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บัญชี (2) สารสนเทศในหนังสือที�บริษัทจดทะเบียนส่งให้ผู้ถือหุ้น 
 

1. สารสนเทศตามบัญชี (1) 

รายละเอียดของธุรกรรม 

1 วันประกาศเจตนา 5 กรกฎาคม 2553 

2 คู่สัญญาที�เกี�ยวข้อง  

ผู้ซื 1อ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยซื �อผ่านทางบริษัทย่อยของ
ตน ได้แก่ Banpu Minerals (Singapore) Pte Ltd (BMS)  

ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นของ Centennial Coal Company Limited (Centennial) 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ณ ปัจจบุนั BMS เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 19.9 (หรือ 78,582,958 หุ้น) ใน 
Centennial 

3 รายละเอียดทั�วไปของธุรกรรม  

ประเภทของธุรกรรม เมืKอวนัทีK 5 กรกฎาคม 2553 BMS ได้ประกาศทําคําเสนอซื �อนอกตลาด
ตลาดหลกัทรัพย์โดยใช้เงินสด (คําเสนอซื 1อ) เพืKอซื �อหุ้นสามญัทั �งหมด
ของ Centennial ทีK BMS ยงัมิได้ถือครอง 

BMS จะเสนอราคาซื �อหุ้นแก่ผู้ ถือหุ้นของ Centennial ทีK 6.20  
ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อหุ้น Centennial  1 หุ้น โดยชําระเป็นเงินสด โดย
คําเสนอซื �อจะขึ �นอยู่กบัเงืKอนไขบางประการ ซึKงรวมถึง เงืKอนไขของ
คณะกรรมการการลงทนุของต่างประเทศ (Foreign Investment Review 
Board) (FIRB) และการได้รับอนมุตัิจากผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ และต้อง
ได้รับการตอบรับคําเสนอซื �อจน BMS สามารถถือหุ้น Centennial ได้ใน
จํานวนร้อยละ 50.1   

ขนาดของธุรกรรม 

 

เมืKอวนัทีK 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้าซื �อหุ้นครั �งแรกใน Centennial ใน
จํานวนร้อยละ 14.9 โดยตกลงชําระค่าตอบแทนทั �งหมดเป็นจํานวน 282 
ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึKงเทียบเท่ากบั 8,055 ล้านบาท (ตามอตัรา
แลกเปลีKยน 28.548 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ วนัทีK 6 
พฤษภาคม 2553) โดยเป็นการซื �อจากทั �งในและนอกตลาดหลกัทรัพย์ 
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 เมืKอวนัทีK 15 มิถุนายน 2553 BMS เข้าซื �อหุ้นเพิKมเติมใน Centennial อีก
ร้อยละ 5.0 โดยตกลงชําระค่าตอบแทนทั �งหมดเป็นจํานวน 98 ล้านดอล
ล่าร์ออสเตรเลีย ซึKงเทียบเท่ากบั 2,741 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีKยน 
28.053 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ วนัทีK 15 มิถนุายน 2553) 
โดยเป็นการซื �อจากทั �งในและนอกตลาดตลาดหลกัทรัพย์  

หาก BMS เข้าซื �อหุ้นสามญัซึKง BMS ไมไ่ด้ถืออยู่ทั �งหมดของ Centennial 
ค่าตอบแทนทั �งหมดทีKต้องชําระจะเท่ากบั 1,962 ล้านดอลล่าร์
ออสเตรเลีย 

นอกจากนี � หากในช่วงระยะเวลาเสนอซื �อ มีการใช้สิทธิของ Centennial 
Options ทั �งหมด มีการใช้สิทธิแปลงสภาพสําหรับ Centennial 
Performance Rights และคําเสนอซื �อในส่วนของหุ้นของ Centennial  ทีK
ออกเพืKอรองรับการใช้สิทธิของ Centennial Options และ Centennial 
Performance Rights ได้รับการตอบรับ BMS จะต้องชําระค่าตอบแทน
เพิKมเติมอีกประมาณ 55 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ซึKงจะทําให้
ค่าตอบแทนทั �งหมดเพิKมขึ �นเป็นประมาณ 2,017 ล้านดอลล่าร์
ออสเตรเลีย ซึKงเทียบเท่ากบั 55,294 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีKยนทีK 
27.416 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ วนัทีK 5 กรกฎาคม 2553) 

ดงันั �น ค่าตอบแทนการเข้าซื �อหุ้นของ Centennial  จงึเท่ากบั 2,397 
ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากบั 66,090 ล้านบาท  

วิธีการในการกาํหนดขนาดของธุรกรรม 1 การเปรียบเทียบระหว่างมลูค่าของสินทรัพย์สุทธิของ Centennial 
ทีKจํานวน 710 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 
2552) หรือเทียบเท่า 19,460 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีKยนทีK 
27.416 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ วนัทีK 5 กรกฎาคม 
2553) และมลูค่าสินทรัพย์สทุธิของบริษทัฯ ทีKจํานวน 51,136 
ล้านบาท (ณ วนัทีK 31 มีนาคม 2553) ส่งผลให้มลูค่าของการทํา
ธุรกรรมการเข้าซื �อหุ้นของ Centennial คิดเป็นร้อยละ 38.1 

  

 
 



3 
 

 

 2 การเปรียบเทียบระหว่างกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีของ Centennial 
จํานวน 60 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย (คํานวณจาก 12 เดือน
สดุท้าย ระหว่างช่วงวนัทีK 31 ธนัวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 
2551) หรือเทียบเท่ากบั 1,634 ล้านบาท (ตามอตัราแลกเปลีKยน
ทีK 27.416 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ วนัทีK 5 กรกฎาคม 
2553) และ กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีของบริษัทฯ จํานวน 11,738 
ล้านบาท (คํานวณจาก 12 เดือนสดุท้าย ระหว่างช่วงวนัทีK 31 
มีนาคม 2553 และ 31 มีนาคม 2552) ส่งผลให้มลูค่าของการทํา
ธุรกรรมการเข้าซื �อหุ้นของ Centennial คิดเป็นร้อยละ 13.9 

3 การเปรียบเทียบระหว่างมลูค่ารวมของสิKงตอบแทน (ราคาซื �อ) ทีK
ประมาณ 2,397 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ากบั 
66,090 ล้านบาท และมลูค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
จํานวน 103,242 ล้านบาทตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ณ 
วนัทีK 31 มีนาคม 2553) ซึKงส่งผลให้มลูค่าของการทําธรุกรรมการ
เข้าซื �อหุ้น Centennial คิดเป็นร้อยละ 64.0 

เนืKองจากวิธีการกําหนดขนาดของธุรกรรมโดยใช้เกณฑ์ทีK 3 สง่ผลให้
ขนาดของธุรกรรมมีมลูค่าสูงทีKสดุ บริษัทฯ จงึจะนําผลการคํานวณซึKงได้
จากการใช้เกณฑ์การคํานวณทีK 3 มาใช้ในการกําหนดขนาดธุรกรรม 
ดงันั �น ธรุกรรมจงึมีขนาดรายการตามเกณฑ์ทีKกําหนดสําหรับรายการ
ได้มาซึKงทรัพย์สินเป็นรายการประเภททีK 1 ซึKงต้องได้รับอนมุตัิจากทีK
ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย ¾ ของผู้ ถือหุ้นทีKเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีK ทจ. 
20/2551 เรืKอง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีKมีนยัสําคญัทีKเข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึKงสินทรัพย์ ลงวนัทีK 31 สิงหาคม 2551 และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืKอง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึKงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัทีK 29 ตลุาคม 2547   

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉนัท์แนะนําให้ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ลงคะแนนเสียงเห็นชอบต่อมติดงักล่าวในทีKประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น โดยกรรมการผู้ซึKงถือหุ้นในบริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงหรือดําเนินการ
ให้มีการลงคะแนนเสียงเห็นชอบต่อมติดงักล่าวเช่นกนั 
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4 รายละเอียดของสนิทรัพย์ที�ซื 1อ  

บริษัท Centennial  

จํานวนหุ้นที�ออกทั 1งหมด 395,028,737 หุ้น 

หลักทรัพย์อื�น 1 Senior Executive and Director Share Option Scheme 
(SEDSOP) 1,495,000 หน่วย 

2 Performance Rights & Options Plan (PROP) 7,358,183 
หน่วย 

ทุนจดทะเบียน N/A 

ทุนชําระแล้ว 394.8  ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย ณ. วนัทีK 31 ธนัวาคม 2552 

กรรมการ 1 Kenneth J. Moss 

2 Robert G. Cameron 

3 Bruce S. Allan 

4 Catherine M. Brenner 

5 Richard J. Grellman 

6 Paul J. Moy 

สัดส่วนของหุ้นที�ถือก่อนการเข้าทาํ
รายการ 

ร้อยละ 19.9 ใน Centennial 

สัดส่วนของหลักทรัพย์อื�นที�ถือก่อนการ
เข้าทาํรายการ 

ไม่มี 

สัดส่วนของหุ้นที�ถือภายหลังการเข้าทาํ
รายการ 

ประมาณการว่าจะเป็นร้อยละ 100 

สัดส่วนของหลักทรัพย์อื�นที�ถือหลังการ
เข้าทาํรายการ 

ไม่มี เนืKองจาก BMS จะทําคําเสนอซื �อแก่บคุคลทีKถือหลกัทรัพย์อืKนเพืKอ
ยกเลิกหลกัทรัพย์อืKนดงักล่าว 

ประเภทธุรกิจ Centennial (ASX:CEY) เป็นบริษัททีKจดทะเบียนใน Australian 
Securities Exchange ซึKงเป็นเจ้าของเหมืองแร่ถ่านหินในนิวเซาท์เวลส์ 
ออสเตรเลีย 
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 Centennial เป็นผู้จดัหาถ่านหินประเภทเชื �อเพลิงให้ความร้อนหลกัแก่
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในนิวเซาท์เวลส์ซึKงมีความเติบโตในด้านการส่งออก 
จนอาจกล่าวได้ว่าแผนการลงทนุหลกัแผนหนึKงได้แก่ การขยายอตัราผล
กําไรเนืKองจากปริมาณสญัญาซื �อขายในประเทศสําหรับ tonnage rolls-
off และการปรับราคาเพืKอให้สอดคล้องกบัราคาส่งออก  

Centennial ส่งออกให้แกล่กูค้าในญีKปุ่ น เกาหลี จีน ไต้หวนั และยุโรป
ผ่านทางท่าเรือเคมบลา และนิวเซาท์เวลส์ 

การผลิต 

 

ในรอบปีบญัชี 2552  Centennial ผลิตผลิตภณัฑ์ถา่นหินได้ในปริมาณ 
14.1 ล้านตนั (attributable basis) 

แหล่งทรัพยากร / สํารอง 

 

แหล่งทรัพยากรซึKงได้ดํารงไว้ตาม Joint Ore Reserves Committee 
(JORC) กําหนด (JORC compliant resource) จํานวน 2,349 ล้านตนั
และสํารองทั �งหมดจํานวน 419 ล้านตนั (100% basis) 

สรุปข้อมูลด้านการเงนิ ณ. วันที� 31 
ธันวาคม 2552 (หน่วยล้านดอลล่าร์
ออสเตรเลีย) 

รายได้: 829 

กําไรก่อนหกัดอกเบี �ยและภาษี (EBIT): 65 

รายได้สทุธิ: 60 

เงนิสด:  59 

สินทรัพย์รวม: 1,320 

หนี �สินรวม: 306 

รวมส่วนของทนุ: 710 

5 มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน มลูค่ารวมของสิKงตอบแทนประมาณ 2,397 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียซึKง
รวมมลูค่าของหุ้นทีKถืออยู่แล้วจํานวนร้อยละ 19.9  

6 เกณฑ์ที�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ�ง
ตอบแทน 

คําเสนอซื �อได้พิจารณาการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคจากประมาณการ
ผลกําไร (forecast earnings) ของ Centennial รวมถึงการวิเคราะห์โดย
ใช้วิธีคํานวณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์ (discounted 
cash flow)  

7 ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะเกิดขึ 1น 1. สร้างรากฐานของการขยายธุรกิจสู่ประเทศออสเตรเลีย สอดคล้อง
กบัแผนกลยุทธของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ในภมูิภาคเอเชียในระยะยาว 
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2.  สร้างโอกาสในการซื �อกลุ่มสินทรัพย์ทีKมีคณุภาพ 

3. สร้างบทบาทในฐานะหุ้ นส่วนทางธุรกิจเพืKอร่วมกับผู้ บริหารของ 
Centennial ในการพฒันาความรู้และทกัษะด้านต่างๆ  

8 แหล่งเงนิทนุที�ใช้ในการเข้าซื 1อ แหล่งเงินทนุทีKใช้ในการทําคําเสนอซื �อได้แก่ เงินสดสํารองและวงเงินตาม
สญัญาให้การสนบัสนนุทางการเงินใหม่และทีKมีอยู่ในปัจจบุนั ในจํานวน 
2,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

9 ความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทเกี�ยวกับการตกลงเข้าทํา
รายการ 

เมืKอวนัทีK 11 และ 30 มิถนุายน 2553 และ 6 กรกฎาคม 2553 การ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประกาศการให้การสนบัสนนุอย่างเต็มทีKแก่บริษัทฯ ในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพืKอครอบงํากิจการนอกตลาดหลกัทรัพย์สําหรับ Centennial 

10 ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ
ของบริษัทที�แตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 9 

ความเห็นทั �งหมดเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั 

11 Condition of the transaction คําเสนอซื �อมีเงืKอนไขดงัตอ่ไปนี � 

• การได้รับการตอบรับคําเสนอซื �อขั �นตํKาจํานวนร้อยละ 50.1 

• การได้รับอนมุตัจิาก FIRB  

• การได้รับอนมุตัจิากทีKประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

• อตัราแลกเปลีKยนสําหรับดอลล่าร์ออสเตรเลียเมืKอเทียบกบั 
ดอลล่าร์สหรัฐ ไม่เกิน 1 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย = 0.97  
ดอลล่าร์สหรัฐ ณ วนัทําการก่อนหน้าวนัทีK BMS ต้องประกาศ
เจตนาในการทําคําเสนอซื �ออย่างไม่มีเงืKอนไข 

• ไม่มีเหตกุารณ์ตามทีKกําหนดเกิดขึ �น  

ในระยะเวลาตั �งแต่วนัทีKผู้ เสนอซื �อยืKนคําเสนอซื �อ (Bidder 
Statement) ให้แก่ Centennial จนถงึวนัสิ �นสดุของระยะเวลาใน
การทําคําเสนอซื �อ จะต้องไม่มีเหตกุารณ์ตามทีKกําหนดในมาตรา 
652C (1) หรือ (2) ของ Corporations Act (ของประเทศ
ออสเตรเลีย) เกิดขึ �น (นอกจากการออกหุ้น Centennial เพืKอรองรับ
การใช้สิทธิหรือสิทธิในการปฏิบตัิตาม Centennial Options และ 
Centennial Performance Rights ซึKงออกให้ก่อนวนัประกาศ
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เจตนา) ซึKงได้แก ่

