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สวนที่ 1 : ขอมูลสรุป
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจ
ถานหินและธุรกิจไฟฟา
1. ธุ ร กิจ ผลิ ตและจํ า หน า ยถ า นหิน – ป จจุ บั น บริ ษั ท ฯ มี กํ า ลัง การผลิ ต รวม 23.5 ล า นตั น ต อ ป โดยมีป ริ ม าณทรัพ ยากร
(Resources) และปริมาณสํารองถานหิน (Reserves) รวมทั้งสิ้น 2,140.62 ลานตัน และ 599.88 ลานตัน ตามลําดับ
บริษัทฯ มีเหมืองผลิตถานหินทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี 4 เหมือง และ 1 แหลง มีกําลังการผลิตรวม 23.5 ลานตัน ไดแก เหมือง
อินโดมินโค (Indominco) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิต 13.0 ลานตันตอป
เหมืองคิทาดิน (Kitadin) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2527 มีกําลังการผลิต 2.0 ลานตันตอป
เหมืองโจ-รง (Jorong) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542 มีกําลังการผลิต 3.0 ลานตันตอป และ
เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เริ่มทําการผลิตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีกําลังการผลิต 5.5 ลานตันตอป
นอกจากนี้ยังมีแหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการขอใบอนุญาตกอสราง โดยทั้งหมดนี้
ตั้งอยูบนเกาะกาลิมันตัน
o เหมืองถานหินในประเทศไทย มี 2 เหมือง ไดแก เหมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และเหมืองเชียงมวน จังหวัดพะเยา
บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนื่องจากปริมาณสํารองไดหมดลง
o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก เหมืองถานหินตาหนิง (Daning) และเหมืองถานหินเฮอป (Hebi)
บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (BPOD) (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดรวมลงทุนในบริษัท Asian
American Coal Inc. (AACI) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัท BPOD ไดลงนามในสัญญาซื้อหุน AACI
จากกลุมผูถือหุนเดิมทั้งหมด มีผลใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท AACI เปนรอยละ 100 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด จากเดิมที่บริษัท BPOD ถือหุนรอยละ 21.67 ทั้งนี้บริษัท AACI ไดรวมลงทุนโดยมีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 56 ในบริษัท Shanxi Asian American-Daning Energy Co., Ltd. (SAADEC) ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินจากเหมืองถานหินใตดินตาหนิง (Daning) ในมณฑลซานซี (Shanxi)
ไดเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2548 และมีเปาหมายการผลิตถานหิน 4 ลานตันตอป ผลการ
ผลิตถานหินในป พ.ศ. 2551 อยูที่ 3.4 ลานตัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีปริมาณสํารองถานหิน
ประเภทแอนทราไซทอยูประมาณ 66.6 ลานตัน
นอกจากนี้ บริษัท AACI ไดรวมลงทุนโดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 45 ในบริษัท Shanxi Gaohe Energy Co.,
Ltd. (SGEC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินจากเหมืองถานหินใตดินเกาเหอ (Gaohe)
ในมณฑลซานซีเชนกัน ปจจุบันเหมืองถานหินเกาเหออยูในระหวางดําเนินการกอสรางและพัฒนาการทําเหมือง
คาดวาจะเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยไดในป พ.ศ. 2553 มีกําลังการผลิตถานหิน 6 ลานตันตอป โดยมี
ปริมาณสํารองถานหินประเภทเซมิ-แอนทราไซทประมาณ 191 ลานตัน
Banpu Mineral Company Limited (เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดรวมทุนกับ Hebi Coal and Electricity
Co., Ltd. (HCEC) จัดตั้งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย
ถานหินจากเหมืองถานหินใตดินเฮอป (Hebi) โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ ปจจุบัน
เหมืองเฮอปมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีปริมาณสํารองถานหินประเภท
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เซมิ-แอนทราไซทอยูประมาณ 30.3 ลานตัน และมีพื้นที่สวนขยายที่มีปริมาณสํารองถานหินประมาณ 50
ลานตัน ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2551 อยูที่ 1.4 ลานตัน
2. ธุรกิจไฟฟาบริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
o ธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย บริษัทฯ มีการลงทุนอยู 2 โครงการ ไดแก โรงไฟฟาบีแอลซีพี บริษัทฯ ถือหุน
รอยละ 50 ของทุนชําระแลว (โดยผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99) ใน
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) ซึ่งเปนโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต ใชถานหินคุณภาพดีเปน
เชื้อเพลิง ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (Ratch) ในสัดสวนรอยละ 14.99
o ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined
Heat and Power) ในแถบภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในมณฑลเหอเปย 2 แหง และมณฑล
ซานตง 1 แหง โดยมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 798 ตันตอชั่วโมง
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 50,530
ลานบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 18,088 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 56 ละมีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 9,228
ลานบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 2,573 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 39 มีสินทรัพยรวม 89,362 ลานบาท
หนี้สินรวม 43,828 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 45,534 ลานบาท
บริษัทฯ ไดจัดระบบภายในองคกรใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานการจัดการดวยความโปรงใส
และตรวจสอบได มีการสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ เพื่อให
เกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม โดยใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากการทํางาน ดวยทุนทรัพยบริษัทฯ ตลอดจนให
ความรวมมือกับรัฐชุมชนอยางตอเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของ

หนา 2

สวนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย
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1. ปจจัยความเสีย่ ง
บริษัทฯ และกลุมบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจภายใตคณะกรรมการกลุมตางๆ เพื่อใหครอบคลุมในทุกๆ ดานที่
อาจจะมีความเสี่ยง โดยจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
องคกร เชน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่มีการประชุมทุกไตรมาส รวมถึงการรายงาน
และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยธุรกิจที่จัดใหมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน คณะกรรมการ Financial
Management Committee ที่มีการประชุมทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดติดตามดูแล วิเคราะห และบริหารความเสี่ยงใน
ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการรายงานความคืบหนาเปนประจําทุกเดือน
1.1 ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ และระดับ
กลุมบริษัท โดยการสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงิน
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ 82 หนี้สินที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 10 และที่เปนสกุลเงินหยวนในสัดสวนรอยละ 8 ทั้งนี้ไดมีการปรับสัดสวนการทํา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
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ที่มีอยู เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมและตามสถานการณนั้นๆ รวมไปถึงการจัดสรรรายไดที่เปนสกุลตางประเทศใน
สัดสวนที่เหมาะสม (Natural hedge) เพื่อใชในการลงทุนตอในตางประเทศ ซึ่งชวยใหการบริหารความเสี่ยงมีความ
คลองตัวและลดผลกระทบลงได
นอกจากนี้ กลุมบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการบริหารความเสี่ยงดวยการทําการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ กับเงินสกุลอินโดนีเซียรูเปยะหระหวางบริษัทภายในกลุมกันเอง รวมถึงซื้อขายเงินดอลลารสหรัฐฯ ลวงหนา
ตามประมาณการรายไดและคาใชจาย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ เทียบกับเงิน
สกุลอินโดนีเซียรูเปยะห
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ
มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
โดยมีเปาหมายใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
สถานการณ และมีการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย และทําการจัดสรรเงินกูทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่สอดคลองกับประเภท
การลงทุนของกิจการ รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงิน เชน Interest rate Swap ในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่รอยละ 28
และ 72 ตามลําดับ
(ค) ความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามัน
กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานราคาถานหินซึ่งมีผลกระทบกับรายไดและราคาน้ํามัน
ซึ่งมีผลกระทบกับ
ตนทุน โดยใชเครื่องมือประเภทอนุพันธทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา (Coal Swap) และซื้อน้ํามันลวงหนา
(Gas oil Swap) บางสวน เพื่อชวยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจถานหินได ภายใตการจัดการโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถานหินและราคาน้ํามัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อ
พิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามันของกลุมบริษัท
1.2 ความเสี่ยงในธุรกิจถานหิน
(ก) ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาถานหิน
ราคาถานหินในตลาดโลกมีความผันผวนมากขึ้นโดยเฉพาะในป พ.ศ. 2551 ที่ราคาถานหินปรับตัวขึ้นไปอยูในระดับ
สูงสุดเปนประวัติการณในชวงกลางป กอนที่จะปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วในชวงปลายปจากวิกฤติการเงินโลก ราคา
ถานหินในตลาดโลกมิไดขึ้นกับสภาวะของอุปสงคอุปทาน (Demand & Supply) เทานั้น แตการซื้อขายถานหิน
ลวงหนาในตลาดอนุพันธก็มีผลกระทบตอราคาซื้อขายถานหินในตลาดโลกเชนกัน ทําใหวิกฤติการเงินโลกที่เกิดขึ้น
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาถานหินอยางรวดเร็ว ความผันผวนของราคาที่มีมากขึ้นนับเปนปจจัยเสี่ยงหลัก
ที่สงผลกระทบตอรายไดของผูผลิตถานหินอยางบริษัทฯ คอนขางมากในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ ได
ติดตามและประเมินสภาวะตลาดถานหินและแนวโนมราคา เพื่อเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื้อขาย
ถานหินกับลูกคาที่ทําสัญญาไวกับบริษัทฯ โดยจะมีการกระจายการตกลงราคาออกไปในชวงตางๆ ของป พรอมทั้งมี
การปรับสัดสวนการขายถานหินแบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ใหเหมาะสม
กับสภาวะตลาดในขณะนั้น เพื่อใหไดราคาจําหนายที่ดี และมีความแนนอนมากขึ้นเรื่องรายได
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(ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา
ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคามักจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยเปนสวนใหญ เชน เกิดฝนตกหนักที่เหมืองจนไม
สามารถผลิตถานหินได การเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญจนทําใหเครื่องจักรเสียหายมาก เปนตน ซึ่งจะทําใหไมมีสินคาที่
จะสงมอบใหลูกคา ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือการเสียคาปรับใหกับเรือที่มาจอดรอรับสินคา (Demurrage) อยางไร
ก็ตามความเสี่ยงนี้ก็เปนความเสี่ยงที่สามารถจํากัดขอบเขตความเสียหายได โดยบริษัทฯ จะเจรจากับลูกคาขอใหสง
เรือลําดังกลาวไปรับถานหินที่ทาเรืออื่นกอน และเจรจาขอเลื่อนกําหนดการสงมอบถานหินออกไปจนกวาการผลิต
ถานหินของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการไดอีกครั้ง ปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดทําระบบติดตามขอมูลการผลิต การขนสง
ถานหิน ทําใหทราบปริมาณการผลิต คุณภาพ และสตอกถานหินอยูตลอดเวลา ซึ่งสามารถทําการปรับเปลี่ยน
กําหนดการสงมอบถานหินลวงหนาได ทําใหความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคาลดลง
(ค) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนสงที่ทาเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ความเสี่ยงจากการหยุดขนถายถานหินของทาเรือบอนตัง อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น บริษัทฯ ไดทํา
ประกันภัยความเสี่ยงของทาเรือบอนตังไวแลว หากเกิดอุบัติเหตุจนไมสามารถขนถายถานหินได บริษัทฯ จะไดรับการ
ชดเชยจากบริษัทประกันภัย สําหรับความเสี่ยงจากเครื่องจักรชํารุดนั้น บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนการซอมบํารุง โดย
เนนไปที่การทํา Preventive maintenance การพัฒนาทักษะของหนวยงานซอมบํารุงอยางตอเนื่อง การจัดใหมี
critical spare part อยางเพียงพอ ซึ่งทําใหการซอมแซมใชเวลาสั้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงานนอย อยางไรก็
ตามหากเกิดเหตุสุดวิสัยจนทําใหทาเรือขนถายถานหินตองหยุดทํางาน บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนงานฉุกเฉินเพื่อ
รองรับสถานการณดังกลาวไวแลว โดยการนําถานหินขนถายลงเรือลําเลียงขนาดเล็กแลวไปขนถายขึ้นเรือบรรทุกถาน
หินขนาดใหญกลางทะเล หรือไปใชทาเรืออื่นชั่วคราวเพื่อใหกระทบกับการสงมอบถานหินใหลูกคานอย
(ง) ความเสี่ยงดานความผันผวนของตนทุนการผลิต
น้ํามันดีเซลจัดเปนตนทุนหลักในการผลิตถานหิน เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรหลักในการขุดขนหนาดิน
และถานหิน ดังนั้นความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกจะสงผลกระทบกับตนทุนการผลิตถานหินคอนขางมาก
บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการติดตามและวิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลก
เพื่อนํามาวางแผนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง การวางแผนการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการ
สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงโดยรวม และในระยะยาวไดทําการศึกษาเพื่อลดการใชเครื่องจักรที่ใช
น้ํามันเปนเชื้อเพลิงลง น้ํามันดีเซลยังจัดเปนตนทุนหลักในการลําเลียงถานหินจากเหมืองมายังทาเรือ ซึ่งขณะนี้
บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมในการใชน้ํามันเตาทดแทนน้ํามันดีเซลในเรือลําเลียงถานหิน เพราะ
น้ํามันเตามีราคาต่ํากวาและมีความผันผวนทางดานราคานอยกวาน้ํามันดีเซล
อันจะเปนการลดตนทุนการขนสง
ถานหินและลดความผันผวนของตนทุนการขนสงในระยะยาว
(จ) ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงปริมาณสํารองถานหิน
ปริมาณสํารองถานหินขึ้นกับขอมูลจากการสํารวจ หากมีการทําการสํารวจเพิ่มเติมและไดขอมูลเพิ่มจากเดิมอาจจะ
ทําใหปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได
อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดทําการสํารวจหาปริมาณ
สํารองถานหินเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ประทานบัตรของบริษัทฯ ที่ยังไมไดทําเหมือง บริษัทฯ
คงดําเนินการหาแหลงถานหินแหลงใหมเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางยาวนาน
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(ฉ) ความเสี่ยงดานการดําเนินงานของผูรับเหมา
การทําเหมืองของบริษัทฯ ใชวิธีการวาจางผูรับเหมาในการเปดหนาดินและขนถานหิน หากผูรับเหมาไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามแผนอันเนื่องมาจากปญหาตางๆ เชน เครื่องจักรไมเขามาตามกําหนด การซอมบํารุงไมได
มาตรฐาน การดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ มีปญหาแรงงาน เปนตน ยอมสงผลกระทบถึงการผลิตถานหินของ
บริษัทฯ ในการปองกันปญหานี้ทางบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูรับเหมาที่มีความนาเชื่อถือ มีประวัติการทํางานที่ดี โดยทํา
สัญญาวาจางระยะกลางและระยะยาวเพื่อใหผูรับเหมามีความคุมคาในการลงทุนเครื่องจักรใหม นอกจากนี้บริษัทฯ
ไดดําเนินงานเปดหนาดินและขนถานหินเองบางสวน เพื่อลดการพึ่งพาผูรับเหมาลง ทําใหสามารถลดความเสี่ยงดาน
การดําเนินงานของผูรับเหมาลงได
1.3 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟา
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาภายในประเทศของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงคอนขางต่ําเมื่อมีการบริหาร
สัญญาที่ดี ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่มั่นคง เนื่องจากไมมีความเสี่ยงในเรื่องการตลาดและราคาขายเพราะมีการระบุไว
อยางชัดเจนในสัญญาซือ้ ขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีการกําหนดปริมาณรับซื้อไฟฟา
ที่แนนอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู) และมีการกําหนดโครงสรางของราคาคาไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคาเชื้อเพลิง
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้นๆ
สําหรับความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น
ถือวามีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย
อยางไรก็ตามโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล มีประสิทธิภาพสูงกวาโรงไฟฟาทั่วๆ ไป
ไดรับสิทธิพิเศษในการขายไอน้ําและความรอนในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
รวมทั้งการประกันการขายไฟฟาใหกับการ
ไฟฟาทองถิ่น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สามารถนํามาใชในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา เปนความเสี่ยงทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา การบริหารตนทุน เชน เชื้อเพลิงถานหิน ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม ความมั่นคงของ
ลูกคาไอน้ํา และการประสานงานกับชุมชนและหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น เปนตน
นอกจากนี้จากนโยบายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงานของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหมีการปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินการของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนบาง สําหรับในชวงป พ.ศ. 2551 ที่ผานมามีความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากราคาคาเชื้อเพลิงถานหินที่เพิ่มขึ้นอยางมาก
ในขณะที่ราคาคาไฟฟาไมสามารถปรับตามตนทุน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทผูผลิตไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกือบทั้งหมดประสบปญหาภาวะขาดทุน อยางไร
ก็ตามสถานการณไดคลี่คลายลงในชวง 2 เดือนสุดทายของป พ.ศ. 2551 หลังจากที่รัฐบาลประกาศปรับราคาคาไฟฟา
ขึ้น 2 ครั้ง และราคาถานหินปรับตัวลดลง
1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
เปนการคุมครองในสวนของสินทรัพยในบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สินทรัพยที่บริษัทฯ ไดจัดทําความคุมครอง
ความเสียหายประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PT. Centralink Wisesa International (บริษัทโฮลดิ้ง)
PT. Indo Tambangraya Megah ( บริษัทโฮลดิ้งและจําหนายถานหิน)
PT. Jorong Barutama Greston (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Jorong)
PT. Trubaindo Coal Mining (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Trubaindo)
PT. Kitadin (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Kitadin)
PT. Indominco Mandiri (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Indominco)
PT. Bharinto Ekatama (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Bharinto)

