastructure 

27. 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 

28. 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

29. 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 Lochiel AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

33. 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 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

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

38. 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

39. 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 

40. 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

41. 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 

42. 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 

43. Powercoal 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 

44. 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 

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

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

47. 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    Sydney NSW 2000, Australia
     paid shares - $0.20 
     368,014 
     Ord Shares - $2.00     

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

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

50. 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

51. 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     

       จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย มูลค่าหุ้น สัดส่วน

 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 แล้วทั้งหมด (หุ้น) ต่อหน่วย  การถอืหุน้ (%)  
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ โทรศัพท์

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท
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52. 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 

53. 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 

54. 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 

55. 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 

56. Boulder Mining Pty Ltd. Coal Mining 1,000  1,000   1,000   1  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street, 62 2 9266 2700
   AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia 

57. 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 
 จำากัด  บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

58. 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 
 จำากัด  บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

59. บริษัท บ้านปู พาวเวอร ์ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 40,050,000  40,050,000  40,050,000  1  100.00% 4th Floor, Ebene Skies,  230 210 4000
 อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  USD USD    Rue de L’ Institut, Ebene, 
        Republic of Mauritius

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

61. Shijiazhuang Chengfeng ผลิตและจำาหน่าย 15,125,000 14,000,000 1,125,000  NA 100.00% North Beiguan, Zhengding County,  (86311) 8517 6918
 Cogen Co., Ltd. พลงังานไฟฟ้าและไอนำา้ USD USD      Shijiazhuang City 050800, 
        Hebei Province, PRC

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

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

64. 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

65. Tangshan Banpu Heat ผลิตและจำาหน่าย  47,504,000  47,504,000  0  NA 100.00% West of Gujiaying Villiage, Bensi Road,  (86315) 4168274
 and Power Co., Ltd. พลงังานไฟฟ้าและไอนำา้ USD USD    Luannan County, Tangshan City 063500,
         Hebei Province, PRC

66. Zouping Peak CHP ผลิตและจำาหน่าย  261,800,000  261,800,000  0  NA 70.00% Xiwang Industrial Region, Handian Town,  (86543) 4615655
 Co., Ltd พลงังานไฟฟ้าและไอนำา้ RMB RMB    Zouping County, Binzhou City 256209, 
        Shandong Province, PRC

67. บริษัท บ้านปูพลังงานใหม ่ ลงทุนในธุรกิจ 60,000,000  37,500,000  6,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 โฮลดิ้งส์ จำากัด พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

68. บริษัท ไบโอฟูเอล ลงทุนในธุรกิจ 30,000,000  30,000,000  3,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 เดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ พลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
 จำากัด       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

69. บริษัท ประจวบพลังงานลม ลงทุนใน 10,000,000  2,500,000  1,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 จำากัด  ธุรกิจพลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

70. บริษัท มิตรภาพพลังงานลม ลงทุนใน 10,000,000  2,500,000  1,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 จำากัด ธุรกิจพลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

71. บริษัท เพชรเกษม  ลงทุนใน 10,000,000  2,500,000  1,000,000  10  99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 พลังงานลม จำากัด ธุรกิจพลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

72. Banpu Coal LLC ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1  100.00% Suite 408, Central Tower,  (976) 77114000
   USD USD    Sukhbaatar Square, Sukhbaatar District, 
        Ulaanbaatar, Mongolia

73. Banpu Australia ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 2  2   2   1  100.00% Level 18, BT Tower, 1 Market Street, 61 2 9266 2700
 Resources Pty Ltd.  AUD AUD    Sydney NSW 2000, Australia

74. Hunnu Coal Limited Coal mining ไม่มีการกำาหนด 107,303,502  248,100,002 ไม่มีการกำาหนด 100.00% 3/91 Aberdeen Street, Northbridge, 61 8 9200 4267 
  and trading ค่าทุนจดทะเบียน* AUD  มูลค่าหุ้น  WA, Australia 6003  
      ต่อหน่วย*

75. Hunnu Investment Pte. Ltd. Foreign Trade  100  100  100  ไม่มีการกำาหนด 100.00% 80 Raffles Place, UOB Plaza 1, 65 6532 5746 
   SGD SGD  มูลค่าหุ้น   #26-01 Singapore 048624  
      ต่อหน่วย*

76. Hunnu Holdings Pty Ltd. Foreign Trade  ไม่มีการกำาหนด 1  NA  ไม่มีการกำาหนด 100.00% Level 1, 33 Richardson Street, 61 8 9200 4468 
   ค่าทุนจดทะเบียน* AUD  มูลค่าหุ้น  West Perth 6163, WA, Australia  
      ต่อหน่วย*

       จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย มูลค่าหุ้น สัดส่วน

 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 แล้วทั้งหมด (หุ้น) ต่อหน่วย  การถอืหุน้ (%)  
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ โทรศัพท์

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท
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77. Hunnu Altai LLC Foreign Trade,  138,490,000  NA NA ไม่มีการกำาหนด 100.00% Seoul Business Centre 201, 976 11 450238 
  Minerals Mining MNT   มูลค่าหุ้น  Zaluuchuud Avenue, 1st Khoroo,
      ต่อหน่วย*  Bayanzurkh District, Ulaanbaatar,
        Mongolia

78. Munkh Sumber Uul LLC Foreign Trade  1,000,000  1,000,000  100  10,000  100.00% Central Tower Suite 901,  976 51 211914
   MNT MNT    Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

79. Golden Gobi Mining LLC Foreign Trade, 40,000,000  40,000,000  4,000  10,000  60.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914
  Mineral Exploration MNT MNT    Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

80. Great East Minerals LLC Foreign Trade, 1,000,000  1,000,000  100  10,000  70.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914
  Mineral Exploration MNT MNT    Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

81. Bilegt Khairkhan Uul LLC Foreign Trade 10,000,000  10,000,000  10,000  1,000  80.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914
  Mineral Exploration MNT MNT    Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

82. Hunnu Power LLC Foreign Trade 1,000,000  1,000,000  1,000  1,000  100.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914
   MNT  MNT     Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

83. Borganchan LLC Foreign Trade  1,000,000  1,000,000  1,000  1,000  60.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914
   MNT MNT    Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

84. Zuchid Ord LLC Business Consulting, 1,000,000  1,000,000  100  10,000  70.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914
  Mineral Exploration, MNT MNT    Sukhbaatar Square-2, 
  Foreign Trade      Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia

85. Munkhnoyon Suvraga Foreign Trade, 1,000,000  1,000,000  1,000  1,000  90.00% 60-9, 2nd Sub-district,  976 99085479 
 LLC Minerals Mining, MNT MNT    Sukhbaatar District-1 
  Tourism and      Ulaanbaatar 14200, Mongolia  
   Construction

86. Hunnu Gobi Altai  Foreign Trade,  155,000,000  155,000,000  155,000  1,000  80.00% Seoul Business Centre 201,  976 11 450238
 LLC Mineral Exploration,  MNT MNT    Zaluuchuud Avenue, 1st Khoroo, 
  Mining      Bayanzurkh District, Ulaanbaatar, 
        Mongolia

87. Rio AD LLC Foreign Trade,  NA NA NA 1,000  70.00% Seoul Business Centre 201,  976 11 450238
  Minerals Exploration      Zaluuchuud Avenue, 1st Khoroo, 
        Bayanzurkh District, Ulaanbaatar, 
        Mongolia

88. Hunnu Resources LLC Foreign Trade 100,000  100,000  100,000  1  100.00% Central Tower Suite 1201,  976 11 321914 
   USD USD    Sukhbaatar Square-2, 
        Sukhbaatar District-8 
        Ulaanbaatar 14200, Mongolia  

89. Hunnu Coal (HK) Ltd. Foreign Trade  10,000  10,000  10,000  1  100.00% 15th Floor, Alexandra House,  852 2284 4566
   HKD HKD    18 Charter Road, Central, Hong Kong

       จำานวนหุ้นที่จำาหน่าย มูลค่าหุ้น สัดส่วน

 
ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนชำาระแล้ว

 แล้วทั้งหมด (หุ้น) ต่อหน่วย  การถอืหุน้ (%)  
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่ โทรศัพท์

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, PRC

91. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ ผลิตและจำาหน่าย 12,010,000,000  12,010,000,000  120,100,000  100  49.99% 9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรม 0 3892 5100
 จำากัด กระแสไฟฟ้า บาท บาท    มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

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. ผลิตและจำาหน่าย 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 สุรินทร์ กรีน  ลงทุนใน 100,000,000  100,000,000  10,000,000  10  30.00% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 0 2694 6600 
 เอ็นเนอร์ยี จำากัด ธุรกิจพลังงานทดแทน บาท บาท    ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
        เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

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

หมายเหตุ: * ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัทร่วม
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สารบัญ
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088 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

090 คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

094 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

095 งบแสดงฐานะการเงิน

098 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

099 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

101 งบกระแสเงินสด

104 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงิน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ที่ดี การกำากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ  

งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ 

อย่างสมำ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เชื่อมั่น 

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำาเนินการ 

ที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป 

อย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งปรากฏในรายงานประจำาปี

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจ 

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)  
ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ และนายอโนทัย เตชะมนตรีกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ 

ครอบคลมุขอบเขต หน้าที ่สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎบตัรและสอดคล้องตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ใน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้งร่วมกับผู้บริหาร ผู้อำานวยการ

อาวุโสสำานักงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการดำาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้    

 • การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำาปี  

พ.ศ. 2554 ของกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น 

ในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกต ตลอดจนแนวทางปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 • การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน 

และแผนการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยสำานักงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ 

เพียงพอในการปกป้อง ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถดำาเนินงานได้บรรลุตาม 

วัตถุประสงค์ พร้อมรองรับการลงทุนในต่างประเทศ

 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 • รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าว  

เห็นว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป สมเหตุสมผล ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตาม 

ข้อกำาหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 • การก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจำาปี และติดตามความคืบหน้าของ 

การบริหารความเสี่ยงสำาคัญทุกไตรมาส มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญอย่างเป็นระบบ มีแผนงาน 

บรรเทาความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

ในการประเมินความเสี่ยงและรูปแบบการรายงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร  

เพื่อเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างมูลค่าต่อธุรกิจ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ การบริหารความเสี่ยงสำาคัญ

สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ มีผลให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายใน 

และภายนอก มีกระบวนการตรวจสอบภายในช่วยถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รายการที่เกี่ยวโยงกันอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง สำาหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ
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การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรับ พ.ศ. 2555

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมาของผูส้อบบญัชตีามเกณฑ์การประเมนิผลบรษิทัฯ ซึง่คณุสมบตัขิอง

ผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำางาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัต ิ

ถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

 1. นายสมชาย จิณโณวาท  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 และหรือ

 2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และหรือ           

 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด (PwC) ที่มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ประจำาปี พ.ศ. 2555 ด้วยค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวม 2,100,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ 

พ.ศ. 2554

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมเกียรติ เจริญกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร

 ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อประกอบ

ในการอ่านงบการเงินและงบการเงินรวม โดยควรอ่านควบคู่กับ “รายงานการตรวจสอบงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554” 

1. งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 1.1 รายได้จากการขายรวมจำานวน 112,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 47,119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72  

จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิ่มขึ้น สัดส่วนรายได้มีดังนี้

  • รายได้จากการจำาหน่ายถ่านหินจำานวน 106,656 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้น  

47,072 ล้านบาท หรือร้อยละ 79 โดยแยกเป็น

   • รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 73,875 ล้านบาท 

   • รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 32,751 ล้านบาท

   • รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 30 ล้านบาท

  • รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้า ไอนำ้า จำานวน 5,236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64

  • รายได้อื่น ๆ จำานวน 511 ล้านบาท

  • ปริมาณขายถ่านหินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 39.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากการเพิ่มขึ้น 

ของปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2.64 ล้านตัน และปริมาณการผลิตและขายในประเทศออสเตรเลีย  

11.30 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในประเทศไทยลดลงตามปริมาณสำารองถ่านหินของเหมืองในประเทศไทย  

ปริมาณขายถ่านหินประกอบด้วย

   • ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 24.64 ล้านตัน

   • ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองของบริษัทย่อยในออสเตรเลีย 14.87 ล้านตัน

   • ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองในประเทศ 0.06 ล้านตัน

  • ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากเหมืองของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  

เท่ากับ 97.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน เปรียบเทียบกับราคาขายในปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 74.65 เหรียญสหรัฐต่อตัน    

 1.2 ต้นทุนขายรวม 62,960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24,449 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเหมือง 

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายถ่านหิน ราคาดีเซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีและอัตราค่าเปิดหน้าดินเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งได้รับรู้ต้นทุนขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียในงบการเงินรวมเต็มปี ในขณะที่ในปีก่อนรับรู้เพียง  

1 ไตรมาส

 1.3 กำาไรขั้นต้นรวมจำานวน 49,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 อัตราส่วนการทำากำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย

รวม (Gross Profit Margin) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 46  

และธุรกิจไฟฟ้ามีอัตรากำาไรขั้นต้นร้อยละ 10

 1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 7,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,875 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 จากการเพิ่มขึ้นของค่า Demurrage ซึ่งเป็น 

ผลมาจากปริมาณฝนที่เกาะกาลิมันตันมีปริมาณมากกว่าปกติ ส่งผลต่อปริมาณการผลิตของเหมืองต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน อีกทั้ง 

ได้รวมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียจากปีก่อนรับรู้เพียง 1 ไตรมาสเป็นรับรู้เต็มในปีปัจจุบัน

 1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 7,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียจำานวน 1,075 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกนำาเสนอในงบการเงินรวมของบริษัทเต็มปีใน พ.ศ. 2554

 1.6 ค่าภาคหลวงรวม 11,370 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,445 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 64 เป็นผลมาจากปรมิาณขายและราคาขายถ่านหนิทีเ่พิม่ขึน้

 1.7 กำาไรจากการขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและร่วมจำานวน 8,248 ล้านบาท เป็นผลกำาไรจากการขายบรษิทัร่วมแห่งหนึง่ในสาธารณรฐั

ประชาชนจีน

 1.8 กำาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน 3,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,323 ล้านบาท เป็นกำาไรจากการทำาสัญญาซื้อขายอัตรา 

แลกเปลี่ยนล่วงหน้าทั้งสกุลเหรียญออสเตรเลียและเหรียญสหรัฐ 

 1.9 ขาดทุนสุทธิจากการทำาสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน 322 ล้านบาท เป็นจำานวนสุทธิของผลขาดทุนจากการทำาสัญญาขายถ่านหิน

จำานวน 1,473 ล้านบาท กำาไรจากสัญญาซื้อขายนำ้ามันและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจำานวน 1,151 ล้านบาท
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 1.10 การรับรู้ผลกำาไรของบริษัทร่วมจำานวน 1,939 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการรับรู้ผลกำาไรของ BLCP จำานวน 1,952 ล้านบาท  

รับรู้ผลกำาไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 19 ล้านบาท และรับรู้ผลขาดทุนของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและอื่น ๆ จำานวน 32 ล้านบาท 

  การรับรู้ผลกำาไรของบริษัทร่วมลดลง 4,178 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากผลการดำาเนินงานของ BLCP ลดลงจำานวน  

1,081 ล้านบาท และจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลงจำานวน 2,868 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายเงินลงทุน 

ในบริษัทร่วมดังกล่าวไปในระหว่างปี

 1.11 ดอกเบี้ยจ่ายรวม 3,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,371 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายสำาหรับเงินกู้เพื่อการลงทุนในเหมือง

ถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย 

 1.12 ภาษเีงนิได้นติบิคุคลจำานวน 8,506 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4,773 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากกำาไรทีเ่พิม่ขึน้ของเหมอืงถ่านหนิในสาธารณรฐั

อินโดนีเซียมีผลให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 3,288 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียซึ่งไม่มีรายการนี้ 

ในปีก่อน จำานวน 339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลของกำาไรจากการขายบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 

1,941 ล้านบาท ในขณะทีภ่าษเีงนิได้นติบิคุคลของธรุกจิในประเทศไทยลดลง 600 ล้านบาท เนือ่งจากผลกำาไรจากการดำาเนนิงานลดลงจากปีก่อน

 1.13 กำาไรสุทธิสำาหรับส่วนของบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 20,060 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน 4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลกำาไรของบริษัทร่วมที่ลดลง 4,178 ล้านบาท และกำาไรจาก 

การขายเงินลงทุนที่ลดลง

 1.14 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เท่ากับ 73.82 บาทต่อหุ้น เทียบกับงวดเดียวกัน 

ของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 91.56 บาทต่อหุ้น ปรับตัวลดลงร้อยละ 19 

2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 2.1 สินทรัพย์รวมจำานวน 225,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2553 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

  • เงินสดและเงินฝากธนาคารจำานวน 29,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่ได้

มาจากการดำาเนินกิจการ ในขณะที่บางส่วนใช้ไปในการลงทุนเพิ่มในธุรกิจถ่านหินในประเทศมองโกเลีย ลงทุนในเครื่องจักรในธุรกิจถ่านหิน

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย

  • ลูกหนี้การค้าจำานวน 10,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจถ่านหิน 

ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

  • เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องจำานวน 6,088 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจาก BLCP

  • สินค้าคงเหลือสุทธิจำานวน 5,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,858 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 จากสินค้าคงเหลือของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียและกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย

  • ลูกหนี้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำานวน 2,138 ล้านบาท เป็นเงินค้างรับจากการขายหุ้นบริษัทร่วมค้าใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                                                                                                                        

  • เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าจำานวน 20,720 ล้านบาท ลดลง 12,867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 

ส่วนใหญ่เกิดจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า (AACI SAADEC (HK) Holdings) จำานวน 11,645 ล้านบาท

  • เงินลงทุนอื่นจำานวน 437 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 จากการทำาการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด

  • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิจำานวน 44,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 จากการลงทุนเพิ่ม 

ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย หลังหักค่าเสื่อมราคา

  • ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอการตัดบัญชี และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีสุทธิจำานวน 22,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  

7,232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอการตัดบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศมองโกเลีย

จำานวน 3,524 ล้านบาท เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจำานวน 2,300 ล้านบาท และจากเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

จำานวน 1,408 ล้านบาท

  • ค่าสทิธิในเหมอืงถ่านหนิสทุธจิำานวน 71,974 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12,613 ล้านบาท จากต้นทนุของการซือ้กจิการเหมอืงถ่านหนิ

ในประเทศมองโกเลียสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
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 2.2 หนี้สินรวมจำานวน 136,355 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2553 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสำาคัญดังนี้

  • เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำานวน 4,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 207 จากการกู้เงินเพิ่ม 

  • ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี สุทธิจำานวน 3,573 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 790 ล้านบาท จากการจัด

ประเภทรายการจากหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ครบกำาหนดชำาระในปีจำานวน 1,520 ล้านบาท และชำาระคืนจำานวน 730 ล้านบาท

  • ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนใน 1 ปี จำานวน 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 500 ล้านบาท จากการจัดประเภทรายการ

จากหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ครบกำาหนดชำาระในปีจำานวน 2,000 ล้านบาท และชำาระคืนจำานวน 1,500 ล้านบาท

  • ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่ายจำานวน 4,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,822 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน

และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  • ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำานวน 5,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,800 ล้านบาท จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย  

รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลของกำาไรจากการขายบริษัทร่วมแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 1,941 ล้านบาท

  • เงินกู้ระยะยาวสุทธิจำานวน 63,201 ล้านบาท ลดลง 12,951 ล้านบาท การจ่ายชำาระคืนเงินกู้ก่อนกำาหนดตามสัญญา 

เป็นจำานวน 17,349 ล้านบาท และมีการจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวบางส่วนที่ครบกำาหนดชำาระใน 1 ปีไปแสดงภายใต้หนี้สิน 

หมุนเวียน จำานวน 2,735 ล้านบาท อีกทั้งมีการกู้เพิ่มในส่วนของประเทศออสเตรเลียอีกจำานวน 7,133 ล้านบาท

  • หุ้นกู้จำานวน 21,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,973 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้เพิ่มจำานวน 15,000 ล้านบาท และมีการจัด

ประเภทรายการหุ้นกู้บางส่วนที่ครบกำาหนดชำาระใน 1 ปีแสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

 2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน 88,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 เป็นผลจาก 

  • เพิ่มขึ้นจากกำาไรรวมสุทธิ 12 เดือน จำานวน 20,060 ล้านบาท

  • เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจำานวน 6,480 ล้านบาท 

  • เพิ่มขึ้นจากผลกระทบจากการปิดบริษัทย่อยจำานวน 62 ล้านบาท

  • เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจำานวน 3 ล้านบาท

  • ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจำานวน 6,840 ล้านบาท

  • ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ 168 ล้านบาท

 2.4 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สำาหรับงบการเงินรวมเท่ากับ  

0.74 เท่า และงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากับ 4.42 เท่า ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสำาหรับ 

งบการเงินรวม 1.07 เท่า และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยู่ที่ระดับ 4.54 เท่า 

3. งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 งบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 12,177 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 3.1 เงินสดรับจากการดำาเนินงาน 21,328 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

  • รับเงินจากการขายถ่านหิน จำานวน 125,591 ล้านบาท 

  • จ่ายค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขนถ่านหิน และค่าขนส่งถ่านหิน จำานวน 58,039 ล้านบาท

  • จ่ายดอกเบี้ยจำานวน 2,997 ล้านบาท

  • จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 3,929 ล้านบาท

  • จ่ายค่าภาคหลวงจำานวน 11,406 ล้านบาท

  • อื่น ๆ จำานวน 27,892 ล้านบาท

 3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวนเงิน 1,418 ล้านบาท มีสาระสำาคัญดังนี้ 

  • ลงทุนเพิ่มในธุรกิจถ่านหินในประเทศมองโกเลียจำานวน 15,032 ล้านบาท

  • ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์จำานวน 7,385 ล้านบาท 

  • เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าแห่งหนึ่งจำานวน 18,259 ล้านบาท

  • เงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจำานวน 1,660 ล้านบาท

  • เงินรับจากการให้เงินทดรองจ่าย กู้ยืมกันในกิจการที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยรับ และอื่น ๆ จำานวน 1,080 ล้านบาท
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 3.3 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 7,733 ล้านบาท โดย

  • จ่ายคืน เงินกู้ยืมธนาคาร เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้จำานวน 33,105 ล้านบาท

  • จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน 323 ล้านบาท 

  • จ่ายเงินปันผลจำานวน 8,181 ล้านบาท 

  • เงินสดรับจากเงินกู้ธนาคาร เงินกู้ระยะยาว การออกตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงและหุ้นกู้จำานวน 33,876 ล้านบาท

4. สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร

 งบการเงินประจำาปี พ.ศ. 2554 รายงานกำาไรสุทธิจำานวน 20,060 ล้านบาท เป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้าโดยมี 

สาเหตุหลักจากการลดลงของกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน โดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุนในสัดส่วน 

ร้อยละ 56 ของเหมืองต้าหนิงในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรู้กำาไรหลังภาษีจำานวน 6,307 ล้านบาท ในขณะที่ใน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ  

มีการจำาหน่ายเงินลงทุน 2 รายการ ได้แก่ การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ITM ลงจำานวนร้อยละ 8.72 และการจำาหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 

14.9 ใน RATCH เป็นผลให้มีการรับรู้กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนหลังภาษีจำานวน 15,176 ล้านบาทใน พ.ศ. 2553 หากไม่รวมกำาไร 

จากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว กำาไรสุทธิใน พ.ศ. 2554 คิดเป็น 13,753 ล้านบาท หรือปรับสูงขึ้นร้อยละ 42 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียยังคงเป็นหน่วยธุรกิจที่มีความสำาคัญต่อผลประกอบการรวม โดยปริมาณขายถ่านหินปรับสูงขึ้น

ร้อยละ 11 เป็นจำานวน 24.64 ล้านตัน สะท้อนถึงแผนการทำาเหมืองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากทุกเหมือง เหมืองอินโดมินโคมียอดขาย 

สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2 คิดเป็น 14.8 ล้านตัน โดยเป็นการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากแหล่ง East Block เพื่อทยอยทดแทนแหล่ง West Block  

ที่เริ่มผลิตลดลงตามปริมาณสำารองถ่านหิน เหมืองทรูบาอินโดมีปริมาณจำาหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เป็น 6.81 ล้านตัน จากการเริ่มผลิต 

ในพืน้ที่ใหม่ อย่างไรกต็าม การจำาหน่ายถ่านหนิของเหมอืงทรบูาอนิโดในช่วงต้นเดอืนธนัวาคมได้รบัผลกระทบเลก็น้อยจากเหตกุารณ์ทีส่ะพาน 

ข้ามแม่นำ้าแห่งหนึ่งในเกาะกาลิมันตันพังเสียหาย เหมืองคิทาดิน-ทันดุง มายังได้เริ่มผลิตในช่วงครึ่งปีหลังและมีปริมาณจำาหน่าย  

0.43 ล้านตัน โดยคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ในเหมืองขนาดกลางอีก 2 เหมือง ได้แก่ เหมืองโจ-ร่ง และ 

เหมืองคิทาดิน-เอ็มบาลุต มีปริมาณขายคิดเป็น 1.43 ล้านตัน และ 1.18 ล้านตัน ตามลำาดับ

 ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียปรับสูงขึ้นร้อยละ 30 เป็น 97.06 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นผลจากดัชนีราคาตลาด 

ทีย่งัคงปรบัสงูขึน้ร้อยละ 23 ท่ามกลางความกงัวลถงึสถานการณ์เศรษฐกจิโลก นอกจากนี ้ยงัเป็นผลจากการทีบ่รษิทัฯ มปีรมิาณการจำาหน่าย

ถ่านหินคุณภาพดีในสัดส่วนที่สูงขึ้น ราคาขายถ่านหินที่สูงขึ้นนี้ช่วยชดเชยต้นทุนราคาดีเซลที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 36 และเป็นผลให้อัตรา 

กำาไรขั้นตั้นปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 50 ใน พ.ศ. 2554

 บริษัทฯ ได้มีการรวมงบการเงินของธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลียเต็มปีเป็นปีแรก โดยบันทึกปริมาณขายถ่านหิน 14.87 ล้านตัน 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นรายได้ 32,751 ล้านบาท เหมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ เหมืองแมนดาลอง ได้บันทึกปริมาณขาย  

5.52 ล้านตัน ซึ่งเป็นยอดจำาหน่ายสูงสุดของเหมือง โดยเป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิตถ่านหินใต้ดิน  

(Underground Longwall) ให้สามารถทำางานได้เต็มที่มากขึ้น ในปริมาณขายถ่านหินทั้งหมดนั้นแบ่งเป็นการขายในประเทศร้อยละ 61  

และส่งออกร้อยละ 39 มีอัตรากำาไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 36

 ธรุกจิถ่านหนิในสาธารณรฐัประชาชนจนีได้รายงานส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 19 ล้านบาท ทัง้นี ้เป็นสาเหตจุากการทีเ่หมอืงต้าหนงิได้บนัทกึ

ขาดทุนในไตรมาส 1/2554 จำานวน 280 ล้านบาท จากการที่เหมืองได้ระงับการผลิตถ่านหิน โดยหลังจากนั้นบริษัทฯ ได้จำาหน่ายเงินลงทุน

ทั้งหมดในเหมืองตา้หนิงเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 สว่นธรุกิจไฟฟ้า BLCP ไดบ้ันทกึส่วนแบ่งกำาไรจำานวน 1,952 ลา้นบาท ซึง่รวมขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยนจำานวน 191 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บันทึกกำาไรสุทธิจำานวน 235 ล้านบาท

 เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการที่ไม่รวมรายการพิเศษแล้ว ใน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับรู้ EBITDA จำานวน 31,768 ล้านบาท  

ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ในจำานวนนี้แบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจำานวน 29,847 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 66) และ EBITDA  

จากธุรกิจไฟฟ้าจำานวน 1,922 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 51)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 

2553 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง 

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

ของแต่ละปีของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการ 

เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ 

งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้

และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ 

การแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท บ้านปู จำากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายสมชาย จิณโณวาท)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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(นายสมชาย จิณโณวาท)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  29,522,521   16,979,739   1,062,234   3,244,289

ลูกหนี้การค้า สุทธ ิ 6 10,699,083   6,898,206   412,028   305,495

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30  6,258   16,280   2,170,627   805,131

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30  6,087,898   5,755,010   8,943,399   4,552,395

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30  4,451   239,915   308,762   854,506

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น   -   370,791   -   -

สินค้าคงเหลือ สุทธ ิ 7  5,976,303   4,117,905   420,415   396,681

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร สุทธิ  1,563,542   1,117,082   74,069   74,216

ลูกหนี้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  2,137,535   -   -  -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 6,626,966  6,959,077  210,957   387,227

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   62,624,557   42,454,005   13,602,491   10,619,940

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน   12,591   16,948   35   30

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30  -   -   71,407,259   63,070,341

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น 9  4,733   4,501   4,733   4,501

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 10 20,720,050   33,587,292   8,103,502   6,883,703

เงินลงทุนอื่น สุทธ ิ 11  437,214   440,243   263,458   256,636

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ   109,543   112,502   77,882   77,882 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธ ิ 12  44,594,926   39,841,409   165,892   168,980

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชี

  และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ 13 22,588,549   15,356,655   -   -

 สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธ ิ 14  71,974,427   59,361,777   -   -

 โครงการระหว่างการพัฒนา 15  638,130  405,460  8,487   6,283

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   1,305,607  1,540,914   159,408  149,508

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   162,385,770   150,667,701   80,190,656   70,617,864

รวมสินทรัพย ์   225,010,327   193,121,706   93,793,147   81,237,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16  4,256,962   1,387,375   3,310,518   -

เจ้าหนี้การค้า  3,735,808  3,067,690   - -

เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย 30  -   -  137,632   -

เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30  266   -   954   2,045

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี สุทธ ิ 18  3,572,796   2,782,421   3,172,761   1,680,165

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี  19  2,000,000   1,500,000   2,000,000   1,500,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย   4,642,691   2,821,118   227   2,417

 ดอกเบี้ยค้างจ่าย   393,075   343,521   378,647   273,701

 ค่าภาคหลวงค้างจ่าย   1,246,810  599,931  2,499  3,076

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  5,556,464   755,891   -  -

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 20 2,658,282  2,232,374   -   -  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17  9,541,577   8,183,292   750,949   2,258,066

รวมหนี้สินหมุนเวียน   37,604,731   23,673,613   9,754,187   5,719,470

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น   26,724   25,500   -   -

เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธ ิ 18 63,201,367  76,152,714   45,200,534   52,899,688

หุ้นกู้ สุทธิ   19  21,753,841  8,780,454   21,753,841   8,780,454

สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอาย ุ 20 703,907  621,000   249,173 254,455   

หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี  10,668,955   13,076,332    - -

หนี้สินอื่น    2,395,130  1,732,982   6,033   7,447

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   98,749,924  100,388,982   67,209,581 61,942,044

รวมหนี้สิน    136,354,655 124,062,595  76,963,768   67,661,514   

        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 354,050,479 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   3,540,505  3,540,505  3,540,505   3,540,505  

 

 ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว       

  หุ้นสามัญ 271,747,855 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 22  2,717,479  2,717,479  2,717,479   2,717,479   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 22  5,058,329  5,058,329  5,058,329  5,058,329   

กำาไรสะสม          

 จัดสรรแล้ว        

  สำารองตามกฎหมาย 29  1,915,187   1,869,661   354,051   354,051   

 ยังไม่ได้จัดสรร   63,546,940   48,151,175   8,690,804   5,444,537

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   2,653,198   2,754,559   8,716   1,894

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่   75,891,133  60,551,203   16,829,379   13,576,290

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  12,764,539  8,507,908   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  88,655,672   69,059,111   16,829,379  13,576,290

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  225,010,327   193,121,706   93,793,147   81,237,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

รายได้จากการขาย  112,404,092   65,285,315   2,432,078   789,882

ต้นทุนขาย    (62,960,289)  (38,510,955)  (2,373,642)  (729,542)

ก�าไรขั้นต้น     49,443,803  26,774,360   58,436   60,340

ค่าใช้จ่ายในการขาย   (7,887,946)  (4,013,103)  (129,948)  (97,015)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (7,400,437)  (6,320,225)  (1,454,223)  (891,680)

ค่าภาคหลวง    (11,370,141)  (6,925,295)  (2,130)  (110)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขาย   22,785,279   9,515,737   (1,527,865)  (928,465)

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 30 -  -  7,846,133  6,262,875

เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น   60,835 591,917  8,961   255,493

ดอกเบี้ยรับ    463,034  337,940   1,943,099   991,836

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 10  8,248,255   11,691,829   -   -

กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  11  5,708   4,085,074   -   (411,942)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน   3,509,794   186,929   375,488   (795,041)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน   (321,867)  (939,944)  (48,194)  2,886

ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ   798,488   1,066,326   1,652,511   1,322,684

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 28  (188,667)  (100,962)  (188,667)  (100,962)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน   35,360,859   26,434,846  10,061,466   6,599,364

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 10  1,938,627   6,116,983   -   -

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   37,299,486   32,551,829   10,061,466   6,599,364

ดอกเบี้ยจ่าย     (3,046,996)  (1,675,702)  (2,054,334)  (1,066,127)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (348,939)  (298,840)  (143,566)  (150,327)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้   33,903,551   30,577,287   7,863,566   5,382,910  

ภาษีเงินได้   24  (8,505,652)  (3,732,848)  -   -

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี   25,397,899   26,844,439   7,863,566   5,382,910

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน   973,415   (272,003)  -   -

ผลกำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   2,898   (4,594,394)  6,822   172,914 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี   976,313   (4,866,397)  6,822   172,914

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี   26,374,212   21,978,042   7,870,388   5,555,824

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   20,059,830   24,880,171   7,863,566   5,382,910

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม   5,338,069   1,964,268   -   -

       25,397,899  26,844,439   7,863,566   5,382,910

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   19,894,464   20,347,382  7,870,388   5,555,824

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม   6,479,748   1,630,660   -   -  

       26,374,212   21,978,042  7,870,388  5,555,824

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25  73.82   91.56   28.94 19.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท



099รายงานประจำาปี 2554

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น   

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2554  2,717,479   5,058,329 1,869,661  48,576,649  6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559 8,737,010 69,713,687

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

 นโยบายบัญช ี 2.2.1  -  -  -  (425,474) -  -   -   -   (229,102)  (654,576)

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง   2,717,479  5,058,329 1,869,661 48,151,175 6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559  8,507,908   69,059,111

ผลกระทบจากการปิดบริษัทย่อย  -   - (1,240)  -  -   -   64,005   64,005   (723)  62,042

สำารองตามกฎหมาย 29 -   -   46,766  (46,766)  -   -   -   -   -   -

เงินปันผลจ่าย  27 -   -  -  (4,617,299)  -  -  -   -  -   (4,617,299)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย   -   -   -   -   -   -   -   -   (2,222,394)  (2,222,394)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   -   -   -   20,059,830   -   2,898   (168,264)  (165,366)  6,479,748   26,374,212

ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2554   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

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

ส่วนเกิน
จากการลด
สัดส่วนการ

ลงทุนใน
บริษัทย่อยหมายเหตุ

การ
เปลี่ยนแปลง

มูลค่า
ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์

เผื่อขาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของบริษัท

ที่อยู่ใน
ต่างประเทศ

รวมองค์
ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

 ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อ�านาจ
ควบคุม 

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้ 
จัดสรร

ทุนที่ออก
และช�าระ

แล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2553  2,717,479  5,058,329 1,422,367 29,950,695 7,667,014 4,456,799 (2,843,582) 9,280,231 7,522,536 55,951,637

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

 นโยบายบัญช ี   -  -  -  (577,923) -   -   -  -  (206,020)  (783,943)

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง  2,717,479  5,058,329  1,422,367  29,372,772  7,667,014  4,456,799  (2,843,582) 9,280,231  7,316,516   55,167,694

ผลกระทบจากการจำาหน่ายเงินลงทุน

 ในบริษัทย่อย  -   -   -   -   (906,916)  -   (1,085,967)  (1,992,883)  1,992,883  -

สำารองตามกฎหมาย 29 -  -  447,294   (447,294) -  -  -   -  -  -

เงินปันผลจ่าย  27 -   -   -   (5,654,474) -   -   -   -   -   (5,654,474)

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย  -  -   -  - -  -  -  -   (2,432,151)  (2,432,151)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   -   -  -  24,880,171   -  (4,594,394) 61,605 (4,532,789)  1,630,660   21,978,042

ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2553  2,717,479   5,058,329   1,869,661   48,151,175 6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559 8,507,908   69,059,111

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

ส่วนเกิน
จากการลด
สัดส่วนการ

ลงทุนใน
บริษัทย่อยหมายเหตุ

การ
เปลี่ยนแปลง

มูลค่า
ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์

เผื่อขาย

ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน
ของบริษัท

ที่อยู่ใน
ต่างประเทศ

รวมองค์
ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

 ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อ�านาจ
ควบคุม 

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้ 
จัดสรร

ทุนที่ออก
และช�าระ

แล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หน่วย: พันบาท



100 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น   

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2553    2,717,479   5,058,329  354,051  5,716,101   (171,020) (171,020) 13,674,940