(ก) Centennial แปลงสภาพหุ้นของตนไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วน
ให้มีจํานวนมากขึ �นหรือลดลง 

(ข) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial (ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทย่อยทีK Centennial  ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั �งหมด) มีมติให้ลดทุนไม่ว่าโดยวิธีการใด 

(ค) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial (ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทย่อยทีK Centennial  ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั �งหมด) 

(1) เข้าทําสญัญาซื �อหุ้นคืน หรือ 

(2) มีมติอนมุตัิข้อกําหนดของสญัญาซื �อหุ้นคืนตาม
มาตรา 257C(1) หรือ 257D(1) ของ the 
Corporations Act ของประเทศออสเตรเลีย 

(ง) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial ออกหุ้นหรือให้
สิทธิซื �อหุ้น หรือตกลงทีKจะออกหุ้น หรือให้สิทธิเช่นว่านั �น 
(นอกเหนือจากการออกหุ้นหรือให้สิทธิเช่นว่านั �นแก่ 
Centennial หรือ บริษทัย่อยของ Centennial ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทย่อยทีK Centennial  ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั �งหมด ซึKงการออกหุ้นหรือให้สิทธิซื �อหุ้น หรือตกลงทีK
จะออกหุ้น หรือให้สิทธิเช่นว่านั �น ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อ 
Centennial Group โดยรวม) 

(จ) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือตกลงทีKจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (นอกเหนือจาก
การออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตกลงทีKจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
แก่ Centennial หรือ บริษัทย่อยของ Centennial ไม่ว่าจะเป็น
บริษัทย่อยทีK Centennial  ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั �งหมด ซึKงการออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการตกลงทีK
จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั �นไมมี่ผลกระทบในทางลบต่อ 
Centennial Group โดยรวม) 

(ฉ) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial จําหน่ายหรือตก
ลงทีKจะจําหน่ายธุรกิจหรือทรัพย์สินไม่วา่ทั �งหมดหรือบางส่วน
ทีKสําคญั (นอกเหนือจากการจําหน่ายหรือตกลงทีKจะจําหน่าย
ให้แก่ Centennial หรือ บริษทัย่อยทีK Centennial  ถือหุ้นไม่ว่า
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โดยทางตรงหรือทางอ้อมทั �งหมด ซึKงการจําหน่ายหรือตกลงทีK
จะจําหน่ายดงักล่าว ไม่มีผลกระทบในทางลบต่อ Centennial 
Group โดยรวม) 

(ช) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial ก่อให้เกิดภาระ
ติดพนั (Charge) หรือ ตกลงทีKจะก่อภาระติดพนั (Charge) 
ต่อธุรกิจหรือทรัพย์สินไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนทีKสําคญั 
(นอกเหนือจากการก่อให้เกิดภาระติดพนั (Charge) หรือ ตก
ลงทีKจะก่อภาระติดพนั (Charge) ให้แก่ Centennial หรือ 
บริษัทย่อยทีK Centennial ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั �งหมด ซึKงการก่อให้เกิดภาระติดพนั (Charge) หรือ 
ตกลงทีKจะก่อภาระติดพนั (Charge) ดงักล่าว ไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อ Centennial Group โดยรวม) 

(ซ) มีมตใิห้เลิกบริษทั Centennial หรือบริษัทย่อยของ 
Centennial  

(ฌ) มีการแต่งตั �งผู้ชําระบญัชี หรือผู้ ชําระบญัชีชัKวคราวของ
Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial 

(ญ) ศาลมีคําสัKงให้ Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial 
เลิกบริษทั 

(ฎ) มีการแต่งตั �งผู้บริหาร (administrator) ของ Centennial หรือ
บริษัทย่อยของ Centennial ตามมาตรา 436A 436B หรือ 
436C ของ the Corporations Act ของประเทศออสเตรเลีย 

(ฏ) Centennial หรือบริษัทย่อยของ Centennial เข้าทําข้อตกลง
สําหรับจดัการบริษัท (A deed of company arrangement) 
หรือ 

(ฐ) มีการแต่งตั �งพนกังานพิทกัษ์ทรัพย์ หรือ พนกังานพิทกัษ์ทรัพย์
และผู้จดัการ สําหรับธุรกิจหรือทรัพย์สินไม่ว่าทั �งหมดหรือ
บางส่วนทีKสําคญัของ Centennial หรือบริษัทย่อยของ
Centennial 

• ไม่มีการเปลีKยนแปลงทีKมีผลกระทบทางลบอย่างร้ายแรงต่อ
Centennial 

ในช่วงระยะเวลาตั �งแต่วนัประกาศเจตนาจนกระทัKงสิ �นสุดระยะเวลา
ในการทําคําเสนอซื �อ ไม่มีเหตกุารณ์ การเปลีKยนแปลง เงืKอนไขหรือ
สถานการณ์ใดๆ เกิดขึ �น ซึKงประกาศหรือแจ้งต่อ BMS (ในกรณี
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ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์ การเปลีKยนแปลง เงืKอนไข หรือ
สถานการณ์เดียว หรือหลายอย่างรวมกนั และไม่ว่าจะเป็นข้อมลูทีK
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ก็ตาม) ซึKงเป็นผลให้หรือมีความเป็นไป
ได้ว่าจะเป็นผลให้ 

(ก) มลูค่าของทรัพย์สินรวมสทุธิของ Centennial Group ลดลง
อย่างน้อย 100 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลีย เมืKอเทียบกบัมลูค่า
ของสินทรัพย์รวมสทุธิดงักล่าว ซึKงคาดหมายโดยสมเหตสุมผล
ได้ว่าควรจะมีมลูค่าเช่นนั �น หากไม่มีเหตกุารณ์ หรือ
สถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึ �น (แล้วแต่กรณี) หรือ 

(ข)  ทําให้รายได้รายปีต่อเนืKองก่อนหกัดอกเบี �ย ภาษี ค่าเสืKอม 
และค่าตดัจําหน่าย (amortisation) ของ Centennial ใน
จํานวน 20 ล้านดอลล่าร์ออสเตรเลียหรือมากกว่า 

เว้นแต่ 

(ค) เรืKองราว เหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ทีKกําหนด หรืออนญุาตไว้
ใน BIA ซึKงเกิดขึ �นโดยความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรของ 
BMS หรือ ซึKง Centennial เปิดเผยต่อ AXS ก่อนเข้าทํา BIA 

(ง) การเปลีKยนแปลงในสภาพทางเศรษฐกิจหรือธรุกิจ (รวมถึงการ
เปลีKยนแปลงในราคาถ่านหิน อตัราดอกเบี �ย หรืออตัรา
แลกเปลีKยน)  

(จ) การเปลีKยนแปลงกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือนโยบายอืKนใดของ
หน่วยงานสาธารณะ รวมถึง การเปลีKยนแปลงในอตัราภาษี 
กฎหมาย และนโยบายจากกฎหมาย และนโยบายซึKงมีอยู่
ก่อนวนัประกาศเจตนา หรือ  

(ฉ) การเปลีKยนแปลงในนโยบายทางบญัชี ซึKงกําหนดโดยกฎหมาย
และมีผลตอ่ Centennial และ คู่แข่งของ Centennial ใน
ลกัษณะเดียวกนั 

หากเงืKอนไขข้อใดข้อหนึKงไม่เป็นผลสําเร็จ BMS อาจสละสิทธิทีKมีอยู่ใน
เงืKอนไขข้อดงักล่าวและดําเนินการเข้าซื �อหุ้นจนเสร็จสมบรูณ์ หรือ เลือกทีK
จะไม่สละสิทธิในเงืKอนไขดงักล่าวและปฏิเสธการตอบรับคําเสนอซื �อ 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อสารสนเทศในเอกสารที�ส่งให้ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีKและความรับผิดชอบในการดแูลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการทีKดี  โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซืKอสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม และใช้ดลุยพินิจด้วยความระมดัระวงั    

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิKงต่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคับ และระเบียบทีK

เกีKยวกับการเปิดเผยข้อมูล จึงทําให้ข้อมูลในสารสนเทศทีKเกีKยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ  ทั �งด้านการ

ดําเนินการ และการเงิน เป็นไปอย่างตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา   เพืKอให้ผู้ ถือ

หุ้น นกัลงทนุ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ ทีKเกีKยวข้องอืKนๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและ เป็นประโยชน์

ต่อการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของการทํารายการนี �อย่างต่อเนืKองและมีความเห็นว่า การ

จดัทําข้อมูลสารสนเทศ เป็นไปตามระเบียบ ขั �นตอน มีความถูกต้อง และเพียงพอ ทันต่อเวลา และเป็น

ประโยชน์ต่อการตดัสินใจชองผู้ ถือหุ้น 

 

3. ความเหน็ของผู้เชี�ยวชาญอิสระ -สิKงทีKส่งมาด้วยลําดบัทีK 4- 

 

4. (1) ยอดรวมของตราสารหนี 1ที�ออกจาํหน่ายแล้วและที�ยังมไิด้ออกจาํหน่ายตามที�ที�ประชุมผู้ถือ

หุ้นได้มีมตไิว้และมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พจิารณา

ออกจําหน่ายตามที�เห็นสมควร  

ณ สิ �นเดือนมถิุนายน 2553 ยอดรวมหุ้นกู้ ทีKออกจําหน่ายอยู่ปัจจบุนั จํานวน 13,200 ล้านบาท และทีKยงั

มิได้ออกจําหน่ายตามทีKทีKประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตไิว้อีก จํานวน 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริษทัได้มติเห็นชอบให้เพิKมวงเงินการออกจําหน่ายหุ้นกู้ อีก จํานวน 20,000 ล้านบาท ซึKง

ยงัไมไ่ด้ผ่านทีKประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) ยอดรวมของเงนิกู้ที�มีกําหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนําสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  

ณ สิ �นเดือนมถิุนายน 2553 ยอดรวมเงินกู้ทีKมีกําหนดระยะเวลา รวมทั �งสกุลเงินบาท และสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึKงเป็นเงินกู้ปลอดภาระคํ �าประกนั  

(3) ยอดรวมมูลค่าหนี 1สินประเภทอื�น รวมทั1งเงนิเบิกเกินบัญชี โดยระบุถงึภาระการนําสินทรัพย์

เป็นหลักประกัน  

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีหนี �เงินเบกิเกินบญัชี 

(4) หนี 1สินที�อาจเกดิขึ 1นในภายหน้า  

บริษัทฯอาจมีแผนระดมเงินกู้ เพืKอรองรับการลงทนุในประเทศออสเตรเลีย ภายในสิ �นปี 2553  
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5. ข้อมูลเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มของธุรกิจ 

5.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
(1) ธุรกิจถ่านหิน (Coal Business) 

ถ่านหินเป็นเชื �อเพลิงแข็ง โดยทั+วไปมีสีเข้มตั �งแต่สีนํ �าตาลถงึดําสนิท  การผลิตถ่านหินจะเริ+มจากการสํารวจหาแหล่งถ่าน
หินที+มีศกัยภาพในเชิงพาณิชย์ ทําการผลิต (ขดุและขน)  การคดัเลือกถ่านหิน การนําถ่านหินที+ได้มาบดให้มีขนาดและ
คณุภาพตรงตามที+ลกูค้าต้องการ และการกองสต็อกไว้ที+เหมืองเพื+อรอส่งมอบให้ลกูค้าต่อไป 
ปัจจบุนัเหมืองถ่านหินในประเทศไทย 2 เหมือง คือ เหมืองลําปาง (LP-2) จงัหวดัลําปาง และเหมืองเชียงม่วน (CMMC) 
จงัหวดัพะเยา บริษัท บ้านป ู จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้หยดุการทําเหมืองทั �ง 2 เหมือง เนื+องจากปริมาณสํารองได้
หมดลง สําหรับเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําลงัการผลิตรวม  23  ล้านตนัต่อปี ประกอบด้วย 
 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT. ndominco Mandiri บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 73.71  ตั �งอยู่ใน
อําเภอบอนตงั จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก  (Bontang, East Kalimantan Province) มีอายปุระทานบตัร 30 ปี 
ปัจจุบนัมีกําลงัการผลติ  13 ล้านตนัต่อปี เหมืองอนิโดมินโคมีท่าเรือขนส่งที+สามารถรองรับการขนถ่ายถ่านหินออก
จากประเทศอนิโดนีเซียประมาณ 13 ล้านตนัต่อปี 

 

2) เหมืองทรูบาอนิโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ73.71 ตั �งอยู่
ในอําเภอกไูตตะวนัตก จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก (West Kutai, East Kalimantan) โดยมีอายปุระทานบตัรเป็น
เวลา 30 ปี  ปัจจุบนัมีกําลงัการผลิต 5 ล้านตนัต่อปี 

3) เหมืองโจ-ร่ง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston (Jorong)   บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 73.48 
ตั �งอยู่บริเวณอําเภอตานาห์ลาอทุ จงัหวดักาลิมนัตนัใต้ (Tanah Laut, South Kalimantan Province) มีอายุ
ประทานบตัร 30 ปี ปัจจบุนัมีกําลงัการผลิต 3 ล้านตนัต่อปี 

4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin บริษัทฯ  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 73.71 ตั �งอยู่ในอําเภอบอนตงั และ
อําเภอกไูตการ์ตาเนอการา จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก (Bontang and Kutaikartanegara, East Kalimantan) มี
อายปุระทานบตัร 10 ปี ปัจจบุนัมีกําลงัการผลิต 2 ล้านตนัต่อปี  ในปี 2552 ได้เริ+มกลบัมาทําการผลิตอีกครั �ง 
หลงัจากได้หยดุการผลติชั+วคราวตั �งแต่ปี 2550 