1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนใหญอยูในตางประเทศ ไดแกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทํา
ใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและนโยบาย
ภายในประเทศดังกลาวหลายเรื่อง อาทิ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดออกกฎหมายเหมืองแรใหม (New Mining Law) ซึ่งอาจจะ
สงผลใหมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาทําเหมือง (Coal Contract of
Work) อันอาจจะเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหกับผูผลิตถานหินในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียกําลัง
อยูระหวางการเตรียมการออกกฎหมาย DMO (Domestic Market Obligation) ซึ่งจะเปนการกําหนดใหผูผลิตถานหินใน
ประเทศตองมีการจําหนายถานหินในประเทศในสัดสวนหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการใชภายในประเทศใหเพียงพอ
และกฎหมาย Price Regulation ซึ่งจะเปนการกําหนดราคาจําหนายถานหินขั้นต่ําสําหรับสงออกไปตางประเทศ เพื่อให
ผูผลิตไมขายถานหินออกไปตางประเทศในราคาที่ต่ําเกินไป เพราะจะทําใหรัฐบาลเก็บภาษี (Royalty fee) ไดนอย
อยางไรก็ตามหากมาตรการดังกลาวบังคับใช คาดวาจะไมกระทบกับบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ เพราะบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เพิ่มสัดสวนการขายถานหินในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียใหมากขึ้น สําหรับ Price Regulation จะเปนการตกลงราคา
ขายในแตละปที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากอยูในชวงปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน สําหรับทางดานพลังงานซึ่งมีถานหินเปนพลังงานหลักของ
ประเทศนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยไดกําหนดนโยบายตางๆ ดังนี้
การควบคุมดานความปลอดภัยของเหมืองถานหินและการสงเสริมทางดานสิ่งแวดลอม
มาตรการที่ทําอยาง
ตอเนื่อง คือ การปดเหมืองถานหินขนาดกลางและเล็กที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีความปลอดภัยเพียงพอ และมี
กําลังการผลิตต่ํากวา 30,000 ตันตอป อีกทั้งกําหนดใหเหมืองที่ดําเนินการผลิตอยูในปจจุบันที่ตั้งอยูในมณฑล
ซานซีและมณฑลเหอหนาน จะตองมีกําลังการผลิตไมต่ํากวา 90,000 ตันตอป นอกจากนี้ไดมีการกําหนด
มาตรฐานดานความปลอดภัยใหม เพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งมีการปรับเพิ่ม
อัตราการสํารองเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยของเหมือง และการเก็บภาษีทางดานสิ่งแวดลอม
การใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยเหมืองถานหินจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการผลิต รัฐบาลไดกําหนดใหเหมืองถานหินแหลงใหมตองมีกําลังการผลิตไมต่ํากวา 300,000
ตันตอป โดยเฉพาะเหมืองแหลงใหมในมณฑลซานซี มณฑลสานซี และมณฑลอินเนอรมองโกเลีย จะตองมี
กําลังการผลิตไมต่ํากวา 1,200,000 ตันตอป และสงเสริมใหเหมืองถานหินขนาดใหญควบรวมเหมืองถานหิน
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ขนาดเล็ก อีกทั้งไดปรับเพิ่มคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรในมณฑลที่เปนยุทธศาสตรในการผลิตถานหินรวมกับ
การปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถานหินอยางยั่งยืน
สรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของถานหิน นอกจากการปดเหมืองถานหินขนาดเล็กแลว รัฐบาล
ไดหยุดการดําเนินการประมูลสิทธิการสํารวจถานหินจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2551
การลดความขัดแยงทางดานการคาระหวางประเทศ และอนุรักษการใชทรัพยากรทางดานพลังงานในประเทศ
โดยการยกเลิกพิกัดภาษีการนําเขาถานหิน และการปรับเพิ่มภาษีการสงออกถาน Coking จากรอยละ 5 เปน
รอยละ 10 และเรียกเก็บภาษีการสงออกถานหินประเภทอื่นที่รอยละ 10
นอกจากนโยบายและมาตรการทางดานพลังงานจากถานหินดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะนํามาซึ่งตนทุนการผลิตและ
การดําเนินงานของเหมืองถานหินที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น
รัฐบาลไดใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีเงินไดแกบริษัทรวมทุนจาก
ตางชาติ โดยกําหนดอัตราภาษีเงินไดที่ 25% เทากับผูประกอบการทองถิ่น ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เปนตนมา อยางไรก็ตามบริษัทรวมทุนจากตางชาติที่ไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีเงินได สามารถใชสิทธิพิเศษตอไปได
อีกตามสิทธิที่รัฐบาลกําหนดให ทั้งนี้เหมืองถานหินเฮอปและตาหนิงคงไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีตอไปจนถึงป พ.ศ.
2553 และป พ.ศ. 2554 ตามลําดับ
จากความเสี่ยงตางๆ ขางตน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหผูที่รับผิดชอบในแตละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดาน
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศอยางใกลชิดทั้งระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น รวมถึงไดวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาดานกฎหมายทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการตีความและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง
1.6 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตถานหิน
• ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรวมกันปกปองรักษาและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดกําหนด
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งระบุอยางชัดเจนถึงความมุงมั่นในการลดและควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เปน
ผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดกํากับและตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และมอบหมายใหศูนยพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เปนผู
ประสานงานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานยอยตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสําหรับ
กิจกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental
Compliance) ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และไดมุงเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคา (Effective Resource
Utilization)
เพื่อเปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทางออมดานสิ่งแวดลอมจากการใช
ทรัพยากร เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) เปนตน
o การปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance)
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เปนขอกําหนดที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามกฎหมาย และเงื่อนไขที่กําหนดในรายงานวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและแผนการ
จัดการ โดยในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมในเกณฑดี
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และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง อนึ่งเพื่อใหบรรลุปณิธานในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยสมบูรณ
แบบนั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนการจัดการปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งประกอบดวย
คุณภาพของน้ําที่ปลอยจากพื้นที่เหมืองสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยมีดัชนีคุณภาพหลัก คือ สภาพความเปน
กรดดาง และความขุนขนของตะกอนดิน ทั้งนี้สําหรับพื้นที่การทําเหมืองที่มีองคประกอบของดินและแรซึ่งมี
ศักยภาพในการกอกําเนิดน้ําเปนกรด อันไดแก เหมืองที่ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน เชน เหมืองอินโด
มินโค เหมืองทรูบาอินโด และเหมืองโจรง ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมไปถึงโครงการที่อยูระหวางการ
พัฒนา เชน แหลงถานหินบารินโต ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และหงสาลิกไนต ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ไดจัดทํามาตรการปองกันและแกไขการเกิดน้ําที่เปนกรดจากการทํา
เหมือง ซึ่งเนนการจัดการตั้งแตขั้นตอนการสํารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพื้นที่ไปจนถึงการฟนฟู
สภาพของพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิต สําหรับทุกเหมืองที่เปนเหมืองเปด การจัดทําบอดัก
ตะกอนและการบํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพในการตกตะกอนดินที่เปนผลจากการชะลางพังทลายของดิน
เปนมาตรฐานการปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ไดยึดถือแนวทางการปองกัน โดยทําการถมดิน
กลับในบอเหมืองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได และหากจําเปนตองทําการทิ้งดินภายนอกบอเหมือง บริษัทฯ
ไดกําหนดใหดําเนินการฟนฟูสภาพกองดินโดยการปลูกปาโดยเร็วในพื้นที่ซึ่งเสร็จสิ้นกิจกรรมการทิ้งดินแลว
ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การขุดขนดินและถานหิน การปรับปรุงคุณภาพของถานหิน และ
ขนสงถานหิน ดวยสภาพพื้นที่ที่กวางและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การควบคุมการกําเนิด
และแพรกระจายของฝุนละอองใหไดอยางสมบูรณแบบเปนเรื่องที่ยากในทางปฏิบัติ อยางไรก็ดี บริษัทฯ
ไดกําหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุงเนนการจัดการอยางเหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่ปฏิบัติการ เชน
การสรางแนวกันลมสําหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการกอกําเนิดฝุน
การจํากัดความเร็วของรถที่วิ่งใน
พื้นที่เหมือง การหมั่นพรมน้ําบนถนนที่มีพื้นผิวเปนดิน ฯลฯ
o การใชทรัพยากร (Resource Utilization)
ถึงแมวาการใชทรัพยากรจะไมใชปจจัยเสี่ยงโดยตรงตอธุรกิจ แตการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพจะ
กอใหเกิดภาระตอสิ่งแวดลอมโดยไมจําเปนจากมลพิษและกากของเสีย เปนการเพิ่มตนทุนการผลิต กอใหเกิด
ความขัดแยงจากการแกงแยงทรัพยากรที่มีจํากัด บริษัทฯ จึงมุงเนนการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใน 2
ประเด็นหลัก ไดแก
การใชประโยชนจากที่ดิน ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับสิทธิในพื้นที่สัมปทานเพื่อการทําเหมืองแรเปนจํานวน
มากก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสําคัญของการบริหารจัดการและใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวดวย
การวางแผนการทําเหมืองอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพทางภูมิศาสตรและระบบนิเวศน
นอยที่สุด ตามแผนแมบทดานการจัดการสิ่งแวดลอมและแผนการปดเหมือง โดยในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ
มีพื้นที่ครอบครองทั้งสิ้น 65,560 เฮกตาร แตมีพื้นที่ที่ถูกใชประโยชนจริงเพื่อการทําเหมืองมีจํานวนเพียง
12,690 เฮกตาร หรือคิดเปนรอยละ 19.36 ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่พื้นที่ที่บริษัทฯ ไดทําการฟนฟูสภาพ
แลวทั้งสิ้น 6,765 เฮกตาร (รอยละ 53.31 ของพื้นที่ใชประโยชน) (ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551)
นอกจากนี้พื้นที่ในสวนที่เหลือไดถูกเก็บรักษาหรือสงวนไวในสภาพปาดั้งเดิม
ซึ่งเปนการชวยปกปอง
ทรัพยากรปาไมในอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางดาน
ภูมิศาสตร และภาพถายดาวเทียม (Geographic Information System and Remote Sensing; GIS-RS)
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เพื่อสนับสนุนการจัดบริหารจัดการรวมกันระหวางการผลิต การขนสง และการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งไดทํา
การติดตั้งเสร็จสิ้นและใชงานที่เหมืองอินโดมินโค และเริ่มขยายไปสูเหมืองทรูบาอินโดในป พ.ศ. 2551
รวมทั้งเหมืองอื่นๆ ในปตอไป
การใชพลังงาน พลังงานจัดเปนตนทุนหลักอยางหนึ่งของบริษัทฯ หากแตการลดการใชพลังงานนํามาซึ่ง
ประโยชนที่จักไดตอสิ่งแวดลอม โดยเปนการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุหลักของการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก บริษัทฯ มีความตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมในการ
ชวยกันยับยั้งปญหาดังกลาว และไดกําหนดไวในนโยบายเพื่อความยั่งยืน ในเรื่องที่จะจัดทําฐานขอมูลและ
รายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอสาธารณะ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษพลังงานสําหรับเหมืองทุกแหง รวมทั้งสํานักงาน ซึ่งการลดการใชพลังงานยังเปนการลดการ
กอกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเผาไหมเชื้อเพลิง อาทิ ซัลเฟอรไดออกไซด และ
ออกไซดของไนโตรเจน
• ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ดวยลักษณะของการทําเหมืองที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใชเครื่องจักรและยานพาหนะจํานวนมาก
ความเสี่ยงตอ
อุบัติภัยอันเกิดจากการทํางานยอมมีมากเชนกัน แมวาจะเปนเรื่องปกติสําหรับธุรกิจการทําเหมือง บริษัทฯ มีความ
มุงมั่นที่จะลดอัตราการเจ็บปวย บาดเจ็บและเสียชีวิตอันเกิดจากการทํางานใหเหลือนอยที่สุด โดยครอบคลุมถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูรับเหมาดวย ในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารและควบคุมผูรับเหมา
ใหมีการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของโรคอันเนื่องจากการทํางาน และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใหเปนไปตามมาตรการที่บริษัทฯ กําหนด
นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ที่
สํานักงานกรุงเทพฯ และ สํานักงานจาการตา ซึ่งมีการฝกซอมเปนประจําทุกป มีแผนปองกันและตอบสนองใน
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response) ในทุกสถานประกอบการ และมีการฝกซอมการปฏิบัติ
ตามแผนเปนประจํา เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน และเหตุการณวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ ได
1.7 ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนไมวาจะเปนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และ/หรือ ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญโดยกําหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว
ดังนี้
• กอตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากรัฐบาลทองถิ่น ชุมชน และบริษัทฯ
• ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่มุงตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนแตละแหง ในลักษณะของการ
สรางกระบวนการมีสวนรวม
โดยยึดถือความตองการขั้นพื้นฐานที่มาจากประชาชนเปนหลักนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว (Go Together , Grow Together , Sustainability for Life)
• จัดใหมีขั้นตอนการสื่อสารระหวางชุมชนและเหมือง โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนของทุกเหมืองรับผิดชอบโดยตรง
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• พรอมกันกับการติดตามตรวจสอบทัศนคติของชุมชน (Community Perception Survey) การจัดทํา Social
Mapping เพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน มีฐานขอมูลของชุมชนแตละแหงโดยละเอียด สําหรับการ
วางแผน และติดตามการพัฒนาในดานตางๆ ไดเต็มประสิทธิภาพ
• บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการจัดทําแผนหลักเพื่อพัฒนาระบบงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Master Plan) ขึ้น เพื่อ
เปนการเตรียมพรอมการเขาสูระบบ ISO 26000 ในอนาคตอันใกล ซึ่งถือเปนกลไกทางสังคมที่จะชวยสราง
มาตรฐานสากลในการสงเสริมชวยเหลือการพัฒนาสังคมและชุมชนในประเทศอินโดนีเซียใหกาวหนาและมีคุณคา
1.8 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟา
• ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ประเด็นหลักทางดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา คือ คุณภาพอากาศ ที่เปนผลจากการปลดปลอยกาซเผาไหมจาก
เครื่องกําเนิดไอน้ํา โดยมีดัชนีคุณภาพที่สําคัญ ไดแก ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และฝุนละออง
บริษัทฯ ไดมุงเนนการควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ทางประกอบดวย (ก) การปองกัน โดยเลือกใชเชื้อเพลิง
ที่เหมาะสม เชน ถานหินคุณภาพสูงที่มีสวนประกอบที่เปนกํามะถันต่ํา เปนตน และ (ข) การบําบัดหรือกําจัด โดย
ติดตั้งระบบดักฝุนละอองแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator) และระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด
(Flue Gas Desulphurization) ใหเปนมาตรฐานปฏิบัติในโรงไฟฟาที่บริษัทฯ ไดเขาลงทุน ทั้งในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการหงสาลิกไนตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้
โรงไฟฟาบีแอลซีพียังไดติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง
(Continuous
Emission Monitoring System: CEMS) พรอมกันกับติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบ
เรียลไทม (Real-time Monitoring System) จํานวน 4 สถานีรอบโรงไฟฟา และกําหนดแผนดําเนินการสูการรับรอง
อนุกรมมาตรฐาน ISO 14001 ในป พ.ศ. 2551 สําหรับการจัดการดานสิ่งแวดลอมและ Total Productive
Maintenance (TPM) เพื่อการจัดการดานการผลิตในอนาคตอันใกลสําหรับโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
• ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดวยลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวของกับความรอนและความดัน โรงไฟฟาทุกแหงมีมาตรฐานดานความปลอดภัยที่
เขมงวด โดยโรงไฟฟาบีแอลซีพีไดจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนกระทั่งไดรับการรับรอง
มาตรฐาน OHSAS 18001 ตั้งแตป พ.ศ. 2550 พรอมทั้งมีการซอมแผนฉุกเฉินฯ เปนประจําทุกป ซึ่งปที่ผานมาไมมี
พนักงานหรือผูรับเหมาไดรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน
โดยโรงไฟฟาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยที่กําหนดโดยภาครัฐอยางเครงครัด
และปที่ผานมาไมมี
อุบัติเหตุขั้นรายแรง
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 บริษัท เหมืองบานปู จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 25
ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถาน
หินที่เหมืองบานปู (BP-1) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน)”
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการผลิตและ
จําหนายถานหินทั้งในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ไดทําการขยาย
ธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดสิ้นสุดลงเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจ
ทาเรือและธุรกิจแร) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจน
ในการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบป ที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน
ธุรกิจถานหิน
o เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (“BPOD”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) ไดจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัท Asian American
Gas, Inc. (“AAGI”) จํานวน 32,530,590 หุน เทากับรอยละ 17.03 ของหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด ใหแกบริษัท
China CBM Investment Holdings Limited (“ผูซื้อ”) ซึ่งบริษัท AAGI เปนบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
British Virgin Islands ไดลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหิน 2 โครงการในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
o เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัท BP Overseas Development Company Limited (“BPOD”) (ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) ไดลงนามในสัญญาซื้อหุนในบริษัท Asian
American Coal, Inc. (“AACI”) ในจํานวน 32,084,882 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 78.40 โดยมีมูลคาการซื้อขาย
ประมาณ 432.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับประมาณ 14,396 ลานบาท มีผลทําใหบริษัท BPOD ถือหุนใน
บริษัท AACI เปนจํานวนรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด จากเดิมที่บริษัท BPOD ถือหุนรอยละ 21.60
บริษัท AACI เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ British Virgin Islands ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจ
เหมืองถานหินในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัท AACI ถือหุนรอยละ 56 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
ในบริษัท SHANXI ASIAN AMERICAN-DANING ENERGY CO., LTD. (“SAADEC”) และรอยละ 45 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมดในบริษัท SHANXI GAOHE ENERGY COMPANY LTD. (“SGEC”)
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เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัท AACI กลุมผูถือหุนเดิมใน AACI และบริษัท BPOD ไดดําเนินการซื้อขาย
หุนบริษัท AACI เปนผลสําเร็จ
โดยไดทําการโอนหุนจํานวน 32,084,882 หุน และชําระเงินคาหุนจํานวน
432,838,316 เหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเทากับประมาณ 14,396 ลานบาท) ในวันดังกลาว