เงินปันผลจ่าย  27  -   -   -   (5,654,474)  -  -  (5,654,474)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี    -  -  -   5,382,910  172,914  172,914  5,555,824

ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2553   2,717,479   5,058,329  354,051  5,444,537   1,894   1,894   13,576,290 

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรสะสม

 หมายเหตุ

การ
เปลี่ยนแปลง

มูลค่า
ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์

เผื่อขาย

รวมองค์
ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้ 
จัดสรร

ทุนที่ออก
และช�าระ

แล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2554

ยอดคงเหลือต้นปี พ.ศ. 2554    2,717,479   5,058,329  354,051  5,444,537  1,894  1,894  13,576,290

เงินปันผลจ่าย  27  -   -   -  (4,617,299) -   -  (4,617,299)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี    -   -  -   7,863,566  6,822   6,822  7,870,388

ยอดคงเหลือปลายปี พ.ศ. 2554   2,717,479  5,058,329  354,051   8,690,804  8,716  8,716   16,829,379 

ก�าไรสะสม

 หมายเหตุ

การ
เปลี่ยนแปลง

มูลค่า
ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์

เผื่อขาย

รวมองค์
ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ส�ารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้ 
จัดสรร

ทุนที่ออก
และช�าระ

แล้ว
ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไร
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย: พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553



101รายงานประจำาปี 2554

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่) 

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

 กำาไรสุทธิสำาหรับปีก่อนภาษีเงินได้  33,903,551   30,577,287  7,863,566   5,382,910

 ปรับกระทบกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  6,230,133   2,573,919   23,770   25,367

  ตัดจำาหน่ายโครงการระหว่างการพัฒนา 15 57,038  483,907   1,992   -  

  ตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 504,662  144,408   2,507   1,866

  กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12  -  (405) -   (405)

  กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6  (20,609) (30,914)  (20,609)  (30,914)

  ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน 7 7,922   -   7,922   -

  ดอกเบี้ยจ่าย   3,046,996  1,675,702   2,054,334   1,066,127

  ดอกเบี้ยรับ   (463,034)  (337,940)  (1,943,099)  (991,836)

  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   348,939   298,840  143,566   150,327

  ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  (1,938,627)  (6,116,983)  -   -

  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   (7,846,133)  (6,262,875)

  เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น   (60,835)  (591,917)  (8,961)  (255,493)

  กำาไรจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   (291)  -   -   -

  กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์   (182,500)  (2,847)  (180,907)  (13,468)

  กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า   (8,248,255)  (11,691,829)  -   -

  กำาไรจากการปิดบริษัทย่อย  (12,180)  -   -  -

  (กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   (5,708)  (4,085,074)  -   411,942

  (กำาไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง   (876,365)  (1,762,275)  (670,488)  1,163,916

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน   32,290,837   11,133,879   (572,540)  647,464

 การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 

  (ไม่รวมผลกระทบจากการซื้อและการจำาหน่ายบริษัทย่อย) 

  ลูกหนี้การค้า   (3,892,098)  402,002   (85,924)  (42,333)

  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   10,022   (14,277)  (26,053)  25,461

  สินค้าคงเหลือ  (1,644,760)  (484,333)  (31,656) 81,447

  อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร   (446,460) 75,795   147   (172)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (60,846)  (1,957,751)  179,586   (312,254)

  ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี  (3,694,794) 1,152,502   -   -

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  74,943   65,995   14,012   (8,642)

  เจ้าหนี้การค้า   668,118  917,748  -   -

  เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย   -   -   137,632  -

  ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย  1,821,573  (161,481)  (2,190)  489  

  ค่าภาคหลวงค้างจ่าย  646,879   (1,429,053)  (577)  (60)

  สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุ     508,815   12,494   (8,656) (24,491)

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,310,187  -   (165,776)  -

  หนี้สินอื่น    662,247  (1,231,536)  (1,414)  570,493

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  28,254,663   8,481,984  (563,409)  937,402 

  การจ่ายดอกเบี้ย   (2,997,442)  (1,431,365)  (1,946,161)  (888,878)

  การจ่ายภาษีเงินได ้   (3,929,307)  (5,630,034)  -  -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน   21,327,914   1,420,585   (2,509,570) 48,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่) 

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -   (239,894)  545,744   76,633

 เงินสดรับจากเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   235,464   -   3,087   642

 เงินสดจ่ายจากเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -   -   (4,384)  -

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น   367,440  364,340   -   -

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -   -   -   10,715,000

 เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   -   -   -   (10,658,440)

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 -   -  19,298,751 544,872

 เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30  -   -   (25,015,490)  (50,559,887)

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น   -  813,159   -   292,799

 เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้า   -   (520,000)  -   -

 เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  4,357  (519)  (5)  3

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

  และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า   18,258,900   11,923,933   -   -

 เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย   13,686   -   -   -

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสีย

  ในกิจการร่วมค้า 10 (15,032,024)  (71,739,496)  -   (37,500)

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนอื่น  10,081  7,172,454   -   3,672,905

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายโครงการระหว่างพัฒนา   -   2,328,895   -   - 

 เงินสดจ่ายสำาหรับโครงการระหว่างพัฒนา  (206,864)  (981,499)  (4,196)  (531,461)

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   3,250   -   -  -

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (7,385,120)  (3,428,758)  (47,564)  (30,819)

 เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   189,391  96,355   182,421   18,115

 ดอกเบี้ยรับ   463,002   591,816   702,974   1,246,680

 เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า   1,600,000   3,347,414 2,259,301   5,966,325

 เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น   60,835  591,917   8,961  255,493

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (1,417,602)  (49,679,883)  (2,070,400) (39,028,640)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   8,244,998   11,311,018  8,465,552   10,591,105

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (5,903,235)  (13,462,445) (5,239,200) (11,608,420)

 เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   266   -   -   -

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น   -  25,500   -   -

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 18  3,744,165  68,225,952   3,051,680   51,057,744

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 18 (25,701,938)  (13,629,714)  (11,260,111)  (3,200,000)

 เงินสดจ่ายสำาหรับค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (323,815)  (578,916)  (171,197)  (188,871)

 เงินสดรับจากการออกตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง   6,887,212   -   -   -

 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 19  15,000,000   -   15,000,000   -

 เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู ้ 19  (1,500,000)  (3,300,000)  (1,500,000)  (3,300,000)

 เงินปันผลจ่าย   (5,958,346)  (4,347,966)  (5,958,346)  (4,304,912)

 เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย   (2,222,394)  (1,311,520)  -   -

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (7,733,087) 42,931,909  2,388,378   39,046,646

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553



103รายงานประจำาปี 2554

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่) 

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  12,177,225   (5,327,389)  (2,191,592)  66,530

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด

 และรายการเทียบเท่าเงินสด   271,553   937,509  9,537   (14,730)

เงินสดที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย   94,004   319,192   -   -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  16,979,739 21,050,427   3,244,289   3,192,489

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายป ี   29,522,521   16,979,739   1,062,234   3,244,289

รายการที่มิใช่เงินสด       

รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสำาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  930,013   -   -   -

รายการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสีย

 ในกิจการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รับชำาระ   2,137,535   -   -   -

รายการเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -   -   1,219,799   - 

รายการลดลงของเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย   -   -   1,219,799 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 104 ถึง 158 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

หน่วย: พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ  

1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่วตัถปุระสงค์ในการรายงานข้อมลูจงึรวมเรยีกบรษิทั และบรษิทัย่อย

ว่ากลุ่มบริษัท

 กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจพลังงาน 

 กลุ่มบริษัทประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

ออสเตรเลีย และประเทศมองโกเลีย

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

2. นโยบายการบัญชี

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญซึ่งใช้ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้

 2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 

2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำาหนดของ 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 

ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำาดับต่อไป

  การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 

และการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำาขึ้นตามกระบวนการในการนำานโยบายบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่อง 

การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือความซับซ้อนหรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำาคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุข้อ 3

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทำาขึน้จากงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัตามกฎหมาย

ที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (รวมเรียกว่า “มาตรฐานการบัญชี”)
  2.2.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนำาเสนองบการเงิน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินค้าคงเหลือ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรือ่งนโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี

        และข้อผิดพลาด

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาก่อสร้าง

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19   เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

        ที่เกี่ยวข้องกัน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26   เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

        เมื่อออกจากงาน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29   เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

        รุนแรง

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องส่วนได้เสียในการร่วมค้า

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกำาไรต่อหุ้น

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

        และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2   เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

        และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6   เรื่องการสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31   เรื่องรายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

 

  กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินที่นำาเสนอยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)  

เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  กลุ่มบริษัทได้ใช้วิธีปรับย้อนหลังสำาหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการคดิค่าเสือ่มราคาสำาหรบัส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ และการประมาณการหนีส้นิ 

ค่ารื้อถอนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม รายการปรับปรุงดังกล่าว 

ไม่มีผลกระทบทางภาษี
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  งบการเงิน
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ ลดลง    589,183 77,882

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ เพิ่มขึ้น    112,502 77,882

• ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น    177,895 -

• กำาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ลดลง    425,474 -

• ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ลดลง   229,102 -

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

• ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี ลดลง    129,367 -

• กำาไรสุทธิสำาหรับปี เพิ่มขึ้น    129,367 -

• กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น (บาท)    0.56 -

  2.2.2 มาตรฐานการบัญชีซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12   เรื่องภาษีเงินได้

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรือ่งการบญัชสีำาหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผย

        ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

        เงินตราต่างประเทศ

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10   เรื่องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

        อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21   เรื่องภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์

        ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

   การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25   เรื่องภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

        ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  กลุ่มบริษัทยังมิได้นำามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการ

ประเมนิผลกระทบทีอ่าจมจีากการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชเีหล่านีท้ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัของมาตรฐานการบญัชดีงักล่าวทีเ่กีย่วข้อง 

กับกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สิน 

หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากจำานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อัตรา 

ภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณ 

โดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นด้วยอัตราภาษี 

สำาหรบังวดทีก่จิการคาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชหีรอืในงวดทีก่จิการคาดว่าจะต้องจ่ายชำาระหนีส้นิภาษ ีโดยใช้ 

อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริษัท 

จะเริ่มนำามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงย้อนหลัง

หน่วย: พันบาท
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  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำาหนดให้กิจการต้องกำาหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน ซึ่งคือสกุลเงินที่ใช้ 

ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดำาเนินงานอยู่ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชำาระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน

หรือจากการแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น การแปลงค่าผลการดำาเนินงาน

และฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มบริษัทซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินต้องแปลงค่าโดย  

ก) สินทรัพย์และหนี้สินให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้แปลงค่าด้วยอัตรา 

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดให้รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
  2.3.1 บริษัทย่อย

   บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริษัทมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ 

การดำาเนินงาน โดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่น 

หรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ 

ตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน 

งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำานาจในการควบคุมบริษัท กลุ่มบริษัทจะไม่นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม 

นับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำานาจควบคุม

   กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำาหรับการซื้อบริษัทย่อยต้องวัดด้วยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัย์ หรอืหนีส้นิทีค่าดว่าจะต้องจ่ายชำาระ ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่เกดิขึน้ และวดัมลูค่าเริม่แรกของสนิทรพัย์

และหนี้สินที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัท 

วัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วน 

ของหุ้นที่ถือ

   ในกรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ

ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม 

ในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่า 

ราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำาไรหรือขาดทุน

   กจิการจะตดัรายการบญัชรีะหว่างกจิการ ยอดคงเหลอื และรายการกำาไรหรอืขาดทนุทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิระหว่างกลุม่บรษิทั 

นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

   เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะรับรู้ 

เมื่อบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่า 

จะได้รับโดยต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง 

   กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากว่า

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

   รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อยได้เปิดเผยไว้ 

ในหมายเหตุข้อ 10
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  2.3.2 รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

   กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัท สำาหรับ

การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้น 

ที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น กำาไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วน

ของผู้ถือหุ้น

   เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสำาคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคา

ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 

ที่เหลือของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สำาหรับทุกจำานวนที่เคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่

เป็นกำาไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้อง  

   ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ 

ที่เคยรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากำาไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง

  2.3.3 บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

   บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทกิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ

สำาคัญหรือร่วมควบคุมแต่ไม่ถึงกับควบคุม โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วน

ได้เสีย ซึ่งวิธีดังกล่าวจะทำาให้ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนภายหลังการได้มาที่เป็นของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะบันทึกไว้ใน

กำาไรหรือขาดทุน และการเคลื่อนไหวในบัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังจากการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่ง

ของบัญชีกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หรือส่วนได้เสียในกิจการรว่มคา้ เมือ่ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุม่บรษิัทในบรษิัทรว่มหรอืสว่นได้เสยีในกจิการร่วมค้ามีมลูค่าเทา่กบัหรือเกินกว่า

มลูค่าส่วนได้เสยีของกลุม่บรษิทัในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมค้า กลุม่บรษิทัจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุอกีต่อไปเว้นแต่กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนั

ในหนี้สินของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าหรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทน

   รายการกำาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าถูกตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มบริษัท 

มส่ีวนได้เสยีในบรษิทัร่วมและกจิการร่วมค้านัน้ เว้นแต่รายการขาดทนุทีย่งัไม่ได้เกดิขึน้จรงิซึง่มหีลกัฐานว่าสนิทรพัย์ที่โอนระหว่างกนัเกดิการด้อยค่า 

  2.3.4 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทสินทรัพย์และการด�าเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน

   ส่วนได้เสียในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าประเภทสินทรัพย์และการดำาเนินงานที่ควบคุมร่วมกันแสดงในงบการเงินรวม 

โดยวิธีรวมตามสัดส่วน กลุ่มบริษัทจะรวมส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและกระแสเงินสดของกิจการร่วมค้ารายการต่อรายการ

ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทจะยังไม่รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรหรือขาดทุนที่อยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์จากกิจการร่วมค้าจนกว่ากิจการร่วมค้า 

จะขายสินทรัพย์นั้นให้แก่บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์จากกิจการร่วมค้าทันที 

เมื่อมีหลักฐานแสดงว่ามูลค่าสุทธิของสินทรัพย์นั้นลดลงหรือด้อยค่า

   เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใช้วิธีราคาทุน

   รายชื่อของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 10

 2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
  รายการในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินตามที่รายงานของกิจการนั้น งบการเงินรวมนำาเสนอ 

ในสกุลเงินบาท

  กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินสกุลตามที่รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินตามสกุลเงินที่รายงานโดยใช้ 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้ในกำาไรหรือขาดทุน



109รายงานประจำาปี 2554

  รายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ถัวเฉลี่ยในแต่ละเดือน รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ผลต่าง 

จากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมในส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีการจำาหน่าย 

หน่วยงานต่างประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทัง้หมดดงักล่าวถอืเป็นส่วนหนึง่ของรายการกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหน่าย

หน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี

 2.6 ลูกหนี้การค้า
  ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้า 

เปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย 

ในการบริหาร

 2.7 สินค้าคงเหลือ อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
  ถ่านหินแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า ราคาทุนของถ่านหินคำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย 

ถ่วงนำ้าหนัก ต้นทุนของถ่านหินประกอบด้วยค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการทำาเหมือง

  อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า ราคาทุนของอะไหล่และวัสดุ 

เครื่องจักรคำานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ต้นทุนการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น เช่น 

ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ 

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นเพื่อทำาให้ถ่านหินนั้นพร้อมขาย

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าและค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร

เก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำาเป็น

 2.8 เงินลงทุนอื่น
  กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

เป็นสามประเภท คือ 1) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด 2) เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3) เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย

ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำาหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำาหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

  • เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำาหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำาหนดเวลาและฝ่ายบริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้ 

จนครบกำาหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำาหนดภายในสิบสองเดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

  • เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ย

เปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือน 

นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจำาเป็นที่ต้องขาย 

เพื่อเพิ่มเงินทุนดำาเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

  • เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
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  เงินลงทุนทั้งสามประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

เงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำารายการ

  เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอชื่อที่อ้างอิงจาก

ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันทำาการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์

  เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำาหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วย 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

  เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

  กลุ่มบริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าของมูลค่า 

เกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลง 

ของมูลค่ารวมไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

  ในการจำาหนา่ยเงนิลงทนุ ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสทุธิที่ได้รับจากการจำาหนา่ยเมือ่เปรยีบเทียบกบัราคาตามบญัชีของเงนิลงทุน

นัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในกำาไรหรอืขาดทนุ กรณทีีจ่ำาหน่ายเงนิลงทนุทีถ่อืไว้ในตราสารหนีห้รอืตราสารทนุชนดิเดยีวกนัออกไปบางส่วน ราคาตาม

บัญชีของเงินลงทุนที่จำาหน่ายจะกำาหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของราคาตามบัญชีจากจำานวนทั้งหมดที่ถือไว้ 

 2.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง  

และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานในกลุ่มบริษัทถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง 

การก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคตหรือที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ใน 

อนาคต อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต กล่าวคือ

กลุ่มบริษัทมิได้ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น

  กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำารายการ และวัดมูลค่า 

ภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

  รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท 

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายจ่ายนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าของร่ายจ่ายนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซม 

และบำารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

 2.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  2.10.1 ค่าความนิยม 

   ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิ 

ของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มา 

ซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

หรือบริษัทร่วมจะรวมไว้ในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าหรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปีและแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อ 

การด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำานวณในกำาไร 

หรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

   ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยที่ 

หน่วยนัน้อาจจะเป็นหน่วยเดยีวหรอืหลายหน่วยรวมกนัซึง่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากค่าความนยิมทีเ่กดิจากการรวมธรุกจิ ซึง่ค่าความนยิม

เกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบัติการที่ระบุได้
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  2.10.2 สิทธิในเหมืองถ่านหิน (Mining Property Rights)

   สิทธิในเหมืองถ่านหินเกิดจากส่วนของต้นทุนการได้มาซึ่งกิจการที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ฝ่ายบริหาร 

มีความเห็นว่าต้นทุนการได้มาซึ่งสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธินี้เป็นส่วนที่สะท้อนถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