5) แหล่งถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 72.98  ตั �งอยู่
ในเขตรอยต่อของอําเภอบาริโตเหนือ จงัหวดักาลิมนัตนักลาง (North Barito, Central Kalimantan) กบัอําเภอกูไต
ตะวนัตก จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก (West Kutai, East Kalimantan) ต่อเนื+องกบัแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด 
(Trubaindo) ปัจจุบนัอยู่ระหว่างขั �นตอนการขอใบอนญุาตก่อสร้าง  

 
o การลงทุนในเหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 1. บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co., Ltd. (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ถือหุ้นใน Asian American Coal Inc. 
(AACI) ร้อยละ 100 ของหุ้นสามญัที+ออกและจําหน่ายแล้วทั �งหมด บริษัท AACI จดัตั �งขึ �นเพื+อดําเนินธุรกิจพฒันาและ
ร่วมลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท AACI ได้ร่วมทนุกบัผู้ดําเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน และ
ผู้ ดําเนินธุรกิจการขนส่งทางรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื+อจดัตั �งบริษทั Shanxi Asian American - Daning 
Energy Co., Ltd. (SAADEC)   
โดย AACI ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 56 ของหุ้นที+จําหน่ายแล้วทั �งหมดใน SAADEC และได้รับสมัปทานเป็นระยะเวลา 25 ปี เพื+อ
ทําการพฒันาและผลิตถ่านหินจากเหมืองต้าหนิง (Daning) เพื+อจําหน่าย เหมืองต้าหนิงตั �งอยู่ในมณฑลซานซี 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตถา่นหินประเภทแอนทราไซท์ ที+มีปริมาณซลัเฟอร์ตํ+าและค่าความร้อนสงู โดยมีปริมาณ
สํารองถ่านหิน ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2552 ประมาณ 62.3 ล้านตนั  เหมืองต้าหนิงผลิตถ่านหินออกจําหน่าย โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized    ปัจจบุนัมีกําลงัการผลติ 4 ล้านตนัต่อปี  
นอกจากนี � AACI ได้ร่วมทนุกบัผู้ผลติถ่านหินราย-ใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน Shanxi Lu’an Mining Industry 
(Group) Co., Ltd. จดัตั �ง Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 45 และ 55 
ตามลําดบั  โดยได้รับสมัปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี  เพื+อทําการพฒันาและผลิตถ่านหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) เพื+อ
จําหน่าย เหมืองเกาเหอตั �งอยู่ในมณฑลซานซีเช่นเดียวกบัเหมืองต้าหนิง โดยมีปริมาณสํารองถ่านหินประเภทเซมิ-แอนท
ราไซท์ประมาณ 191 ล้านตนั  ใช้เทคโนโลยีการผลติ Longwall Mechanized  คาดว่าจะเริ+มทําการผลิตถ่านหินในเชิง
พาณิชย์ในปี 2553 และมีกําลงัการผลิต 6 ล้านตนัต่อปี  

2. Banpu Mineral Company Limited (เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ร่วมทนุกบั Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. 
(HCEC) โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลําดบั จดัตั �งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM) 
เพื+อดําเนินธรุกิจการผลิตและจําหน่ายถ่านหินจากเหมืองเฮ่อปี� (Hebi)  ปัจจบุนัเหมืองเฮ่อปี�มีกําลงัการผลิต 1.5 ล้านตนั
ต่อปี  

 
 (2) ธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า (Power Business) 

2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (BLCP) 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั (โดยผ่านบริษัท บ้านป ู โคล เพาเวอร์ 
จํากดั ที+บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ+งเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 1,434 เมกะวตัต์  ใช้ถ่านหินคณุภาพดีเป็นเชื �อเพลิง ตั �งอยู่ที+
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยมีสญัญาซื �อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement-PPA) กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัที+เปิดเดินเครื+องในเชิงพาณิชย์   

2.2  บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ+งจดทะเบียนอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ (โดยผ่านบริษัท Banpu Power International จํากดั)  BPIC  มีการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
(Combined Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แห่ง ซึ+งมีกําลงัการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวม 248 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลิตไอนํ �า 798 ตนัต่อชั+วโมง  โดยมีรายละเอียดดงันี �  

1. โรงไฟฟ้าล่วนหนาน (Luannan) มณฑลเหอเป่ย มีกําลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวตัต์  และกําลงัการ
ผลิตไอนํ �า 128 ตนั/ชั+วโมง 

2. โรงไฟฟ้าเจิ �งติ �ง (Zhengding) มณฑลเหอเป่ย มีกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า  48 เมกะวตัต์  และกําลงัการ
ผลิตไอนํ �า 180 ตนั/ชั+วโมง 

3. โรงไฟฟ้าโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง มีกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 100 เมกะวตัต์   และกําลงัการผลติ
ไอนํ �า 490 ตนั/ชั+วโมง  

2.3 บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ �ง จํากดั (มหาชน) (RATCH) 
บริษัทฯ ถือหุ้นทั �งทางตรงและทางอ้อมใน  RATCH จํานวนร้อยละ 14.99 ของทนุชําระแล้ว  ในปัจจุบนั RATCH ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ในโรงไฟฟ้า Ratchaburi Generating Co., Ltd. ตั �งอยู่จงัหวดัราชบรีุ มีกําลงัผลติรวม 3,645 เมกะวตัต์ 
โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื �อเพลิง   
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งบการเงนิรวม 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล 

ณ วันที 31 มีนาคม 2553 (สอบทาน)  
และ ณ วันที 31 ธันวาคม  2552  2551 และ  2550  (ตรวจสอบแล้ว) 

หน่วย: พนับาท 
 31 มีนาคม 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 
 จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมนุเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 23,498,424 22.76 21,050,427 20.76 12,849,682 14.38 13,304,348 20.45 
ลกูหนี �การค้า – สทุธิ 5,258,993 5.09 5,389,211 5.31 6,028,654 6.75 3,655,600 5.62 
ลกูหนี �กิจการที+เกี+ยวข้องกนั 3,333 0.00 314,089 0.31 321,667 0.36 9,004 0.01 
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที+เกี+ยวข้องกนั 3,982,327 3.86 5,302,218 5.23 3,889,866 4.35 2,074,500 3.19 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที+เกี+ยวข้อง 21 0.00 21 0.00 21 0.00 122 0.00 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจกรรมร่วมค้า - - - - 640,414 0.72 - - 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 2,153,885 2.09 2,751,772 2.71 1,651,032 1.85 1,850,900 2.85 
อะไหลแ่ละวสัดเุครื+องจกัร 530,007 0.51 602,460 0.59 402,768 0.45 318,226 0.49 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื+น 2,955,785 2.86 2,203,102 2.17 1,813,324 2.022 1,799,223 2.77 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 38,382,775 37.18 37,613,300 37.09 27,597,428 30.81 23,011,923 35.38 
         
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน         
เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน 15,233 0.01 16,429 0.02 14,165 0.02 15,063 0.02 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนั 55,360 0.05 360 0.00 - - - - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื+น 297,632 0.29 297,782 0.33 298,019 0.33 341,774 0.53 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยและสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 31,118,194 30.14 29,603,851 33.04 26,372,753 29.51 11,302,562 17.37 
เงินลงทนุอื+น  – สทุธิ 8,279,190 8.02 8,062,137 9.00 9,528,372 10.66 10,442,019 16.05 
ที+ดิน อาคารและอปุกรณ์  – สทุธิ 17,126,400 16.59 17,792,441 19.86 17,579,885 19.67 14,718,593 22.63 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื+น         

คา่ใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตดับญัชี – สทุธิ 3,474,532 3.37 3,606,403 4.03 3,626,268 4.05 2,746,461 4.22 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน – สทุธิ 1,254,573 1.22 1,321,096 1.47 1,469,230 1.64 248,885 0.38 
โครงการระหวา่งการพฒันา 2,521,968 2.44 2,372,854 2.65 2,153,433 2.40 897,012 1.38 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื+น 715,981 0.69 730,116 0.81 947,687 1.06 1,326,513 2.04 

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 64,859,063 62.82 63,803,469 62.91 61,989,812 69.19 42,038,882 64.62 
         
รวมสินทรัพย์ 103,241,838 100.00 101,416,769 100.00 89,587,240 100.00 65,050,805 100.00 
         

 

หมายเหตุ:  - เพื+อประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคูก่บั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1 สิ �นสดุวนัที+ 31 
มีนาคม 2553  และสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม  2552”  
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบดุล 

ณ วันที 31 มีนาคม 2553 (สอบทาน)  
                                  และ ณ วันที 31 ธันวาคม  2552  2551 และ  2550  (ตรวจสอบแล้ว)               หนว่ย: พนับาท 
 31 มีนาคม 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 
 จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
หนี 9สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี �สินหมนุเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 1,663,941 1.61 1,684,167 1.66 4,767,687 5.34 2,278,143 3.50 
เจ้าหนี �การค้า 1,736,137 1.68 1,552,859 1.53 1,518,562 1.70 939,743 1.44 
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระในหนึ+งปี-สทุธิ 2,778,115 2.69 2,598,968 2.56 5,174,672 5.79 408,016 0.63 
เงินทดรองรับจากกิจการที+เกี+ยวข้องกนั 40 0.00 - - - - - - 
สว่นของหุ้นกู้ ที+ถึงกําหนดไถถ่อนในหนึ+งปี-สทุธิ 4,400,000 4.26 3,300,000 3.25 1,300,000 1.45 1,400,000 2.15 
หนี �สินหมนุเวียนอื+น         

คา่เปิดหน้าดินและคา่ขนถ่านหินค้างจ่าย 2,913,435 2.82 2,982,599 2.94 2,029,212 2.27 2,066,614 3.18 
ดอกเบี �ยค้างจ่าย 249,029 0.24 105,966 0.10 118,575 0.13 111,057 0.17 
คา่ภาคหลวงค้างจ่าย 739,337 0.72 2,028,984 2.00 2,020,457 2.26 985,571 1.52 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,721,269 1.67 2,812,410 2.77 2,944,309 3.29 503,111 0.77 
ประมาณการหนี �สินจากการซื �อเงินลงทนุ 467,086 0.45 481,449 0.47     
หนี �สินหมนุเวียนอื+น 5,694,566 5.52 4,546,668 4.48 4,834,996 5.41 3,096,280 4.76 

รวมหนี �สนิหมนุเวียน 22,362,955 21.66 22,094,070 24.66 24,708,470 27.58 11,788,535 18.12 
หนี 9สนิไม่หมนุเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิ 13,453,211 13.03 12,146,063 11.93 10,546,696 11.80 5,854,409 9.00 
หุ้นกู้  – สทุธิ 8,775,642 8.50 10,273,953 10.13 7,284,860 8.15 8,580,547 13.19 
ประมาณการหนี �สินจากการซื �อเงินลงทนุ - - - - 1,133,005 1.27 - - 
สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอาย ุ 615,733 0.60 601,724 0.59 362,226 0.41 268,155 0.41 
หนี �สินอื+น 388,949 0.38 349,322 0.34 17,947 0.02 61,863 0.10 

รวมหนี �สนิไมห่มนุเวียน 23,233,535 22.5 23,371,062 23.04 19,344,734 21.59 14,764,974 22.70 
รวมหนี �สิน 45,596,490 44.16 45,465,132 44.83 44,053,204 49.17 26,553,509 40.82 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน         
หุ้นสามญั 354,050,479 มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 3,540,505  3,540,505  3,540,505  3,540,505  

ทนุที+ออกและเรียกชําระแล้ว 2,717,479 2.63 2,717,479 2.68 2,717,479 3.03 2,717,479 4.18 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 5,058,329 4.90 5,058,329 4.99 5,058,329 5.65 5,058,329 7.78 
       สว่นเกินจากการลดสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อย 7,667,014 7.43 7,667,014 7.56 7,667,014 8.58 7,886,746 12.12 
การเปลี+ยนแปลงมลูคา่ยติุธรรมสําหรับหลกัทรัพย์หุ้นทนุใน

ความต้องการของตลาดประเภทเผื+อขาย 
4,673,852 4.53 4,456,799 4.39 6,013,034 6.71 6,909,652 10.62 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทในตา่งประเทศ (3,070,366) (2.97) (2,843,582) (2.80) (1,683,988) (1.88) (1,742,428) (2.68) 
กําไรสะสม         

จดัสรรแล้ว          
สํารองตามกฎหมาย 1,467,714 1.42 1,422,367 1.40 1,055,400 1.18 744,376 1.14 

ยงัไมไ่ด้จัดสรร 32,622,440 31.60 29,950,695 29.53 19,659,697 22.00 12,734,861 19.58 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 51,136,462 49.53 48,429,101 47.75 40,486,965 45.31 34,309,015 52.74 
สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 6,508,886 6.30 7,522,536 7.42 5,047,071 5.65 4,188,281 6.44 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 57,645,348 55.84 55,951,637 55.17 45,534,036 50.83 38,497,296 59.18 
รวมหนี �สินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 103,241,838 100.00 101,416,769 100.00 89,587,240   100.00 65,050,805 100.00 
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บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และสําหรับปีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552  2551 และ  2550 (ตรวจสอบแล้ว) 

หน่วย: พนับาท 
 ไตรมาส 1 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550 
 จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
จํานวนเงิน อตัรา 

ร้อยละ 
         
รายได้จากการขาย 15,251,024 97.88 57,865,340 98.57 50,529,835 97.32 32,441,789 92.87 
ต้นทนุขาย (8,758,994) (56.21) (29,991,613) (51.09) (28,110,423) (54.14) (20,963,896) (60.01) 
กําไรขั �นต้น 6,492,030 41.66 27,873,727 47.48 22,419,412 43.18 11,477,893 32.86 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (861,056) (5.53) (2,738,632) (4.67) (2,683,962) (5.17) (2,113,246) (6.05) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (980,208) (6.29) (4,832,640) (8.23) (3,094,186) (5.96) 3,001,016 (8.59) 
คา่ภาคหลวง (1,646,919) (10.57) (6,466,903) (11.02) (5,536,808) (10.66) (3,246,604) (9.29) 
กําไร(ขาดทนุ)จากการขาย 3,003,847 19.28 13,835,552 23.57 11,104,456 21.39 3,117,027 8.92 

กําไรจากการขายเงินลงทนุ ในหลกัทรัพย์เพื+อขาย     80,423 0.15 451,520 1.29 
กําไร(ขาดทนุ)จากการทําสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน (117,231) (0.75) 2,919,697 4.97 (1,712,595) (3.30) 68,391 0.20 
เงินปันผลรับจากบริษัทอื+น 250,010 1.60 486,138 0.83 489,653 0.94 478,877 1.37 
ดอกเบี �ยรับ 38,528 0.25 207,412 0.35 403,931 0.78 123,377 0.35 
คา่บริหารจดัการและอื+นๆ 42,402 0.27 146,218 0.25 415,447 0.80 201,157 0.58 
คา่ตอบแทนกรรมการ (29,391) (0.19) (145,037) (0.25) (103,015) (0.20) (29,364) (0.08) 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลี+ยน (366,385) (2.35) (521,428) (0.89) 383,487 0.74 (360,995) (1.03) 

กําไรจากการดําเนินงาน 2,821,780 18.11 16,928,552 28.84 11,061,787 21.31 5,217,230 14.94 
สว่นแบง่กําไรของบริษัทร่วมและสว่นได้เสียใน     
กิจการร่วมค้า 

2,041,867 13.10 7,446,624 12.68 4,945,813 9.53 4,504,372 12.89 

กําไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและภาษีเงินได้ 4,863,647 31.21 24,375,176 41.52 16,007,600 30.83 9,721,602 27.83 
ดอกเบี �ยจ่าย (271,798) (1.74) (1,281,762) (2.18) (1,239,929) (2.39) (1,160,392) (3.32) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (51,812) (0.33) (180,642) (0.31) (128,382) (0.25) (146,383) (0.42) 
ภาษีเงินได้ (1,295,829) (8.32) (5,110,103) (8.70) (4,078,210) (7.85) (1,491,668) (4.27) 
กําไรสทุธิสําหรับปี 3,244,208 20.82 17,802,669 30.33 10,561,079 20.34 6,923,159 19.82 
(หกั) สว่นที+เป็นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย (527,116) (3.38) (3,573,536) (6.09) (1,333,413) (2.57) (268,736) (0.77) 
กําไรสทุธิสําหรับปี 2,717,092 17.44 14,229,133 24.24 9,227,666 17.77 6,654,423 19.05 