อื่นๆ
o เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงาน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ใหแกผูถือหุนจํานวน
271,747,855 หุน ในอัตราหุนละ 7 บาท รวมเปนเงิน 1,902,234,985 บาท โดยจายจากกําไรที่ไดยกเวนไมตอง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลใน
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551
o เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลประจําป
พ.ศ. 2552 ในอัตราหุนละ 12 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 7 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2551 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 5 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 5 บาท โดยจายจาก
กําไรที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี กําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552
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โครงสรางกลุมบานปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป)
100.00%

50.00%

50.00%

Mandiri

99.99%
73.72%
PT.Kitadin

PT.Indo
Tambangraya
Megah Tbk

100.00%
Banpu Singapore
Pte.Ltd.

99.99%
PT.Trubaindo
Coal Mining

95.00%

99.99%

PT.Centralink Wisesa
International

บริษัท บานปู
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บานปู มินนอรัล จํากัด

PT.Indominco
99.99%

PT.Nusantara Thai
Mining Services

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.Ltd.

99.99%

99.99%

95.00%

Banpu Coal
Investment Co. Ltd.

99.00%
PT.Bharinto
Ekatama

99.99%

99.67%

บริษัท ศิลามณี จํากัด

PT.Jorong
Barutama Greston

99.96%

บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
100.00%
Banpu China
Pte.,Ltd.

100.00%
AACI Gaohe

98.87%

บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด

51.00%

100.00%
AACI Gaohe
HK Holdings

49.00%

บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
40.00%

100.00%

บริษัท บีพี โอเวอรซีส
ดีเวลลอปเมนท จํากัด

AACI SAADEC
HK Holdings

AACI SAADEC

Hebi Zhong Tai
Mining Co.,Ltd.

บริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน)

100.00%

100.00%

56.00%

100.00%
Asian American
Coal Holdings, Inc.

100.00%
Asian American
Coal Inc.

Shanxi Asian AmericanDaning Energy Co., Ltd.

45.00%
Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.
100.00%

99.80%

100.00%

บริษัท บานปู พาวเวอร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

Banpu Power
Investment Co., Ltd

100.00%

0.20%
99.99%

39.99%

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด

บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น
เซอรวิสส จํากัด
99.99%

บริษัท บานปู โคล
เพาเวอร จํากัด
7.38%
7. 61%

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd

Peak Pacific Investment
Company (L) BHD

100.00%
Zouping Peak
Pte. Ltd

49.99%

บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร จํากัด

70.00%
Zouping Peak
CHP Co., Ltd

100.00%
Banpu Power
Investment (China)
Co., Ltd

100.00%
Pan-Western Energy
Corporation LLC

12.08%

87.92%
Tangshan Banpu
Heat and Power
Co., Ltd

100.00%
Luannan Peak
Pte. Ltd.
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หมายเหตุ:
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถือหุนที่มีนัยสําคัญ
(รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการ
รวมคา)
บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท Asian American Gas, Inc. (“AAGI”) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
บริษัท BP Overseas Development Company Limited (“BPOD”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ไดดําเนินการซื้อหุนในบริษัท Asian American Coal Inc. (“AACI”) ในจํานวน 32,084,882 หุน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 78.40 จึงมีผลทําใหบริษัท BPOD ถือหุน ในบริษัท AACI เปนจํานวนรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
จากเดิมที่บริษัท BPOD ถือหุนรอยละ 21.60
บริษัท Synergy Power Co., Ltd ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําการควบรวมกิจการกับบริษัท บานปูเพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
บริษัท Banpu China Pte. Ltd. ไดคืนทุนจดทะเบียนจากการเลิกกิจการแกบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งอยู
ระหวางการชําระบัญชีบริษัท
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม
ปจจุบันบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและบริษัทรวม ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิน (Coal
Business) และธุรกิจไฟฟา (Power Business) รายละเอียดดังนี้

ธุรกิจถานหิน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BP)
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (BMC)
บริษัท ศิลามณี จํากัด (SLM)
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด (SLMM)
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BPI)
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Sa)
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (CMMC)
Banpu Singapore Pte.Ltd. (BPS)
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. (BMS)
PT.Nusantara Thai Mining Services (NTMS)
PT.Centralink Wisesa International (CTL)
PT.Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM)
PT.Indominco Mandiri (IMM)
PT.Kitadin (KTD)
PT.Trubaindo Coal Mining (TCM)
PT.Jorong Barutama Greston (JBG)
PT.Bharinto Ekatama
BP Overseas Development Co., Ltd.(BPOD)
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Banpu China Pte. Ltd.
Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi)
Asian American Coal Inc. (AACI)
AACI Gaohe (BVI) Holdings Limited
AACI Gaohe (HK) Holdings Limited
AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
Asian American Coal Holding, Inc.
AACI SAADEC (HK) Holdings Limited
Shanxi Asian American Daning Energy Co., Ltd.
(Daning)
o Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. (Gaohe)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ธุรกิจไฟฟา
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (BPP)
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (BPCP)
Banpu Power International Ltd. (BPPI)
Banpu Power Investment Co.,Ltd. (BPIC)
Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co.,Ltd (Zhending)
Luannan Peak Pte.Ltd.
Banpu Power Investment (China) Co.Ltd.
Zouping Peak Pte.Ltd.
Pan-Western Energy corporation (LLC)
Peak Pacific Investment Company (L) BHD
Zouping Peak CHP Co.,Ltd. (Zouping)
Tangshan Banpu Heat and Power Co., Ltd. (Luannan)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP)
บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวิสส จํากัด (PGS)
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o นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่
ตั้งอยูในประเทศไทยดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย
สวนบริษัทที่ตั้งอยูใน
ตางประเทศดําเนินการผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอย โดยกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป
2.3 โครงสรางรายได
o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑหรือบริการ
รายไดจากการขาย:
1. ถานหินในประเทศ
2. ถานหินนําเขา
3. รายไดอื่น
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายได

พ.ศ. 2550
รายได
%

หนวย : ลานบาท
พ.ศ. 2549
รายได
%

273 12.10
1,890 83.65
96
4.25
2,259 100.00

575 32.51
1,066 60.29
127 7.20
1,768 100.00

1,443 76.36
369 19.54
78 4.10
1,890 100.00

4,946
7,205

4,504
6,272

801
2,691

พ.ศ. 2551
รายได
%

พ.ศ. 2550
รายได
%

หนวย : ลานบาท
พ.ศ. 2549
รายได
%

272
105
1,890
992
1,291
485
419
5,454

476
77
163
937
7
1,353
977
148
4,139

900
555
213
200
350
1,245
1,081
659
136
5,339

ดําเนินการ
%
พ.ศ. 2551
โดย
การถือหุน รายได
%
BP
BP
BP

100
100
100

o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดําเนินการ
%
โดย
การถือหุน
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:
1. ถานหินในประเทศ
BP
100
BPI
100
CMMC
99.42
2. ถานหินนําเขา
BP
100
BMC
100
BPS
100
BPI
100
SLM
100
TCM
73.71
3. รายไดอื่น
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:
1. ถานหินขายระหวางประเทศ
IMM
73.71
KTD
73.71
TCM
73.71
JBG
73.48
2. ไฟฟา
BPIC
100
3. แรอุตสาหกรรม
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายได

0.54
0.21
3.74
1.96
2.55
0.96
0.83
10.79

1.47
0.24
0.50
2.89
0.02
4.17
3.01
0.46
12.76

2.70
1.66
0.64
0.60
1.05
3.73
3.24
1.97
0.41
16.00

24,209 47.91 18,271 56.32 16,045 48.08
110 0.34 1,707 5.11
14,946 29.58 5,107 15.74 6,380 19.11
1,461 2.89
912 2.81 1,099 3.29
4,460 8.83 3,865 11.91 2,808 8.41
38 0.12
45,076 89.21 28,303 87.24 28,039 84.00
50,530 100.00 32,442 100.00 33,378 100.00
4,946
55,476

4,504
36,946

801
34,179

หมายเหตุ : 1. รายไดอื่น ประกอบดวย บริการอื่นๆ
2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย ที่มีสัดสวนการถือหุนที่นอยกวารอยละ 50
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยมุงเนนการขยายตลาดถานหินทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้ง
เนนการลงทุนในโครงการตางๆ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อสงเสริมและเกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทฯ

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business)
ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ําตาลถึงดําสนิท การผลิตถานหินจะเริ่มจากการสํารวจหาแหลง
ถานหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย ทําการผลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถานหิน การนําถานหินที่ไดมาบดใหมี
ขนาดและคุณภาพตรงตามที่ลูกคาตองการ และการกองสต็อกไวที่เหมืองเพื่อรอสงมอบใหลูกคาตอไป
ปจจุบันเหมืองถานหินในประเทศไทย 2 เหมือง คือ เหมืองลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และเหมืองเชียงมวน
(CMMC) จังหวัดพะเยา บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนื่องจากปริมาณสํารองไดหมดลง สําหรับเหมือง
ถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกําลังการผลิตรวม 23.5 ลานตันตอป ประกอบดวย
1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT.
Indominco Mandiri บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 73.71
มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก
(Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุ
ประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570)
เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน
พ.ศ. 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 13 ลานตันตอป
เหมืองอินโดมินโคมีทาเรือขนสงที่สามารถรองรับการ
ขนถายถานหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ
13 ลานตันตอป
2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT.
Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ
73.71 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan)
Trubaindo ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมื่อวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีอายุประทานบัตรเปน
เวลา 30 ป นับจากปแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทําการผลิตใน
เชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยมี
กําลังการผลิต 5.5 ลานตันตอป
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3) เหมืองโจ-รง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong
Barutama Greston (Jorong) บริษัทฯ ถือหุนอยู
รอยละ 73.48 มีพื้นที่ประทานบัตรเริ่มตน 984.18
ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณอําเภอตานาหลาอุท
จังหวัดกาลิมันตันใต (Tanah Laut, South
Kalimantan Province) ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการตัด
พื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือ
พื้นที่ที่ทําการผลิต 221 ตารางกิโลเมตร มีอายุ
ประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2572) ซึ่ง
เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป
4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 73.71 มีพื้นที่ประทานบัตร
ทั้งหมด 53.11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง และอําเภอกูไตการตาเนอการา จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ป (พ.ศ. 2543 – พ.ศ.
2553) ปจจุบันมีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป ซึ่งไดหยุดการผลิตชั่วคราว
5) แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 72.98
และไดรับสิทธิในการทําเหมืองถานหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ตั้งอยูในเขตรอยตอของอําเภอบาริโตเหนือ จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North
Barito, Central Kalimantan) กับอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai, East
Kalimantan) ตอเนื่องกับแหลงถานหินทรูบาอินโด (Trubaindo) ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการขอใบอนุญาต
กอสราง

ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถานหิน (Reserves)
ปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยทีด่ ําเนินการโดยเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยแบงแยกประเภทของปริมาณถานหินออกเปน Reserves และ Resources ซึ่งแยกยอยออกเปน 4 ลักษณะ

ไดแก Proved Reserves, Probable Reserves, Measured Resources และ Indicated Resources ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ปริมาณถานหินสํารองแยกตามเหมืองถานหินตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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หนวย : ลานตัน
แหลงถานหิน
Jorong
Indominco
Kitadin-Embalut
Kitadin-Tandung
Mayang
Trubaindo
LP-2
CMMC
Daning
Hebi Zhongtai
Bharinto
Gaohe
รวม

ปริมาณถานหิน
ปริมาณถานหิน
สัดสวน
ณ 31 ธ.ค. 2551
ณ 31 ธ.ค. 2550
การ
Indicated
Total
Measured
Proved Probable Total
Total
Total
ถือหุน Resources
Resources Resources Reserves Reserves Reserves Resources Reserves
73.48 137.70
12.41 150.11
10.18
10.18 124.36
12.64
73.71 602.09
155.29 757.38 111.50
37.30 148.80 609.01
93.77
73.71 102.95
51.00 153.95
17.06
17.06 153.95
17.06
73.71

12.37

0.53

12.90

-

9.67

9.67

12.90

9.67

73.71
100.00
99.42
56.00
40.00
72.98
45.00

223.67
1.22
0.46
53.99
63.20
183.50
175.11

78.90
35.00
114.50
136.73

302.57
1.22
0.46
88.99
63.20
298.00
311.83

56.20
0.12
66.60
30.28
36.50
106.00

23.80
9.80
84.87

80.00
0.12
66.60
30.28
46.30
190.88

57.91
0.30
0.41
69.72
31.68
46.30

584.36 2,140.62

417.38

182.50

599.88

296.45
1.63
0.79
96.79
66.69
298.00
1,660.5
6

1,556.26

339.45

หมายเหตุ : เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนื่องจากปริมาณสํารองไดหมดลง
ในชวงปลายป พ.ศ. 2551

o การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ โดย BP
Overseas Development Co., Ltd. (เปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ) ถือหุนใน Asian American Coal Inc. (AACI)
รอยละ 100 ของหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด
บริษัท AACI จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวม
ลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
บริษัท AACI ไดรวมทุนกับผูดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน
และผูดําเนินธุรกิจการขนสงทางรถไฟในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อจัดตั้งบริษัท Shanxi Asian American Daning Energy Co., Ltd. (SAADEC)
โดย AACI ถือหุนอยูรอยละ 56 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดใน SAADEC และไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป
เพื่อทําการพัฒนาและผลิตถานหินจากเหมืองตาหนิง (Daning) เพื่อจําหนาย เหมืองตาหนิงตั้งอยูในมณฑลซานซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตถานหินประเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ําและคาความรอนสูง โดยมีปริมาณ
สํารองถานหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประมาณ 66.6 ลานตัน เหมืองตาหนิงผลิตถานหินออกจําหนาย
โดยใชเทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized เริ่มทําการผลิตถานหินในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ. 2548 โดยมีเปาหมายการผลิตที่ 4 ลานตันตอป ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2551 อยูที่ 3.4 ลานตัน
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นอกจากนี้ AACI ไดรวมทุนกับผูผลิตถานหินราย
ใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน Shanxi Lu’an
Mining Industry (Group) Co., Ltd. จัดตั้ง Shanxi
Gaohe Energy Co., Ltd. (SGEC) โดยถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 45 และ 55 ตามลําดับ โดยไดรับ
สัมปทานเปนระยะเวลา 30 ป เพื่อทําการพัฒนาและ
ผลิตถานหินจากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) เพื่อ
จําหนาย
เหมืองเกาเหอตั้งอยูในมณฑลซานซี
เชนเดียวกับเหมืองตาหนิง
โดยมีปริมาณสํารองถานหินประเภทเซมิ-แอนทราไซทประมาณ 191 ลานตัน ใชเทคโนโลยีการผลิต Longwall
Mechanized คาดวาจะเริ่มทําการผลิตถานหินในเชิงพาณิชยในป พ.ศ. 2553 และมีกําลังการผลิต 6 ลานตันตอป
2. Banpu Mineral Company Limited (เปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ) ไดรวมทุนกับ Hebi Coal and
Electricity Co., Ltd. (HCEC) ตั้งแตป พ.ศ. 2548
โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ
จัดตั้งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
(HZTM) เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหนายถาน
หินจากเหมืองเฮอป (Hebi)
ปจจุบันเหมืองเฮอปมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีปริมาณสํารองถานหินอยู
ประมาณ 30.3 ลานตัน และมีพื้นที่สวนขยายที่มีปริมาณสํารองประมาณ 50 ลานตัน โดยคุณภาพของถานหินจัดอยู
ในประเภท เซมิ-แอนทราไซท ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2551 อยูที่ 1.4 ลานตัน