อันเกิดจากการใช้เหมืองถ่านหิน มูลค่าสิทธิในเหมืองถ่านหินที่เกิดจากการได้มาซึ่งกิจการตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีจำานวนหน่วยถ่านหินที่ขุดได้ 

  2.10.3 หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี (Deferred Unfavourable Contract Liabilities)

   หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ซื้อรับรู้หนี้สินที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อ ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยหนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากมูลค่ายุติธรรมของสัญญาขาย

ถ่านหินระยะยาวของผู้ถูกซื้อที่สูงกว่ามูลค่าของการขายตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายถ่านหินดังกล่าว หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี 

ตัดจำาหน่ายตามจำานวนถ่านหินที่ส่งมอบ

  2.10.4 ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี

   ค่าใช้จ่ายในการสำารวจบันทึกตามพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรงสุทธิ เช่น 

ค่าสิทธิบัตร ค่าใช้จ่ายในการสำารวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสำารวจจะบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายในการสำารวจรอตัดบัญชี) ตามเงื่อนไข 

ต่อไปนี้

   ก) ต้นทุนนั้นคาดว่าจะได้รับคืนเมื่อพื้นที่นั้นได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มการทำาเหมือง หรือจากการขายพื้นที่สำารวจ

   ข) กิจกรรมการสำารวจในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณสำารอง

ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสำารวจยังดำาเนินอยู่โดยต่อเนื่อง

   มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าใช้จ่ายในการสำารวจขึ้นอยู่กับความสำาเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจาก 

การทำาเหมอืงหรอืจากการขายพืน้ทีส่ำารวจนัน้ มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของแต่ละพืน้ทีจ่ะมกีารทบทวน ณ วนัสิน้งวดค่าใช้จ่ายในการสำารวจ

ทีเ่กีย่วข้องกบัพืน้ทีท่ีถ่กูยกเลกิสมัปทานหรอืพืน้ทีท่ีก่ลุม่บรษิทัพจิารณาว่าจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิน้อยกว่าหรอืจะไม่ได้รบัผลประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจจะตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันทีทั้งจำานวนในกำาไรหรือขาดทุน

   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเหมืองและต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่ก่อนที่จะทำาการผลิตจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี 

หากเข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

   ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชีจะเริ่มตัดจำาหน่ายเมื่อเริ่มผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ ค่าตัดจำาหน่าย

ส่วนใหญ่คำานวณโดยใช้วิธีจำานวนหน่วยถ่านหินที่ขุดได้ 

  2.10.5 ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดิน (Stripping Costs/Overburden Costs)

   สำาหรับเหมืองบางพื้นที่ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดินจะรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตถ่านหินโดยใช้อัตราส่วน Stripping 

Ratio เฉลี่ยที่คำานวณตลอดอายุของเหมือง (หมายถึงสัดส่วนของการสูญเสียต่อถ่านหินที่ขุดได้) ถ้าอัตราส่วน Stripping Ratio ที่เกิดขึ้นจริง 

สูงกว่าอัตราเฉลี่ยที่คำานวณตลอดอายุของเหมือง ต้นทุนส่วนเกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ในกรณีที่อัตราส่วน Stripping Ratio  

ที่เกิดขึ้นจริงตำ่ากว่าอัตราเฉลี่ยที่คำานวณตลอดอายุของเหมือง ส่วนแตกต่างนั้นจะนำาไปปรับปรุงกับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี การเปลี่ยนประมาณการ 

ของอัตราส่วน Stripping Ratio เฉลี่ยตลอดอายุของเหมืองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการตลอดอายุที่ยังเหลืออยู่ของเหมือง

   ในพื้นที่เหมืองอื่นต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดินรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตถ่านหินจากอัตราส่วน Stripping Ratio ที่เกิด

ขึ้นจริงในงวด ในระหว่างงวดถ้าการเปิดหน้าดินที่ยังไม่ได้ถ่านหิน ต้นทุนการขุดเพื่อการเปิดหน้าดินนั้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี  

และจะรับรู้เป็นต้นทุนการผลิตถ่านหินเมื่อมีการขุดถ่านหิน ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีจะตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวด เมื่อพบว่าไม่มีถ่านหิน

หรือไม่ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
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 2.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

  ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม  

เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าโดยอย่างน่าเชื่อถือ  

และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำาหรับค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็น 

ค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้

ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ไม่จำากัด

  ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 ปี

  อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายุเหมืองหรือ 5 ถึง 20 ปีแล้วแต่อย่างใดจะตำ่ากว่า

  เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 2 ถึง 20 ปี 

  เครื่องตกแต่ง  4 และ 5 ปี

  เครื่องมือและเครื่องใช้สำานักงาน 4 และ 5 ปี

  รถยนต์   4 และ 5 ปี

  อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี

  ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

ให้เหมาะสม

  ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที 

(หมายเหตุข้อ 2.12)

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก 

การจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

  ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิมาใช้ในการได้มาซึง่ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ได้บนัทกึเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุของสนิทรพัย์นัน้ตลอด

ช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย

  • ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง

  • จำานวนที่ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่เกี่ยวกับการกู้ยืม

  • จำานวนที่ตัดบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกู้ยืม

  • ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน

  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

 2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
  สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจำาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำา

ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่า 

ทีค่าดว่าจะได้รบัคนื รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัคนื ซึง่หมายถงึ

จำานวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายเทยีบกบัมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุทีส่ามารถแยกออก

มาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุน

จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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 2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
  สัญญาเช่าที่ดิน อาคารหรืออุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าเกือบทั้งหมด

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ่ากว่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อ

ให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น 

หนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด 

ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

  สัญญาระยะยาวเพื่อเชา่สินทรพัยท์ี่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญ่ตกอยู่กับผู้ใหเ้ชา่จะจัดเปน็สัญญาเช่า

ดำาเนนิงาน เงนิทีต้่องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าดำาเนนิงาน (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจงูใจที่ได้รบัจากผูใ้ห้เช่า) จะทยอยบนัทกึในกำาไรหรอืขาดทนุโดย

ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่า

ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

 2.14 เงินกู้ยืม
  เงินกู้ยืมรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการที่เกิดขึ้น ในเวลาต่อมา 

จะวัดมูลค่าเงินกู้ยืมด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการ 

ที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชำาระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

  ค่าธรรมเนยีมทีจ่่ายไปเพือ่ให้ได้เงนิกูม้าจะรบัรูเ้ป็นต้นทนุการจดัทำารายการเงนิกูใ้นกรณทีีม่คีวามเป็นไปได้จะใช้วงเงนิกูบ้างส่วนหรอื

ทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำาหรับการให้บริการสภาพคล่อง และจะตัดจำาหน่ายตามระยะเวลาของเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

  เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนต่อเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำาระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 2.15 ผลประโยชน์พนักงาน
  กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพซึ่งกำาหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์

ของกลุ่มบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินจ่ายสมทบ 

โดยกลุ่มบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

  กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ

ประเทศไทยและของประเทศที่กลุ่มบริษัทมีการดำาเนินงานหรือเมื่ออยู่ครบวาระการทำางานตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัทและพนักงาน  

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สินประเภท Defined Benefit Obligation ซึ่งคำานวณโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์ 

คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต 

โดยคำานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุจนถึงเกษียณ อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่น และคำานวณ 

คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์รัฐบาลที่มีกำาหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว กำาไรและขาดทุนที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานในการคำานวณซึ่งมีผลทำาให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์พนักงานประเภท Defined Benefit เปลี่ยนแปลง

เกินกว่าร้อยละ 10 จะบันทึกเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุการจ้างงานเฉลี่ยของพนักงานที่เหลืออยู่

  ผลประโยชน์พนักงานอื่น
  ผลประโยชน์พนักงานอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันได้แก่ Long Service Reward และ Long Leave  

Benefit ได้บนัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิรวมด้วยมลูค่าปัจจบุนัของ Defined Benefit Obligation กำาไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง

ข้อสมมติฐาน และ Past Service Cost จะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนทันที
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  ผลประโยชน์พนักงานอื่นของกลุ่มบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ การลาหยุดประจำาปี การลาป่วย และ Long  

Service Leave ซึ่งจ่ายทุกเดือนตามข้อกำาหนดของ Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding Corporation) และบันทึก 

เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

 2.16 ประมาณการหนี้สิน
  กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสำาหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระผูกพัน 

ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำาไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไป

ได้ค่อนข้างแน่ว่าเราจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำานวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่ 

กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่าน่าจะได้รับ 

รายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

  กลุ่มบริษัทบันทึกสำารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง (ถ้ามี) โดยคำานวณจากจำานวนถ่านหินที่ขายได้คูณด้วยอัตราสำารองค่าฟื้นฟู 

สภาพเหมืองซึ่งคำานวณโดยนักธรณีวิทยาของกลุ่มบริษัท โดยอัตราสำารองนี้คำานวณจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพเหมือง 

ทั้งหมดตลอดอายุของเหมือง กลุ่มบริษัทจะทบทวนอัตราสำารองอย่างสมำ่าเสมอและจะมีการปรับอัตราสำารองให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริง 

ที่จะเกิดขึ้น

 2.17 ทุนเรือนหุ้น
  หุ้นสามัญที่สามารถกำาหนดเงินปันผลได้อย่างอิสระจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

  ต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัการออกหุน้ใหม่หรอืสทิธิในการซือ้หุน้ทีจ่่ายออกไป แสดงรายการดงักล่าวด้วยจำานวนเงนิสทุธจิากภาษเีป็น

รายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำาไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น

 2.18 การรับรู้รายได้
  รายได้ประกอบด้วยมูลค่าตามใบส่งสินค้าที่ขายและบริการที่ให้เป็นจำานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน ส่วนลด และค่าขนส่ง   

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 

  รายได้จากการขายถ่านหนิถอืตามนำา้หนกัทีช่ัง่ ณ ปากเหมอืง สทุธจิากส่วนเพิม่หรอืส่วนลดของมลูค่าของถ่านหนิเนือ่งจากคณุภาพ

และนำ้าหนักที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะบันทึกในเดือนที่มีการส่งมอบถ่านหิน

  รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและไอนำ้าเป็นจำานวนที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด โดยรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า 

และไอนำ้าจะรับรู้เมื่อส่งมอบ ณ จุดที่กำาหนดไว้ในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าและไอนำ้า (Power Purchase Agreement (“PPA”) และ Steam 

Purchase Agreement (“SPA”))

  รายได้จากการบริการรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว

  รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  • รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

  • รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทเกิดสิทธิได้รับเงินปันผล

 2.19 การจ่ายเงินปันผล
  เงินปันผลจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

 2.20 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน
  ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามภูมิศาสตร์ของการดำาเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท
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 2.21 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
  ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

  กิจกรรมของกลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหินและการเปลี่ยนแปลงของราคานำ้ามัน แผนการ

จัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำาให้เสียหายต่อผล 

การดำาเนนิงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทัให้เหลอืน้อยทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปได้ ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัใช้เครือ่งมอือนพุนัธ์ทางการเงนิ อนัได้แก่ สญัญา 

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกราคาซื้อขาย 

ถ่านหินและสัญญาแลกราคาซื้อนำ้ามันเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

  การบริหารความเสี่ยงดำาเนินงานโดยฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางภายใต้นโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ส่วนงาน

บริหารการเงินของกลุ่มบริษัทจะทำาการระบุ ประเมินและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท 

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  กลุ่มบริษัทมีการดำาเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเกิดจากสกุลเงิน 

ที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐและเหรียญออสเตรเลีย กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  รายได้และกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา 

ดอกเบี้ยของตลาด การทำาอนุพันธท์างการเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารการเงินของบริษัท กลุ่มบริษัท 

มีนโยบายในการดำารงไว้ซึ่งเงินกู้ยืมที่กำาหนดอัตราดอกเบี้ยทั้งคงที่และลอยตัว 

  ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหินซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินในตลาดโลก ในการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาถ่านหินจากการดำาเนินธุรกิจของ 

กลุ่มบริษัท และเน้นการสร้างความสมดุลของราคาถ่านหินจากสถานะโดยรวมของกลุ่มบริษัทจากการทำาสัญญาขายถ่านหินทั้งระยะสั้น 

และระยะยาว

  ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�า้มัน

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานำา้มันซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของราคานำ้ามันในตลาดโลก ในการบริหาร 

ความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกราคาซื้อนำ้ามันเพื่อป้องกันความผันผวนของราคานำ้ามันจากการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่ทำาให้มั่นใจได้ว่า 

การขายสินค้าและการให้บริการนั้นเป็นการขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม กลุ่มบริษัท

จะทำาสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและฝากเงินสดกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มบริษัทมีนโยบาย 

จำากัดวงเงินของธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละราย
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  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการดำารงไว้ซึ่งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียง

พอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการปิดฐานะความเสี่ยง ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มบริษัท 

ตั้งเป้าหมายจะดำารงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มีความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา 

  การบัญชีส�าหรับอนุพันธ์ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

  กลุ่มบริษัทได้ทำาอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญา 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งรับรู้ในงบการเงินในวันเริ่มแรก และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน 

และสัญญาแลกราคาซื้อนำ้ามันซึ่งไม่มีการรับรู้ ณ วันที่ทำาสัญญา

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศช่วยป้องกันกลุ่มบริษัทจากการเคลื่อนไหว

ในอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกำาหนดอัตราที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศที่จะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็น 

สกุลเงินต่างประเทศที่จะต้องจ่ายชำาระ จำานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำานวนเงินที่จะได้รับจริงจากสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ายชำาระหนี้สิน 

จะนำาไปหกักบัมลูค่าทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสญัญาทีเ่กีย่วข้อง รายการกำาไรและขาดทนุจากเครือ่งมอือนพุนัธ์จะนำามาหกักลบกนัในการนำาเสนอ

รายงานทางการเงินและรับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทำาสัญญาจะตัดจำาหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา

  สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ผลต่างทีจ่ะได้รบัหรอืต้องจ่ายชำาระตาม

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยจ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

  สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินช่วยป้องกันการผันผวนของราคาขายถ่านหินของกลุ่มบริษัท โดยมีการกำาหนดราคาที่จะได้รับ 

จากการขายถ่านหนิไว้ล่วงหน้าซึง่จะไม่มกีารรบัรู ้ณ วนัทีท่ำาสญัญา ผลต่างของราคาถ่านหนิ ณ วนัทีค่รบกำาหนดตามสญัญากบัราคาถ่านหนิ

ที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายการกำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการจ่ายชำาระตามสัญญาในกำาไรหรือขาดทุน

  สัญญาแลกราคาซื้อนำ้ามันช่วยป้องกันการผันผวนของราคานำ้ามัน โดยมีการกำาหนดราคานำ้ามันที่จะจ่ายไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะไม่มี 

การรับรู้ ณ วันที่ทำาสัญญา ผลต่างของราคานำ้ามัน ณ วันที่ครบกำาหนดตามสัญญากับราคานำ้ามันที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายการ

กำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการจ่ายชำาระตามสัญญาในกำาไรหรือขาดทุน

  รายละเอียดของอนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 32

3. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

 การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

 กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของการประมาณการทางบัญชี 

อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางการบัญชีที่สำาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำาคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

 (ก) มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
  มูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับกำาหนดมูลค่าโดยขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่มีการเปิดเผย  

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและมูลค่ายุติธรรมของสัญญา 

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกำาหนดโดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาที่คำานวณโดยสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท ส่วนมูลค่ายุติธรรม 

ของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาซื้อขายถ่านหินและนำ้ามันล่วงหน้าคำานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อและเสนอขายของสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท
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 (ข) ปริมาณถ่านหินส�ารอง
  กลุ่มบริษัทประมาณการปริมาณถ่านหินสำารองจากประมาณการที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์ที่คาดว่าจะขุดได้ทั้งโครงการจากเหมือง   

โดยกลุ่มบริษัทได้ใช้ผลการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและตัวอย่างจากการเจาะสำารวจในการประมาณการปริมาณถ่านหินสำารอง 

 (ค) ส�ารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง
  กลุ่มบริษัทบันทึกสำารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองโดยคำานวณจากจำานวนถ่านหินที่ขายได้ คูณด้วยอัตราสำารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง

ซึ่งคำานวณโดยนักธรณีวิทยาของกลุ่มบริษัท สำารองค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรับรู้โดยอาศัยประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหารในการกำาหนด 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  จะมกีารปรบัปรงุตลอดอายขุองเหมอืง ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัจะทบทวนการตัง้สำารองค่าฟ้ืนฟสูภาพเหมอืง 

ทุกปีเพื่อให้สะท้อนถึงประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่าย

 (ง) ค่าใช้จ่ายเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
  ฝ่ายบริหารจะวัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีและทบทวนอัตราส่วน Stripping Ratio อย่างสมำ่าเสมอ โดย

พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และฝ่าย 

บริหารจะตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อพิจารณาว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจน้อยกว่าหรือจะไม่ได้รับ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

 (จ) ประมาณการการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
  กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 

บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำานวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ

จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าซึ่งได้สะท้อนถึงความเสี่ยงต่าง ๆ  แล้ว และคำานวณคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทน 

จากการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการ การประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับเป็นการประมาณการที่มีความซับซ้อนรวมถึงการประเมิน 

ความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้มาซึง่ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตทีถ่กูต้องมากทีส่ดุ หากมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืตำา่

กว่าราคาตามบญัชขีองเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและส่วนได้เสยีในกจิการร่วมค้า กลุม่บรษิทัจะบนัทกึเป็นรายการขาดทนุจากการด้อยค่าในกำาไร 

หรือขาดทุน

 (ฉ) ประมาณการการด้อยค่าของสินทรัพย์
  กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำาทุกปี และจะทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจำากัด เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืน ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับของสินทรัพย์และกลุ่มสินทรัพย์ 

ที่สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคำานวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินทรัพย์ ซึ่งในการประมาณการกระแสเงินสด 

ดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้คำานึงถึงสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และคำานวณคิดลดโดยใช้อัตราคิดลด 

ที่เหมาะสม
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4. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

 วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

 ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  

การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2553 ร้อยละ 0.50  

ถึงร้อยละ 1.20 ต่อปี)

 เงินฝากธนาคารประเภทประจำามีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 7.35 ต่อปี (พ.ศ. 2553 ร้อยละ 0.16 ถึงร้อยละ 7.15  

ต่อปี)

 ตั๋วแลกเงินมีอายุคงเหลือนับแต่วันออกเป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน และมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 2.38 ต่อปี (พ.ศ. 2553  