         
กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท) 10.00  52.36  33.96  24.49  
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บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และสําหรับปีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552  2551 และ  2550 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

หน่วย: พนับาท 
 ไตรมาส 1  

ปี 2553 
 

ปี 2552 
 

ปี 2551 
 

ปี 2550 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
กําไรสทุธิสาํหรับปีก่อนภาษีเงินได้ 4,540,037 22,413,252 14,328,756 8,414,827 
ปรับกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน     

คา่เสื+อมราคาและตดัจําหน่ายคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย 490,077 2,020,746 1,980,206 1,455,859 
ตดัจําหน่ายอะไหลแ่ละวสัดเุครื+องจกัร - - - 11,987 
ตดัจําหน่ายโครงการระหวา่งการพฒันา - - 8,389 - 
ตดัจําหน่ายที+ดิน อาคารและอปุกรณ์ 329 209,727 50,517 52,880 
คา่เผื+อการด้อยคา่ของคา่เปิดหน้าดินรอตดับญัชี - - 31,117 101,152 
คา่เผื+อหนี �สงสยัจะสญู (10,305) (29,239) (20,747) (20,609) 
คา่เผื+อการลดมลูคา่ของสินค้าคงเหลือตามมลูคา่ที+คาดว่าจะได้รับคืน 22,723 36,679 177,129 228,203 
ประมาณการหนี �สินทางภาษี - 1,176,392 - - 
ดอกเบี �ยจ่าย 271,798 1,281,762 1,239,929 1,160,392 
ดอกเบี �ยรับ (38,528) (207,412) (403,931) (123,377) 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 51,812 180,642 128,382 146,383 
สว่นแบง่กําไรของบริษัทร่วมและสว่นได้เสียในกิจกรรมร่วมค้า (2,041,867) (7,446,624) (4,945,813) (4,504,372) 
เงินปันผลรับจากบริษัทอื+น (250,010) (486,138) (489,653) (478,877) 
(กําไร)ขาดทนุจากการขายที+ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (9,561) (2,836) 22,643 (24,856) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - (71,550) (1,281,899) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุอื+น - - (80,423) (451,520) 
(กําไร)ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงัไม่เกิดขึ �นจริง 339,902 48,122 (577,664) (1,195,069) 

กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี+ยนแปลงเงินทนุหมนุเวียน 3,366,407 19,195,073 11,377,287 3,491,104 
 ลกูหนี �การค้า 140,523 660,052 (2,352,307) 369,132 
 ลกูหนี �กิจการที+เกี+ยวข้องกนั (964) 3,103 (40,584) 2,354 
 สินค้าคงเหลือ 592,653 (1,137,419) 22,739 (433,256) 
 อะไหลแ่ละวสัดเุครื+องจกัร 72,453 (147,861) (84,542) 4,148 
 สินทรัพย์หมนุเวียนอื+น (509,564) (375,500) 302,936 (266,474) 
คา่ใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตดับญัชี 131,871 446,658 (579,822) 347,713 
เจ้าหนี �การค้า 183,278 34,297 578,819 576,608 
คา่เปิดหน้าดินและคา่ขนถ่านหินค้างจ่าย (69,164) 953,387 (37,402) 52,822 
คา่ภาคหลวงค้างจ่าย (1,289,647) 8,527 1,034,886 (14,122) 
หนี �สินหมนุเวียนอื+น (545,899) (297,055) 516,873 695,579 

    สํารองคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานจากการเกษียณอาย ุ 12,314 230,093 94,071 (142,810) 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,084,261 19,573,355 10,832,954 4,682,798 
    การจ่ายดอกเบี �ย (127,040) (1,284,966) (1,232,411) (1,203,404) 
    การจ่ายภาษีเงินได้ (1,886,748) (5,744,688) (1,551,918) (2,166,360) 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 70,473 12,543,701 8,048,625 1,313,034 
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บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

สําหรับงวดสามเดือนสิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
และสําหรับปีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552  2551 และ  2550 (ตรวจสอบแล้ว) 

 

หน่วย: พนับาท 
 ไตรมาส 1  

ปี 2553 
 

ปี 2552 
 

ปี 2551 
 

ปี 2550 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ     
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินทดรองจ่ายแกก่ิจการที+เกี+ยวข้องกนั 40 - 101 (101) 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนั - - - 54,504 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนั - - - (55,047) 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการร่วมค้า - 626,139 - - 
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแกกิ่จการร่วมค้า (55000) (360) - - 
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแกบ่ริษัทอื+น - - 43,927 - 
เงินสดรับ(จ่าย)สทุธิจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  1,196 (2,264) 898 2,545 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมค้า - - 447,917 1,593,297 
เงินสดจ่ายเพื+อซื �อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและสว่นได้เสีย ในกิจกรรมร่วมค้า - (730,791) (14,472,424) (3,329,657) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุอื+น - - 147,026 596,426 
เงินสดจ่ายเพื+อซื �อเงินลงทนุอื+น - (90,000) (50,000) (13,431) 
เงินสดจ่ายสําหรับโครงการระหวา่งพฒันา (176,033) (806,579) (892,427) (402,110) 
เงินสดจ่ายเพื+อซื �อที+ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (200,704) (2,800,697) (3,959,608) (2,983,853) 
เงินสดรับจากการขายที+ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 13,544 44,352 27,413 73,050 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื+น 12,379 103,609 (140,917) 170,495 
ดอกเบี �ยรับ 328,853 200,051 403,931 123,377 
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทนุอื+น - 486,138 489,653 478,877 

    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 1,803,769 2,836,396 2,071,464 1,222,938 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทนุ 1,728,044 (134,006) (15,883,046) (2,468,690) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมธนาคาร 1,142,273 7,737,747 15,882,359 9,484,161 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมจากธนาคาร (1,142,273) (10,700,799) (14,111,963) (10,371,882) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมจากกิจการที+เกี+ยวข้องกัน - - 317,963 - 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 1,623,104 4,430,511 12,221,360 2,898,288 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว - (5,270,363) (2,273,415) (803,166) 
เงินสดจ่ายสําหรับคา่ใช้จ่ายทางการเงิน - - - (10,031) 
จ่ายเงินคืนหุ้นกู้  (400,000) (1,300,000) (1,400,00) (1,600,000) 
หนี �สินอื+น 39,627 331,375 (43,916) 23,655 
เงินสดรับจากการเพิ+มทนุของบริษัทย่อย - - - 12,304,928 
เงินปันผลจ่าย (7,904) (3,514,428) (3,135,535) (2,153,869) 

    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย - (1,293,517) (1,080,667) - 
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  - 6,300,000   
    เงินสดจ่ายสําหรับคา่ใช้จ่ายทางการเงิน (39,363) (216,711) (110,113)  
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,215,464) (3,496,185) 6,266,073 9,772,084 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ �น(ลดลง)สทุธิ 3,013,981 8,913,510 (1,568,348) 8,616,428 
เพิ+มขึ �นจากการซื �อเงินลงทนุ - - 943,117 -  
รายการปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (565,984) (712,765) 170,565 (107,949) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 21,050,427 12,849,682 13,304,348 4,795,869 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 23,498,424 21,050,427 12,849,682 13,304,348 
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(3)  อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สําหรับงวดสามเดือนสิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม 2553  

และสําหรับปีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552  2551 และ  2550  
 

  ไตรมาส 1 
ปี 2553 

ปี 2552 
 

ปี 2551 
 

ปี 2550 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)      
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.72 1.70 1.12 1.95 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เทา่) 1.44 1.36 0.91 1.73 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.09 0.84 0.59 0.11 
อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนี �การค้า (เทา่) 2.86 9.60 10.09 8.45 
ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี+ย (วนั) 125.71 37.49 35.68 42.61 
อตัราสว่นหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 3.57 13.62 16.05 11.99 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี+ย (วนั) 100.81 26.42 22.42 30.02 
อตัราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี � (เทา่) 5.33 19.53 22.87 32.18 
ระยะเวลาชําระหนี � (วนั) 67.59 18.43 15.74 11.19 
Cash Cycle (วนั) 158.94 45.49 42.36 61.45 

      
 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขั �นต้น (%) 42.57 48.17 44.37 35.38 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 24.65 37.35 20.52 14.94 
อตัรากําไรอื+น (%) 1.86 1.18 3.54 7.13 
อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 0.55 0.91 0.74 0.25 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 17.48 24.30 17.62 19.05 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 4.78 28.04 21.96 21.87 

      
 อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.66 14.90 11.93 11.63 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 18.37 91.88 68.42 57.59 
อตัราหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.15 0.61 0.67 0.57 

      
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial ratio) 

อตัราสว่นหนี �สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.79 0.81 0.97 0.69 
อตัราสว่นหนี �สินสุทธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.13 0.16 0.36 0.14 
อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี �ย (เทา่) 32.26 20.70 11.05 3.89 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.29 24.70 33.98 32.37 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับสําหรับไตรมาส 1 สิ �นสดุวนัที+ 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 สิ �นสดุวนัที+ 31 มีนาคม 2552 
และงบดลุ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกบังบดลุ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552  ดงันี � 

 
1. งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาส 1 สิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับ งวดเดียวกัน สิ 9นสุดวันที 31 

มีนาคม 2552 
1.1 รายได้จากการขายรวมจํานวน 15,251 ล้านบาท  เพิ+มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1,627 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 

12 จากปริมาณขายถ่านหินที+เพิ+มขึ �นเมื+อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สดัส่วนรายได้มีดงันี � 

• รายได้จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 13,613 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 89 ของรายได้จากการขายรวม 
เพิ+มขึ �น 1,269 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยแยกเป็น 

- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 13,586 ล้านบาท  
- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 27 ล้านบาท 

• รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ �าและอื+นๆ จํานวน  1,638 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากการ
ขายรวม 

• ปริมาณขายถ่านหินสําหรับไตรมาส 1 สิ �นสดุวนัที+ 31 มีนาคม 2553 จํานวน 6.156 ล้านตนั เพิ+มขึ �นร้อยละ 51 
จากการเพิ+มขึ �นของปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ปริมาณขายถ่านหิน
ประกอบด้วย 

- ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองในประเทศ 0.052 ล้านตนั 
- ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 6.104 ล้านตนั 

• ราคาขายถ่านหินเฉลี+ยสําหรับไตรมาสนี �เท่ากบั 66.27 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
ร้อยละ 21 จากการลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกเมื+อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า   

1.2 ต้นทนุขายรวม 8,759 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 2,308 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ซึ+งเป็นผลมาจากปริมาณขายที+เพิ+มขึ �น 
และต้นทุนผนัแปรต่อหน่วยเพิ+มขึ �นอนัเนื+องมาจากราคานํ �ามนัที+ปรับตวัสูงขึ �น 0.24 ดอลล่าร์สหรัฐตอ่ลิตร เมื+อเทียบกบั
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า รวมทั �งการขายถ่านหินคณุภาพดีซึ+งมีต้นทุนสงูในสดัส่วนที+เพิ+มขึ �น   

1.3 กําไรขั �นต้นรวมจํานวน 6,492 ล้านบาท ลดลง 681 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10 อตัราส่วนการทํากําไรขั �นต้นต่อ
ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับไตรมาสนี �คิดเป็นร้อยละ 43 ซึ+งธุรกิจถ่านหินมีอัตราส่วนการทํากําไร
ขั �นต้นร้อยละ 45 และ ธรุกิจไฟฟ้ามีอตัราส่วนการทํากําไรขั �นต้นร้อยละ 24 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,841 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 จากการเพิ+มขึ �นของค่า 
Demurrage เนื+องจากปริมาณการขายที+ปรับสงูขึ �นและการหยดุซอ่มบํารุง ของท่าเรือบอนตงัเพื+อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการขนถ่ายถ่านหิน  

1.5 ค่าภาคหลวงรวม 1,647 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เป็นผลมาจากรายได้ธุรกิจถ่านหินที+เพิ+มขึ �น 
1.6 เงินปันผลรับจํานวน 250 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ+งที+ดําเนินธุรกิจไฟฟ้า 
1.7 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี+ยนจํานวน 366 ล้านบาท จากการแข็งค่าขึ �นของเงินบาท ในขณะที+บนัทึกกําไรในรายการนี �

จํานวน 387 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
1.8 ขาดทนุจากการทําสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 117 ล้านบาท จากการทําสญัญาซื �อขายถ่านหินและนํ �ามนัล่วงหน้าของ

บริษัทย่อยแห่งหนึ+งในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย ในขณะที+มีการบนัทกึกําไรรายการนี �จํานวน 794 ล้านบาทในปีก่อนหน้า 



20 
 

 

1.9 การรับรู้ผลกําไรของบริษัทร่วมจํานวน 2,042 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลกําไรของธรุกิจไฟฟ้าในประเทศจํานวน 998 
ล้านบาท ซึ+งรวมกําไรจากอตัราแลกเปลี+ยนจํานวน 172 ล้านบาทและรับรู้ผลกําไรของธุรกิจถา่นหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 1,044 ล้านบาท  

1.10 ดอกเบี �ยจ่ายรวม 272 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาท จากการบริหารดอกเบี �ยโดยการกู้เงินที+มีอตัราดอกเบี �ยตํ+ามา
ทดแทนเงินกู้ที+มีอตัราดอกเบี �ยสงู  

1.11 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 1,296 ล้านบาท ลดลง 295 ล้านบาท จากกําไรสทุธิที+ลดลงของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อนิโดนีเซีย อตัราภาษีในสาธารณรัฐอนิโดนีเซียลดลงจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 25 และการขาดทนุจากสญัญา
อนพุนัธ์ทางการเงิน โดยภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักล่าวได้รวมภาษีหกั ณ ที+จ่ายเงินปันผลรับที+ขอคืนไม่ได้จํานวน 432 
ล้านบาท 

1.12 กําไรสทุธิรวมสําหรับไตรมาส 1 สิ �นสดุวนัที+ 31 มีนาคม 2553 จํานวน 2,717 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี
ก่อน 2,080 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43  

1.13 กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (EPS) ประจําไตรมาสนี �เท่ากบั 10.00 บาทต่อหุ้น เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ+งเท่ากบั 
17.65 บาทต่อหุ้น  

 
2. งบดุลรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับงบดลุรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 

2.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 103,242 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,825 ล้านบาท เมื+อเทียบกบั ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 โดยมี
รายละเอียดของการเพิ+มขึ �นและลดลงที+มีสาระสําคญัดงันี � 

• เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 23,498 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 2,448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็น
เงินสดได้มาจากการกู้ เงิน เงินปันผลรับและจากการดําเนินงาน 

• ลกูหนี �การค้าจํานวน 5,259 ล้านบาท ลดลง  130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2  

• เงินปันผลค้างรับจากกิจการที+เกี+ยวข้องจํานวน 3,982 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วมค้าซึ+งดําเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ 

• เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมจํานวน 31,118 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,514 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5 จากการรับรู้ส่วนแบง่กําไรจากบริษัทร่วมค้าหลงัการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว   

• เงินลงทนุอื+นจํานวน 8,279 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 217 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3 จากการปรับมลูคา่เงนิลงทนุตาม
ราคาตลาดที+เพิ+มขึ �น 

• ที+ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิจํานวน 17,126 ล้านบาท ลดลง 666 ล้านบาท จากการบนัทึกค่าเสื+อมราคาและ
อตัราแลกเปลี+ยนอนัเนื+องมาจากการแข็งค่าขึ �นของเงินบาท หลงัหกัการลงทนุเพิ+มในเครื+องจกัรและอุปกรณ์ของ
เหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย  

2.2 หนี �สินรวมจํานวน 45,596 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 131 ล้านบาท เมื+อเทียบกบั ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ+มขึ �นและลดลงที+มีสาระสําคญัดงันี � 

• เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 1,664 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  1   

• ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระในหนึ+งปีและหุ้นกู้ ที+ถงึกําหนดชําระในหนึ+งปีจํานวน 7,178 ล้านบาท 
เพิ+มขึ �น 1,279 ล้านบาท จากการเพิ+มขึ �นของเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ ที+ถงึกําหนดชําระในหนึ+งปี  

• ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจํานวน 2,913 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาท   ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้า
ดินและค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
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• เงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 13,453 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,307 ล้านบาท   จากการกู้ ยืมเพิ+มเติมในไตรมาสนี �และโดย
มีการโอนย้ายเงินกู้ระยะยาวบางส่วนที+ครบกําหนดชําระในปีนี �ไปเป็นเงินกู้ระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระในหนึ+งปี 

• หุ้นกู้ จํานวน 8,776 ล้านบาท ลดลง 1,498 ล้านบาท จากการโอนย้ายหุ้นกู้ ที+มีกําหนดชําระในปีนี �ไปเป็นส่วนของ
หุ้นกู้ ที+ถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึ+งปี 

2.3 ส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 57,645 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,694 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เป็นผลจาก  

• เพิ+มขึ �นจากกําไรสุทธิไตรมาสนี �จํานวน 2,717 ล้านบาท 

• เพิ+มขึ �นจากการปรับมลูค่าเงินลงทนุตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์รวม 217 ล้านบาท 

• ลดลงจากส่วนตา่งจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที+แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ  227 ล้านบาท  
2.4 อตัราส่วนหนี �สินสุทธิต่อทนุ (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2553 สําหรับงบการเงินรวมเท่ากบั 

0.13 เท่า และงบการเงินเฉพาะบริษทัเท่ากบั 1.31 เท่า ในขณะที+ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552    อตัราส่วนหนี �สินสทุธิต่อ
ทนุสําหรับงบการเงินรวม 0.16 เท่า และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยู่ที+ระดบั 1.32 เท่า 

  
 

3. งบกระแสเงนิสด สําหรับไตรมาส 1 สิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน สิ 9นสุด
วันที 31 มีนาคม 2552 
งบกระแสเงินสดสําหรับไตรมาส 1 สิ �นสดุวนัที+ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ+มขึ �นรวม 3,014 ล้านบาท   โดยแยก
เป็น 
3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 70 ล้านบาท  หลงัหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินงานที+สําคญัดงันี � 

• ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 1,830 ล้านบาท 

• ค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขนถ่านหินและค่าขนส่งถ่านหินจํานวน 4,340 ล้านบาท 

• ค่าภาคหลวงจํานวน 2,884 ล้านบาท 

• ดอกเบี �ยจ่าย 127 ล้านบาท 
 

3.2 เงินสดรับจากกิจกรรมลงทนุจํานวน 1,728 ล้านบาท จาก 

• รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมค้าจํานวน 1,804 ล้านบาท 

• เงินสดจ่ายเพื+อการลงทนุในเครื+องจกัร อปุกรณ์และลงทนุในโครงการระหว่างดําเนินการจํานวน 377 ล้านบาท  
 

3.3 เงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,215 ล้านบาท จาก 

• เงินกู้ ยืมธนาคาร ทั �งเงินกู้ระยะสั �นและระยะยาวเพิ+มขึ �นจํานวน 2,765 ล้านบาท  

• การจ่ายคืน เงินกู้ ยืมธนาคาร ทั �งเงินกู้ระยะสั �น ระยะยาวและหุ้นกู้ จํานวน 1,542 ล้านบาท 
 

 
4. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร 
 

ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1/2553 สะท้อนถึงผลการดําเนินงานที+ดีของธุรกิจหลกั โดยบริษัทบนัทกึกําไรสุทธิ
จํานวน 2,717 ล้านบาท ซึ+งเป็นการปรับตวัเพิ+มขึ �นร้อยละ 66 จากไตรมาสก่อนหน้า  ในขณะเดียวกนัปรับลดลงร้อยละ 43 จากปี
ก่อนหน้า  
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รายได้จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 13,613 ล้านบาท เป็นผลจากปริมาณจําหน่ายถ่านหินที+ 6.156 ล้านตนั ปริมาณการขาย

ถ่านหินได้ปรับลดลงร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้าเนื+องจากในไตรมาสนี �เป็นช่วงฤดูฝนของบริเวณเกาะกาลิมนัตนั อย่างไรก็
ตามเมื+อเทียบกบัปีก่อนหน้าปริมาณขายได้ปรับสงูขึ �นร้อยละ 51 เป็นผลจากแผนการปรับปรุงและขยายการผลิตที+ได้ดําเนินการ
ตั �งแต่ประมาณกลางปี 2552 ราคาขายถ่านหินเฉลี+ยในไตรมาสนี �เท่ากบั 66.27 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั สงูขึ �นเล็กน้อยร้อยละ 2 จาก
ไตรมาสก่อนหน้าในขณะที+ลดลงร้อยละ 21 จากปีก่อนหน้า ทั �งนี �เนื+องจากปริมาณถ่านหินส่วนใหญ่ที+ส่งมอบในไตรมาสนี �ได้มีการ
ตกลงราคาล่วงหน้าในช่วงกลางปี 2552  ซึ+งราคาตลาดอยูใ่นระดบัค่อนข้างตํ+า 

 
อตัรากําไรขั �นต้นจากธุรกิจถ่านหินทรงตวัอยู่ที+ร้อยละ 43  (เทียบกบัร้อยละ 42 ในไตรมาสก่อนหน้าและร้อยละ 53  ในปี

ก่อนหน้า)      ต้นทนุการผลิตถ่านหินของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเริ+มมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึ �นจากต้นทุนราคาดีเซลที+สูงขึ �น
ร้อยละ 6  จากไตรมาสก่อนหน้าและร้อยละ 52  จากปีก่อนหน้า   โดยมีราคาเฉลี+ยที+ 0.67  ดอลลา่ร์สหรัฐ ต่อลิตรในไตรมาสนี � 

 
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รายงานผลกําไรของบริษัทร่วมจํานวน 1,044 ล้านบาท ปรับสงูขึ �นร้อยละ 100 

จากไตรมาสก่อนหน้าและลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า ซึ+งเป็นผลจากเครื+องจกัรการผลิตถ่านหินสามารถดําเนินการผลิตได้อย่าง
ราบรื+นประกอบกบัราคาขายถ่านหินในประเทศที+ทรงตวัอยู่ในระดบัค่อนข้างดี 

 
ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าโดยรวมมีผลการดําเนินงานที+ราบรื+น โดยในไตรมาสนี �บริษัท BLCP ได้กลบัมาดําเนินงาน

ตามปกติหลงัจากการหยดุเครื+องจกัรเพื+อซ่อมบํารุงตามกําหนดการเมื+อช่วงปลายปี 2552 ทั �งนี �กําไรจากบริษัทร่วม BLCP คิดเป็น
จํานวน 997 ล้านบาท (รวมกําไรจากอตัราแลกเปลี+ยนจํานวน 172 ล้านบาท) นอกจากนี �บริษัทได้บนัทกึกําไรสทุธิจํานวน 173 ล้าน
บาท จากบริษัท BPIC ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีการรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ+งจํานวน 250 ล้านบาท  

 
ในส่วนที+ไม่ใช่ธุรกิจหลกันั �น บริษัทได้บนัทกึขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินจํานวน 117 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล

ขาดทนุจากสญัญาซื �อขายถ่านหินล่วงหน้าที+รับรู้ในไตรมาสนี � เทียบกบักําไรจากอนพุนัธ์ทางการเงินที+บนัทกึในไตรมาสก่อนหน้า
และปีก่อนหน้าจํานวน 874 ล้านบาท และ 794 ล้านบาท ตามลําดบั 

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหกัดอกเบี �ย ภาษี และค่าเสื+อม (EBITDA)  รวมเท่ากบั 5,405 ล้านบาท    ปรับสงูขึ �นร้อยละ 

47    จากไตรมาสก่อนหน้าและลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า แบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 3,843 ล้านบาท 
(หรือร้อยละ 71 ของ EBITDA รวม) และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 1,562 ล้านบาท  
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ �นสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั สิ �นสดุวนัที+ 31 ธันวาคม 2551  และงบดลุ 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552   เปรียบเทียบกบังบดลุ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2551 ดงันี � 

 

1. งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับ งวดเดียวกัน สิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 
2551 
1.1 รายได้จากการขายรวมจํานวน 57,865 ล้านบาท  เพิ+มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 7,336 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 

15 จากปริมาณการขายถ่านหินที+เพิ+มขึ �น ในขณะที+ราคาขายถ่านหินใกล้เคียงกบัปีก่อน สดัส่วนรายได้มีดงันี � 
� รายได้จากการจําหน่ายถ่านหินจํานวน 52,704 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 91 ของรายได้จากการ

ขายรวม เพิ+มขึ �น 6,728 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 โดยแยกเป็น 
- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 52,603 ล้านบาท  
- รายได้จากการขายถ่านหินจากแหล่งผลิตในประเทศไทย 101 ล้านบาท 

� รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ �า และรายได้อื+นๆ จํานวน  5,162 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9 ของ
รายได้จากการขายรวมเพิ+มขึ �นร้อยละ 13 

� ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี สิ �นสดุวนัที+ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 21.09 ล้านตนั เพิ+มขึ �นร้อยละ 14 
จากการเพิ+มขึ �นของปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที+ปริมาณการ
ผลติของเหมืองในประเทศไทยลดลงตามปริมาณสํารองถ่านหินของเหมืองในประเทศไทย  ปริมาณขาย
ถ่านหินประกอบด้วย 
- ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองในประเทศ 0.237 ล้านตนั 
- ปริมาณขายถ่านหินจากเหมืองของบริษัทย่อยในอนิโดนีเซีย 20.852 ล้านตนั 

� ราคาขายถ่านหินเฉลี+ยสําหรับปีสิ �นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2552   เท่ากบั 71.7 ดอลลา่ร์สหรัฐต่อตนั 
ใกล้เคียงกับราคาขายในปีก่อนหน้าซึ+งเท่ากบั 72 ดอลล่าร์สหรัฐตอ่ตนั     

1.2 ต้นทนุขายรวม 29,992 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,881 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7   ซึ+งเป็นผลมาจากปริมาณการขายถ่านหิน
เพิ+มขึ �น   ในขณะที+ต้นทนุต่อหน่วยลดลงเนื+องจากราคานํ �ามนัที+ปรับตวัลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อนหน้า  

1.3 กําไรขั �นต้นรวมจํานวน 27,874 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 5,454 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24 อตัราส่วนการทํากําไรขั �นต้นต่อ
ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปีสิ �นสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ+งธุรกิจถ่านหินมีอตัรา
กําไรขั �นต้นร้อยละ 51 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขั �นต้นร้อยละ 25 

1.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,739 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากการเพิ+มขึ �น ค่าเช่าท่าเรือสําหรับขน
ถ่ายถ่านหิน ในขณะที+ค่า Demurrage ลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ+งเป็นผลมาจากการแล้วเสร็จบางส่วนของส่วน
ขยายท่าเรือบอนตงั ส่งผลให้การบริหารการใช้ท่าเรือมีประสิทธิภาพยิ+งขึ �น 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 4,833 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 จากการประเมินภาษีจากเงิน
ปันผลรับของบริษัทย่อยแห่งหนึ+งในสาธารณรัฐอนิโดนีเซียจํานวน 1,176 ล้านบาท การเพิ+มขึ �นของค่าใช้จ่ายบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการหาแหล่งลงทนุใหม่ และสํารองค่าชดเชยการเลิกจ้างงาน  

1.6 ค่าภาคหลวงรวม 6,467 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 930 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ  17  เป็นผลมาจากปริมาณขายถ่านหินที+
เพิ+มขึ �น 

1.7 เงินปันผลรับจํานวน 486 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ+งที+ดําเนินธุรกิจไฟฟ้า 
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1.8 ขาดทนุสุทธิจากอตัราแลกเปลี+ยนจํานวน 521 ล้านบาท เทียบกบักําไรสทุธิจากตัราแลกเปลี+ยนจํานวน 383 ล้านบาท 
ในปีก่อนหน้า  

1.9 กําไรสทุธิจากการทําสญัญาอนพุนัธ์ทางการเงิน 2,920 ล้านบาท จากการทําสัญญาซื �อขายถ่านหินและนํ �ามนัล่วงหน้า
ของบริษทัย่อยแห่งหนึ+งในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี ในขณะที+มีการบนัทึกขาดทนุรายการนี �จํานวน 1,713 ล้านบาทในปี
ก่อนหน้า 

1.10 การรับรู้ผลกําไรของบริษัทร่วมจํานวน 7,447 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน 3,412 ล้านบาทและ
รับรู้ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4,035 ล้านบาท 

1.11 ดอกเบี �ยจ่ายรวม 1,282 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 42 ล้านบาท จากดอกเบี �ยจ่ายสําหรับเงินกู้ เพื+อการลงทนุในธุรกิจถ่านหิน
และการขยายโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

1.12 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 4,611 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 843 ล้านบาท จากผลกําไรจากการดําเนินงานที+เพิ+มขึ �นของบริษัท
ย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภาษีเงินได้ของกําไรจากสญัญาซื �อขายล่วงหน้าถ่าน-หินและนํ �ามนั  

1.13 กําไรสทุธิรวมสําหรับปี สิ �นสดุวนัที+ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 14,229 ล้านบาท เพิ+มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
5,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54  

1.14 กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (EPS) สําหรับปี สิ �นสดุวนัที+ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากบั 52.36 บาทต่อหุ้น เทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนซึ+งเท่ากบั 33.96 บาทต่อหุ้น ปรับตวัสงูขึ �นร้อยละ 54 

 
2. งบดุลรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับงบดลุรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 

2.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 101,417 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 11,830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 เมื+อเทียบกบั ณ วนัที+ 31 
ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดของการเพิ+มขึ �นและลดลงที+มีสาระสําคญัดงันี � 

� เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 21,050 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 8,201 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 64   ส่วน
ใหญ่เป็นเงินสดได้มาจากการดําเนินงานและการกู้ยืมหลงัหกัการใช้ไปเพื+อการลงทนุในเครื+องจกัรในธุรกิจ
ถ่านหินและโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