(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business)
2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP)
บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ในบริษัท
บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (โดยผานบริษัท บานปู โคล
เพาเวอร จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99) ซึ่ง
เปนโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต ใชถานหิน
คุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา
(Power Purchase Agreement-PPA) กับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยอายุสัญญา 25 ป นับจาก
วันที่เปดเดินเครื่องในเชิงพาณิชย
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บีแอลซีพีไดกูเงินจากสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ ในวงเงินประมาณ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อนํามาใช
ในการกอสรางโรงไฟฟา โดยไดเริ่มกอสรางโรงไฟฟาแลวตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 และไดเปดดําเนินการในเชิง
พาณิชยสําหรับหนวยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต สวนหนวย
การผลิตที่สองเปดดําเนินการไดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต
2.2 บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC)
บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียน
อยูในประเทศสิงคโปร (โดยผานบริษัท Banpu Power International จํากัด) BPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวม (Combined Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แหง ซึ่งมี
กําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 798 ตันตอชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โรงไฟฟาลวนหนาน (Luannan) มณฑลเหอเปย
มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 100 เมกะวัตต
และกําลังการผลิตไอน้ํา 128 ตัน/ชั่วโมง
2. โรงไฟฟาเจิ้งติ้ง (Zhengding) มณฑลเหอเปย มี
กําลังการผลิตกระแสไฟฟา 48 เมกะวัตต และ
กําลังการผลิตไอน้ํา 180 ตัน/ชั่วโมง
3. โรงไฟฟาโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง มี
กําลังการผลิตกระแสไฟฟา 100 เมกะวัตต และ
กําลังการผลิตไอน้ํา 490 ตัน/ชั่วโมง
2.3 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH)
บริษัทฯ ไดลงทุนใน RATCH ในสัดสวนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 14.99 ของทุนชําระแลว ซึ่งในปจจุบัน
RATCH ไดลงทุนรอยละ 99.99 ในโรงไฟฟา Ratchaburi Generating Co., Ltd. ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลังผลิต
รวม 3,645 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และไดลงทุนรอยละ 50.00 ในโรงไฟฟา บริษัท ไตรเอนเนอยี่
จํากัด (TECO) ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลังการผลิต 700 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง นอกจากนี้
ไดรวมลงทุนรอยละ 25.00 ในโครงการโรงไฟฟา Ratchaburi Power Co., Ltd. ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี โดยมีกําลัง
การผลิต 1,400 เมกะวัตต โดยเริ่มจายกระแสไฟฟาไดตั้งแตกลางป พ.ศ. 2551
ในธุรกิจไฟฟาในตางประเทศ RATCH ไดเขารวมลงทุนรอยละ 25.00 ในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ซึ่งกําลัง
อยูระหวางการกอสราง ตั้งอยู ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังการผลิต 615 เมกะวัตต โดยมี
แผนจายกระแสไฟฟาขายใหกับประเทศไทย คาดวาหลังป พ.ศ. 2554 และทาง RATCH ไดตัดสินใจเขารวมลงทุน
รอยละ 40.00 ในโครงการโรงไฟฟาถานหินลิกไนตหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังการผลิต
1,878 เมกะวัตต โดยคาดวาจะเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีแผนที่จะเริ่ม
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กอสรางภายในป พ.ศ. 2552 โดยคาดวาเริ่มจายกระแสไฟฟาใหกับประเทศไทยและบางสวนใหกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไดในป พ.ศ. 2558
แผนที่แสดงเหมืองถานหินและโรงไฟฟา
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สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

จังหวัด

DONFAI

27564/14974

แมทะ

ลําปาง

181-2-10

16/11/63 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง

บานตาก

ตาก

255-1-09

05/10/60

เมือง

ลําปาง

52-2-96

11/12/57 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) แจงหยุดการทําเหมือง

GRANITE28168/14958
SILAMANI
GRANITE28177/14886
TAK

เนื้อที่
หมดอายุ
ไร-งาน-ตรม.

โดยบริษัท

บริษัท ศิลามณี จํากัด

หมายเหตุ

แจงหยุดการทําเหมือง

LP-2

24303/13989 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

87-3-21

02/03/55 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

24310/13957 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

56-1-83

10/12/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

24339/14109 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

192-2-60

06/04/56 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

24414/14475 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

200-3-74

22/12/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

27420/14660 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

263-1-02

23/06/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

27421/14661 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

281-1-60

23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

27422/14662 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

233-3-09

23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

27423/14663 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

237-2-28

23/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

27436/14665 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

209-3-07

23/06/58 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

LP-2

27501/15020 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

297-3-80

30/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ที่ทําเหมือง

20165/13661

ลําปาง

112-3-52

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด

SILAMANIMARBLE
SILAMANIMARBLE
SILAMANIMARBLE
SILAMANIMARBLE
SILAMANIMARBLE

แมพริก

20166/13662

แมพริก

ลําปาง

171-2-58

20167/13663

แมพริก

ลําปาง

167-2-97

บริษัท พี.วี. หินออนและ
แกรนิต จํากัด
09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
รับชวงการทําเหมือง
09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด

20172/13664

แมพริก

ลําปาง

130-2-21

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง

20173/13665

แมพริก

ลําปาง

101-0-05

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง
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โครงการ
IndonesiaKalimantan

ประทานบัตร
เลขที่
05PB0318

เนื้อที่
ไร-งาน-ตรม.
Tanah Laut
South
- 4,137
Kalimantan Hectares
อําเภอ

จังหวัด

หมดอายุ

โดยบริษัท

หมายเหตุ

9/12/29

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

- 7,341
Hectares

Production Stage

Indominco

01PB0435

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8/5/28

PT. Indominco Mandiri

Production Stage

Kitadin
(Embalut)

KTN 2003
0006 EP

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

- 2,973.3
Hectares

3/11/08

PT. Kitadin

Suspended Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

- 2,338
Hectares

16/6/18

PT. Kitadin

Suspended Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27/02/35

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

04PB0081 Barito Utara & Central &
Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

29/06/09

PT.Bharinto Ekatama Construction Stage

Bharinto

หมายเหตุ:

- ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เนื่องจากปจจุบันไมมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจหรือประสบปญหาทางเทคนิคในการดําเนินการ หรืออาจไมมีวัตถุประสงคที่จะทําเหมืองตอไป หาก
บริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใตประทานบัตรเดิมไดทันที หาก
ประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ
- * แหลงถานหิน Kitadin หยุดทําการผลิตชั่วคราวตั้งแตตนป พ.ศ. 2550 เนื่องจากความไมคุมคาในเชิงพาณิชย
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) ภาวะอุตสาหกรรม
ถานหินจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีแหลงสํารองกระจายอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลกและมีปริมาณสํารองสูงกวา
น้ํามันและกาซธรรมชาติมาก ทําใหถานหินเปนแหลงพลังงานที่มีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางยิ่ง ถานหินที่
นํามาใชงานจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ ไดแก ถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน หรือที่เรียกวา Steam
Coal / Thermal Coal และถานหินที่ใชในการถลุงเหล็ก หรือที่เรียกวา Coking Coal ถานหินที่ใชสวนใหญจะเปน
ถานหินประเภทที่ใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน โดยสวนใหญจะใชในโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งถือไดวาเปน
เชื้อเพลิงเชิงพาณิชยที่มีราคาถูกที่สุด
o การคาถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน (Steam Coal/Thermal Coal) ในตลาดโลก
ป พ.ศ. 2551 ปริมาณการนําเขาถานหิน
ประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน (Steam Coal /
Thermal Coal) ในตลาดโลกยังคงขยายตัวอยาง
ตอเนื่องจากปที่ผานมา โดยมีปริมาณการนําเขา
ถานหินรวมราว 700 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน
2.1% เปนผลมาจากความตองการใชถานหิน
ในอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยมีสัดสวนการ
นําเขาสูงถึง 54% ของปริมาณการนําเขาถาน
หินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอนทั้งหมดใน
ป พ.ศ. 2551 ประเทศผูนําเขาหลัก ไดแก ญี่ปุน
เกาหลีใต ไตหวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน

million
tonnes

Historical of world thermal coal imports by region
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การสงออกถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอนในป พ.ศ. 2551 คาดวาจะมีปริมาณราว 691 ลานตัน เพิ่มขึ้น
จากปกอน 2.5% อินโดนีเซียเปนประเทศผูสงออกรายใหญที่สุด มีปริมาณการสงออกประมาณ 200 ลานตัน
ถึงแมวาในปที่ผานมาอินโดนีเซียประสบปญหาฝนตกเกือบตลอดทั้งปก็ตาม รองลงมาคือออสเตรเลีย มีปริมาณการ
สงออกประมาณ 124 ลานตัน ในปที่ผานมาออสเตรเลียประสบปญหาฝนตกหนักเชนกัน โดยเฉพาะในไตรมาส
แรกของป พ.ศ. 2551 เกิดน้ําทวมหนักในรัฐควีนแลนด (Queensland) ทําใหกระทบกับการผลิตถานหินเปนอยาง
มาก ประกอบกับระบบขนสงถานหินยังไมเพียงพอ จึงทําใหการสงออกถานหินจากออสเตรเลียในชวงดังกลาวต่ํากวา
ที่คาดการณไวมาก ในขณะเดียวกันก็เกิดปญหาในประเทศผูสงออกถานหินอื่นๆ เชน ฝนตกหนักในสาธารณรัฐ
แอฟริกาใต การขาดแคลนตูรถไฟสําหรับลําเลียงถานหินในรัสเซีย และการจํากัดการสงออกถานหินของจีนเนื่องจาก
ความตองการใชภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ทําใหเกิดภาวะตึงตัวในธุรกิจถานหิน ภาวะตึงตัวดังกลาวไดเริ่ม
คลี่คลายลงในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2551 หลังจากเกิดวิกฤติการเงินขึ้นในสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปยังสวน
ตางๆ ของโลก ทําใหความตองการใชถานหินมีการขยายตัวที่ลดลง ประกอบกับภาวะการผลิตถานหินในหลาย
ประเทศกลับเขาสูภาวะปกติ อุตสาหกรรมถานหินจึงไดเริ่มปรับตัวเขาสูภาวะ Oversupply
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Top 10 exporters of world thermal coal in 2008