ร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 1.95 ต่อปี)

6. ลูกหนี้การค้า สุทธิ

 ลูกหนี้การค้าประกอบด้วย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินสดในมือ 56,702 27,278 324 225

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 11,362,167 7,064,123 704,155 1,329,121

เงินฝากธนาคารประเภทประจำา 17,903,652 8,088,338 157,755 114,943

ตั๋วแลกเงิน 200,000 1,800,000 200,000 1,800,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29,522,521 16,979,739 1,062,234 3,244,289

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลูกหนี้การค้า

• บริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 30) - - - 99,492

• บุคคลภายนอก 10,733,935 6,953,667 413,033 227,617

    10,733,935 6,953,667 413,033 327,109

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (34,852) (55,461) (1,005) (21,614)

ลูกหนี้การค้า สุทธิ 10,699,083 6,898,206 412,028 305,495

หน่วย: พันบาท
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 ยอดคงเหลือดังกล่าวสามารถนำามาวิเคราะห์อายุหนี้ได้ดังนี้

7. สินค้าคงเหลือ สุทธิ

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำาหนดชำาระ 10,327,888 6,893,166 400,805 301,070

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำาระมีดังนี้

• ไม่เกิน 3 เดือน 358,350 734 314 165

• มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 8,540 46 6,649 -

• มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - - - -

• มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 16,475 17,434 4,260 5,265

• ลูกหนี้ตามคำาสั่งศาลล้มละลายกลาง 22,682 42,287 1,005 20,609

รวมลูกหนี้การค้า 10,733,935 6,953,667 413,033 327,109

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (34,852) (55,461) (1,005) (21,614)

ลูกหนี้การค้า สุทธิ 10,699,083 6,898,206 412,028 305,495

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,028,437 653,622 110,843 112,810

เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ 431,606 644,591 969 435

ลูกหนี้อนุพันธ์ทางการเงิน - 1,002,672 - 10,484

เงินทดรองจ่าย - Coal Industry Fund 1,416,880 1,125,727 - - 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 699,764 467,066 36,208 39,352

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,841,448 2,089,019 44,254 69,775

ลูกหนี้อื่น  1,207,331 974,750 17,209 152,962

รายได้ค้างรับ 1,500 1,630 1,474 1,409

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,626,966 6,959,077 210,957 387,227

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ถ่านหิน  6,060,544 4,194,224 497,416 465,760

หัก ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน (84,241) (76,319) (77,001) (69,079)

สินค้าคงเหลือ สุทธิ 5,976,303 4,117,905 420,415 396,681

หน่วย: พันบาท
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 0.15 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2553 จำานวน  

0.15 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 2.89 ถึงร้อยละ 3.29 ต่อปี (พ.ศ. 2553 ร้อยละ 2.95 ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าแสดงตามกลุ่ม ได้ดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 (ตามวิธีส่วนได้เสีย) (ตามวิธีราคาทุน)

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

กลุ่มบริษัทย่อย

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำากัด - - 39,994 39,994 

BP Overseas Development Co., Ltd. - - 606,566 606,566

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด - - 6,197,890 6,197,890

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด - - 1,221,552 1,753

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำากัด - - 37,500 37,500

กลุ่มกิจการร่วมค้า

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด  6,089,172 6,089,172 - -

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 1,631,649 1,631,649 - -

Shanxi Asian American-Daning Energy Company Limited - 7,767,178 - -

Shanxi Gaohe Energy Company Limited 9,240,192 9,240,192 - -

Hongsa Power Company Limited 983,201 983,201 - -

Phu Fai Mining Company Limited 836 836 - -

บริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำากัด 30,000 30,000 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าตามราคาทุน 17,975,050 25,742,228 8,103,502 6,883,703

บวก ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสะสม 2,745,000 7,845,064 - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 20,720,050 33,587,292 8,103,502 6,883,703

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้โครงการ (Project Finance) ของกิจการร่วมค้า กลุ่มบริษัทต้องใช้ 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและกิจการร่วมค้าสองแห่งมูลค่าตามราคาทุน 12,993 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน 12,993 ล้านบาท)  

ไปวางเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันกับสถาบันการเงินสำาหรับเงินกู้ยืมของกิจการร่วมค้าดังกล่าว

หน่วย: พันบาท
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

 (ตามวิธีส่วนได้เสีย) (ตามวิธีราคาทุน)

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี 33,587,292 29,603,851 6,883,703 6,846,203

การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 1,219,799 37,500

การเพิ่มส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า - 1,782,018 - -

ลดลงจากการปิดกิจการร่วมค้า - (115,354) - -

ลดลงจากการจำาหน่ายส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (11,645,889) - - -

รายได้เงินปันผลจากกิจการร่วมค้า (1,932,888) (3,800,206) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ (1,227,092) - - -

บวก ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าในระหว่างป ี 1,938,627 6,116,983 - -

ยอดคงเหลือปลายป ี 20,720,050 33,587,292 8,103,502 6,883,703

 การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังนี้

 การซื้อธุรกิจ
 ในไตรมาสที่หนึ่งของ พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นใน Hunnu Coal Limited (“HUNNU”) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ของประเทศออสเตรเลียที่มีแหล่งถ่านหินซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศมองโกเลียเป็นจำานวนเงิน 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

หรือเทียบเท่ากับ 1,381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.09 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของ HUNNU กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุน 

ใน HUNNU เป็นเงินลงทุนอื่น (หมายเหตุข้อ 11)

 ในไตรมาสที่สี่ของ พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้ทำาการเสนอซื้อหุ้น HUNNU จากผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มเติมในราคาหุ้นละ 1.80 เหรียญ

ออสเตรเลีย เป็นจำานวนเงิน 427 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับ 13,651 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.91 ของหุ้นสามัญ 

จดทะเบียนของ HUNNU ทำาให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใน HUNNU ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญ

จดทะเบยีน และมอีำานาจการบรหิารในการควบคมุนโยบายการเงนิและการดำาเนนิงานของ HUNNU ดงันัน้ กลุม่บรษิทัได้จดัประเภทเงนิลงทนุ 

ใน HUNNU ใหม่จากเงินลงทุนอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากการซื้อ HUNNU ทำาให้กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนสุทธิสำาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นจำานวน 37.80 ล้านบาท

หน่วย: พันบาท
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 ฝ่ายบริหารประเมินว่าส่วนเกินจากการซื้อธุรกิจเกิดจากสิทธิในเหมืองถ่านหินของ HUNNU และกลุ่มบริษัทย่อย 

 การจ�าหน่ายเงินลงทุน
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้จำาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท AACI SAADEC (HK) Holdings Limited  

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท Shanxi Asian American - Daning Energy Co., Ltd. (กิจการร่วมค้า) เป็นจำานวนเงิน 669 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือเทียบเท่ากับ 20,281.35 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้รับชำาระเงินจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วบางส่วน ส่วนที่เหลือบันทึก 

เป็นลูกหนี้จากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จำานวน 2,137.53 ล้านบาท 

และรับรู้กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำานวน 8,248.26 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

 การปิดบริษัทย่อย
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษัท PT. Centralink Wisesa International และบริษัท PT. Nusantara Thai Mining Services  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบริษัท เหมืองบ้านสระ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย ได้คืนทุนจดทะเบียนจาก 

การเลิกกิจการให้แก่กลุ่มบริษัท

 รายได้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมค้า
 รายได้เงินปันผลที่ประกาศจ่ายจากกิจการร่วมค้าเป็นรายได้เงินปันผลจากบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด จำานวน 1,932.89  

ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน 3,800.21 ล้านบาท)

 รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ซ้ือมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

 พันเหรียญ หรือเทียบเท่ากับ
 ออสเตรเลีย พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    2,952 94,004

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุข้อ 12)    12,933 411,840

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชี (หมายเหตุข้อ 13)    109,444 3,485,146

สินทรัพย์อื่นหักด้วยหนี้สินอื่น    (25,189) (802,121)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ    100,140 3,188,869

สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่ใช้ในการซื้อ

• เงินสด     472,050 15,032,024

ส่วนเกินจากการซื้อธุรกิจ    371,910 11,843,155
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 สินทรัพย์ หนี้สินและกำาไร (ขาดทุน) สุทธิของกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

                 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด  50  16,094,000  8,857,452  24,951,452  9,482,873  590,588  8,095,496  18,168,958  6,782,494  8,892,746  2,033,276  16,467  1,952,426  

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  40  1,043,347  2,193,928  3,237,275  -  273,545  (42,348)  231,197  3,006,078  1,504,741  (64,024)  (1,750)  (62,274)  

Shanxi Asian American-Daning 

 Energy Co., Ltd.  56  -  -  - -  -  -  -  - 156,790  (279,915)  -  (279,915)

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.  45  9,269,214  1,390,573  10,659,787  2,615,798  -  4,142,145  6,757,943  3,901,844  2,718,266  408,124  (47,366)  360,758

  Hongsa Power Company Limited  40  61,436  8,435,780  8,497,216  7,086,840  525,399  146,710  7,759,519  737,698  -  (30,785)  -  (30,785)  

Phu Fai Mining Company Limited  37.50  -  557  557  -  144  -  144  413  -  (76)  -  (76)  

บริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำากัด  30  8,268  20,540  28,808  -  82  233  315 28,493  -  (1,507)  -  (1,507)    

     26,476,266  20,898,829  47,375,095  19,185,511  1,389,759  12,342,236  32,918,076  14,457,019  13,272,543  2,065,093  32,649  1,938,627

                 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553               

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด  50  17,035,301  7,755,646  24,790,947  10,004,994  315,144  7,706,500  18,026,638  6,764,309  8,819,801  3,033,375  -  3,033,375  

บริษัท พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น 

 เซอร์วิสส์ จำากัด  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,030  (909)  2,121  

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  40  548,307  2,492,835  3,041,142  -  170,312  82,489  252,801  2,788,341  1,989,793  673,598  (74,822)   598,776  

Shanxi Asian American-Daning 

 Energy Co., Ltd.  56  3,226  6,037  9,263  -  814  377  1,191  8,072  5,851,019  3,198,301  (610,286)  2,588,015  

Shanxi Gaohe Energy Company 

 Limited   45  144,068  7,818,311  7,962,379  -  -  5,518,956  5,518,956  2,443,423  1,017,991  32,023  (5,959)  26,064  

Hongsa Power Company Limited  40  847  2,895,230  2,896,077  1,572,773  538,982  315  2,112,070  784,007  -  (131,294)  -  (131,294)

  Phu Fai Mining Company Limited  37.50  -  529  529  -  -  64  64  465  -  (74)  -  (74)    

     17,731,749  20,968,588  38,700,337  11,577,767  1,025,252  13,308,701  25,911,720  12,788,617  17,678,604  6,808,959 (691,976) 6,116,983  

หนี้สินรวมชื่อบริษัท
สินทรัพย์

สุทธิ
รายได้จาก

การขาย

ก�าไร 
(ขาดทุน) 
ก่อนภาษี

เงินได้ ภาษีเงินได้ 

ก�าไร 
(ขาดทุน) 

หลังหักภาษี
เงินได้ 

ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย หนี้สินอื่น

สินทรัพย์
อื่น

สินทรัพย์
รวม

เงินกู้ยืม
ระยะยาว

   สัดส่วน
   การถือหุ้น

ร้อยละ

ที่ดิน 
อาคารและ 

อุปกรณ์

หน่วย: พันบาท



124 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

  สัดส่วนการลงทุนทางตรง

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 บริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 99.99 99.99

BP Overseas Development Co., Ltd. Mauritius ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์  จำากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 99.99 99.99

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด Mauritius ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 99.80 100.00

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ 99.99 99.99

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ากัด

ซึ่งมีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้

บริษัทย่อย

1) บริษัท เหมืองบ้านสระ จำากัด และบริษัทย่อย ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน - 98.87

 • บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน - 51.00

2) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 49.00

3) บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ประเทศไทย ค้าถ่านหิน 99.99 99.99

4) บริษัท ศิลามณี จำากัด ประเทศไทย ค้าถ่านหิน 99.99 99.99

5) บริษัท ศิลามณีหินอ่อน จำากัด ประเทศไทย ค้าถ่านหิน 99.96 99.99

6) Banpu Coal LLC  ประเทศมองโกเลีย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 -

7) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสิงคโปร ์ ค้าถ่านหิน 100.00 100.00

 • Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหินและพลังงาน 100.00 100.00

  • Banpu Australia Resources Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 100.00 -

  • Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

   บริษัทย่อย

   • Centennial Inglenook Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Berrima Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Airly Pty Limited  ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Angus Place Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Coal Infrastructure  ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

    Pty Limited 

   • Centennial Clarence Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Fassifern Pty Limited  ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

       และบริษัทย่อย 

    • Powercoal Pty Limited และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00   

     • Elcom Collieries Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

     • Huntley Colliery Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

     • Mandalong Pastoral Management  ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

      Pty Limited

 รายละเอียดของบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดังต่อไปนี้



125รายงานประจำาปี 2554

  สัดส่วนการลงทุนทางตรง

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 บริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)

7) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย (ต่อ)

 • Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษัทย่อย 

  (ต่อ)

  • Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย 

   บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (ต่อ)

   บริษัทย่อย (ต่อ)

    • Collieries Superannuation ประเทศออสเตรเลีย บริการบำาเหน็จพนักงาน 100.00 100.00

     Pty Limited

    • Powercoal Superannuation ประเทศออสเตรเลีย บริการบำาเหน็จพนักงาน 100.00 100.00

     Pty Limited

   • Centennial Northern Mining ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00

    Services Pty Limited

   • Centennial Mandalong Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Mannering Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Munmorah Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Myuna Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Newstan Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Centennial Northern Coal Services ประเทศออสเตรเลีย บริการทำาเหมืองถ่านหิน 100.00 100.00

    Pty Limited

   • Centennial Coal Sales and Marketing ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการด้านการขายและการตลาด 100.00 100.00

    Pty Limited

   • Charbon Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Hartley Valley Coal Company ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

    Pty Limited

   • Ivanhoe Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Preston Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   • Springvale Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00  

   • Powercoal Employee Entitlement ประเทศออสเตรเลีย บริการบำานาญพนักงาน 100.00 100.00

         Company Pty Limited

   • Coalex Pty Limited และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

    • Clarence Coal Investments ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

     Pty Limited

    • Clarence Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

    • Clarence Colliery Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00



126 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

  สัดส่วนการลงทุนทางตรง

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 บริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)

7) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษัทย่อย (ต่อ)

 • Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษัทย่อย 

  (ต่อ)

  • Centennial Coal Co., Ltd. และบริษัทย่อย 

   บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (ต่อ)

   บริษัทย่อย (ต่อ)

   • Centennial Springvale Holdings  ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

    Pty Limited และบริษัทย่อย 

    และกิจการร่วมค้า

    บริษัทย่อย

    • Centennial Springvale Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

    • Boulder Mining Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 -

    • Springvale Coal Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00

   บริษัทร่วม

   • Port Kembla Coal Terminal Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการท่าเรือขนถ่าย 16.66 16.66

   กิจการร่วมค้า-กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

   • Springvale Coal Sales Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย ค้าถ่านหิน 50.00 50.00

   กิจการร่วมค้า-การด�าเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน

   • Charbon Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 95.00 95.00

   • Clarence Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 85.00 85.00

   • Springvale Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 50.00 50.00

   • Angus Place Joint Venture ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 50.00 50.00

8) Banpu Coal Investment Company Limited Mauritius ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00

9) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  ประเทศสิงคโปร์ ค้าถ่านหิน 100.00 100.00

 และบริษัทย่อย

 • PT. Nusantara Thai Mining Services สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริการด้านการทำาเหมือง - 95.00

 • PT. Centralink Wisesa International สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน - 95.00

 • PT. Indo Tambangraya Megah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 65.00 65.00

  และบริษัทย่อย

  • PT. Trubaindo Coal Mining สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 99.99 99.99

  • PT. Indominco Mandiri สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 99.99 99.99

  • PT. Kitadin  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 99.99 99.99

  • PT. Bharinto Ekatama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 99.00 99.00

  • PT. Jorong Barutama Greston สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 99.67 99.67



127รายงานประจำาปี 2554

  สัดส่วนการลงทุนทางตรง

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 บริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)

9) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 

 และบริษัทย่อย (ต่อ)

 • Hunnu Coal Limited และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 -

  • Hunnu Resources LLC และบริษัทย่อย ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน 100.00 -

   • Munkh Sumber Uul LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 -

   • Golden Gobi Mining LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 60.00 -

   • Great East Minerals LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 70.00 -

   • Bilegt Khairkhan Uul LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 80.00 -

   • Hunnu Power LLC ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน 100.00 -

   • Borganchan LLC ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน 60.00 -

   • Zuchid Ord LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 70.00 -

   • Munkhnoyon Suvraga LLC ประเทศมองโกเลีย ให้คำาปรึกษาธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 90.00 -

  • Hunnu Coal (Hong Kong) Limited Hong Kong ค้าถ่านหิน 100.00 -

  • Hunnu Investments Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสิงคโปร์ ค้าถ่านหิน 100.00 -

   • Hunnu Altai LLC และบริษัทย่อย ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 -

    • Rio Gobi LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 80.00 -

    • Rio Ad LLC ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 70.00 -

  • Hunnu Holding Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 100.00 -

กิจการร่วมค้า

1) Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 40.00 40.00

BP Overseas Development Co., Ltd.

ซึ่งมีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้

บริษัทย่อย

Asian American Coal Inc. บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า British Virgin Islands ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00

1) AACI Gaohe (HK) Holdings Limited Hong Kong ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00

2) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited   British Virgin Islands ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 100.00 100.00

 บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

 บริษัทย่อย

 • AACI SAADEC (HK) Holdings Limited Hong Kong ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน - 100.00



128 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

  สัดส่วนการลงทุนทางตรง

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 บริษัท ประเทศที่จดทะเบียน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม (ต่อ)

BP Overseas Development Co., Ltd. (ต่อ)

 กิจการร่วมค้า

 • Shanxi Asian American Daning Energy สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน - 56.00

  Co., Ltd.

 • Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน 45.00 45.00

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด

ซึ่งมีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ดังนี้

บริษัทย่อย

1) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำากัด ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 99.99 99.99

 และกิจการร่วมค้า

 • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 49.99 50.00

2) Banpu Power Development Co., Ltd.  ประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจพลังงาน - 100.00

กิจการร่วมค้า

 • Hongsa Power Company Limited สปป. ลาว รับสัมปทานการผลิตไฟฟ้า 40.00 40.00

 • Phu Fai Mining Company Limited สปป. ลาว รับสัมปทานการทำาเหมืองถ่านหิน 37.50 37.50

บริษัท บ้านปู พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้

Banpu Power Investment Co., Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสิงคโปร ์ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 100.00 100.00

1) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 100.00

2) Banpu Investment (China) Ltd. และบริษัทย่อย สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 100.00 100.00

 • Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 12.08 12.08

3) Zouping Peak Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ประเทศสิงคโปร ์ ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 100.00 100.00

 • Zouping Peak CHP Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 70.00 70.00

4) Peak Pacific Investment Co., Ltd. Labuan ลงทุนในธุรกิจพลังงาน - 100.00

5) Pan-Western Energy Corporation LLC    Cayman Islands ลงทุนในธุรกิจพลังงาน 100.00 100.00

 และบริษัทย่อย

 • Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 87.92 87.92

บริษัท บ้านปูพลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้

1) บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิ้งส์ จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันจากเชื้อเพลิงชีวภาพ 99.99 99.99

 และกิจการร่วมค้า 

 • บริษัท สุรินทร์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันจากเชื้อเพลิงชีวภาพ 30.00 30.00

2) บริษัท ประจวบพลังงานลม จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.99 99.99

3) บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.99 99.99

4) บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จำากัด ประเทศไทย ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า 99.99 99.99
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย 318,277 322,650 107,336 107,336

เงินลงทุนทั่วไป 446,342 447,896 176,412 176,412

รวมเงินลงทุนอื่น 764,619 770,546 283,748 283,748

บวก การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตาม

  ราคายุติธรรมสำาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขาย (134,697) (137,595) 8,716 1,894

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

  สำาหรับเงินลงทุนทั่วไป (192,708) (192,708) (29,006) (29,006)

เงินลงทุนอื่น สุทธิ 437,214 440,243 263,458 256,636

11. เงินลงทุนอื่น สุทธิ

 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 440,243 8,062,137 256,636 4,168,569

ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม 1,380,871 10,906,005 - -

จัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 10) (1,380,871) (10,906,005) - -

จำาหน่ายเงินลงทุน (4,373) (3,087,380) - (4,084,847)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 59,222 - -

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 2,898 (4,594,394) 6,822 172,914

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ (1,554) 658 - -

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธ ิ 437,214 440,243 263,458 256,636

 งบการเงินรวม
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายจำานวน 0.3 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ  

34 บาทต่อหุ้น โดยกลุ่มบริษัทบันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำานวน 5.71 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษัทจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายจำานวน 217.40 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ  

33.14 บาทต่อหุ้น โดยกลุ่มบริษัทบันทึกกำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำานวน 4,085.07 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริษัทจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทเผื่อขายจำานวน 110.30 ล้านหุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ  

33.27 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทบันทึกขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำานวน 411.94 ล้านบาท ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

งบการเงินรวม พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน   2,313,754 2,667,833 7,546,729 50,863,052 454,655 359,240 170,696 1,115,106 65,491,065

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,402,637) (2,635,921) (20,342,516) (285,590) (248,093) (120,212) - (25,034,969)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (22,168) - (2,200) (1,136) - - - - (25,504)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ 2,291,586 1,265,196 4,908,608 30,519,400 169,065 111,147 50,484 1,115,106 40,430,592

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญช ี (112,502) - - (476,681) - - - - (589,183)

ราคาตามบัญชี สุทธิ หลังปรับปรุง 2,179,084 1,265,196 4,908,608 30,042,719 169,065 111,147 50,484 1,115,106 39,841,409

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ หลังปรับปรุง 2,179,084 1,265,196 4,908,608 30,042,719 169,065 111,147 50,484 1,115,106 39,841,409

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 352,985 31,805 - 27,050 - 411,840

ซื้อสินทรัพย์ 86,026 1,443 44,768 6,975,418 58,888 81,392 38,674 1,028,524 8,315,133

จำาหน่ายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี - - (1,621) (3,699) (1,302) - (269) - (6,891)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - 8,460 (808,154) 2,056,014 (87,848) 18,857 1,844 (1,217,669) (28,496)

ตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย (1,367) (677) (5,197) (492,570) (2,739) (176) (35) (1,901) (504,662)

ส่วนปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน 104,535 64,398 311,729 1,667,666 7,901 6,019 4,217 62,442 2,228,907

ค่าเสื่อมราคา - (263,009) (522,020) (4,760,251) (45,374) (50,662) (20,998) - (5,662,314)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธ ิ 2,368,278 1,075,811 3,928,113 35,838,282 130,396 166,577 100,967 986,502 44,594,926

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน  2,368,278 2,800,749 7,130,728 60,636,449 454,654 467,894 223,111 986,502 75,068,365 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,724,938) (3,200,415) (24,797,031) (324,258) (301,317) (122,144) - (30,470,103)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (2,200) (1,136) - - - - (3,336)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ 2,368,278 1,075,811 3,928,113 35,838,282 130,396 166,577 100,967 986,502 44,594,926

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้

ส�านักงาน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ง

ปลูกสร้างที่ดิน

หน่วย: พันบาท
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งบการเงินรวม พ.ศ. 2553

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ราคาทุน   136,743 2,868,300 5,451,815 16,529,086 461,033 383,796 166,427 4,796,516 30,793,716

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,269,502) (2,421,676) (8,567,707) (335,357) (264,815) (116,309) - (12,975,366)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (22,573)  -  (2,200)  (1,136)  -  -  -  -  (25,909)  

ราคาตามบัญชี สุทธิ 114,170  1,598,798  3,027,939  7,960,243  125,676  118,981  50,118  4,796,516  17,792,441

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญช ี (113,133)  -  -  (644,627)  -  -  -  -  (757,760)  

ราคาตามบัญชี สุทธิ หลังปรับปรุง 1,037  1,598,798  3,027,939  7,315,616  125,676  118,981  50,118  4,796,516  17,034,681

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 1,037  1,598,798  3,027,939  7,315,616  125,676  118,981  50,118  4,796,516  17,034,681

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  2,088,024  -  -  20,071,888  -  -  -  -  22,159,912  

ซื้อสินทรัพย์ 1,192  21,305  47,373  2,097,438  95,270  52,340  30,511  1,080,370  3,425,799

จำาหน่ายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี - (3,424)  (13,322)  (15,182)  (6,832)  (7,225)  (648)  (42,880)  (89,513)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - 49,547  2,514,092  1,698,062  3,913  3  -  (4,269,549)  (3,932)  

ตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย -  -  (73)  (16,875)  (155)  (10)  (233)  (127,062)  (144,408)  

ส่วนปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน 88,831  (153,584)  (249,875)  186,070  (8,540)  (10,837)  (3,563)  (322,289)  (473,787)

ค่าเสื่อมราคา -  (247,446)  (417,526)  (1,294,298)  (40,267)  (42,105)  (25,701)  -  (2,067,343)  

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ 2,179,084  1,265,196  4,908,608  30,042,719  169,065  111,147  50,484  1,115,106  39,841,409  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน  2,179,084 2,667,833 7,546,729 50,985,700 454,655 359,240 170,696 1,115,106 65,479,043 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,402,637) (2,635,921) (20,941,845) (285,590) (248,093) (120,212) - (25,634,298)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (2,200) (1,136) - - - - (3,336)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ 2,179,084 1,265,196 4,908,608 30,042,719 169,065 111,147 50,484 1,115,106 39,841,409

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้

ส�านักงาน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ง

ปลูกสร้างที่ดิน

หน่วย: พันบาท
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งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2554

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ราคาทุน   81,877 99,688 234,817 2,784,630 120,847 27,400 32,669 45,685 3,427,613

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (95,456) (175,869) (2,764,607) (83,421) (26,891) (30,512) - (3,176,756)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (405) - - - - - - - (405)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ 81,472 4,232 58,948 20,023 37,426 509 2,157 45,685 250,452

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญช ี (81,472) - - - - - - - (81,472)

ราคาตามบัญชี สุทธิ หลังปรับปรุง - 4,232 58,948 20,023 37,426 509 2,157 45,685 168,980

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ หลังปรับปรุง - 4,232 58,948 20,023 37,426 509 2,157  45,685 168,980

ซื้อสินทรัพย ์ - - - 100 10,516 741 21,364 14,843 47,564

จำาหน่ายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี - - (486) (28) (1,000) - - - (1,514)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - - 1,989 - (15,087) 14 - (6,371) (19,455)

ตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย - - (628) - (507) - - (1,372) (2,507)

ค่าเสื่อมราคา - (1,150) (8,345) (4,145) (10,920) (184) (2,432) - (27,176)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธ ิ - 3,082 51,478 15,950 20,428 1,080 21,089 52,785 165,892

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน  - 99,688 216,110 1,787,142 104,972 21,651 39,476 52,785 2,321,824 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (96,606) (164,632) (1,771,192) (84,544) (20,571) (18,387) - (2,155,932)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ - 3,082 51,478 15,950 20,428 1,080 21,089 52,785 165,892 

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้

ส�านักงาน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ง

ปลูกสร้างที่ดิน

หน่วย: พันบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ราคาทุน   81,877 99,759 224,732 2,803,341 132,562 41,525 32,566 43,402 3,459,764

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (93,338) (169,453) (2,778,798) (104,033) (41,064) (26,940) - (3,213,626)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (405) - - - - - - - (405)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ 81,472 6,421 55,279  24,543 28,529 461 5,626 43,402  245,733

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญช ี (81,472) - - - - - - - (81,472)

ราคาตามบัญชี สุทธิ หลังปรับปรุง - 6,421 55,279  24,543 28,529 461 5,626 43,402 164,261

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธ ิ - 6,421 55,279  24,543 28,529 461 5,626 43,402 164,261

ซื้อสินทรัพย์ - - 322 - 10,046 480 103 19,868 30,819

จำาหน่ายสินทรัพย์ราคาตามบัญชี - - (7) - (596) (49) - - (652)

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - - 11,189 - 6,707 - - (15,732) 2,164

ตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย - - - - (13) - - (1,853) (1,866)

ค่าเสื่อมราคา - (2,189) (7,835) (4,520) (7,247) (383) (3,572) - (25,746)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ - 4,232 58,948 20,023 37,426 509 2,157 45,685 168,980

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

 (ปรับปรุงใหม่)

ราคาทุน  - 99,688 234,817 2,784,630 120,847 27,400 32,669 45,685 3,345,736 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (95,456) (175,869) (2,764,607) (83,421) (26,891) (30,512) - (3,176,756)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ - 4,232 58,948 20,023 37,426 509 2,157 45,685 168,980

 

 สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 1,403,034 1,290,211 - -

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (264,101) (136,252) - -

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,138,933 1,153,959 - -

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมจำานวน 122.09 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า  

3,869.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน 190.32 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,738.44 ล้านบาท) ได้นำาไปจดจำานองและจำานำา 

เพื่อเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกันเงินกู้ยืม (หมายเหตุข้อ 18)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนดังที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 31

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2553

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้

ส�านักงาน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

ส่วน
ปรับปรุง

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ง

ปลูกสร้างที่ดิน

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญช ี 16,823,361 11,265,089 - -

ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี 5,765,188 4,091,566 - -

    22,588,549 15,356,655 - -

13. ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและพัฒนารอตัดบัญชี และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 รายการเพิ่มขึ้นและตัดจำาหน่ายที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำาหรับการเปิดหน้าดิน  

โดยกลุ่มบริษัทได้แสดงค่าตัดจำาหน่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดไว้ภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท 

แสดงรายการเพิ่มขึ้นและตัดจำาหน่ายเป็นจำานวนสุทธิภายใต้กิจกรรมการดำาเนินงานในงบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 1 มกราคม

ราคาทุน  65,743,676 33,873,765

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (50,005,288) (29,885,629)

   ค่าเผื่อการด้อยค่า (381,733) (381,733)

ราคาตามบัญชี สุทธ ิ 15,356,655 3,606,403

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ 15,356,655 3,606,403

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 29,890,818 22,789,117

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 10) 3,485,146 12,902,754

ตัดจำาหน่ายระหว่างปี (27,046,218) (23,320,986)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ 902,148 (620,633)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธ ิ 22,588,549 15,356,655

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ราคาทุน  103,332,325 65,743,676

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (80,362,043) (50,005,288)

  ค่าเผื่อการด้อยค่า (381,733) (381,733)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธ ิ 22,588,549 15,356,655

  งบการเงินรวม

     พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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14. สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ

 รายการเคลื่อนไหวของสิทธิในเหมืองถ่านหินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

  งบการเงินรวม

     พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ   59,361,777 1,321,096

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากการซื้อบริษัทย่อย   111,830 -

ตัดจำาหน่ายระหว่างปี   (2,658,446) (577,338)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 10)   11,843,155 58,624,495

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ   3,316,111 (6,476)

ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ   71,974,427 59,361,777

15. โครงการระหว่างการพัฒนา

 รายการเคลื่อนไหวของโครงการระหว่างการพัฒนาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี 405,460 2,372,854 6,283 171,662

เพิ่มขึ้นระหว่างป ี 266,009 985,743 4,196 531,840

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - (51,090) - -

จำาหน่ายระหว่างปี - (2,328,895) - (697,219)

ตัดจำาหน่ายระหว่างปี (57,038) (483,907) (1,992) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ 23,699 (89,245) - -

ยอดคงเหลือปลายปี 638,130 405,460 8,487 6,283

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 งบการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 104 ล้านเหรียญสหรัฐ  

สกุลเงินหยวนจำานวน 122 ล้านหยวน และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจำานวน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ. 2553 สกุลเงินหยวน

จำานวน 130 ล้านหยวน และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจำานวน 26 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.05  

ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี ร้อยละ 5.79 ถึงร้อยละ 6.71 ต่อปี และร้อยละ 7.48 ต่อปี ตามลำาดับ (พ.ศ. 2553 ร้อยละ 5.52 ถึงร้อยละ 6.97 ต่อปี 

และร้อยละ 7.60 ต่อปี ตามลำาดับ) โดยมีกำาหนดชำาระคืนภายใน 1 ปี

 งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 104 ล้านเหรียญสหรัฐ 

มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.05 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยมีกำาหนดชำาระคืนภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18. เงินกู้ยืม สุทธิ

 เงินกู้ยืม ประกอบด้วย

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3,422,187 2,660,460  3,172,761  1,680,165

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สุทธิ 150,609 121,961  - -

รวมส่วนหมุนเวียน สุทธ ิ 3,572,796 2,782,421 3,172,761  1,680,165

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สุทธิ 55,216,307 75,207,579  45,200,534 52,899,688

ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง สุทธิ (Private Placement Notes) 7,098,891 - - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สุทธิ 886,169 945,135  - -

รวมส่วนไม่หมุนเวียน สุทธ ิ 63,201,367        76,152,714  45,200,534 52,899,688

รวมเงินกู้ยืม สุทธิ 66,774,163 78,935,135 48,373,295 54,579,853

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินกู้ยืมสกุลเงินบาท 7,000,000 15,300,000 7,000,000 10,800,000

เงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ 51,947,343 62,893,104 41,522,945 43,929,635

รวม   58,947,343 78,193,104 48,522,945 54,729,635

หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืมตัดจำาหน่าย (308,849) (325,065) (149,650) (149,782)

    58,638,494 77,868,039 48,373,295 54,579,853

หัก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่วนที่หมุนเวียน (3,422,187) (2,660,460) (3,172,761) (1,680,165)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สุทธ ิ 55,216,307 75,207,579 45,200,534 52,899,688

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8,719,656 6,271,329 469,840 832,037

เจ้าหนี้อื่น 2,000 22,339 2,000 6,648

เจ้าหนี้อนุพันธ์ทางการเงิน 211,929 - 229,633 -

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 291,702 257,621 14,360 16,981

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 204,392 180,081 12,701 21,243

เจ้าหนี้คำ้าประกันผลงาน 88,107 70,080 204 204

เงินปันผลค้างจ่าย 23,791 1,381,842 22,211 1,380,953

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,541,577 8,183,292 750,949 2,258,066

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 เงินกู้ยืมของบริษัทใหญ่เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทจำานวน 7,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน  

10,800 ล้านบาท) และสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 1,304.44 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2553 จำานวน 1,495.50 ล้านเหรียญสหรัฐ)  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 สกุลเงินบาท
 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 1,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX 3 เดือนบวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ และมี

กำาหนดชำาระคืนทุก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 5,500 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย THBFIX บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่และมีกำาหนด 

ชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่  

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่  

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 350 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุกปี โดยเริ่มวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 44.44 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน โดยเริ่มวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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 เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 125.74 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ. 2553 จำานวน 241.74 

ล้านเหรียญสหรัฐ) และสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจำานวน 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ. 2553 จำานวน 380 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจำานวน 25.74 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นภายใน พ.ศ. 2556

 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราดอกเบี้ย BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่  

และมีกำาหนดชำาระคืนทุก 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

 เงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐที่มีหลักประกันจำานวน 25.74 ล้านเหรียญสหรัฐ คำ้าประกันโดยการจำานองสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

แห่งหนึ่งในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุข้อ 12)

 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
 • เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันจำานวน 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย มีอัตราดอกเบี้ย BBSY บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่  

และมีกำาหนดชำาระคืนทั้งจำานวนภายในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยสรุปได้ดังนี้

สกุลเงินบาท 3.90 2.66

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 2.24 2.22

สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย 6.74 7.24

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัท มีดังต่อไปนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

• ณ อัตราคงที่ - - - -

• ณ อัตราลอยตัว 58,947,343 78,193,104 48,522,945 54,729,635

รวมเงินกู้ยืม 58,947,343 78,193,104 48,522,945 54,729,635

หน่วย: พันบาท

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

    อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ
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 ระยะเวลาการครบกำาหนดของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ครบกำาหนดภายใน 1 ปี  3,422,187 2,660,460 3,172,761 1,680,165

ครบกำาหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 50,025,156 66,532,644 39,850,184 44,049,470

ครบกำาหนดเกินกว่า 5 ป ี 5,500,000 9,000,000 5,500,000 9,000,000

รวมเงินกู้ยืม 58,947,343 78,193,104 48,522,945 54,729,635

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ 77,868,039 14,745,031 54,579,853 6,655,323

กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี 3,744,165 68,225,952 3,051,680 51,057,744

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย - 8,919,753 - -

จ่ายชำาระคืนระหว่างปี (25,701,938) (13,629,714) (11,260,111) (3,200,000)

จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม (60,949) (356,917) (31,438) (144,231)

ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม 77,165 52,369 31,570 14,966

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,712,012 (88,435) 2,001,741 196,051

ยอดคงเหลือปลายปี สุทธ ิ 58,638,494 77,868,039 48,373,295 54,579,853

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

 งบการเงินรวม
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้จ่ายชำาระเงินกู้ยืมจำานวน 7,500 ล้านบาท จำานวน 285 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 8,643.68 ล้านบาท และจำานวน 201.47 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับ 6,486.97 ล้านบาท  