� ลกูหนี �การค้าจํานวน  5,389  ล้านบาท  ลดลง  639  ล้านบาท   การเก็บหนี �ได้เร็วขึ �นเมื+อเทียบกบัปีก่อน
หน้า 

� เงินปันผลค้างรับจากกิจการที+เกี+ยวข้องจํานวน 5,302 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจาก BLCP 
� สินค้าคงเหลือสุทธิจํานวน 2,752 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67  จากการผลิตที+

ดําเนินไปได้ด้วยดี  และสภาวะอากาศที+ค่อนข้างเอื �ออํานวย 
� เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วมจํานวน 29,604 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 3,231 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 12 จากการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรหลงัเงินปันผลรับจาก BLCP และธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

� เงินลงทุนอื+นจํานวน 8,062 ล้านบาท ลดลง 1,466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15  จากการปรับมลูค่าเงิน
ลงทนุตามราคาตลาดที+ลดลง 

� ที+ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิจํานวน 17,792 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 213 ล้านบาท จากการลงทนุใน
โรงไฟฟ้าและการขยายท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน การลงทนุในเครื+องจกัรของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อนิโดนีเซียและขยายโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน อนึ+งมลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย์เหล่านี �มีการ
ปรับลดลงจากอตัราแลกเปลี+ยนเงินบาทที+แข็งค่าขึ �น 
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2.2 หนี �สินรวมจํานวน 45,465 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,412 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3 เมื+อเทียบกบั ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2551  
โดยมีรายละเอียดของการเพิ+มขึ �นและลดลงที+มีสาระสําคัญดังนี � 

� เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจากธนาคารจํานวน 1,684 ล้านบาท  ลดลง 3,084 ล้านบาท   คิดเป็นร้อย
ละ 65  จากการชําระคืนกู้ เงินระยะสั �น โดยปรับเปลี+ยนเป็นการกู้ระยะยาว และหุ้นกู้แทน  

� ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระในหนึ+งปีและหุ้นกู้ ที+ถงึกําหนดชําระในหนึ+งปีจํานวน 5,899 
ล้านบาท   ลดลง 576  ล้านบาท   จากเงินกู้ระยะยาวเงินและหุ้นกู้บางส่วนได้ครบกําหนดชําระคืนในปี 
2552   

� ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจํานวน 2,983 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 953 ล้านบาท   ส่วนใหญ่มาจาก
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

� เงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 12,146 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 1,599 ล้านบาท จากการกู้เงินเพื+อการลงทนุในธุรกิจ
ถ่านหินในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

� หุ้นกู้ จํานวน 10,274 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 2,989 ล้านบาท   จากการออกหุ้นกู้ เพิ+มเติมจํานวน 6,300 ล้าน
บาท เมื+อเดือนพฤษภาคม 2552  ในขณะที+โอนย้ายหุ้นกู้ ที+มีกําหนดชําระในปีนี �ไปเป็นส่วนของหุ้นกู้ ที+ถงึ
กําหนดไถ่ถอนในหนึ+งปี 

2.3 ส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 55,952 ล้านบาท เพิ+มขึ �น 10,418 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 เป็นผลจาก  
� เพิ+มขึ �นจากกําไรสุทธิสําหรับปีสิ �นสุด 31 ธนัวาคม 2552  จํานวน 14,229 ล้านบาท 
� ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 4,816 ล้านบาท 
� ลดลงจากการปรับมลูค่าเงินลงทุนตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์รวม 1,556 ล้านบาท  
� ลดลงจากส่วนตา่งจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที+แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,160 ล้าน

บาท  
2.4 อตัราส่วนหนี �สินสุทธิต่อทนุ (Net debt to equity) ของบริษทั ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 สําหรับงบการเงินรวมเท่ากบั 

0.16 เท่า และงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากบั 1.32 เท่า ในขณะที+ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2551    อตัราส่วนหนี �สินสทุธิต่อ
ทนุสําหรับงบการเงินรวม 0.36 เท่า และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยู่ที+ระดบั 1.16 เท่า  

 
3. งบกระแสเงนิสด สําหรับปี สิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน สิ 9นสุดวันที 31 

ธันวาคม 2551 
งบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ �นสดุวนัที+ 31 ธันวาคม  2552  บริษัทมีเงินสดสทุธิเพิ+มขึ �นรวม 8,914 ล้านบาท โดยแยกเป็น 
3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 12,544 ล้านบาท  โดยมีค่าใช้จ่ายดําเนินงานที+สําคญัดงันี � 

� จ่ายค่าเปิดหน้าดิน ค่าขดุขนถ่านหิน และค่าขนส่งถ่านหิน จํานวน 20,142 ล้านบาท 
� จ่ายดอกเบี �ยจํานวน 1,285 ล้านบาท 
� จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 5,745 ล้านบาท 
� จ่ายค่าภาคหลวงจํานวน 6,458 ล้านบาท 

3.2 เงินสดสทุธิได้รับจากกิจกรรมลงทนุจํานวนเงิน 134 ล้านบาท มีสาระสําคญัดงันี �  
� เงินปันผลรับจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศและธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3,323 ล้าน

บาท 
�  รับคืนเงินกู้ ยืมจากบริษัทร่วมค้า 626 ล้านบาท 
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� ลงทนุเพิ+มในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ+งในประเทศและชําระเงินเพิ+มเติมสําหรับการซื �อธุรกิจถ่านหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปตามเงื+อนไขที+จะต้องจ่ายในปี 2552 จํานวน 731 ล้านบาท     

� ลงทนุในเครื+องจกัรและอปุกรณ์ จํานวน 2,801 ล้านบาทและการลงทนุในโครงการระหว่างดําเนินการ
จํานวนเงนิ 807 ล้านบาท 

3.3 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 3,496  ล้านบาท โดย 
� จ่ายคืน เงินกู้ ยืมธนาคาร เงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ จํานวน 17,271 ล้านบาท 
�  จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 217 ล้านบาท  
� จ่ายเงินปันผลจํานวน 4,808 ล้านบาท  
� เงินสดรับจากการการเงินกู้ธนาคารเงินกู้ระยะยาวจํานวน 12,168 ล้านบาท 
� หุ้นกู้ จํานวน 6,300 ล้านบาท  

 
4. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร 

งบการเงินประจําปี 2552 แสดงถึงผลประกอบการโดยรวมที+ดีขึ �น โดยกําไรสทุธิปรับตวัสงูขึ �นร้อยละ 54 เป็นจํานวน 14,229 
ล้านบาท ทั �งนี �เป็นผลจากการดําเนินงานที+ดีขึ �นในธุรกิจถ่านหินและรายได้ในส่วนที+มิใช่ธุรกิจหลกัที+สูงขึ �น เหมืองถ่านหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลติที+สงูกว่าแผนเล็กน้อย ส่งผลให้ปริมาณขายถ่านหินโดยรวมปรับสูงขึ �นร้อยละ 14  
เป็นจํานวน 21.09 ล้านตนั   ปริมาณขายถ่านหินจากทกุแหล่งซึ+งตั �งอยู่บนเกาะกาลิมนัตนัได้ปรับตวัสงูขึ �นจากการที+มี
แผนการทําเหมืองที+มีประสิทธิภาพมากขึ �นประกอบกบัสภาวะอากาศที+ค่อนข้างเอื �ออํานวย ดงัสงัเกตได้จากแหล่งทรูบาอินโด
และแหล่งโจร่งที+สามารถดําเนินการผลติได้เต็มกําลงัการผลิตและมีปริมาณขายจํานวน 5.13 ล้านตนัและ 2.96 ล้านตนั 
ตามลําดบั  ส่วนแหล่งอนิโดมิงโกซึ+งเป็นเหมืองที+ใหญ่ที+สดุนั �น ได้เปิดดําเนินการผลติจากพื �นที+ใหม่ทางฝั+งตะวนัออก (East 
Block) เมื+อเดือนพฤษภาคม 2552 จงึช่วยให้ปริมาณขายจากแหล่งอินโดมิงโกปรับเพิ+มขึ �นร้อยละ 14 เป็น 12.16 ล้านตนั 
นอกจากนี �แหล่งคติาดิน-เอม็บาลตุได้กลบัมาดําเนินการผลิตอีกครั �งภายใต้แผนการทําเหมืองใหม่ ปริมาณขายจากแหล่งนี �คิด
เป็นจํานวน 0.61 ล้านตนั  
 
ราคาขายถ่านหินเฉลี+ยในปี 2552 เท่ากบั 71.7 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั ซึ+งใกล้เคียงกบัราคาขายในปีก่อนหน้าในขณะที+ราคา
เฉลี+ยในตลาดที+ลดลงร้อยละ 44 ราคาขายถ่านหินเฉลี+ยของบริษัทสามารถทรงตวัได้ดี เนื+องจากบริษัทฯ ได้เริ+มตกลงราคาขาย
กบัลกูค้าเป็นเวลาล่วงหน้าตั �งแต่ประมาณกลางปีก่อนหน้า ซึ+งเป็นช่วงที+ราคาตลาดอยู่ในสภาวะที+ดี 
อตัรากําไรขั �นต้นของธรุกิจถ่านหินปรับตวัดีขึ �นโดยอตัรากําไรขั �นต้นอยู่ที+ร้อยละ 51 การปรับตวัที+ดีขึ �นเป็นสาเหตหุลกัจาก
ราคานํ �ามนัดีเซลโดยเฉลี+ยที+ลดลงเป็น 0.55 ดอลล่าร์สหรัฐต่อลติร จาก 1.02 ดอลลา่ร์สหรัฐตอ่ลิตรในปีก่อนหน้า ส่วนการ
ออกแบบเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ �นมีส่วนช่วยลดต้นทนุต่อหน่วยในส่วนที+เกี+ยวกับการขนหน้าดิน 
 
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รายงานผลประกอบการที+ดีจากการผลิตที+ราบรื+นท่ามกลางสภาวะราคาขายถ่าน
หินที+ทรงตวัได้ดีซึ+งสะท้อนถงึความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศที+เติบโตต่อเนื+อง โดยส่วนแบง่กําไรจาก AACI และเหมืองเฮ่อ
ปี�คิดเป็นจํานวน 4,035 ล้านบาท  ซึ+งปรับสงูขึ �นกว่าเท่าตวัจากปีก่อนหน้า 
 
ในธุรกิจไฟฟ้า BLCP มีอตัราการจ่ายไฟฟ้าที+สงูซึ+งช่วยให้มีส่วนแบง่กําไรจํานวน 3,412 ล้านบาท  ซึ+งปรับสงูขึ �นร้อยละ 8 ส่วน
แบง่กําไรนี �ได้รวมถึงกําไรจากอตัราแลกเปลี+ยนจํานวน 296 ล้านบาท โรงไฟฟ้า BPIC ซึ+งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนได้มีผลการดําเนินงานที+ดีขึ �นจากต้นทุนราคาถ่านหินที+ปรับลดลง กําไรสทุธิจาก BPIC คิดเป็นจํานวน 591 ล้าน
บาท เทียบกบักําไรสทุธิเพียง 160 ล้านบาทในปีก่อนหน้า 
 

EBITDA รวมในปี 2552 คิดเป็นจํานวน 23,687 ล้านบาท ปรับสงูขึ �นร้อยละ 26  โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน
จํานวน  18,821  ล้านบาท และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 4,866 ล้านบาท 
 

นอกจากผลประกอบการที+ดีขึ �นจากธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทยงัมีการบนัทกึรายได้ที+เพิ+มขึ �นจากส่วนที+ไมใ่ช่ธุรกิจหลกั โดยส่วน
ใหญ่เป็นกําไรจากสญัญาซื �อขายถ่านหินล่วงหน้า (coal swap) ซึ+งคิดเป็นจํานวน 2,876 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนหน้าที+มีผล
ขาดทนุจากรายการนี �จํานวน 218 ล้านบาท ในขณะเดียวกนับริษัทได้บนัทกึค่าใช้จ่ายที+เกิดขึ �นจากภาษีเงินปันผลที+รับจาก
บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอนิโดนีเซียจํานวน 1,176 ล้านบาท  
 

ปัจจัยความเสียง 

1. ความเสี+ยงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

2. ความเสี+ยงทางการเงิน 

3. ความเสี+ยงในธุรกิจถ่านหิน 

4. ความเสี+ยงในธุรกิจไฟฟ้า 

5. ความเสี+ยงจากการเปลี+ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

6. ความเสี+ยงจากการเปลี+ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที+บริษัทฯ ลงทนุ 

7. ความเสี+ยงด้านสิ+งแวดล้อมและความปลอดภยัในการผลิตถ่านหิน 

8. ความเสี+ยงจากผลกระทบด้านสงัคมและชุมชน 

9. ความเสี+ยงด้านสิ+งแวดล้อมและความปลอดภยัในการผลิตไฟฟ้า  
 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที 30 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย  
 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายวิฑรูย์  ว่องกศุลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท 
3.  นายรัตน์  พานิชพนัธ์ กรรมการอสิระ 
4. นายมนตรี มงคลสวสัดิ� กรรมการอสิระ  
5. นายกอปร   กฤตยากีรณ กรรมการอสิระ 
6. นายสมเกียรติ  เจริญกลุ กรรมการอสิระ 
7. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ กรรมการอสิระ 
8. นายสวสัดิภาพ  กนัทาธรรม กรรมการ  
9. นายชนินท์  ว่องกศุลกิจ กรรมการ 
10. นายเมธี  เอื �ออภิญญกุล กรรมการ  
11. นายองอาจ  เอื �ออภิญญกุล กรรมการ  
12. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ กรรมการ 



28 
 

 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที 19 เมษายน 2553 
 

รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้นทีถือ ร้อยละ 

1.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั    69,416,870 25.54 

2.    ตระกลูว่องกศุลกิจ และบริษัทที+เกี+ยวข้อง *  42,503,841 15.94 

3.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 19,247,424 7.08 

4.    LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9 11,318,400 4.17 

5.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 7,911,096 2.91 

6.    CHASE NOMINEES LIMITED 5,772,500 2.12 

7.    CHASE NOMINEES LIMITED 1 5,500,500 2.02 

8.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 5,437,803 2.00 

9.    FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V. 3,250,001 1.20 

10.  MELLON BANK, N.A. 2,938,153 1.08 
  

 หมายเหตุ: * ตระกูลว่องกุศลกิจ และบริษัททีเกียวข้อง ประกอบด้วย จาํนวนหุ้น ร้อยละ 
1) ตระกูลวอ่งกุศลกิจ 23,410,806 8.62 
2) บริษัท นํ �าตาลมิตรผล จํากดั 8,053,808 2.96 

บจ.นํ�าตาลมิตรสยาม ถือหุน้อยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว 
3) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากัด 6,101,600 2.25 

ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 54.23 ของทนุชําระแลว้ 
4) บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากัด 1,779,445 0.65 
 บจ. นํ�าตาลมิตรผล ถือหุน้อยู่ร้อยละ 87.56 ของทนุชําระแล้ว 
5) บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จํากดั 1,520,965 0.56 

บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุน้อยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว 
6) บริษัท แปซิฟิก ชกูาร์  คอร์ปอเรชั+น จํากดั 681,905 0.25 

ตระกูลว่องกุศลกิจ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45.12 ของทนุชําระแล้ว 
บจ. นํ�าตาลมิตรผล ถือหุน้อยู่ร้อยละ 25.00 ของทนุชําระแล้ว  

7) บริษัท นํ �าตาลมิตรภเูวียง จํากัด 615,200 0.23 
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุน้อยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว 

8) บริษัท ยูฟินเวส จํากัด 660,611 0.24 
บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล ถือหุน้อยู่ร้อยละ 100.00 ของทนุชําระแล้ว 

9) บริษัท นํ �าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จํากดั 480,000 0.18 
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุน้อยู่ร้อยละ 99.99 ของทนุชําระแล้ว 
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6. แหล่งเงนิทุนทีใช้ในการเข้าซื 9อ  

 แหล่งเงินทนุที+ใช้ในการเข้าซื �อ ได้แก่ เงินสดสํารองและวงเงินตามสญัญาให้การสนบัสนุนทางการเงินใหม่และที+มีอยู่ใน
ปัจจุบนั ในจํานวน 2,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องทีมีสาระสําคัญซึงอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

1. ปี 2541 บริษัทฯ ได้ยื+นฟ้องลกูค้ารายหนึ+งเป็นคดีต่อศาลแพ่ง เพื+อเรียกให้ชําระหนี �ค้างชําระค่าซื �อถ่านหินพร้อมดอกเบี �ย
จํานวน 240 ล้านบาท   แต่เนื+องจากลกูหนี �ได้ยื+นคําร้องขอฟื�นฟกิูจการ และศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบกบัแผนฟื�นฟู
กิจการของลกูหนี �  โดยบริษัทฯ จะได้รับชําระหนี �ตามแผนฟื�นฟกิูจการของลกูหนี � จํานวน 206 ล้านบาท โดยแบง่ชําระ 10 ปีๆ 
ละ 20.6 ล้านบาท  เริ+มชําระตั �งแต่เดือนตลุาคม  2544 ถงึเดือนมีนาคม 2554  โดยขณะนี �บริษัทฯ ได้รับชําระหนี �แล้วรวม 17 
งวด เป็นเงินจํานวน 154.56 ล้านบาท 

2.   ปี 2543 –  2544 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ฟ้องลกูหนี �รายหนึ+งเป็นคดีต่อศาลแพ่ง เพื+อเรียกชําระหนี �ค่าเช่าโรงงานค้างชําระ
และค่าเสียหายจํานวน 70.76 ล้านบาท และเรียกชําระหนี �ค่าซื �อหินค้างชําระจํานวน 24.78 ล้านบาท แต่ลกูหนี �รายนี �ได้ฟ้อง
กลบับริษัทฯ และบริษัทย่อยดงักล่าว ฐานละเมิดผิดสญัญา เรียกค่าเสียหายจํานวน 204 ล้านบาท    ซึ+งทั �งสามคดีดงักล่าวนั �น  
ศาลชั �นต้นได้พิพากษาตดัสินให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยชนะคดี โดยให้ลกูหนี �ชําระหนี �แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามฟ้อง ส่วน
คดีที+บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกฟ้องกลบันั �น ศาลชั �นต้นได้มีคําพิพากษายกฟ้อง และทั �งสามคดีดงักล่าวได้มีการอทุธรณ์ และ
ทั �งสามคดีศาลอทุธรณ์ได้มีคําพพิากษายืนตามศาลชั �นต้นและคดีถงึที+สดุแล้ว  

3.  เมื+อวนัที+ 3 กรกฎาคม  2550 นายศิวะ งานทวี และกลุ่มบริษัทของนายศิวะ ได้ยื+นฟ้องบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้บริหารของ
บริษัทฯ เป็นคดีแพง่ต่อศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน 63,500 ล้านบาท  โดยกล่าวอ้างว่าบริษัทฯ บริษัทย่อยและ
ผู้บริหารทําการหลอกลวงโดยเข้าร่วมทําสญัญาร่วมทนุกบันายศิวะกบัพวก เพื+อประสงค์จะได้ข้อมลูสมัปทานเหมืองถ่านหิน
รวมทั �งรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ ที+เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  (“โครงการหงสา”) หลงัจากนั �น ใช้สิทธิไมส่จุริตในการรายงานเท็จทําให้รัฐบาลลาวยกเลิกสมัปทานเหมืองถ่าน
หินและสญัญาก่อสร้างและดําเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าของนายศิวะกบัพวกเพื+อที+บริษัทฯ จะได้เข้าทําสญัญากบัรัฐบาล
ลาวเอง   

บริษัทฯ ได้ศกึษาข้อมลูและพยานหลกัฐานตามที+นายศิวะกบัพวกกล่าวอ้างแล้ว เห็นว่าคําฟ้องและข้อกล่าวหาดงักล่าวอ้าง
ข้างต้นไม่เป็นความจริง และค่าเสียหายที+กล่าวอ้างนั �นก็เลื+อนลอย    บริษัทฯ กบัพวก จงึได้ยื+นคําให้การต่อสู้คดี และบริษัทฯ 
ได้ฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากนายศิวะและพวกเป็นเงิน 4,487 ล้านบาท ซึ+งศาลแพ่งได้รับคําให้การและฟ้องแย้งของบริษัทฯ 
แล้ว และคดีนี �อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง   ซึ+งได้มีการสืบพยานโจทก์เพียงบางส่วนในปี 2552  และจะดําเนินการ
สืบพยานโจทก์และพยานจําเลยต่อไปอีกในปี 2553 

ความเห็นของผู้บริหารเกี+ยวกบัผลกระทบที+อาจเกิดขึ �นจากข้อพิพาททางกฎหมาย   โดยได้พจิารณาตามข้อเท็จจริงต่างๆ แล้ว 
เห็นว่า เรื+องนี �นายศิวะกบัพวกได้ชกัชวนบริษัทฯ ให้เข้าร่วมพฒันาโครงการหงสา  และบริษัทฯ เห็นว่าเป็นโครงการที+สอดคล้อง
กบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อีกทั �งจะเป็นการสร้างมลูค่าเพิ+มเพื+อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   บริษัทฯ จงึได้เข้าร่วมพฒันา
โครงการหงสาดงักล่าว แต่ในระหว่างที+ดําเนินการพฒันาโครงการร่วมกนั นายศิวะกบัพวกกลบับอกเลิกสญัญาร่วมพฒันา
โดยไมมี่เหตอุนัควร รัฐบาลลาวจึงตดัสินใจยกเลกิข้อตกลงในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าและสมัปทานเหมืองถ่านหินที+ให้แก่
นายศิวะกบัพวกด้วยเกรงว่าโครงการหงสาจะต้องล่าช้าออกไป หลงัจากนั �นรัฐบาลลาวได้เปิดประมลูใหม่ให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ประมลูโครงการเพื+อจะได้ดําเนินโครงการหงสาต่อไปได้ (หลงัจากที+ล่าช้ามาเป็นเวลานาน)  ซึ+งบริษัทฯ เป็นหนึ+งในผู้ ที+ได้รับ
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เชิญให้เข้าร่วมประมลูด้วย  รัฐบาลลาวได้พิจารณาคดัเลือกและอนุมตัิให้บริษัทฯ เป็นผู้ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวในการศึกษา
เพื+อพฒันาโครงการหงสาต่อไป บริษทัฯ จงึมิได้ทําละเมิดต่อนายศิวะและพวกแต่อย่างใด แตก่ารที+นายศิวะกบัพวกกลบันํา
เรื+องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลนั �น ทําให้บริษัทฯ เสียหาย  บริษัทฯ จงึได้ยื+นคําให้การต่อสู้คดี และฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจาก
นายศิวะและพวกเป็นเงิน  4,487 ล้านบาท    ดงักล่าวแล้วข้างต้น  โดยคาดว่าจะทราบผลการพจิารณาคดีของศาลในปลายปี 
2553 หรือต้นปี 2554 

4. บริษัทย่อยแห่งหนึ+งในสาธารณรัฐอนิโดนิเซียถกูฟ้องเพื+อเรียกร้องค่าเสียหายทั �งสิ �นสองคดีรวมจํานวน 53,500 ล้าน
อนิโดนีเซียนรูเปียะห์ โดยโจทก์ทั �งสองอ้างว่าบริษัทย่อยดงักล่าวละเมิดการใช้ที+ดินซึ+งโจทก์เป็นผู้ มีกรรมสิทธิ�ถือครองจาก
รัฐบาล  ทั �งสองคดีศาลอทุธรณ์ได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยดงักล่าวไม่มีความผิดฐานละเมิด 

5. บริษัทย่อยแห่งหนึ+งในสาธารณรัฐอนิโดนิเซียถกูฟ้องเพื+อเรียกร้องค่าเสียหายจํานวน 1,070 ล้านอนิโดนีเซียนรูเปียะห์ สําหรับ
ค่าชดเชยการใช้ที+ดินต่อศาล ณ วนัที+ 21 เมษายน 2552 ศาลอทุธรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่บริษัทย่อยดงักล่าวไม่มีความผิด 

6.  บริษัทย่อยแห่งหนึ+งในต่างประเทศถูกฟ้องโดยโจทก์ซึ+งเป็นอดีตกรรมการของบริษัทผู้ ซื �อเงินลงทุนจากบริษัทย่อยดงักล่าว โดย
โจทก์ฟ้องว่าการดําเนินการซื �อขายดงักล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย จงึขอให้ศาลสั+งให้การซื �อขายเป็นโมฆะ พร้อมทั �งเรียกร้องให้
บริษัทย่อยและบริษัทผู้ ซื �อร่วมกนัชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน 302.55 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทย่อยดงักล่าวได้
ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจทก์ และขณะนี �คดียงัอยู่ในขั �นตอนการพิจาณาคดีชั �นศาล ฝ่ายบริหารของบริษทัมีความเห็นว่าไม่มี
เหตทีุ+บริษัทย่อยต้องรับผิดชอบคา่ชดเชยดงักล่าว ดงันั �นบริษัทย่อยดงักล่าวจงึไมไ่ด้บนัทกึหนี �สินที+อาจจะเกิดขึ �นจากคดี
ดงักล่าวในงบการเงินรวม 

อืน 

1. ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทย่อยสองแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางภาษี ซึ+งบริษัทย่อยทั �ง
สองแห่งยงัไม่ได้ผลของการตรวจสอบดงักล่าว   แต่ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ได้บนัทกึค่าสํารองภาระทางภาษีที+อาจจะเกิดขึ �น
ประมาณ 35 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในงบการเงนิ 

2. ผู้ รับจ้างรายหนึ+งของบริษทัย่อยแห่งหนึ+งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 1.42 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ ต่ออนญุาโตตลุาการในประเทศสิงคโปร์ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 ขบวนของอนญุาโตตุลาการยงัไม่มีความคืบหน้า
แต่อย่างใดนอกเหนือจากการส่งหนงัสือถงึบริษัทย่อยดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื+อว่าผลการเรียกร้องดงักล่าวจะไม่
มีผลกระทบที+เป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน 
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8. รายการระหว่างกัน 

1.  รายการบุคคลทีมีผลประโยชน์ร่วม 

 

 ชือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ รายชือคณะกรรมการ 

1 บริษัท นํ �าตาลมิตรผล 
จํากดั 
(ผลติและจําหน่าย
นํ �าตาลและ
กากนํ �าตาล) 

1)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย  
     ถือหุ้นร้อยละ 2.96 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ  
     ซึ+งเป็นกลุม่เดียวกันกบับริษัทฯ 
3)  มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน คือ 

1. นายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ 
2. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 
1. บจ.นํ �าตาลมิตรสยาม         99.99% 
 

1.  นายวิฑรูย์     ว่องกุศลกิจ 
2.  นายอิสระ      ว่องกุศลกิจ 
3.  นายชนินท์     ว่องกุศลกิจ 
4.  นายบรรเทิง   ว่องกุศลกิจ 
5.  นายชศูกัดิ�     ว่องกุศลกิจ 
6.  นายผดงุ        เตชะศรินทร์ 
7.  นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
8.  พญ.ลกัษมี    ว่องกศุลกิจ 
9. นายกฤษฎา  มณเฑียรวิเชยีรฉาย 
10. นายวีระเจตน์   ว่องกศุลกิจ 
11. ร.ศ.ดร.จีรเดช    อู่สวสัดิ 
 
 

2 บริษัท ทีเอม็อี  
แคปิตอล จํากดั 
(บริษัทเพื+อการลงทนุ) 

1)  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย   
     ถือหุ้นร้อยละ 2.25 ของทนุชําระแล้ว  
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ   
     ซึ+งเป็นกลุม่เดียวกันกบับริษัทฯ    
3)  มีกรรมการร่วมกนั 6 ท่าน คือ 

1. นายสนุทร ว่องกุศลกิจ 
2. นายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ 
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 
4. นายเมธี เอื �ออภิญญกลุ 
5. นายองอาจ เอื �ออภิญญกุล 
6. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม 

 

 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 
1. ตระกลูว่องกุศลกิจ           54.23% 
2. ตระกลูเอื �ออภิญญกุล       24.16% 
3. บจ.ยฟิูนเวส                    10.50%  
4. ตระกลูกันทาธรรม              3.17% 
5. ตระกลูกาญจนกําเนิด        0.58% 
6. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร        0.63% 

1. นายสนุทร    ว่องกุศลกิจ 
2. นายวิฑรูย์    ว่องกุศลกิจ 
3. นายชนินท์    ว่องกุศลกิจ 
4. นายเมธี        เอื �ออภิญญกุล 
5. นายองอาจ    เอื �ออภิญญกลุ 
6. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม 
7. นายประจวบ ตรีนกิร 
8. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ 
9. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด 

3 บริษัท รวมเกษตรกร 
อุตสาหกรรม จํากดั 
(ผลติและจําหน่าย
นํ �าตาลและ
กากนํ �าตาล) 

1)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.65 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.นํ �าตาลมิตรผล 
3)  มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ  
       1. นายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ 
 
 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 
บจ.นํ �าตาลมิตรผล                 87.56% 
 

1. นายวิฑรูย์   ว่องกุศลกิจ 
2. นายอิสระ    ว่องกุศลกิจ 
3. นายบรรเทิง  ว่องกุศลกิจ 
4. นส. ชญาวดี  ชยัอนนัต์ 
5. นายทวีวฒัน์  ทวีปิยมาภรณ์ 
6. นส. จินตนา  กาญจนกําเนิด 
7. นายสขุกาญจน์  วธันเวคิน 
8. นายกฤษฎา  มณเฑียรวิเชยีรฉาย 
9. นายวีระเจตน์  ว่องกุศลกิจ 
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 ชือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ รายชือคณะกรรมการ 

4 บริษัท ยฟิูนเวส จํากัด 
(Holding 
Company) 