Historical of world thermal coal exports by countries
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นิวคาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย
ในป พ.ศ. 2551 ไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ในชวงครึ่งปแรกจนขึ้นไปเกือบถึงระดับ 200 เหรียญสหรัฐตอตันในชวงกลางป จากปญหาการผลิตในประเทศผู
สงออกหลัก ในขณะที่ความตองการใชถานหินไดเพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น แตหลังจากนั้นราคาถานหิน
ไดปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว
เนื่องจากปญหาวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกาและราคาน้ํามันที่ตกลงอยางรวดเร็ว
โดยราคาถานหินที่ทาเรือนิวคาสเซิลลงมาอยูที่ระดับต่ํากวา 80 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อตอนสิ้นป พ.ศ. 2551 อยางไร
ก็ตามราคาสงออกถานหินที่ทาเรือนิวคาสเซิลเฉลี่ยตลอดทั้งป พ.ศ. 2551 อยูที่ 128 เหรียญสหรัฐตอตัน ปรับตัว
สูงขึ้นจากปกอนถึง 63 เหรียญสหรัฐตอตัน
การขยายตัวของตลาดในป พ.ศ. 2552 มีแนวโนมชะลอตัวลง เนื่องจากการขยายตัวของวิกฤติการเงิน ซึ่งจะทํา
ใหความตองการใชถานหินในประเทศที่พัฒนาแลวลดลง ในขณะที่การเติบโตของความตองการใชถานหินในประเทศ
กําลังพัฒนามีแนวโนมชะลอตัวลง แตโดยภาพรวมแลวความตองการใชถานหินของโลกจะยังคงมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องแตดวยอัตราการเติบโตที่ต่ําลง ราคาสงออกถานหินที่ทาเรือนิวคาสเซิลในป พ.ศ. 2552 คาดวาจะลดลงมา
ต่ํากวาปที่ผานมามาก จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก แตคาดวาจะคงอยูในระดับสูงกวา 70 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน เนื่องจากตนทุนการผลิตถานหินที่เพิ่มขึ้น
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o การคาถานหินในประเทศไทย
การบริโภคถานหินในประเทศไทยมีทั้งถานหินที่ผลิตจากเหมืองภายในประเทศเอง
สวนใหญจะเปนถานหิน
คุณภาพต่ําที่จัดอยูในประเภทลิกไนตและถานหินที่นําเขามาจากตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนถานหินบิทูมินัส
ถานหินที่ใชอยูในประเทศไทยจะเปนถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน โดยในป พ.ศ. 2551 มีการบริโภค
ถานหินปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 34.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 8.6% โดยแบงเปนการใชลิกไนตจาก
เหมืองในประเทศ 18.7 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 0.8 ลานตัน และถานหินนําเขาจากตางประเทศ
ประมาณ 16 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 1.9 ลานตัน ถานหินที่ผลิตในประเทศสวนใหญจะเปนการใช
ในภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) โดยมีปริมาณการใชรวมประมาณ 16
ลานตันในป พ.ศ. 2551 หรือคิดเปนสัดสวน 47% ของการใชถานหินทั้งประเทศ
การใชถานหินใน
ภาคอุตสาหกรรมในปที่ผานมามีปริมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 18.4 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาถึง 32% สวน
ใหญจะเปนการนําถานหินไปใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต กระดาษและเยื่อกระดาษ ปโตรเคมี อุตสาหกรรม
อาหารและอื่นๆ ถานหินที่ใชในภาคอุตสาหกรรมจะเปนถานหินที่ผลิตในประเทศเองเพียง 2.4 ลานตัน ที่เหลือ
จะเปนถานหินที่นําเขามาจากตางประเทศ เนื่องจากปริมาณสํารองถานหินในประเทศไทยไดลดลงมาก และ
เหมืองบางแหง เชน เหมืองลําปาง ซึ่งเปนเหมืองหลักของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดปดตัวลงปลายป
พ.ศ. 2551 ทําใหตองนําเขาถานหินจากตางประเทศมาทดแทน อุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมที่มี
ปริมาณการใชถานหินมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยมีปริมาณการใชรวมประมาณ 7.2 ลานตันในป
พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 10% ในขณะทีอ่ ุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟาของ SPP และ IPP มีปริมาณ
การใชรวมประมาณ 5.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 1.5% ที่เหลืออีกประมาณ 5.7 ลานตัน เปนการเพิ่มขึ้น
ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึง 36.7% เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงไดดัดแปลง
เครื่องจักรโดยเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในชวงที่น้ํามันมีราคาแพงมาก ทํา
ใหความตองการใชถานหินในกลุมนี้เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
Coal Consumption in Thailand
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ในป พ.ศ. 2552 คาดวา ปริมาณความตองการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในประเทศไทย จะมีแนวโนมขยายตัวต่ํา
มากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยคาดวาจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 0-2% ซึ่งอาจจะทําให
ความตองการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมต่ํากวาปที่ผานมา แตอยางไรก็ตามคาดวาความตองการใชถานหิน
ในภาคการผลิตกระแสไฟฟาจะใกลเคียงกับปที่ผานมา
เพราะถานหินจัดเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ําที่สุดเมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงตัวอื่นๆ
o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO))
เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2551 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 4.0 อัตราเงินเฟออยูที่ระดับ 5.6 ดุลบัญชีเดินสะพัด
ขาดดุล ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศและการสงออกชะลอลงในไตรมาสที่สาม ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ
ปญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา
นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดรับผลกระทบจากสถานการณการเมืองใน
ประเทศที่ไมสงบ สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวงไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง
ทําใหการใชไฟฟาสาขาตางๆ ชะลอลงดวย โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551
ที่อัตราเพิ่มของการใชไฟฟาติดลบ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป พ.ศ. 2550
อยางไรก็ตามแมวาเศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบในครึ่งปหลัง แตปริมาณการใชไฟฟารวมทั้งประเทศยังอยูที่
ระดับ 136,025 กิกะวัตตชั่วโมง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.5 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจาก
ปกอนสอดคลองตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยป พ.ศ. 2552 ที่ชะลอตัวลง สวนความตองการไฟฟา
สูงสุดเกิดขึ้น ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต ต่ํากวาป พ.ศ. 2550 อยูที่ระดับ
22,586 เมกะวัตต คาตัวประกอบไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่รอยละ 75.6 และกําลังผลิตสํารองไฟฟา
ต่ําสุด (Reserved Margin) อยูที่รอยละ 23.8 โดยแบงเปนการใชไฟฟาในเขตนครหลวง 42,245 กิกะวัตตชั่วโมง
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 เขตภูมิภาค 90,944 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 และการใชไฟฟาจากลูกคาตรงของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 2,850 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5
การใชไฟฟาในสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงมีการใชไฟฟามากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนสัดสวนรอยละ 45
ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 จากปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง สาขาธุรกิจ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 บานและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 สาขาเกษตรและอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7
ในสวนของการผลิตไฟฟา กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาในป พ.ศ. 2551 อยูที่ 29,892 เมกะวัตต ปริมาณการผลิต
และการรับซื้อของ กฟผ. มีจํานวน 148,790 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.2 โดยสามารถแบง
สัดสวนตามเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ที่ใชในการผลิต ดังนี้ กาซธรรมชาติรอยละ 70 ลิกไนต/ถานหินรอยละ 21 น้ํามัน
รอยละ 1 พลังน้ํารอยละ 5 และการนําเขารอยละ 3 ทั้งนี้คาดวาในป พ.ศ. 2552 การผลิตและการซื้อไฟฟาของ
กฟผ. จะเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2 โดยการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) สามารถจัดหากาซธรรมชาติให กฟผ. เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา
น้ํามันเตาและการนําเขาไฟฟาจะลดลง โดยเปนไปตามแผน PDP ของ กฟผ.
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(ข) การตลาด
ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน
1.1 ตลาดถานหินตางประเทศ
ภาวะตลาดถานหินในป พ.ศ. 2551 มีความผันผวนสูงมาก โดยในชวงครึ่งแรกของป ความตองการใชถานหินใน
ตลาดโลกอยูในระดับสูง โดยเฉพาะความตองการใชถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาเหตุมาจากสภาพ
อากาศหนาวเย็นผิดปกติและการเตรียมตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 ทําใหความตองการใช
ไฟฟาอยูในระดับสูง รัฐบาลจีนจึงไดจํากัดปริมาณการสงออกถานหินเพื่อเก็บถานหินไวใชในประเทศ ในขณะที่
ประเทศผูผลิตถานหินเพื่อการสงออกรายใหญของโลกก็ประสบปญหาดานการผลิตตางๆ มากมาย เชน เกิดน้ํา
ทวมหนักในรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย เกิดฝนตกหนักในประเทศผูผลิตหลักทั้งในประเทศ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศแอฟริกาใต การขาดแคลนตูรถไฟสําหรับใชขนสงถานหินใน
รัสเซีย การลดการสงออกถานหินของเวียดนามเนื่องจากความตองการใชภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ลวนแต
ทําใหภาวะตลาดถานหินในชวงครึ่งแรกของป พ.ศ. 2551 อยูในภาวะตึงตัวมาก ราคาถานหินในตลาดโลกจึง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยราคาถานหิน BJI (Barlow Jonker Index) ที่ทาเรือ Newcastle ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดปรับตัวสูงขึ้นเกือบแตะ 200 เหรียญสหรัฐตอตัน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 กอนที่จะปรับตัว
ลดลงหลังจากที่การผลิตถานหินของโลกไดปรับตัวเขาสูภาวะปกติ ความตองการใชถานหินในชวงครึ่งหลังของ
ป พ.ศ. 2551 ไดชะลอตัวลงจากวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกา ทําใหราคาถานหินในตลาดโลกลดลงอยาง
รวดเร็ว ตามการลดลงของราคาพลังงาน ราคาถานหิน BJI ที่ทาเรือ Newcastle ประเทศออสเตรเลีย ไดปรับตัว
ลงมาอยูในระดับต่ํากวา 80 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อปลายป พ.ศ. 2551
กลยุทธในการแขงขัน
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ยังคงเนนการจําหนายถานหินไปยังตลาดที่ใหราคาสูงสุด การรักษาลูกคาในระยะยาว
และการเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยไดกําหนดกลยุทธหลักในการแขงขันไวดังนี้
o การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
บริษัทฯ ไดเห็นถึงความสําคัญของการตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงจุด จึงไดจัดตั้งหนวยงาน
เฉพาะในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
โดยหนวยงานดังกลาวไดทําการสัมภาษณลูกคาหลักของ
บริษัทฯ และไดทําการสงแบบสอบถามไปยังลูกคา เพื่อวัดความพึงพอใจของลูกคาตอผลิตภัณฑและบริการ
ของบริษัทฯ และนําผลการสํารวจมาปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ ใหสามารถตอบสนองตรง
ตามความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น
o การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
บริษัทฯ ไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของลูกคามาปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น
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• การเพิ่มความนาเชื่อถือและความมั่นคงในการสงมอบ
จากการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาหลักพบวา ความนาเชื่อถือและความมั่นคงในการสงมอบเปน
ความตองการในระดับตนๆ ของลูกคา บริษัทฯ จึงไดทําการปรับปรุงกระบวนการขนสงและขนถาย
ถานหินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความสม่ําเสมอในการสงมอบถานหินใหลูกคา ดังนี้
- การปรับปรุงทาเรือขนถายถานหิน
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงทาเรือบอนตัง (Bontang Coal Terminal) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ซึ่งเปนทาเรือสําหรับขนถายถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ใหสามารถขนถายถานหินไดปละ
14.5 ลานตัน และอยูในระหวางการปรับปรุงทาเรือบอนตังใหสามารถขนถายถานหินเพิ่มขึ้น
เปนปละ 18.5 ลานตัน
ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดมากขึ้น
- เพิ่มพื้นที่กองเก็บถานหินที่ทาเรือบอนตัง
บริษัทฯ ไดเพิ่มพื้นที่กองเก็บถานหินที่ทาเรือบอนตัง ใหสามารถกองเก็บถานหินเพิ่มจาก
350,000 ตัน เปน 650,000 ตัน ทําใหบริษัทฯ มีความมั่นคงและความสม่ําเสมอในการสงมอบ
ถานหินใหลูกคาเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงระบบเรือลําเลียงถานหิน (Barge Circuit Network)
บริษัทฯ เชาเรือลําเลียงถานหินโดยทําสัญญาเชาเรือระยะยาว ทําใหบริษัทฯ สามารถวางแผน
ใชเรือไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการใช
งานของเรือลําเลียงถานหิน บริษัทฯ จึงสามารถลําเลียงถานหินจากเหมืองมายังทาเรือไดอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอดวยตนทุนคาขนสงที่แขงขันได
• ความยืดหยุนในการสงมอบ
จากการที่บริษัทฯ มีทาเรือขนถายถานหินเอง ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในการกําหนดระยะเวลาที่
ลูกคาจะนําเรือเขามารับถานหินที่ทาเรือของบริษัทฯ ถือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาใน
การหาเชาเรือบรรทุกถานหินหรือเปลี่ยนเรือบรรทุกถานหิน และชวยใหลูกคาบริหารจัดการเรือบรรทุก
ถานหินและตนทุนคาขนสงไดดีขึ้น
• การเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ
บริษัทฯ ไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการติดตามการผลิต การขนสงถานหิน และการออกเอกสาร
ตางๆ เชน ใบแจงหนี้ (Invoice) การคํานวณราคา รวมถึงขอมูลดานคุณภาพถานหิน ทําใหบริษัทฯ รู
สถานะของสินคาและบริการของลูกคาแตละรายวา ณ เวลาตางๆ สินคาและบริการนั้นอยูในขั้นตอน
ใด ทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองลูกคาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปนการลดขอผิดพลาดทางดาน
เอกสารลง ซึ่งจะเปนการชวยลดตนทุนและเวลาทางดานการติดตอสื่อสารของลูกคาลง
• การสนับสนุนทางดานเทคนิค
บริษัทฯ ไดวาจางผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการใชงานถานหิน (Coal Utilization Expert) ในการ
ใหคําแนะนําและชวยเหลือลูกคาในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานถานหินของบริษัทฯ อันจะเปน
การชวยลูกคาลดตนทุนการใชถานหินลง
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• ระบบควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย
บริษัทฯ ไดปรับปรุงหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพถานหินของทุกเหมือง พรอมทั้งจัดทําคูมือ
กระบวนการวิเคราะหคุณภาพถานหินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหหองปฏิบัติการในแตละเหมือง
ของบริษัทฯ เทียบเทามาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานทางดานการควบคุม
คุณภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อมาติดตามตรวจสอบคุณภาพถานหินทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงสงมอบ
ใหลูกคา จึงมั่นใจไดวาคุณภาพถานหินที่สงมอบใหกับลูกคามีความสม่ําเสมอและตรงกับขอกําหนดที่
ไดตกลงกันไว
บริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการกอสรางหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพถานหินกลาง (Central
Laboratory) ที่บริเวณทาเรือบอนตัง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะทําการวาจางบริษัทวิเคราะหคุณภาพ
ถานหินจากภายนอกใหเขามาใชหองปฏิบัติการกลางในการตรวจสอบคุณภาพถานหินที่สงมอบให
ลูกคา ซึ่งจะทําใหลูกคาไดรับผลวิเคราะหคุณภาพถานหินเร็วขึ้น อันจะเปนการเพิ่มความเชื่อมั่นดาน
คุณภาพใหกับลูกคา
o การเพิ่มผลิตภัณฑราคาสูง
บริษัทฯ ไดนําถานหินที่มีคุณภาพปานกลาง แตมีปริมาณกํามะถันและขี้เถาต่ํา มาผสมกับถานหินที่มี
คุณภาพสูง ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีที่สามารถขายในตลาดที่ใหราคาสูงได ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณ
ผลิตภัณฑที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น
o มุงเนนสรางฐานลูกคาระยะยาว (Focus on Long Term Customer)
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว ทําใหบริษัทฯ มีลูกคาประจําอยู
เปนจํานวนมาก ครอบคลุมปริมาณถานหินสวนใหญของยอดขายของบริษัทฯ ถึงแมลูกคาบางรายจะไมมี
การทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับบริษัทฯ แตก็ซื้อถานหินของบริษัทฯ ตอเนื่องตลอดมา บริษัทฯ จะ
ยังคงเนนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตอไป ผานกิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล
ภาวะตลาดถานหิน การเชิญลูกคามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การสงเจาหนาที่ออกไปสัมภาษณและรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา การใหความชวยเหลือลูกคาทางดานเทคนิค เปนตน เพื่อให
บริษัทฯ มีความใกลชิดกับลูกคามากขึ้น
o การกระจายฐานลูกคาทางภูมิศาสตร (Geographic Spread)
บริษัทฯ มีลูกคาหลักๆ กระจายตัวอยูในหลายประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ทําใหบริษัทฯ ลดความเสี่ยงที่
ตองพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เมื่อตลาดใดตลาดหนึ่งเกิดปญหา บริษัทฯ ก็สามารถ
ขายถานหินไปยังตลาดอื่นๆ ได ทําใหบริษัทฯ มีความมั่นคงทางดานรายได
นโยบายดานราคา
โดยทั่วไปบริษัทฯ จะมีการตกลงราคาซื้อขายถานหินกับลูกคาแตละรายปละ 1 ครั้ง โดยมีการกระจายการ
ตกลงราคาออกไปอยูในชวงตางๆ ของปขึ้นอยูกับสัญญาที่ทําไวกับลูกคา ที่มีทั้งแบบราคาคงที่ และราคาที่
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรียกวา Index Link การขายแบบราคาคงที่จะเปนการประกัน
รายไดของบริษัทฯ และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาถานหินในตลาดโลก บริษัทฯ ไดปรับ
สัดสวนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ใหเหมาะสมกับสภาวะตลาด
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ในขณะนั้น ทําใหราคาขายถานหินของบริษัทฯ ในปที่ผานมาปรับตัวสูงขึ้นมากจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ถานหินในตลาดโลก
ปกติราคาจําหนายถานหินของสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะมีสวนลดจากราคาจําหนายถานหิน BJI ที่ทาเรือ
Newcastle ประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากมีระบบขนถายถานหินที่ดอยกวา แตในปที่ผานมาเกิดภาวะ
ตลาดถานหินตึงตัวมาก ทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการลดชองวางของสวนตางราคาใหแคบลง
และยังสามารถจําหนายถานหินคุณภาพสูงบางสวนไดในราคาจําหนายสูงกวาราคาที่ทาเรือ Newcastle
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงทาเรือขนถายถานหินอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงขอดอยและลดสวนตางราคาให
แคบลง และคงนโยบายราคาในการลดสวนตางราคากับราคาที่ทาเรือ Newcastle ใหแคบลงตอไป
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ในการจําหนายถานหินใหลูกคา บริษัทฯ มีทั้งการเสนอขายตรงใหกับลูกคาและการขายผานตัวแทน
จําหนาย (Agent) การขายตรงใหกับลูกคามักจะเปนการขายในประเทศที่บริษัทฯ มีสํานักงานตั้งอยู เชน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย แตในประเทศที่ไมมีสํานักงานตั้งอยู บริษัทฯ จะใชตัวแทนจําหนาย
(Agent) ในประเทศนั้นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา รวมทั้งดําเนินการดานเอกสาร นอกจากนี้
ยังเปนผูชวยบริษัทฯ ในการหาขอมูลสถานการณพลังงาน ถานหิน ลูกคา และคูแขงขันในประเทศเหลานั้น
ใหบริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการขายผานบริษัทเพื่อการคา (Trading
Company) เพื่อใชในการเขาถึงลูกคาเปาหมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของ
บริษัทฯ
ลักษณะของลูกคา
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟา ที่มีความตองการใชถานหินในการผลิต
กระแสไฟฟาเปนจํานวนมาก ซึ่งไดกระจายอยูในประเทศตางๆ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน จีน มาเลเซีย
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจําหนายถานหินใหกับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ปโตรเคมี กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ เปนตน บริษัทฯ คงเนนลูกคากลุม
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการแนนอนและมีอัตราการเติบโตสูง แตก็ยังคงขาย
ถานหินบางสวนใหกับกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายฐานลูกคาของบริษัทฯ ไปหลายๆ อุตสาหกรรม
และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาไว
คูแขงขันที่สําคัญ
คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกาใต
1.2 ตลาดถานหินในประเทศไทย
ภาพรวมความตองการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 12 จากปกอน
หนา โดยการใชถานหินในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 47 เนื่องจากราคาน้ํามันที่
ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงหลายรายปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาใช
ถานหินเปนเชื้อเพลิง การใชถานหินในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตในปที่ผานมาก็ไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 12 จากปกอน
หนานี้ ในขณะที่การผลิตถานหินในประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และมีบางแหลงผลิตตองปดตัวลง
เพราะปริมาณสํารองถานหินของเหมืองไดหมดลง ผูใชถานหินจึงตองหันมาใชถานหินนําเขาจากตางประเทศ
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ทดแทน ทําใหความตองการใชถานหินนําเขาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเปนแรงจูงใจใหมีผูคารายใหมเขามาสู
ตลาดหลายราย สภาพการแขงขันของตลาดถานหินในประเทศไทยในป พ.ศ. 2551 จึงคอนขางรุนแรง ผูคา
ถานหินรายใหมไดมีการจัดตั้งคลังสินคาและโรงแตงแรขึ้นหลายแหง เพื่อเจาะตลาดโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็กที่มีการเติบโตสูง ในขณะที่ถานหินบางสวนไดจําหนายไปยังอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต และโรงงานที่ใชหมอไอน้ําขนาดใหญ ซึ่งในปที่ผานมาถือไดวาเปนปทองของผูคาถานหินเพราะราคา
ถานหินในตลาดโลกไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะในชวงครึ่งปแรกผูคาถานหินที่ไดทําสัญญาซื้อถานหิน
กับผูผลิตไวในชวงปลายป พ.ศ.2550 จะสามารถทํากําไรไดมากจากราคาตลาดที่ปรับตัวขึ้นไป แตวิกฤติการเงิน
ในชวงปลายป พ.ศ. 2551 ทําใหราคาถานหินในตลาดโลกตกลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจสงผลกระทบกับผูคาถาน
หินที่ทําสัญญาซื้อถานหินลวงหนาไวเชนกัน
กลยุทธในการแขงขัน
ถานหินผลิตในประเทศไทย
ถานหินสวนใหญที่บริษัทฯ ผลิตในประเทศไทยไดทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคารายใหญไวหมดแลว
ดังนั้นบริษัทฯ จึงเนนไปที่การผลิตถานหินใหไดคุณภาพและปริมาณเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับลูกคา
โดยเนนในเรื่องการใหบริการหลังการขาย การสงมอบที่ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน
ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
• จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธใกลชิดกับลูกคามาอยางยาวนาน และไดแสดงใหลูกคาเห็นวาตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอพันธะสัญญาตางๆ ที่มีตอลูกคาทั้งในเรื่องของการ
ผลิตถานหินที่ตรงกับความตองการของลูกคาทั้งปริมาณและคุณภาพ และการสงมอบที่ตรงตอเวลา
ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาในการรับซื้อถานหินนําเขาจากตางประเทศไปใช
• บริษัทฯ มีแหลงถานหินของบริษัทฯ เองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหไดรับความเชื่อถือจาก
ลูกคาในดานของความมั่นคงในการสงมอบ
ทําใหบริษัทฯ มีความพรอมในการทําสัญญาซื้อขาย
ถานหินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• เนนลูกคาระยะยาว
บริษัทฯ คงใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว โดยการเสาะแสวงหา
ปริมาณสํารองถานหินเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคาจะมีถานหินใชอยางเพียงพอและ
ตอเนื่องตลอดไป นอกจากนี้บริษัทฯ จัดใหมีทีมงานออกไปใหความรูกับลูกคาทั้งทางดานเทคนิคและ
ภาวะตลาดถานหินเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาไวอยางตอเนื่อง
• พันธมิตรเชิงกลยุทธ
บริษัทฯ ใชตัวแทนจําหนายในการขายถานหินใหกับลูกคารายยอยเพื่อขยายฐานลูกคาใหม และเพื่อให
มั่นใจวา ลูกคาของบริษัทฯ ไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
• คลังสินคา (Coal Distribution Center)
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บกอนที่จะกระจายไปยังลูกคาในลักษณะ
ทยอยสงมอบใหลูกคา ทั้งนี้เพื่อเปนการลดภาระในการจัดการเรื่องการกองเก็บสตอกถานหินรวมทั้ง
ชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา โดยบริษัทฯ ใชคลังสินคาเปนที่ปรับปรุงคุณลักษณะถานหิน ทั้ง
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ในเรื่องของการคัดขนาดและคาความรอนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาแตละราย
โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนเรื่องของการสงมอบที่ตรงเวลา ควบคุมคุณภาพถานหินใหตรงตามขอกําหนด
ของลูกคา รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของการรักษาสภาพแวดลอม
และดูแลเรื่องผลกระทบตอชุมชนในบริเวณใกลเคียง
ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในเรื่องการสง
มอบในระยะยาว
นโยบายดานราคา
ถานหินผลิตในประเทศไทย
เนื่องจากปริมาณสํารองถานหินในประเทศมีปริมาณจํากัด และสวนใหญไดทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับ
ลูกคารายใหญไวหมดแลว ดังนั้นราคาจําหนายถานหินในประเทศจึงเปนราคาที่ผูกพันตามสัญญาระยะ
ยาว สําหรับลูกคารายยอย จะมีการปรับราคาจําหนายในทิศทางเดียวกับแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลก
โดยจะมีการกําหนดราคาถานหินในลักษณะปตอป
ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศจะเปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยจะขึ้นอยูกับชวงเวลาที่
เสนอขายใหลูกคา โดยการทําสัญญาซื้อขายกับลูกคามีทั้งสําหรับการสงมอบเปนครั้งๆ หรือสําหรับ
ระยะเวลาหนึ่งปหรือระยะเวลามากกวาหนึ่งป ขึ้นกับความตองการของลูกคา การจําหนายถานหินนําเขา
สวนใหญบริษัทฯ จะทําการขนสงใหลูกคา ดังนั้นราคาที่เสนอขายจึงรวมคาระวางเรือไวดวย บริษัทฯ จะทํา
สัญญาเชาเรือเดินสมุทรใหเพียงพอสําหรับการขนสงถานหินตามปริมาณและระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
ลักษณะของลูกคา
ลักษณะของลูกคาโดยรวมอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปน
1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งใชถานหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต และนับเปนกลุมผูใชถานหินกลุมใหญ
ที่สุดของภาคเอกชนในประเทศไทย ลูกคาในกลุมนี้มีจํานวนนอยราย
แตละรายจะมีความตองการใช
ถานหินในปริมาณมาก
2) โรงไฟฟาถานหินภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ซึ่งปจจุบันมีเพียงรายเดียวคือ โรงไฟฟาบีแอลซีพี
3) อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในหมอไอน้ําขนาดใหญ
ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมกระดาษ ปโตรเคมี และสิ่งทอ
4) อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในหมอไอน้ําขนาดเล็กหรือใชเปนเชื้อเพลิงในการ
เผา อบ ตม ในกระบวนการผลิต ซึ่งสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดเล็ก เชน โรงงานผลิตกระดาษ เยื่อ
กระดาษ ขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเคมี อาหาร ปูนขาว เปนตน ผูใชถานหินในกลุมนี้จะเปนผูใชรายยอย ที่มี
ปริมาณการใชตอรายไมมากนัก แตมีจํานวนผูใชมาก และตองการถานหินที่มีคุณลักษณะเฉพาะกวา 3
กลุมแรก
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คูแขงขันที่สําคัญ
ถานหินในประเทศ ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม
จํากัด ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซิเมนตไทย)
ถานหินนําเขาจากตางประเทศ ในปที่ผานมาจํานวนผูคาถานหินที่นําถานหินเขามาจําหนายในประเทศไทย
มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยมีผูคารายใหญประมาณ 15 ราย ผูคาถานหินที่มีแหลงถานหินของตนเองมีเพียงไมกี่
ราย ผูคาสวนใหญจะเปนบริษัทเพื่อการคา (Trading Company) จะทําในลักษณะซื้อมา ขายไป ไมมี
แหลงถานหินเองทําใหมีปญหาเรื่องความไมแนนอนในการสงมอบและความสม่ําเสมอของคุณภาพถานหิน
แตจากการที่ความตองการใชถานหินนําเขาเพิ่มขึ้นสูงมาก จึงเปนโอกาสใหมีผูคารายใหมเขามาทําธุรกิจนี้
เพิ่มขึ้น

ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา
1.3 ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
อุตสาหกรรมไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในป พ.ศ. 2551 ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่องมาจากป พ.ศ. 2550 แตในอัตราที่ลดลง โดยในป พ.ศ. 2551 มีอัตราการเจริญเติบโตดังนี้

อัตราการเจริญเติบโตของการใชไฟฟารวม
อัตราการเจริญเติบโตการใชไฟฟาของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หนวย

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

รอยละ
รอยละ

5.23
3.83

14.42
15.66

14.00
14.30

รอยละ
เมกะวัตต

5.18
792,530

14.67
713,290

20.30
622,000

ภาวะตลาดไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในป พ.ศ. 2551 ซึ่งในชวง 2 ไตรมาสแรกของปมีภาครวมอยูใน
ภาวะสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน เพราะการเติบโตของอุปสงคยังคงสูงอยูตามความคาดหมาย ทําให
รองรับกําลังผลิตใหมที่เพิ่มขึ้น แตในชวงไตรมาสที่ 4 เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนจีนเริ่มไดรับผลกระทบจาก
วิกฤตการณการเงินของโลก ทําใหปริมาณความตองการใชไฟฟาของทั้งป พ.ศ. 2551 เจริญเติบโตในอัตรา
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดบริหารการผลิตไฟฟาไปตามภาวการณของตลาดที่ผันผวน กลาวคือ ในครึ่งแรก
ของปไดเนนการเพิ่มปริมาณการผลิตและจําหนายไฟฟา แตในครึ่งปหลังไดเนนในการบริหารตนทุนการผลิต
โดยลดปริมาณการผลิตและจําหนายลง เปนผลใหปริมาณการผลิตและจําหนายทั้งปต่ํากวาป พ.ศ. 2550 ที่
ผานมา ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ทําการเจรจากับลูกคาและรัฐบาลทองถิ่นในการเพิ่มราคาจําหนายของไอน้ํา
และไดรับการอนุมัติการขึ้นคาไฟฟาจากรัฐบาล ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นมาชดเชยตนทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นมาก และ
ทําใหบริษัท ฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและผานพนชวงวิกฤตมาไดอยางดี
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สวนสถานการณถานหินที่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในป พ.ศ. 2551 มีความผันผวนเปนอยางมาก ราคา
ถานหินไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตตนป พ.ศ. 2551 จนถึงตนไตรมาสที่ 4 เนื่องจากมีปริมาณความตองการ
ถานหินมากและคาขนสงสูงขึ้นตามราคาน้ํามันในขณะนั้น แตราคาถานหินไดเริ่มลดลงใน 2 เดือนสุดทายของป
พ.ศ. 2551 เนื่องจากความตองการลดลงอันเปนผลมาจากวิกฤตการณการเงินของโลก
ในสวนของบริษัท ฯ ไดปรับกลยุทธการจัดซื้อถานหินไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น กลาวคือ มีการสํารองถานหิน
เพิ่มขึ้นในชวงที่ราคาถานหินอยูในชวงขาขึ้น ในทางกลับกันลดปริมาณสํารองถานหินในชวงขาลง ทั้งนี้เพื่อ
บริหารตนทุนเชื้อเพลิงใหอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะทําได
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management)
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนอยางตอเนื่อง ทั้งการ
ไฟฟาสวนทองถิ่นที่เปนผูรับซื้อไฟฟาเพียงรายเดียวในแตละโรงไฟฟาและลูกคาไอน้ํา
โดยมีการติดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลทองถิ่น ในแงใหความ
รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีของภาครัฐ จนไดรับการยอมรับวาเปนบริษัทตัวอยางในทองถิ่นที่ตั้งอยู ซึ่งจะ
เห็นไดจากการที่ลูกคาไอน้ําของบริษัทฯ และรัฐบาลทองถิ่นใหความรวมมือและใหการสนับสนุนเปนอยางดีใน
การปรับขึ้นราคาไอน้ําเนื่องจากตนทุนราคาถานที่สูงขึ้นในชวงปที่ผานมา
1.4 ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาไปรวมลงทุนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน โดย
ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิต
ประมาณ 1,878 เมกะวัตต โดยจะจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบางสวนใหกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในป พ.ศ. 2558
ปจจุบันอยูขั้นตอนการเจรจาอัตราคา
กระแสไฟฟาที่จะทําการซื้อขาย
1.5 ธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย
บริษัทฯ มีสัดสวนการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ในโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี หรือ
717 เมกะวัตต และลงทุนในอัตรารอยละ 14.99 ในโรงไฟฟากาซธรรมชาติในบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) หรือ 590 เมกะวัตต ซึ่งทั้งหมดจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตาม
สัญญาระยะยาวประเภท Independent Power Producer (IPP)
กลยุทธในการแขงขัน
โรงไฟฟาถานหินในประเทศไทย
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอมและการยอมรับของชุมชนเปนหลัก ในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดลอม มีการปรับปรุงกฎหมายตางๆ และมาตรฐานตางๆ ใหสูงขึ้น ซึ่งสงผล
ใหตองมีการลงทุนในสวนนี้มากขึ้น ตลอดจนการตอตานโครงการโรงไฟฟาถานหินในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
ความไมชัดเจนในนโยบายและหลักประกันจากภาครัฐฯ ทําใหบรรยากาศการลงทุนพัฒนาโครงการมีความเสี่ยง
เพิ่มมากขึ้น
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คูแขงขันที่สําคัญ
ผูผลิตไฟฟารายใหญในประเทศ ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) และบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ผูผลิตไฟฟาและนักลงทุนจากตางประเทศ
การจัดหาผลิตภัณฑ
(1) สถานที่ตั้งของเหมืองถานหินและโรงไฟฟา
ประเทศไทย
- เหมืองลําปาง (LP-2)
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
- เหมืองเชียงมวน (CMMC)
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

เหมืองถานหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
- เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
- เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
- เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
- แหลง Bharinto, East Kalimantan Province
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เหมือง Hebi, Henan Province
- เหมือง Daning, Shanxi Province

ประเทศไทย
- โรงไฟฟาบีแอลซีพี
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โรงไฟฟา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- โรงไฟฟา Luannan, Hebei Province
- โรงไฟฟา Zhengding, Hebei Province
- โรงไฟฟา Zouping, Shandong Province

หมายเหตุ: - เหมืองลําปางและเหมืองเชียงมวน บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนือ่ งจากปริมาณสํารอง
ไดหมดลง
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(2) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต
บริษัทฯ มีกําลังการผลิตถานหินและปริมาณการผลิตถานหินในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ดังนี้
หนวย
เหมืองถานหิน Indominco
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถานหิน Trubaindo
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถานหิน Jorong
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถานหิน Kitadin
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
เหมืองถานหินในประเทศไทย
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

13,000
10,734
82.57
-6.35

13,000
11,462
88.17
11.51

10,000
10,279
102.79
36.63

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

5,500
4,506
81.93
26.72

5,000
3,556
71.12
-15.79

5,000
4,223
84.46
139.26

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

3,000
2,429
80.97
-7.68

3,000
2,631
87.70
-18.29

3,000
3,220
107.33
4.41

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

2,000
-

2,000
35
1.75
-97.85

2,000
1,629
81.45
-8.43

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

2000
375
18.75
-67.50

3,000
1,154
57.70
-54.85

3,000
2,556
85.20
-21.69

หมายเหตุ: - ถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Jorong, Indominco, Kitadin, Trubaindo)
- ถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย (LP-2, CMMC) บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทัง้ 2 เหมือง
เนื่องจากปริมาณสํารองไดหมดลง
- แหลงถานหิน Kitadin หยุดทําการผลิตชั่วคราวตั้งแตตนป พ.ศ. 2550 เนื่องจากปญหาทางเทคนิคและความ
ไมคุมคาในเชิงพาณิชย
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บริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาและปริมาณการผลิตไฟฟาในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ดังนี้
หนวย
โรงไฟฟา Luannan
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริมาณการผลิตจริง**
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
โรงไฟฟา Zhengding
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริมาณการผลิตจริง**
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
โรงไฟฟา Zouping
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริมาณการผลิตจริง**
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
โรงไฟฟาบีแอลซีพี
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ. 2551

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

836,508
611,549
73.11
-1.74

816,509
622,383
76.22
5.36

796,093
590,717
74.20
13.93

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

411,110
286,898
69.79
-24.60

412,888
380,523
92.16
24.04

399,344
306,767
76.82
20.31

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

870,350
530,045
60.90
-11.03

657,575
595,740
90.60
42.34

452,325
418,540
92.53
2.72

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

11,547,673
10,973,623
95.03
16.80

9,722,795
9,395,204
96.63
767.31

1,137,505
1,083,259
95.23
n.a.