ก่อนวันที่ครบกำาหนดตามสัญญา

 งบการเงินเฉพาะบริษัท
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้จ่ายชำาระเงินกู้ยืมจำานวน 3,500 ล้านบาท และจำานวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

หรือเทียบเท่ากับ 6,063.24 ล้านบาท ก่อนวันที่ครบกำาหนดตามสัญญา

 กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและข้อจำากัดบางประการตามที่ได้กำาหนดไว้ อาทิเช่น การดำารงอัตราส่วนของหนี้ต่อส่วน 

ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Notes)
 ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นตราสารหนี้ระยะยาวประเภทไม่มีหลักประกันจำานวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็น 

การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตราสารหนี้นี้มีอายุระหว่าง 10 ปีถึง 15 ปี และมีอัตรา

ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  

คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.55 ต่อปี

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
 จำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน มีดังต่อไปนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ครบกำาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 225,460 151,692 - - 

ครบกำาหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 1,094,466 1,001,980 - -

    1,319,926 1,153,672 - -

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าทางการเงิน (283,148) (86,576) - -

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,036,778 1,067,096 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

• ส่วนที่หมุนเวียน 150,609 121,961 - -

• ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 886,169 945,135 - -

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,036,778 1,067,096 - -

 มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ครบกำาหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 150,609 121,961 - -

ครบกำาหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 886,169 945,135 - -

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,036,778 1,067,096 - -

19. หุ้นกู้ สุทธิ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หุ้นกู้ในประเทศ 23,800,000 10,300,000 23,800,000 10,300,000

หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้ตัดจำาหน่าย (46,159) (19,546) (46,159) (19,546)

    23,753,841 10,280,454 23,753,841 10,280,454

หัก ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดไถ่ถอนในหนึ่งป ี (2,000,000) (1,500,000) (2,000,000) (1,500,000)

หุ้นกู้ สุทธ ิ 21,753,841 8,780,454 21,753,841 8,780,454

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ 10,280,454 13,573,953 10,280,454 13,573,953

ออกหุ้นกู้  15,000,000 - 15,000,000 -

จ่ายคืนหุ้นกู้ระหว่างปี (1,500,000) (3,300,000) (1,500,000) (3,300,000)

ค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ (35,465) - (35,465) -

ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู ้ 8,852 6,501 8,852 6,501

ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ 23,753,841 10,280,454 23,753,841 10,280,454

 อตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิถวัเฉลีย่ถ่วงนำ้าหนกัของหุน้กูข้องกลุม่บรษิทัหลงับนัทกึผลของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ คอื อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 5.12 ต่อปี (พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.86 ต่อปี)

 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

• ณ อัตราคงที่ 23,800,000 10,300,000 23,800,000 10,300,000

• ณ อัตราลอยตัว - - - -

รวมหุ้นกู ้ 23,800,000 10,300,000 23,800,000 10,300,000

 ระยะเวลาครบกำาหนดของหุ้นกู้ มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ครบกำาหนดภายใน 1 ป ี 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000

ครบกำาหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ป ี 6,800,000 6,700,000 6,800,000 6,700,000

ครบกำาหนดเกินกว่า 5 ป ี 15,000,000 2,100,000 15,000,000 2,100,000

รวมหุ้นกู้  23,800,000 10,300,000 23,800,000 10,300,000

 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและข้อจำากัดบางประการตามที่ได้ 

กำาหนดไว้ อาทิเช่น การดำารงอัตราส่วนของหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

20. ส�ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

 สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่แสดงในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนจำานวน 82.56 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับ 

2,658.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน 72.66 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากับ 2,232.37 ล้านบาท) เป็นสำารองค่าใช้จ่าย 

พนักงานสำาหรับการลาหยุดประจำาปี การลาป่วย และ Long Service Leave ตามข้อกำาหนดของประเทศออสเตรเลีย

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท



142 บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

 การเปลี่ยนแปลงของสำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุมีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ยอดคงเหลือต้นป ี 621,000 601,724 254,455 273,227

จำานวนที่บันทึกเพิ่มในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 157,107 119,471 12,100 20,626

จ่ายระหว่างปี (92,969) (71,841) (17,382) (39,398)

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 18,769 (28,354) - -

ยอดคงเหลือปลายป ี 703,907 621,000 249,173 254,455

 ข้อสมมติฐานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) มีดังนี้

 อัตราคิดลด   ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 10.75

 อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 10.00  

 อัตราการลาออก  ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 8.00 

 เกษียณอาย ุ   55 ปี ถึง 60 ปี

21. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 รายการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม

     ผลต่างจาก

   ส่วนเกินจาก การเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า

   การลดสัดส่วน มูลค่ายุติธรรม  งบการเงินของ

   การลงทุน ของหลักทรัพย์ บริษัทที่อยู่

   ในบริษัทย่อย เผื่อขาย ในต่างประเทศ รวม

      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 7,667,014 4,456,799 (2,843,582) 9,280,231

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุข้อ 11) - (4,594,394) - (4,594,394)

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน - - 61,605 61,605

ลดลงจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (906,916) - (1,085,967) (1,992,883)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 6,760,098 (137,595) (3,867,944) 2,754,559

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุข้อ 11) - 2,898 - 2,898

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน - - (168,264) (168,264)

ลดลงจากการปิดบริษัทย่อย - - 64,005 64,005

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 6,760,098 (134,697) (3,972,203) 2,653,198

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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     ส่วนเกิน

   จ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 271,747,855 2,717,479 5,058,329 7,775,808

การออกหุ้น - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 271,747,855 2,717,479 5,058,329 7,775,808

การออกหุ้น - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  271,747,855 2,717,479 5,058,329 7,775,808

  งบการเงินเฉพาะบริษัท

     พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นป ี   1,894 (171,020)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุข้อ 11)   6,822 172,914

ยอดคงเหลือปลายปี   8,716 1,894

22. ทุนเรือนหุ้น

 ทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 4,585,671 4,385,501 1,084,664 633,748

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ์ 6,066,439 2,223,702 23,770 14,056

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ และโครงการระหว่างพัฒนา 561,698 740,837 2,507 -

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและค่าเปิดหน้าดินตัดจำาหน่าย 27,046,218 18,926,351 - -

ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 876,743 878,138 44,772 48,829

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ - (405) - (405)

ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน 7,922 571 7,922 -

ค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า 1,205,914 791,509 12,925 (1,550)

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,609) (30,914) (20,609) (30,914)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หุ้นสามัญจำานวน 271,747,855 หุ้น (พ.ศ. 2553 จำานวน 271,747,855 หุ้น) มีราคามูลค่าที่ตราไว้ 

หุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2553 หุ้นละ 10 บาท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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24. ภาษีเงินได้

 กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์ 

หรือหนี้สิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 คำานวณจากกำาไรสุทธิทางภาษีซึ่งไม่รวม 

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า โดยมีอัตราภาษีดังนี้

 ประเทศไทย   ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30

 ประเทศสิงคโปร์  ร้อยละ 17

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร้อยละ 25

 สาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 7.5 ถึงร้อยละ 15

 สาธารณรัฐมอริเชียส ร้อยละ 15

 ประเทศออสเตรเลีย  ร้อยละ 30

 ประเทศมองโกเลีย  ร้อยละ 25

 ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ภาษีเงินได้สำาหรับปี 8,097,688 3,100,130 - -

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินปันผล 407,964 632,718 - -

รวมภาษีเงินได้ 8,505,652 3,732,848 - -

 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำาหรับเงินปันผลเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับ โดยเงินปันผลดังกล่าว 

ไม่ถือเป็นรายได้ทางภาษีในการคำานวณภาษีเงินได้ ดังนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจึงไม่สามารถขอคืนได้

25. ก�าไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยการหารกำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถ่วงนำ้าหนักที่ชำาระ 

และออกในระหว่างปี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

    (ปรับปรุงใหม่) 

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท) 20,059,830 24,880,171 7,863,566 5,382,910

จำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น) 271,747,855 271,747,855 271,747,855 271,747,855

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 73.82 91.56 28.94 19.81

 กลุ่มบริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย: พันบาท
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กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท) 20,059,830 24,880,171 7,863,566 5,382,910

จำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก (หุ้น) 271,747,855 271,747,855 271,747,855 271,747,855

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 73.82 91.56 28.94 19.81

26. ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

งบการเงินรวม พ.ศ. 2554

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 4,646,450 73,598,773 - 32,638,773 - 5,634,700 (4,114,604) 112,404,092

ผลการดำาเนินงานตามส่วนงาน 3,941 22,914,164 - 4,084,724 - 309,608 (352,621) 26,959,816

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้        (4,363,204)

รายได้อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได้        9,576,320

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า - - 18,568 - 1,920,059 - - 1,938,627

กำาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน        3,509,794

ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน        (321,867)

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน        (3,395,935)

ภาษีเงินได้         (8,505,652)

ก�าไรสุทธิส�าหรับป ี        25,397,899

สินทรัพย์ของส่วนงาน 3,967,846 41,115,138 13,065,983 36,548,661 7,659,897 8,010,541 (473,487) 109,894,579

สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้        115,115,748

สินทรัพย์รวม        225,010,327

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
และประเทศ
มองโกเลีย

 

ประเทศ
ออสเตรเลียประเทศไทย

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ส่วนงานถ่านหินและแร่อุตสาหกรรม ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า

การตัดบัญขี
รายการ

ระหว่างกัน รวมประเทศไทย
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

หน่วย: พันบาท
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งบการเงินรวม พ.ศ. 2553 (ปรับปรุงใหม่)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายได้จากส่วนงานธุรกิจ 1,734,982 53,154,947 - 6,497,845 - 5,000,462 (1,102,921) 65,285,315

ผลการดำาเนินงานตามส่วนงาน (462,712) 12,664,590 - 1,121,646 - 541,823 (116,079) 13,749,268

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได ้        (4,334,493)

รายได้อื่นที่ไม่สามารถปันส่วนได ้        17,773,086

ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า - - 3,212,855 - 2,904,128 - - 6,116,983

กำาไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน        186,929

ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน        (939,944)

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน        (1,974,542)

ภาษีเงินได้         (3,732,848)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี        26,844,439

สินทรัพย์ของส่วนงาน 3,219,714 26,392,765 23,315,841 28,975,600 7,672,727 7,614,780 (235,289) 96,956,138

สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได ้        96,165,568

สินทรัพย์รวม        193,121,706

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ประเทศ
ออสเตรเลียประเทศไทย

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

ส่วนงานถ่านหินและแร่อุตสาหกรรม ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า

การตัดบัญขี
รายการ

ระหว่างกัน รวมประเทศไทย
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

27. เงินปันผลจ่าย

 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี พ.ศ. 2553  

ในอัตราหุ้นละ 8 บาท สำาหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำานวน 271,538,297 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,172 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล

ดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

 ที่ประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2554  

ในอัตราหุ้นละ 9 บาท สำาหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำานวน 271,665,797 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,445 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล

ดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

 ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี พ.ศ. 2552  

ในอัตราหุ้นละ 8 บาท สำาหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำานวน 269,031,401 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,152 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล

ดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

 ที่ประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2553  

ในอัตราหุ้นละ 8 บาท สำาหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำานวน 267,935,287 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,143 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผล

ดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 ที่ประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษของ 

ปี พ.ศ. 2553 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท สำาหรับหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำานวน 268,209,312 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,341 ล้านบาท  

ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554 ดังนั้น บริษัทบันทึกเป็นเงินปันผลค้างจ่าย และแสดง 

ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย: พันบาท
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28. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเบี้ยประชุมกรรมการ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

ของกรรมการของกลุ่มบริษัทเป็นจำานวนเงิน 188.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน 100.96 ล้านบาท)

29. ส�ารองตามกฎหมาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม สำารองตามกฎหมายประกอบด้วย 

 งบการเงินรวม พ.ศ. 2554

      ยอดคงเหลือ

   ยอดคงเหลือต้นปี จัดสรรระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ปลายปี

      
สำารองตามกฎหมาย 

• ของเฉพาะบริษัท 354,051 - - 354,051

• ของบริษัทย่อย 1,515,610 46,766 (1,240) 1,561,136

    1,869,661 46,766 (1,240) 1,915,187

 งบการเงินรวม พ.ศ. 2553

      ยอดคงเหลือ

   ยอดคงเหลือต้นปี จัดสรรระหว่างปี ลดลงระหว่างปี ปลายปี

สำารองตามกฎหมาย 

• ของเฉพาะบริษัท 354,051 - - 354,051

• ของบริษัทย่อย 1,068,316 447,294 - 1,515,610  

    1,422,367 447,294 - 1,869,661

 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไร

สุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำารอง 

ตามกฎหมายดังกล่าวห้ามนำาไปจ่ายเงินปันผล

 ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ตั้งทุนสำารองตามกฎหมายไว้เต็มจำานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

30. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่า 

จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำาดับ 

ถดัไป บรษิทัร่วมและบคุคลทีเ่ป็นเจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสำาคญัเหนอืกจิการ ผูบ้รหิารสำาคญั 

รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคล 

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

การขายสินค้าและการให้บริการแก่บริษัทย่อย - - 10,227 58,455 

ค่าซื้อสินค้าและต้นทุนการรับบริการจากบริษัทย่อย - - 1,869,548 307,647

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 7,846,133 6,262,875

รายได้ค่าบริหารจัดการ

• บริษัทย่อย - - 1,430,479 1,147,656

• กิจการร่วมค้า 34,918 28,417 - -

รวมรายได้ค่าบริหารจัดการ 34,918 28,417 1,430,479 1,147,656

ดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อย - - 1,788,484 950,368

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ทำาสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการจัดการและ 

ให้คำาปรึกษาแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็นการให้บริการบริหารจัดการ (Management Services) และการให้ 

คำาปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการด้านการขนส่ง (Marketing and Logistics Advisory Services) ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทย่อย 

ต้องชำาระค่าบริการสำาหรับการให้บริการทั่วไปจำานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อไตรมาส และการให้คำาปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการ 

ด้านการขนส่งในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายถ่านหินขั้นต้น (Gross Coal Sales)

  รายการระหว่างบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคา ดังนี้

 • การขายสินค้าและการบริการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยคิดราคาโดยใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก

 • รายได้ค่าบริหารจัดการเป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถ 

ดำาเนินธุรกิจได้ตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากปริมาณการให้บริการและอัตราที่กำาหนดตามข้อกำาหนดในสัญญา

 • สำาหรับเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย กลุ่มบริษัทคำานวณดอกเบี้ยโดยคำานึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มาถัวเฉลี่ย 

บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี สำาหรับบริษัทย่อยในประเทศ และบวกร้อยละ 2 ต่อปี สำาหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ

หน่วย: พันบาท
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ลูกหนี้การค้าบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 6) - - - 99,492

ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย - - 1,976,345 636,902

ลูกหนี้อื่น

• บริษัทย่อย - - 194,282 168,229

• กิจการร่วมค้า 6,258 16,280 - -

    6,258 16,280 194,282 168,229

รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,258 16,280 2,170,627 805,131

เงินปันผลค้างรับ

• บริษัทย่อย - - 8,943,399 4,552,395

• กิจการร่วมค้า 6,087,898 5,755,010 - -

รวมเงินปันผลค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,087,898 5,755,010 8,943,399 4,552,395

 เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

เงินทดรองจ่าย

• บริษัทย่อย - - 308,703 854,478

• กิจการร่วมค้า 4,451 239,915 59 28

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4,451 239,915 308,762 854,506

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 71,407,259 63,070,341

 ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 1,815 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจำานวน 14,148 

ล้านบาท (พ.ศ. 2553 จำานวน 1,786 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจำานวน 9,465 ล้านบาท) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

1.04 ถึงร้อยละ 4.20 ต่อปี (พ.ศ. 2553 ร้อยละ 2.03 ถึงร้อยละ 5.50 ต่อปี) และมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัท

จะไม่เรียกชำาระคืนจนกว่าบริษัทย่อยจะมีความสามารถในการจ่ายชำาระ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 เจ้าหนี้การค้าจากบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าจากบริษัทย่อย - - 137,632 -

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินทดรองรับ

• บริษัทย่อย - - 759 2,045

• กิจการร่วมค้า 266 - 195 -

รวมเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 266 - 954 2,045

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

31. ภาระผูกพัน สัญญาที่ส�าคัญ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

   ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

   (สกุลเงินในสัญญา) (สกุลเงินในสัญญา) (สกุลเงินในสัญญา) (สกุลเงินในสัญญา)

Letters of Guarantee

• เหรียญสหรัฐ 1.68 6.26 - -

• บาท  104.71 106.23 52.41 53.93

• อินโดนีเซียนรูเปียะห์ 418,494.72 684,178.00 - -

• เหรียญออสเตรเลีย 126.72 113.90 - -

Letters of Credit

• เหรียญสหรัฐ 219.78 212.12 204.24 204.24

ยอดคงเหลือต้นปี - 360 63,070,341 13,942,120

ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - 520,000 25,015,490 50,559,887

รับชำาระคืนระหว่างปี - (520,360) (19,298,751) (544,872)

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - - 2,620,179 (886,794)

ยอดคงเหลือปลายป ี - - 71,407,259 63,070,341

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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 สัญญาที่ส�าคัญ
 ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ทำาสัญญาการให้บริการขนเถ้าถ่านหินจากบริเวณใต้ไซโลในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าของบริษัท 

โกลว์ เอสพีพี 3 จำากัด ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่ขนย้ายเถ้าถ่านหิน

จากสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ได้กำาหนดอัตราค่าจ้างตามปริมาณที่ขนได้ โดยมีระยะเวลา 15 ปีนับจากวันที่เริ่มดำาเนินการวันที่ 17 มีนาคม  

พ.ศ. 2542

 ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้ทำาสัญญาทำาเหมืองและจำาหน่ายถ่านหินลิกไนต์ ณ เหมืองบ้านสระ อำาเภอเชียงม่วน  

จังหวัดพะเยากับกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ซึ่งบริษัทย่อยจะได้สิทธิรับช่วงการทำาเหมืองเป็นเวลา 22 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 

พ.ศ. 2539 และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

 ค) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทำาสัญญาว่าจ้างการทำาเหมืองถ่านหิน (Mining Services Contracts) กับบริษัทในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย โดยสัญญาแต่ละสัญญามีการกำาหนดอัตราการว่าจ้างและปัจจัยต่าง ๆ  ที่ใช้ในการกำาหนดราคา โดยมูลค่าของสัญญาจะขึ้นอยู่กับ