1)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.22 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ ตระกูลว่องกุศลกิจ  
     ซึ+งเป็นกลุม่เดียวกันกบับริษัทฯ  
3)  มีกรรมการร่วมกนั 6 ท่าน คือ 

1. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 
2. นายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ 
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 
4. นายเมธี    เอื �ออภิญญกุล 
5. นายองอาจ  เอื �ออภิญญกลุ 
6. นายสวสัดิภาพ  กนัทาธรรม 

 
 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล            100.00% 

 

1. นายสนุทร ว่องกุศลกิจ 
2. นายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ 
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 
4. นายเมธี    เอื �ออภิญญกุล 
5. นายองอาจ  เอื �ออภิญญกลุ 
6. นายสวสัดิภาพ  กนัทาธรรม 
7. นายประจวบ    ตรีนิกร 
8. นายวีระเจตน์   ว่องกุศลกิจ 
9. น.ส.จินตนา   กาญจนกําเนิด   
 

 

5 บริษัท นํ �าตาล 
มิตรกาฬสนิธุ์ จํากดั 
(ผลติและจําหน่าย
นํ �าตาลและ 
กากนํ �าตาล 
 

1)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้น 
     ร้อยละ 0.18 ของทนุชําระแล้ว 
2)  มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อตุสาหกรรม 
3)  มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ  

1. นายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ 
 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2552 
บจ.รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  99.99% 
 

1. นายวิฑรูย์  ว่องกุศลกิจ 
2. นายอิสระ   ว่องกศุลกิจ 
3. นายบรรเทงิ  ว่องกศุลกิจ 
4. นายทวีวฒัน์ ทวีปิยมาภรณ์ 
5. นส. จินตนา กาญจนกําเนดิ 
6. นายสขุกาญจน์ วธันเวคนิ 
7. นส. ชญาวดี ชยัอนนัต์ 
8.นายกฤษฎา มณเฑียรวเิชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน์   วอ่งกุศลกิจ 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน ณ งวดสามเดือนสิ 9นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  
 

รายการระหว่างบริษทัย่อย กิจการร่วมค้า และกิจการหรือบคุคลที+เกี+ยวข้องกนัมีนโยบายการคิดราคา ดงันี � 
 

• การขายสินค้าและการบริการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยคิดราคาโดยใช้ราคาที+ใกล้เคียงกบัที+คิดกบับุคคลภายนอก 

 

• รายได้ค่าบริหารจัดการเป็นการให้บริการด้านการบริหารจดัการแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื+อให้บริษัทดังกล่าว
สามารถดําเนินธุรกิจได้ตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากปริมาณการให้บริการตามข้อกําหนดในสญัญา 

 

• สําหรับเงนิให้กู้ ยืม เงินกู้ ยืม ดอกเบี �ยรับและดอกเบี �ยจ่าย กลุ่มบริษัทคํานวณดอกเบี �ยโดยคํานึงถึงต้นทุนของเงินที+กู้มา 
ถวัเฉลี+ยบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี สําหรับบริษัทย่อยในประเทศ และบวกร้อยละ 2 ต่อปี สําหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 

รายการกบับคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกนัที+มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี � 
 

1. รายการระหว่างงวดสามเดือนสิ �นสดุวนัที+ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

     

การขายสินค้าและการให้บริการแก่บริษัทย่อย - - 12,186 - 
     

ค่าซื �อสินค้าและต้นทุนการรับบริการจาก     

บริษัทย่อย - - 65,538 527,865 
     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     

- บริษัทย่อย - - 289,689 283,091 

- กิจการร่วมค้า 4,000 7,000 - - 

รวม 4,000 7,000 289,689 283,091 
     

ดอกเบี �ยรับ     

- บริษัทย่อย - - 147,787 121,153 

- กิจการร่วมค้า 410 - - - 

รวม 410 - 147,787 121,153 
     

ดอกเบี �ยจ่ายให้แก่บริษทัย่อย - - - 1,284 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการกบับคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกนัที+มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี � (ต่อ) 
 

2. ลูกหนี �กิจการที+เกี+ยวข้องกนัประกอบด้วย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท  พันบาท พันบาท 
     

ลกูหนี �การค้า     

- บริษัทย่อย (หมายเหตขุ้อ 6) - - 42,482 30,295 
     

ดอกเบี �ยค้างรับ     
- บริษัทย่อย - - 867,917 813,734 

- กิจการร่วมค้า 367 - 1 - 

 367 - 867,918 813,734 

ลกูหนี �อื+น     
- บริษัทย่อย - - 116,273 193,690 

- กิจการร่วมค้า 2,966 314,089 - - 

 2,966 314,089 116,273 193,690 

รวมลกูหนี �กิจการที+เกี+ยวข้องกนั 3,333 314,089 984,191 1,007,424 
     

เงินปันผลค้างรับ     
- บริษัทย่อย - - 3,218,309 4,349,533 

- กิจการร่วมค้า 3,982,327 5,302,218 - - 

รวมเงินปันผลค้างรับกิจการที+เกี+ยวข้อง
กนั 

3,982,327 5,302,218 3,218,309 4,349,533 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการกบับคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกนัที+มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี � (ต่อ) 

 

3. เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนัประกอบด้วย 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
 พันบาท พันบาท  พันบาท พันบาท 
     

เงินทดรองจ่าย     

- บริษัทย่อย - - 226,709 233,899 

- กิจการร่วมค้า 21 21 21 21 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนั 21 21 226,730 233,920 
     

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว     

- บริษัทย่อย - - 15,072,347 13,942,120 

- กิจการร่วมค้า 55,360 360 - - 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการ     

   ที+เกี+ยวข้องกนั 55,360 360 15,072,347 13,942,120 

 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินให้กู้ ยืมในสกุลเงินบาทจํานวน 55.36 ล้าน
บาท (วนัที+ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 0.36 ล้านบาท) เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี �ย MLR บวกร้อยละ 0.75 ต่อ
ปี และมีกําหนดชําระคืนเมื+อกิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ ยืมในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐจํานวน 184.59 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินบาทจํานวน 9,124.98 ล้านบาท (วนัที+ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 184.59 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ และสกุลเงินบาทจํานวน 7,809.98 ล้านบาท) เงินให้กู้ ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 3.01 ถึง 4.28 ต่อปี (พ.ศ. 
2552 ร้อยละ 3.81 ถงึ 6.40 ต่อปี) 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการกบับคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกนัที+มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี � (ต่อ) 

 

 เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนัประกอบด้วย (ต่อ) 
 

รายการเคลื+อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวนัที+ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  
มีดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
บริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

ยอดคงเหลือต้นงวด 360 13,942,120 

ให้กู้ เพิ+มระหว่างงวด 55,000 1,315,000 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี+ยน - (184,773) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 55,360 15,072,347 

 
4. เงินทดรองรับจากกิจการที+เกี+ยวข้องกนัประกอบด้วย  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2552 
  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

     

เงินทดรองรับ   
- บริษัทย่อย - - 911 1,403 

- กิจการร่วมค้า 40 - 40 - 

รวมเงินทดรองรับจากกิจการ     

   ที+เกี+ยวข้องกนั 40 - 951 1,403 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันรายการระหว่างปีสิ 9นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 
 

กิจการและบคุคลที+ควบคมุบริษัทหรือถูกควบคมุโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกบับริษัททั �งทางตรงหรือ
ทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกบับริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทย่อยลําดบัถดัไป บริษัทร่วมและบคุคลที+เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ+งมีอทิธิพลอย่างเป็น
สาระสําคญัเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคญัรวมทั �งกรรมการและพนกังานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที+ใกล้ชิดกบั
บคุคลเหล่านั �น กิจการและบคุคลทั �งหมดถือเป็นบคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกบับริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกันซึ+งอาจมีขึ �นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

รายการกบับคุคลหรือกิจการที+เกี+ยวข้องกนัที+มีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี � 
 

รายการระหว่างปีสิ �นสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม มีดงันี � 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 

  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
     

การขายสินค้าและการให้บริการแก่บริษัทย่อย - - 30,295 1,090 

ค่าซื �อสินค้าและต้นทนุการรับบริการ     

จากบริษัทย่อย - - 1,434,726 859,985 
     

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 4,265,085 7,143,853 
     

รายได้ค่าบริหารจดัการ     

- บริษัทย่อย - - 1,153,748 1,053,346 

- กิจการร่วมค้า 23,800 28,443 - - 

รวม 23,800 28,443 1,153,748 1,053,346 
     

ดอกเบี �ยรับจากบริษัทย่อย - - 568,361 420,376 
     

ดอกเบี �ยจ่ายแก่บริษัทย่อย - - 1,284 29,956 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ตั �งแต่วนัที+ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทได้ทําสัญญาการให้บริการ (Service agreement) เพื+อให้บริการเกี+ยวกับการ
จดัการและให้คําปรึกษาแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ+ง โดยแบ่งออกเป็นการให้บริการทั+วไป (General services) 
และการให้คําปรึกษาด้านการตลาดและการจดัการด้านการขนส่ง (Marketing and logistics advisory services) ภายใต้
สญัญาดงักล่าว บริษัทย่อยต้องชําระค่าบริการสําหรับการให้บริการทั+วไปจํานวน 2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อไตรมาส และการ
ให้คําปรึกษาด้านการตลาดและการจัดการด้านการขนส่งในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายถ่านหินขั �นต้น (Gross coal 
sales) 
 
รายการระหว่างบริษทัย่อย กิจการร่วมค้า และกิจการหรือบคุคลที+เกี+ยวข้องกนัมีนโยบายการคิดราคา ดงันี � 
 

• การขายสินค้าและการบริการระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อยคิดราคาโดยใช้ราคาที+ใกล้เคียงกบัที+คิดกบับคุคลภายนอก 
 

• รายได้ค่าบริหารจดัการเป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า เพื+อให้บริษัทดงักล่าว
สามารถดําเนินธุรกิจได้ตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากปริมาณการให้บริการและอัตราที+กําหนดตามข้อกําหนด 
ในสญัญา 

 

• สําหรับเงนิให้กู้ ยืม เงินกู้ ยืม ดอกเบี �ยรับและดอกเบี �ยจ่าย กลุ่มบริษัทคํานวณดอกเบี �ยโดยคํานึงถึงต้นทุนของเงินที+กู้มา 
ถวัเฉลี+ยบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี สําหรับบริษัทย่อยในประเทศ และบวกร้อยละ 2 ต่อปี สําหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 

ลูกหนี �กิจการที+เกี+ยวข้องกนั ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลกูหนี �การค้าบริษัทย่อย (หมายเหตขุ้อ 6) - - 30,295 - 
     

ดอกเบี �ยค้างรับ     
- บริษัทย่อย - - 813,734 506,706 

- กิจการร่วมค้า - 316,561 - - 

 - 316,561 813,734 506,706 

ลกูหนี �อื+น     
- บริษัทย่อย - - 193,690 411,792 

- กิจการร่วมค้า 314,089 5,106 - - 

 314,089 5,106 193,690 411,792 

รวมลูกหนี �กิจการที+เกี+ยวข้องกนั 314,089 321,667 1,007,424 918,498 
     

เงินปันผลค้างรับ     
- บริษัทย่อย - - 4,349,533 6,940,715 

- กิจการร่วมค้า 5,302,218 3,889,866 - - 

รวมเงินปันผลค้างรับกิจการที+เกี+ยวข้องกนั 5,302,218 3,889,866 4,349,533 6,940,715 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนั ณ วนัที+ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินทดรองจ่าย     

- บริษัทย่อย - - 233,899 341,590 

- กิจการร่วมค้า 21 21 21 21 

รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที+เกี+ยวข้อง
กนั 

21 21 233,920 341,611 

     

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่กิจการร่วมค้า - 640,414 - - 
     

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว     

- บริษัทย่อย - - 13,942,120 9,504,220 

- กิจการร่วมค้า 360 - - - 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการ     

   ที+เกี+ยวข้องกนั 360 - 13,942,120 9,504,220 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินให้กู้ ยืมในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐจํานวน 18.40 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ+ง
มีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 7.47 ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 เงินให้กู้ยืมดงักล่าวได้รับชําระคืนแล้ว 
 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวเป็นเงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อยสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐจํานวน 184.59 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ
สกลุเงินบาทจํานวน 7,809.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2551 จํานวน 186.47 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และ 3,014.05 ล้านบาท) 
เงินให้กู้ ยืมดงักลา่วมีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 3.81 ถึงร้อยละ 6.40 ต่อปี (พ.ศ. 2551 ร้อยละ 4.71 ถึงร้อยละ 6.40 
ต่อปี) และมีกําหนดชําระคืน 
เงินต้นเมื+อทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียกชําระคืนจนกว่าบริษัทย่อยจะมีความสามารถในการจ่ายชําระ 

 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเป็นเงินให้กู้ ยืมในสกุลเงนิบาท ซึ+งมีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ MLR บวก 0.75 ต่อปี 

และมีกําหนดชําระคืนเมื+อกิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถหาแหล่งเงินกู้ ได้ 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที+เกี+ยวข้องกนั ณ วนัที+ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย (ต่อ) 
 
รายการเคลื+อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวสําหรับปีสิ �นสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม มีดงันี � 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดคงเหลือต้นปี - - 9,504,220 5,331,183 

ให้กู้ เพิ+มระหวา่งปี 360 - 5,152,930 5,963,521 

จดัประเภทใหม่ - - - 709,892 

รับชําระคืนระหว่างปี - - (424,424) (2,744,636) 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงั
ไม ่

    

   เกิดขึ �นจริง - - (290,606) 244,260 

ยอดคงเหลือปลายปี 360 - 13,942,120 9,504,220 

 

เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินทดรองรับจาก
บริษัทย่อย 

- - 1,403 8,234 

     

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจาก
บริษัทย่อย 

- - - 105,247 

     

เงินกู้ ยืมระยะยาวจาก
บริษัทย่อย 

- - - 228,435 

 

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐจํานวน 3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ มีอตัราดอกเบี �ยร้อย
ละ 2.50 ต่อปี และชําระคืนแล้วในปี พ.ศ. 2552 
 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมสกุลเงินบาทจํานวน 228 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี �ยร้อยละ 1.49 ต่อปี 
และชําระคืนแล้วในปี พ.ศ. 2552 
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รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ) 
 

เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมจากบริษทัย่อย ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม ประกอบด้วย (ต่อ) 

 

รายการเคลื+อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยสําหรับปีสิ �นสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม มีดงันี � 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดต้นคงเหลือปี - - 228,435 1,218,019 

จ่ายชําระคืนระหวา่งปี - - (228,435) (969,816) 

กําไรจากอตัราแลกเปลี+ยนที+ยงัไม่เกิดขึ �น - - - (19,768) 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - 228,435 

 

 

9. สรุปสาระของสัญญาทีสําคัญๆ ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

-ไม่มี- 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะทีให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชือกรรมการตรวจสอบ 
     อย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
       -สิ+งที+ส่งมาด้วยลําดบั 8- 