หมายเหตุ: - แหลงผลิตจากโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Luannan, Zhengding, Zouping) และในประเทศไทย
(บีแอลซีพี)
* ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟาสามารถผลิตไฟฟาไดทั้งหมดในแตละป (Available capacity) โดยคิดจากจํานวน
ชั่วโมงที่ผลิตทั้งหมดหักดวยจํานวนชั่วโมงที่ตองหยุดซอมเครื่องตามแผน
** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟาผลิตไฟฟาและจายไฟฟาเขาระบบ รวมถึงปริมาณจายไฟฟาตรงใหอุตสาหกรรม
ใกลเคียง (ถามี)

(3) วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
• บริษัทฯ ดําเนินการผลิตถานหินจากแหลงของบริษัทฯ เองในประเทศไทยอยู 2 แหลง (LP-2, CMMC) และนําเขา
ถานหินที่บริษัทฯ มีแหลงผลิตถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
•

ในการจัดหาแหลงถานหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถานหินที่อยูในความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสํารวจแหลงถานหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา

•

บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานจัดซื้อถานหินขึ้นมาเพื่อทําการซื้อถานหินจากบริษัทอื่นมาจําหนายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความตองการของลูกคา และเปนการเพิ่มความมั่นคงในการสง
มอบถานหินของบริษัทฯ
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(4) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินคาที่ผลิต
หลังจากที่บริษัทฯ ไดตกลงขอกําหนดคุณสมบัติของถานหินกับลูกคาแลว ขอมูลคุณสมบัติของถานหิน เชน คาความ
รอน คากํามะถัน และคาความชื้น เปนตน จะถูกสงไปใหหนวยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตใหไดทั้งปริมาณและ
คุณภาพตามขอกําหนด บริษัทฯ จะทําการสุมตรวจคุณภาพถานหินที่ผลิตในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตตั้งแตที่เหมือง
จนถึงลานกองเก็บถานหินที่ทาเรือกอนสงมอบแกลูกคา
เพื่อใหแนใจวาถานหินที่เตรียมพรอมสงมอบใหลูกคามี
คุณสมบัติตรงตามขอตกลง และในการสงมอบสินคาแตละครั้งตองมีผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพ
ของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
(5) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการแกไข
การขุดเปดหนาดินและเปลือกดิน เพื่อนําเอาถานหินขึ้นมาเขาขบวนการคัดแยก บดยอย กองเก็บ และขนสง ทั้ง
เหมืองใตดิน (Under ground mine) และเหมืองผิวดินหรือเหมืองหาบ (Open pit mine) สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย
การจัดการแกไขปองกันและบรรเทาประเด็นปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตอง
ครอบคลุมตั้งแตระยะเริ่มแรกของโครงการ ไปจนถึงระยะสุดทายของการทําเหมือง รวมถึงการติดตามตรวจสอบ
ภายหลังการปดเหมือง ซึ่งระบบบริหารจัดการนั้น นอกจากครอบคลุมเจาหนาที่และพนักงานของบริษัทฯ แลว ยัง
ตองครอบคลุมผูรับเหมาดวย
ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยจากการทําเหมืองที่ตองใหความสําคัญ
o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศนและนิเวศนปาไม ซึ่งเปนผลมาจากการตัดถางตนไมและพืชคลุมดิน การขุด
เปดหนาดิน และทิ้งดิน
o คุณภาพน้ํา และระบบนิเวศนในน้ํา โดยมีประเด็นหลัก คือ ความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณตะกอน
แขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)
o ขยะทั่วไป (Domestic Waste) ที่เกิดที่พักของทั้งผูรับเหมาและพนักงานบริษัทฯ ในพื้นที่ และกากของเสีย
อันตราย (Hazardous Waste) ซึ่งสวนใหญจะเปนขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต เชน น้ํามันเครื่องที่ใชแลว
ยางรถยนต แบตเตอรี่ รวมไปถึงน้ํามันที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล
o คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุนละออง ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต เชน การบดยอย และการ
คมนาคม ขนสง นอกจากนั้นยังมีกาซออกไซคของซัลเฟอรและไนโตรเจน (SOx และ NOx) ที่เกิดขึ้นจาก
การลุกไหมตัวเองของถานหิน (Spontaneous combustion)
o อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การขนสง และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
ระบบบริหารจัดการและการแกไข
o ควบคุมดําเนินตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ตรวจสอบ และตรวจประเมิน (Monitoring and Auditing)
การปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดแนบทายใบอนุญาตทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
o การวางแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พรอมศึกษากรอบการปฏิบัติของแผนการปดเหมือง
(Mine Closure Plan) โดยเนนประเด็นปญหาที่สําคัญ เชน การศึกษาวางแผนการจัดการน้ํา (Water
Management) ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ การเก็บขอมูลของชั้นดินที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ําเปนกรด
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(Acid Mine Drainage) ควบคูไปกับการเก็บขอมูลดานธรณีวิทยาดานถานหิน เพื่อวางแผนการทําเหมืองที่
มีแผนงานการปองกันการเกิดน้ําเปนกรด
o ระบบการควบคุมผูรับเหมาในดานสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Contractor’s
Environment Health and Safety Management) เนื่องเพราะการผลิตของเหมืองถานหินของบริษัทฯ
กวารอยละ 80 ดําเนินการโดยผูรับเหมา
o ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (Performance Reporting System : PRS) ปจจุบันไดมีการ
รวบรวมขอมูล และรายงานตอ QSE Management Committee ทุกไตรมาส
o ทบทวนแผนการปดเหมืองระยะ 3 - 5 ป กอนการปดเหมือง หลังจากที่ไดวางกรอบในการปดเหมืองตั้งแต
ระยะการพัฒนาโครงการมีการติดตามตรวจสอบแผนการดําเนินการที่ผานมา พรอมปรับปรุงแผนงานการ
เฝาระวังและบํารุงรักษาภายหลังปดเหมือง
ผลการปฏิบัติจริงในรอบปที่ผานมา จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2551 พบวา
o การปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance) ซึ่งเปนรายงานผลการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่หนวยผลิตจะตองดําเนินการตามที่ราชการกําหนดทุกไตรมาส โดยป พ.ศ.
2551 คาเฉลี่ยการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จะสอดคลองตามกฎหมายรอยละ 96.9 (ขอมูล ณ สิ้นเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2551) ซึ่งยังจําเปนตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่
สําคัญ
o การใชพลังงานในการผลิต เนื่องจากการผลิตมีการใชทั้งพลังงานไฟฟาและน้ํามัน จึงไดมีการปรับคาหนวย
ของพลังงานเปนจูลล (Joule) โดยในป พ.ศ. 2551 มีการใชพลังงานโดยเฉลี่ย 0.18 กิกะจูลล (Giga Joule:
GJ) ตอการผลิตถานหิน 1 ตัน (ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551)
o ขอมูลสถิติอุบัติเหตุของบริษัท ป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 *ขอมูลป พ.ศ. 2551 เปนขอมูลถึงสิ้นเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ป พ.ศ.

2549
2550
2551

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
ตอ 1 ลานชั่วโมงการทํางาน
(ราย) (Injury Frequency Rate
: IFR)
10.18
4.88
3.6

อัตราความรุนแรงของการ
บาดเจ็บตอ 1 ลานชั่วโมงการ
ทํางาน (วัน)
(Injury Severity Rate : ISR)
2,698.93
219
445.7

คาความเสียหายของ
อุบัติเหตุ (USD)

174,909
118,394
2,730,657

o สถิติอุบัติเหตุของบริษัทในป พ.ศ. 2551 ทุกๆ การทํางาน 1 ลานชั่วโมง มีผูไดรับบาดเจ็บ 3.6 ราย
(Injury Frequency Rate : IFR) และมีวันหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บ 445.7 วัน (Injury Severity Rate
: ISR) คาความเสียหายจากอุบัติเหตุเปนเงิน 2,730,657 เหรียญสหรัฐฯ (ขอมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน
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พ.ศ. 2551) เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุป พ.ศ. 2550 และ ป พ.ศ. 2549 หากพิจารณาอัตราความถี่ของ
การบาดเจ็บ อัตราความถี่มีแนวโนมลดลง แตเนื่องจากมีอุบัติเหตุที่มีพนักงานของผูรับเหมาไดรับการ
บาดเจ็บขั้นรุนแรงในป พ.ศ. 2551 ที่เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ทําใหทั้งอัตราความรุนแรง และ
คาเสียหายของอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําแผนงานดานความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่เหมืองทรูบาอินโด และมีการประสานงาน กํากับดูแล และใหการชวยเหลือแนะนําผูรับเหมาอยางใกลชิด
โดยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผูรับเหมา (Contractor Management System) เพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบัติงานของผูรับเหมาทั้งรายเล็กและรายใหญจะเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอยางเครงครัด
ซึ่งจะปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในอนาคตได
งบประมาณและคาใชจายสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการฟนฟูสภาพเหมืองและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม ภายหลัง
เสร็จสิ้นการผลิตในแตละพื้นที่แลว บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตั้งแต
ป พ.ศ. 2536 โดยกันเงินรายไดจากการขายสวนหนึ่งเขาสูกองทุนในอัตรา 4-14 บาทตอตันถานหิน สําหรับ
เหมืองในประเทศไทย และ 0.10-0.20 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันถานหินสําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เงินจํานวนดังกลาวจะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมประจําป
และกิจกรรมการฟนฟูสภาพเหมือง
ภายหลังสิ้นสุดการผลิตแลว
คาใชจายดานสิ่งแวดลอมของเหมืองในประเทศไทย
ป พ.ศ.
2549
2550
2551
รวม

เหมืองลําปาง

เหมืองเชียงมวน

8,856,897
8,043,572
6,634,901
23,535,370

2,261,197
2,056,895
2,715,850
7,033,942

จํานวนเงินรวม (บาท)
11,118,094
10,100,467
9,350,751
30,569,312

คาใชจายดานสิ่งแวดลอมของเหมืองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ป พ.ศ.
2549
2550
2551
รวม

เหมืองอินโดมินโค
350,676
182,100
341,156
873,932

เหมืองทรูบาอินโด

เหมืองโจโรง

302,809
468,946
458,448
1,230203

131,984
153,721
767,363
1,053,068

จํานวนเงินรวม
(เหรียญสหรัฐฯ)
785,469
804,767
1,566,967
3,157,203

3.4 งานที่ยังไมไดสง มอบ
- ไมมี -
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4. การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมี
การพัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากแหลงที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของถานหิน อีกทั้งเพิ่มการแตงแร เชน ลางถานหิน เพื่อใหปริมาณที่สามารถเก็บไดเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทฯ มี
ถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายทั้งในเรื่องของคุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได
บริษัทฯ มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพื่อศึกษาสํารวจและหาโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาที่
เอื้ออํานวยตอธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในป พ.ศ. 2551 ไดใชงบประมาณจํานวน 50 ลานบาท ในการ
พัฒนาหาโครงการใหม และมีคาใชจายในการสํารวจถานหินในแหลงถานหินเดิมที่บริษัทมีอยู โดยอยูในความรับผิดชอบของ
สายงานธุรกิจถานหิน ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑควบคูไปกับการทําเหมืองของบริษัทฯ
นอกจากนี้บริษัทฯ มีการวิจัยในการปรับปรุงคุณภาพของถานหิน โดยการลดความชื้นของถานหินที่ไดเริ่มการวิจัยตั้งแตชวง
ปลายป พ.ศ. 2550 ซึ่งมีคาใชจายในการวิจัยนี้จํานวน 200,000 เหรียญสหรัฐฯ
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5. ทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
o รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ที่ตั้ง
อ.ลี้ จ.ลําพูน
อ.แมทะ จ.ลําปาง
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
อ.ลี้ จ.ลําพูน
อ.แมพริก จ.ลําปาง
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
บานตาก จ.ตาก

ผูถือครอง
BP
BP
BP
BP
BMC
SLMM
SLMM
SLMM

ขนาด (ไร)
345-3-74*
209-3-62*
80-1-5
65-0-74
412-3-62
18-3-77
39-0-26
44-3-41

ประเภทถือสิทธิ
วัตถุประสงค
มูลคาตามบัญชี (บาท)
ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมืองถานหิน (BP-1)
25,412,964.50
ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมืองถานหิน (LP-2)
2,500,000.00
ปลอดภาระผูกพัน
บานพักพนักงาน
17,998,036.23
ปลอดภาระผูกพัน
ทําเหมือง
3,979,840.55
ปลอดภาระผูกพัน
ทําเหมือง
2,121,262.00
ปลอดภาระผูกพัน
ทําเหมือง
3,177,550.00
ปลอดภาระผูกพัน
ทําเหมือง
4,061,975.00
ปลอดภาระผูกพัน
ทําเหมือง
7,948,103.00
รวม
67,199,731.28

หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการทําเหมือง

o รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
อาคารสํานักงานและบานพัก อ.ลี้
จ.ลําพูน
อาคารสํานักงาน โรงเก็บวัสดุและบานพัก
ต.สบปราบ อ.แมทะ จ.ลําปาง
อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง
อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.พะเยา
โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23
จ.ชลบุรี
อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ

7. อาคารสํานักงานและบานพัก
เหมือง Jorong, Indonesia
8. ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia
9. อาคารสํานักงานและบานพัก
เหมือง Indominco, Indonesia
10. ทาเรือ, เหมือง Indominco, Indonesia
11. อาคารสํานักงานและบานพัก
เหมือง Kitadin, Indonesia
12. อาคารสํานักงานและบานพัก
เหมือง Trubaindo, Indonesia
13. ทาเรือ, เหมือง Trubaindo

บริษัท
BP

ประเภทถือสิทธิ
ปลอดภาระผูกพัน

BP

ปลอดภาระผูกพัน

BP
CMMC
BPP

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

BPP
Jorong

วัตถุประสงค
สํานักงานและ
บานพักพนักงาน
สํานักงานเหมือง

บานพักพนักงาน
สํานักงานเหมือง
ที่พักและรับรองสําหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท
ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสําหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท
ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก

มูลคาตามบัญชี (บาท)
1,477,126.39
31,281,428.06
14,290,818.77
188,326.53
3,076,039.90
4,277,793.62
25,601,393.19

Jorong ปลอดภาระผูกพัน
Indominco ปลอดภาระผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัก

33,833,418.88
154,309,196.40

Indominco ปลอดภาระผูกพัน
Kitadin ปลอดภาระผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัก

763,075,675.74
40,784,301.19

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก ับ
ธนาคารผูใหกู
Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก ับ
ธนาคารผูใหกู
รวม