ปริมาณการขุดดินและถ่านหินที่ผลิตได้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

 ง) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทำาสัญญาซื้อนำ้ามันกับบริษัทอื่นแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีปริมาณ 

ตามสัญญารวมทั้งสิ้น 216 ล้านลิตร โดยใช้ราคา ณ วันที่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีปริมาณคงเหลือที่จะส่งมอบ 

อีกจำานวน 154 ล้านลิตร ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่ต้องคำ้าประกันจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายร้อยละ 105 ของปริมาณนำ้ามัน 

ที่ต้องการในหนึ่งเดือน

 จ) บรษิทัย่อยในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีได้ทำาสญัญาการแบ่งผลประโยชน์ในเหมอืงถ่านหนิ (Production Share Contract) กบัรฐับาลของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อแบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลร้อยละ 13.50 ของปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้ทั้งหมด

 ฉ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ได้รับสิทธิในการทำาเหมืองต้องจ่ายค่า Exploitation ในอัตราระหว่างร้อยละ 3  

ถึงร้อยละ 7 ของยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย

 ช) ภายใต้สัญญาการทำาเหมือง (Coal Agreement) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องมีการลงทุนในกิจกรรมสำารวจ 

อย่างน้อย 10 เหรียญสหรัฐต่อ 1 Hectare และหลังจาก 36 เดือนจากวันที่เริ่มการสำารวจ ถ้าบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำาหนด  

บริษัทย่อยอาจจะต้องยื่นหนังสือคำ้าประกันเท่ากับยอดคงเหลือที่ยังขาดไปจากภาระทั้งหมดที่กำาหนด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเห็นว่า 

บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ตามที่กำาหนดในสัญญาการทำาเหมือง

 ซ) ภายใต้สัญญาการทำาเหมือง (Coal Agreement) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายค่า Dead-rent ให้กับ

รัฐบาลตลอดอายุของสัญญา ค่า Dead-rent คำานวณโดยอิงพื้นที่และอัตราที่กำาหนดในสัญญา ทั้งนี้สำาหรับช่วงก่อนการผลิต ภาษีที่ดิน 

และสิ่งปลูกสร้างจะมีมูลค่าเท่ากับค่า Dead-rent และสำาหรับช่วงการผลิตถ่านหิน บริษัทย่อยต้องจ่ายชำาระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เท่ากับค่า Dead-rent บวกอัตราส่วนเพิ่มร้อยละ 0.15 ของยอดขายขั้นต้นจากการดำาเนินธุรกิจเหมือง

 ฌ) บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ดำาเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการทำาป่าไม้ในบริเวณเขตป่าสงวนมีภาระที่จะต้องชำาระ 

ค่าธรรมเนียมจำานวนระหว่าง 1.2 ถึง 3.0 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ต่อ 1 Hectare

 ญ) บริษัทย่อยสามแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทำาสัญญาตัวแทนกับบุคคลภายนอกเพื่อทำาการตลาดลูกค้า โดยตัวแทนจะได้รับ 

ค่านายหน้าเป็นอัตราร้อยละจากยอดขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้านั้น

 ฎ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ทำาสัญญาเช่ารถ โดยสัญญามีมูลค่าคงเหลือเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 55,050 ล้าน 

อินโดนีเซียนรูเปียะห์

 ฏ) บริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำาสัญญาขายกระแสไฟฟ้าและไอนำ้ากับหน่วยงานท้องถิ่นในปริมาณและราคาที่กำาหนด

ไว้ในสัญญาขายกระแสไฟฟ้าและไอนำ้า (Power Purchase Agreement - PPA และ Stream Purchase Agreement - SPA) ซึ่งสัญญา 

ดังกล่าวทำาเป็นรายปี

 ฐ) บริษัท Hongsa Power Company Limited (กิจการร่วมค้า) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

นอกจากนี้ยังได้ลงนามในสัญญา Credit Facilities กับสถาบันการเงิน 9 แห่ง โดยกำาหนดวงเงินกู้ยืมเบื้องต้นเป็นจำานวนเงินประมาณ  

2,783 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 94,620 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้า
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 คดีฟ้องร้อง
 ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำานวน 1,070 ล้านอินโดนีเซียนรูเปียะห์ สำาหรับ 

ค่าชดเชยการใช้ที่ดินต่อศาล ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีความผิด แต่โจทก์ 

ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำาตัดสินของศาลอุทธรณ์ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท 

มีความเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่บริษัทย่อยดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าชดเชย ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดี 

ดังกล่าวในงบการเงิน

 ข) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บคุคลและกลุม่บรษิทัซึง่เคยเป็นผูร่้วมพฒันาโครงการเหมอืงถ่านหนิและโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว (“โครงการหงสา”) กบับรษิทัและบรษิทัย่อย ได้เป็นโจทก์ฟ้องบรษิทัและบรษิทัย่อยสองแห่งในคดแีพ่งในเรือ่งทีบ่รษิทัและบรษิทั

ย่อยกระทำาละเมดิต่อโจทก์เกีย่วกบัการพฒันาโครงการหงสา โดยเรยีกร้องให้บรษิทัและบรษิทัย่อยชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่โจทก์เป็นเงนิ 63,500 

ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย

  กลุ่มบริษัทได้ให้การปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ตามฟ้องและได้ฟ้องแย้งโจทก์ต่อศาลแพ่งเรียกร้องให้โจทก์ร่วมกันชำาระ 

ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาพัฒนาโครงการหงสาให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นจำานวนเงิน 4,487 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเพ่ง แต่ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัท 

ได้ให้ความเห็นว่าไม่มีเหตุที่กลุ่มบริษัทจะต้องรับผิดชำาระค่าเสียหายตามที่โจทก์ฟ้องร้องแต่อย่างใด ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้บันทึกหนี้สิน

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวในงบการเงิน

 ค) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของบริษัทผู้ซื้อเงินลงทุน 

จากบริษัทย่อยดังกล่าว โดยโจทก์ฟ้องว่าการดำาเนินการซื้อขายดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลสั่งให้การซื้อขายเป็นโมฆะ  

พร้อมทั้งเรียกร้องให้บริษัทย่อยและบริษัทผู้ซื้อร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 302.55 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทย่อยดังกล่าว 

ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ และขณะนี้คดียังอยู่ในขั้นตอนการพิจาณาคดีชั้นศาล ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าไม่มีเหตุที่บริษัท

ย่อยต้องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าว ดังนั้น บริษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่ได้บันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดังกล่าวในงบการเงินรวม

 ง) ผู้รับจ้างรายหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำานวนเงิน 1.42 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ต่ออนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ขบวนของอนุญาโตตุลาการยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

นอกเหนือจากการส่งหนังสือถึงบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลการเรียกร้องดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระ

สำาคัญต่องบการเงิน

 อื่น ๆ
 ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานทางภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (“Directorate General of Tax - DGT”) แจ้งผลการประเมิน

ภาษีสำาหรับปี พ.ศ. 2551 แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นจำานวนเงิน 16.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ฝ่ายบริหารของบริษัท

ย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินและได้ยื่นหนังสือชี้แจงแก่ DGT ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายบริหารเชื่อว่าสามารถ 

ชี้แจงกับ DGT ได้และผลการตรวจสอบทางภาษีจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

 นอกจากนี้ บริษัทย่อยอีกสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางภาษี ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ผลของ 

การตรวจสอบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลการตรวจสอบทางภาษีจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

 

 ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวมจำานวน  

118.21 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ. 2553 จำานวน 43.70 ล้านเหรียญออสเตรเลีย)
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 ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญาขายถ่านหิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียมีภาระผูกพันที่จะขายถ่านหินอันเกิดจากสัญญาขายถ่านหิน

จำานวน 24.70 ล้านตัน (พ.ศ. 2553 จำานวน 59.30 ล้านตัน) โดยราคาขายอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่งถ่านหินเหล่านี้จะถูกส่งมอบภายใน  

พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2553 ภายใน พ.ศ. 2564) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียมีภาระผูกพันที่จะขายถ่านหินอันเกิดจากสัญญาขายถ่านหิน 

ระยะยาวจำานวน 3.90 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (พ.ศ. 2553 จำานวน 3.90 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ให้กับ NSW Government Statutory 

Bodies, Delta Electricity และ Eraring Energy 

32. เครื่องมือทางการเงิน

 กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานำ้ามัน และความเสี่ยงจากสินเชื่อ

 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา

ในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

 กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

 ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  กลุม่บรษิทับรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้โดยใช้วธิกีารต่าง ๆ  รวมถงึการจดัสรรเงนิกูย้มืทัง้ทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละลอยตวั 

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ รวมถึงทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะเจาะจงแล้วแต่กรณี  

เมื่อผู้บริหารพิจารณาว่าเหมาะสม

 

  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Contracts)
  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นสัญญาที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำาหรับหุ้นกู้และเงินกู้ยืมซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยดังนี้

  • สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำาหรับหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำานวน 2,500 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว

  จ�านวนเงิน  อัตรา อัตรา

  ตามสัญญา ระยะเวลา ดอกเบี้ยคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว

 ล�าดับที่ (ล้านบาท) ที่มีผลบังคับใช้ (ต่อปี) (ต่อปี) เงื่อนไขการช�าระ

 1. 1,000 19 มีนาคม พ.ศ. 2552 -     ร้อยละ 8.00 THB-THBFIX-REUTERS  ครบกำาหนดทุก 6 เดือน

   16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

 2. 1,000 16 มกราคม พ.ศ. 2552 -  ร้อยละ 8.00  THB-THBFIX-REUTERS ครบกำาหนดทุก 6 เดือน

   16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

 3. 500 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 -  ร้อยละ 8.00  THB-THBFIX-REUTERS  ครบกำาหนดทุก 6 เดือน

   16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  6 เดือน บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่
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  • สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำาหรับเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

  จ�านวนเงิน  อัตรา อัตรา

  ตามสัญญา ระยะเวลา ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยคงที่

 ล�าดับที่ (ล้านบาท) ที่มีผลบังคับใช้ (ต่อปี) (ต่อปี) เงื่อนไขการช�าระ

 1. 10 14 มกราคม พ.ศ. 2553 - LIBOR บวก ร้อยละ 3.30 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน  

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่ 

 2. 10 19 มกราคม พ.ศ. 2553 -    LIBOR บวก ร้อยละ 3.25 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่

 3. 10 4 มีนาคม พ.ศ. 2553 -    LIBOR บวก   ร้อยละ 3.00 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่

 4. 5 21 เมษายน พ.ศ. 2553 -    LIBOR บวก   ร้อยละ 3.00 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่

 5. 5 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - LIBOR บวก ร้อยละ 2.945 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  อัตราส่วนเพิ่มคงที่

 6. 10 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -     LIBOR บวก ร้อยละ 2.505 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่

 7. 10 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -    LIBOR บวก   ร้อยละ 2.505 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่

 8. 10 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 -   LIBOR บวก    ร้อยละ 2.299 ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 อัตราส่วนเพิ่มคงที่

  • สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Option Collar Contracts) สำาหรับเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจำานวน  

140 ล้านเหรียญออสเตรเลีย จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

  จ�านวนเงิน  อัตรา อัตรา

  ตามสัญญา ระยะเวลา ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยคงที่

 ล�าดับที่ (ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ที่มีผลบังคับใช้ (ต่อปี) (ต่อปี) เงื่อนไขการช�าระ

 1. 140 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 -  BBSY  อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ครบกำาหนดทุก 3 เดือน

   17 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ไม่เกินร้อยละ 6.36 ต่อปี 

     และไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 5.14 ต่อปี
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  มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
  มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เป็น (หนี้สิน) (243,878) (101,381) (81,412) (101,381)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำานวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญานี้  

ด้วยเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวิธี Natural Hedge ในการดำาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ โดยเน้นการสร้างความสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนจากสถานะโดยรวมของกลุ่มและมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งคราว

  กลุ่มบริษัทมีทั้งสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินต่างประเทศ ฝ่ายบริหารได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยใช้วิธี Natural Hedge นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทยังเข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี

  กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 

แลกเปลี่ยน โดยใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศโดยทั่วไป

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีระยะเวลาครบกำาหนดภายใน 1 ปี โดยมีจำานวน

เงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่จะได้รับและอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญามีดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

พ.ศ. 2554 สัญญาซื้อ จำานวน 4.56 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตรา 31.74 บาท 

 ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และสัญญาขาย จำานวน 497.16 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ที่อัตรา 30.27 - 31.99 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจำานวน 

 111.95 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตรา 8,653 - 9,530 อินโดนีเซียนรูเปียะห์ 

 ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจำานวน 745 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ที่อัตรา 1 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 0.9306 เหรียญสหรัฐ   

(พ.ศ. 2553 สัญญาขาย จำานวน 457.26 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 ที่อัตรา 29.62 - 32.55 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจำานวน 

 54 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตรา 8,973 - 9,220 อินโดนีเซียนรูเปียะห์ 

 ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และจำานวน 546.50 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ที่อัตรา 1 เหรียญออสเตรเลีย ต่อ 1.0158 เหรียญสหรัฐ)   44,182,175 32,120,567 7,494,549 7,256,135

    44,182,175 32,120,567 7,494,549 7,256,135

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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  มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
  มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน) 731,033 1,991,036 (202,472) (63,479)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคำานวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญานี้ 

ด้วยเสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  สัญญา Cross Currency Swap
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้ทำาสัญญา Cross Currency Swap กับสถาบันการเงินเพื่อช่วยในการบริหาร 

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยโดยเฉพาะเจาะจงสำาหรับหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท 

จำานวน 4,700 ล้านบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 154.28 ล้านเหรียญสหรัฐที่อัตราดอกเบี้ยในช่วงร้อยละ 4.14 ถึงร้อยละ 6.39  

ต่อปี โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569

  มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
  มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญา Cross Currency Swap ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

สัญญา Cross Currency Swap ที่เป็น (หนี้สิน) (780,544) - (780,544) -

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

  มลูค่ายตุธิรรมของสญัญา Cross Currency Swap คำานวณโดยใช้ข้อมลูจากสถาบนัการเงนิทีก่ลุม่บรษิทัได้ทำาสญัญานีด้้วยเสมอืนว่า 

ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ค) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน
  กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการลดความผันผวนของราคาถ่านหินในการดำาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเน้น 

การสร้างความสมดุลของราคาถ่านหินจากสถานะโดยรวมของกลุ่มบริษัทจากการทำาสัญญาขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการใช้ 

เครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งคราวแล้วแต่กรณี

  กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิน 

โดยใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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  สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน (Coal Swap Contracts) 
  สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินมีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาถ่านหินโดยทั่วไป

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินซึ่งไม่มีการส่งมอบจริง โดยมีสัญญาแลกราคาขาย

ถ่านหินที่เปิดสถานะไว้จำานวน 3,750,000 ตัน ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 103.00 ถึง 129.20 เหรียญสหรัฐต่อตัน สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา

ครบกำาหนดภายใน 1 ปี ผลต่างระหว่างราคาถ่านหินตามสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินกับราคาตลาดกำาหนดโดยใช้ราคาตาม API 4  

Index และ Newcastle Coal Index (พ.ศ. 2553 สัญญาแลกราคาขายถ่านหินที่เปิดสถานะจำานวน 2,466,000 ตัน ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 

70.50 ถึง 118.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน) 

  มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
  มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน) 832,986 (1,922,714) - -

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหินคำานวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัททำาสัญญานี้ ด้วยเสมือนว่า 

ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ง) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�า้มัน
  กลุ่มบริษัทใช้นโยบายในการลดความผันผวนของราคานำ้ามันในการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศและเน้นการสร้างความสมดุล 

ของราคานำ้ามันจากสถานะโดยรวมของกลุ่มบริษัทโดยการใช้เครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งคราวแล้วแต่กรณี

  กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคานำ้ามัน โดยใช้ 

กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

  สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ามัน (Oil Hedging Contracts)
  สัญญาแลกราคาซื้อขายนำ้ามันมีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคานำ้ามันโดยทั่วไป

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกราคาซื้อนำ้ามันที่เปิดสถานะไว้จำานวน 1,701,000 บาร์เรล ซึ่งมีราคา 

อยู่ระหว่าง 113.35 ถึง 130.00 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (พ.ศ. 2553 จำานวน 1,488,000 บาร์เรล ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 73.20 ถึง 89.90 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำาหนดภายใน 1 ปี ผลต่างระหว่างราคานำา้มันตามสัญญาแลกราคาซื้อนำา้มัน 

กับราคาตลาดกำาหนดโดยใช้ราคาตาม Gasoil 0.5%S 

  มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
  มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกราคาซื้อขายนำ้ามัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

สัญญาแลกราคาซื้อน�้ามันที่เป็นสินทรัพย์ (หนี้สิน) (28,909) 550,622 - -

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันบาท
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  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกราคาซื้อขายนำ้ามันคำานวณโดยใช้ข้อมูลจากสถาบันการเงินที่กลุ่มบริษัททำาสัญญานี้ ด้วยเสมือนว่า 

ได้ยกเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่ในงบฐานะการเงิน

 จ) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
  กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสำาคัญ กลุ่มบริษัทได้ทำาตราสารอนุพันธ์และฝากเงินสดไว้กับสถาบัน

ทางการเงินที่น่าเชื่อถือ 

 ฉ) มูลค่ายุติธรรม
  ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า  

ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า 

ยุติธรรม เนื่องจากมีระยะเวลาครบกำาหนดที่สั้น

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

  กลุ่มบริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ดังนี้

 

   พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553

   มูลค่าตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามสัญญา มูลค่ายุติธรรม

 เงินกู้ยืม  65,737 65,737 78,193 78,193

หุ้นกู้   23,800 26,076 10,300 10,860

  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ได้เปิดเผยไว้แล้วในข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น

 ช) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  สาธารณรฐัอนิโดนเีซยียงัคงเผชญิกบัปัญหาทางเศรษฐกจิอนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการถดถอยของภาวะเศรษฐกจิโลกและการเมอืง

ภายในประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซียขึ้นอยู่กับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งความเชื่อมั่นของสถาบัน 

การเงินระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยทำาสัญญาป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

สำาหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบโดยตรงกับการลงทุนของกลุ่มบริษัทกับบริษัทประกันต่างชาติ

33. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ ในงบการเงิน

 ที่ประชุมกรรมการเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นกรณีพิเศษของปี 

พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท สำาหรับหุ้นจำานวน 271,747,855 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 815.24 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่าย 

ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หน่วย: ล้านบาท
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