สํานักงานและบานพัก

95,053,003.76

ทาเรือขนสงถานหิน

119,440,363.39
1,286,688,885.82
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5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
5.3 นโยบายการลงทุน
บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมือง
ถานหินและในธุรกิจไฟฟา รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเปนประโยชนตอการทําธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย
เชนประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตอยูแลว ไดแก เหมืองโจ-รง (Jorong) เหมืองอินโดมินโค (Indominco)
เหมืองคิทาดิน (Kitadin) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) มีกําลัง
การผลิตรวมกัน 25 ลานตันตอป บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจในดานการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต
การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวยมาตรฐานที่ทัดเทียมผูผลิตถานหินและบริษัทผูผลิตไฟฟาใน
ระดับสากล
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา และอื่นๆ โดยมีเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมมูลคารวม 26,373 ลานบาท หรือมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 29.51 ของ
สินทรัพยรวมของงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย
และมีเงินลงทุนในบริษัทยอยมูลคารวม 6,846 ลานบาท หรือมี
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดคิดเปนรอยละ 20.99 ของสินทรัพยรวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการ
รวมคา)
ในสวนของการบริหารบริษัทยอย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไป
เปนตัวแทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยนั้นๆ และใชนโยบาย
การบริหารงานเชนเดียวกับของบริษัทฯ เปนแบบ Matrix Organization และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯ ไดควบคุมดูแล
โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูเปนกรรมการจะตองผลักดันใหบริษัท
รวมนั้นๆ ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จในเรื่องสําคัญๆ เชน ใหไดผลตามเปาหมาย ใหมีการบริหารงานที่โปรงใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ใหสามารถจายเงินปนผลไดตามเปาหมาย และไมลงทุนเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติ
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6. โครงการในอนาคต
บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมุงเนนการขยายการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการลงทุน
ในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดและ
พิจารณาการลงทุนในโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟาที่
เกื้อกูลกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมายหลักขององคกร พรอมแสวงหาโอกาสการ
ลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เปนตน และบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาและ
ทําการลดตนทุนในการผลิตถานหินจากเหมืองของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนต่ําที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
7.1 เมื่อป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอม
ดอกเบี้ยจํานวน 240 ลานบาท แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับ
แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จํานวน 206 ลานบาท โดยแบง
ชําระ 10 ปๆ ละ 20.6 ลานบาท (ปละ 2 งวดๆ ละ 10.3 ลานบาท) เริ่มชําระตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลวรวม 11 งวด เปนเงินจํานวน 113.35 ลานบาท ในป พ.ศ. 2545
ลูกหนี้ไดขอแกไขแผนฯ โดยขอชะลอการชําระหนี้ในป พ.ศ. 2546 และจะนําหนี้ในป พ.ศ. 2546 ไปชําระหนี้รวมในป
สุดทายแทน ซึ่งศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบแลว
7.2 เมื่อป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกชําระหนี้คาเชา
โรงงานคางชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหนี้คาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แต
ลูกหนี้รายนี้ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท
ซึ่งทั้งสามคดีดังกลาวนั้น ศาลชั้นตนไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้แกบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองกลับนั้น ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง และทั้ง
สามคดีดังกลาวไดมีการอุทธรณ โดยหนึ่งคดีที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองคดีตอลูกหนี้นั้น ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษา
ยืนตามศาลชั้นตนและคดีถึงที่สุดแลวในปนี้ และอีกหนึ่งคดีรวมทั้งคดีที่บริษัทฯ ถูกฟองอยูระหวางการพิจารณาของศาล
อุทธรณ
ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย คงจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เพราะ
ทั้งสามคดี ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยในปนี้ ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตาม
ศาลชั้นตนไปหนึ่งคดีและคดีถึงที่สุดแลว
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7.3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นายศิวะ งานทวี และกลุมบริษัทของนายศิวะ ไดยื่นฟองบริษัทฯ บริษัทยอยและ
ผูบริหารของบริษัทฯ เปนคดีแพงตอศาลแพง เรียกคาเสียหายเปนเงินจํานวน 63,500 ลานบาท โดยกลาวอางวาบริษัทฯ
บริษัทยอยและผูบริหารทําการหลอกลวงโดยเขารวมทําสัญญารวมทุนกับนายศิวะกับพวก
เพื่อประสงคจะไดขอมูล
สัมปทานเหมืองถานหินรวมทั้งรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟาถานหินลิกไนต
ที่เมืองหงสา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”)
หลังจากนั้น ใชสิทธิไมสุจริตในการรายงานเท็จทําให
รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานเหมืองถานหินและสัญญากอสรางและดําเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟาของนายศิวะกับพวก
เพื่อที่บริษัทฯ จะไดเขาทําสัญญากับรัฐบาลลาวเอง
บริษัทฯ ไดศึกษาขอมูลและพยานหลักฐานตามที่นายศิวะกับพวกกลาวอางแลว เห็นวาคําฟองและขอกลาวหาดังกลาว
อางขางตนไมเปนความจริง และคาเสียหายที่กลาวอางนั้นก็เลื่อนลอย บริษัทฯ กับพวก จึงไดยื่นคําใหการตอสูคดี และ
บริษัทฯ ไดฟองแยงเรียกคาเสียหายจากนายศิวะและพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาท ซึ่งศาลแพงไดรับคําใหการและฟองแยง
ของบริษัทฯ แลว และคดีนี้อยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง ซึ่งจะมีการสืบพยานโจทกและพยานจําเลยในป
พ.ศ. 2552
ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย โดยไดพิจารณาตามขอเท็จจริงตางๆ
แลว เห็นวา เรื่องนี้นายศิวะกับพวกไดชักชวนบริษัทฯ ใหเขารวมพัฒนาโครงการหงสา และบริษัทฯ เห็นวาเปนโครงการที่
สอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อประโยชนของผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได
เขารวมพัฒนาโครงการหงสาดังกลาว แตในระหวางที่ดําเนินการพัฒนาโครงการรวมกัน นายศิวะกับพวกกลับบอกเลิก
สัญญารวมพัฒนาโดยไมมีเหตุอันควร รัฐบาลลาวจึงตัดสินใจยกเลิกขอตกลงในการพัฒนาพลังงานไฟฟาและสัมปทาน
เหมืองถานหินที่ใหแกนายศิวะกับพวกดวยเกรงวาโครงการหงสาจะตองลาชาออกไป
หลังจากนั้นรัฐบาลลาวไดเปด
ประมูลใหมใหผูสนใจเขารวมประมูลโครงการเพื่อจะไดดําเนินโครงการหงสาตอไปได (หลังจากที่ลาชามาเปนเวลานาน)
ซึ่งบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูที่ไดรับเชิญใหเขารวมประมูลดวย รัฐบาลลาวไดพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติใหบริษัทฯ เปนผู
ไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการหงสาตอไป บริษัทฯ จึงมิไดทําละเมิดตอนายศิวะและพวกแต
อยางใด แตการที่นายศิวะกับพวกกลับนําเรื่องมาฟองเปนคดีตอศาลนั้น ทําใหบริษัทฯ เสียหาย บริษัทฯ จึงไดยื่น
คําใหการตอสูคดี และฟองแยงเรียกคาเสียหายจากนายศิวะและพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาท ดังกลาวแลวขางตน
โดยคาดวาจะทราบผลการพิจารณาคดีของศาลในป พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553
7.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟองเพื่อเรียกรองคาเสียหายทั้งสิ้นสี่คดีรวมจํานวน 196,900 ลาน
อินโดนีเซียนรูเปยะห (หรือประมาณ 20.38 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยโจทกทั้งสี่อางวาบริษัทยอยดังกลาวละเมิดการใช
ที่ดินซึ่งโจทกเปนผูมีกรรมสิทธิ์ถือครองจากรัฐบาล
สองคดีศาลชั้นตนไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวไมมี
ความผิดฐานละเมิด สวนอีกสองคดีศาลไดปฏิเสธการยื่นฟองดังกลาว อยางไรก็ตามหนึ่งในโจทกไดยื่นอุทธรณ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คดียังอยูระหวางดําเนินการทางศาลจึงยังไมทราบขอยุติของคดี และฝายบริหารของบริษัทฯ มี
ความเห็นวาไมมีเหตุที่บริษัทตองรับผิดชอบคาชดเชยดังกลาว
7.5 บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียถูกฟองเพื่อเรียกรองคาเสียหายจํานวน 1,070 ลานอินโดนีเซียนรูเปยะห
(หรือประมาณ 0.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ) สําหรับคาชดเชยการใชที่ดินตอศาล ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ศาลชั้นตน
ปฏิเสธการยื่นฟองดังกลาว อยางไรก็ตาม โจทกไดยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คดียังอยู
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ระหวางดําเนินการทางศาลจึงยังไมทราบขอยุติของคดี
รับผิดชอบคาชดเชยดังกลาว

ฝายบริหารของบริษัทฯ

มีความเห็นวาไมมีเหตุที่บริษัทตอง

7.6 บริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศถูกฟองโดยโจทกซึ่งเปนอดีตกรรมการของบริษัทผูซื้อเงินลงทุนจากบริษัทยอยดังกลาว
โดยโจทกฟองวาการดําเนินการซื้อขายดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลสั่งใหการซื้อขายเปนโมฆะ พรอมทั้ง
เรียกรองใหบริษัทยอยและบริษัทผูซื้อรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกโจทกเปนเงิน 302.55 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทยอย
ดังกลาวไดปฏิเสธขอเรียกรองของโจทก และขณะนี้คดียังอยูในขั้นตอนการพิจาณาคดีชั้นศาล ฝายบริหารของบริษัทฯ มี
ความเห็นวาไมมีเหตุที่บริษัทยอยตองรับผิดชอบคาชดเชยดังกลาว
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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
(ก) หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,540,504,790 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
354,050,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยไดออกและจําหนายหุนสามัญจํานวน 271,747,855 หุน รวม
เปนทุนชําระแลวจํานวน 2,717,478,550 บาท
โดยมีหุนสามัญที่จดทะเบียนแตยังมิไดออกจําหนายจํานวน
82,302,624 หุน ซึ่งเปนผลมาจาก (1) การสํารองการใชสิทธิแปลงสภาพของตราสารอนุพันธุเปนหุนสามัญจํานวน
67,302,624 หุน (ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองออกหุนสามัญดังกลาวเนื่องจากตราสารอนุพันธุไดครบ
กําหนดอายุการใชสิทธิไปหมดแลว) และ (2) การสํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัดจํานวน 15,000,000
หุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.
2.
3.
4.

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
สํารองเพื่อการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ
สํารองเพื่อใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
สํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด
รวม

จํานวนหุนสํารอง (หุน)
2,321,338
5,100,000
59,881,286
15,000,000
82,302,624

(ข) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR: Non-Voting Depository Receipt)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดออก NVDR ใหแกผูลงทุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 32,178,013 หุน คิดเปน
รอยละ 11.84 ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลาว ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ
ที่นําไปอางอิงทุกประการ จึงไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของ
บริษัทฯ แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตาม
ดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มิใชออกเสียงตามคําสั่งของผูถือ NVDR
ทั้งนี้จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถ
กําหนดได อยางไรก็ตามผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr
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(ค) หุนกู
รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู
ประเภทของหุนกู

จํานวนหุนกู
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
อัตราดอกเบี้ยตอป
อายุหุนกู
วันที่ออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอน
สิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนดของผู
ถือหุนและผูออกหุน กู
การชําระตนเงิน
กอนครบกําหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุตอหนวย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

หุนกูบานปู
รุนที่ 2/2546
บมจ. บานปู
2,000
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน
มีผูแทนผูถือหุนกู
และทยอยชําระคืน
เงินตน

หุนกูบานปู
รุนที่ 1/2547
บมจ. บานปู
1,500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน
และไมมีผูแทน
ผูถือหุนกู

หุนกูบานปู
รุนที่ 2/2547
บมจ. บานปู
500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน
และไมมีผูแทน
ผูถือหุนกู

2,000,000 หนวย
1,000 บาท
1,600
ลานบาท
3.65%
7 ป
15 กันยายน 2546
15 กันยายน 2553
-ไมม-ี

1,500,000 หนวย
1,000 บาท
1,500
ลานบาท
4.80%
6 ป 11 เดือน
16 กุมภาพันธ 2547
13 มกราคม 2554
-ไมม-ี

500,000 หนวย
1,000 บาท
500
ลานบาท
4.00%
5 ป 1 เดือน
16 กุมภาพันธ 2547
16 มีนาคม 2552
-ไมม-ี

ทยอยชําระคืนตนเงินเปน ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงินตน ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงินตน
5 งวด งวดละเทาๆ กันใน
ทั้งหมด
ทัง้ หมดในวันครบกําหนดไถ
วันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ในวันครบกําหนด
ถอนหุนกู
งวดที่ 10-14 โดยเริ่มตั้งแต
ไถถอนหุนกู
วันที่ 15 กันยายน 2551 ถึง
วันที่ 15 กันยายน 2553
200 บาท
-ไมม-ี
AA-

1,000 บาท
-ไมม-ี
AA-

1,000 บาท
-ไมม-ี
AA-
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(ค) หุนกู (ตอ)
รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู
ประเภทของหุนกู

จํานวนหุนกู
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
อัตราดอกเบี้ยตอป
อายุหุนกู
วันที่ออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอน
สิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนดของผู
ถือหุนและผูออกหุน กู
การชําระตนเงิน
กอนครบกําหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุตอหนวย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1
บมจ. บานปู
1,500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
1,500,000 หนวย
1,000 บาท
1,500
ลานบาท
7.27%
5 ป
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2553
-ไมม-ี

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2
บมจ. บานปู
1,000
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
1,000,000 หนวย
1,000 บาท
1,000
ลานบาท
6 M THB FIX + 0.90%
5 ป
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2553
-ไมม-ี

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3
บมจ. บานปู
2,500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
2,500,000 หนวย
1,000 บาท
2,500
ลานบาท
8.00%
10 ป
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2558
-ไมม-ี

ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงินตน ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงินตน ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงินตน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ในวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกู
ไถถอนหุนกู
ไถถอนหุนกู
1,000 บาท
-ไมม-ี
AA-

1,000 บาท
-ไมม-ี
AA-

1,000 บาท
-ไมม-ี
AA-
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เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมสกุลเงินบาท
เงินกูยืมสกุลเงินบาทสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศ
สามารถสรุปไดดังนี้
สัญญา
เงินกู
ลําดับที่
1

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
(ลานบาท)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
2,000
2,000

ซึ่ง

อัตราดอกเบี้ย
รอยละตอป

กําหนดและเงื่อนไข
การชําระคืนเงินตน

ระยะเวลาการชําระคืน

4.25- 5.00

ชําระคืนทุก 6 เดือน
ภายในเวลา 8 งวด
ชําระคืนทุก 12 เดือน
ภายในเวลา 3 งวด

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชําระคืนทุก 6 เดือน
ภายในเวลา 8 งวด

25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2

3,000

-

4.00-4.50

3

9,000

-

4.50-5.00

รวม

14,000

2,000

เงินกูยืมสกุลสกุลเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย
• เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารที่ไมมีหลักประกันจํานวน 69 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (พ.ศ. 2550 จํานวน 70 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่
รอยละ 0.425 ตอป (พ.ศ. 2550 LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่รอยละ 0.425 ตอป) และมีกําหนดการชําระคืนเงิน
ตนภายในป พ.ศ. 2552
•

เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
เปนของบริษัทยอยสามแหงในตางประเทศซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคาร
จํานวน 11.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ 29.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้
- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 11.11 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2550 จํานวน 17.20 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ )มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่รอยละ 2.25 ตอป (พ.ศ. 2550 มีอัตรา
ดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่รอยละ 4 ตอป) และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน
7 งวด โดยเริ่มวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548
- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 29.65 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ.2550 จํานวน 38.88 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ (พ.ศ. 2550 LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่) และมี
กําหนดการชําระคืนเงินตนภายในป พ.ศ. 2556
- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2550 ไมมี ) มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR
บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนภายในป พ.ศ. 2554
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8.2 ผู ถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ *
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
CHASE NOMINEES LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C
NORBAX INC.,13
FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.

หมายเหตุ: * ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษทั ทีเ่ กี่ยวของ ประกอบดวย
1) ตระกูลวองกุศลกิจ
2) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บจ.น้ําตาลมิตรสยาม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
3) บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 54.23 องทุนชําระแลว
4) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากัด
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
5) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บจ. น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูรอยละ 87.56 ของทุนชําระแลว
6) บริษัท แปซิฟก ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 45.12 ของทุนชําระแลว
บจ. น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูรอยละ 25.00 ของทุนชําระแลว
7) บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
8) บริษัท ยูฟนเวส จํากัด
บจ.ทีเอ็มอี แคปตอล ถือหุนอยูรอยละ 100.00 ของทุนชําระแลว
9) บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว
10) บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 92.00 ของทุนชําระแลว

จํานวนหุน ที่ถือ

รอยละ

43,019,741
32,178,013
18,813,170
13,723,000
6,748,210
6,041,000
4,443,213
4,292,600
3,853,035
3,500,000

15.84
11.84
6.92
5.05
2.48
2.22
1.64
1.58
1.42
1.29

จํานวนหุน
22,556,207
8,053,808

รอยละ
8.30
2.96

6,101,600

2.25

2,080,965

0.77

1,779,445

0.65

681,905

0.25

615,200

0.23

600,611

0.22

480,000

0.18

70,000

0.03

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 40 ของ
ทุนชําระแลว
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ
บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และเสนอผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติ การจายเงินปนผลที่ผานมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้
ป พ.ศ.
2549
2550
2551

เงินปนผลระหวางกาล
(บาทตอหุน)
3.25
3.75
7.00

เงินปนผลประจําป
(บาทตอหุน)
4.25
4.75
5.00*

รวม
(บาทตอหุน)
7.50
8.50
12.00

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ
5.00 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552
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9. การจัดการ
9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษทั ทั

คณะกรรมการบรรษั
คณะกรรมการบรรษัททภิภิบบาลาล
และสรรหา
และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกํ
คณะกรรมการกําาหนด
หนด
คคาาตอบแทน
ตอบแทน

ประธานเจ
ประธานเจาาหน
หนาาทีที่บ่บริริหหาราร
สํานักตรวจสอบภายใน

ประธานเจ
ประธานเจาาหน
หนาาทีที่ ่
ปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการาร

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจไฟฟา

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจไฟฟา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจไฟฟา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจไฟฟา

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Technical Development
& Services

Power Engineering
Services

สํานักธุรกิจถานหิน

Power Business
Management

เลขานุการบริษัทและ
บรรษัทภิบาล
แผนงานองค
แผนงานองคกกรและ
รและ
พัพัฒฒนาธุ
นาธุรรกิกิจจ

การเงิ
การเงินน

องค
องคกกรสั
รสัมมพัพันนธธ

บริ
บริหหารและ
ารและ
พัพัฒฒนาองค
นาองคกกรร

วิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธ

วางแผนการเงิน

บริหารเงิน

สื่อสารองคกร

คุณภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม

พัฒนาธุรกิจ

บัญชีบริหาร

นักลงทุนสัมพันธ

ชุมชนสัมพันธ

นิติการ

พัฒนาพลังงานใหม

บัญชีการเงิน

วางแผนภาษี

ประสานงานองคกร

ทรัพยากรมนุษย

การเงิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การเงิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

Marketing,
Sales & Logistics

เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารงานจัดซื้อและ
ธุรการ
Corporate System

หมายเหตุ : ผังการบริหารประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบริหาร สวนของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยมีกรรมการอิสระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการยอย 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เปนกรรมการอิสระ
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(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย
1. นายเกริกไกร
จีระแพทย
2. นายสุนทร
วองกุศลกิจ
3. นายรัตน
พานิชพันธ
4. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
5. นายกอปร
กฤตยากีรณ
6. นายสมเกียรติ เจริญกุล
7. นายอโนทัย
เตชะมนตรีกุล
8. นายวิฑูรย
วองกุศลกิจ
9. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
10. นายชนินท
วองกุศลกิจ
11. นายเมธี
เอื้ออภิญญกุล
12. นายองอาจ
เอื้ออภิญญกุล

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ:
-

นายเกริกไกร จีระแพทย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
นายสุนทร วองกุศลกิจ ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประกอบดวย นายสุนทร วองกุศลกิจ หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ หรือ นายชนินท วองกุศลกิจ หรือ นายสวัสดิภาพ
กันทาธรรม หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล โดยสองในหกคนลงนามรวมกันและ
ประทับตราของบริษัทเปนสําคัญ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน
อยูในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือ
หุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะ
ยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่จะจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ
พิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
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3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 600 ลานบาท
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุน
โครงการรวมเกินรอยละ 10
5. การซื้ อ และจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย การซื้ อ กิ จ การและเข า ร ว มในโครงการร ว มทุ น ที่ ไ ม ขั ด กั บ เกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา
ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในสวนที่ไมจําเปนตอง
ขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.5 : 1
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล
11. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปที่เกิน 1,000 ลานบาท
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกํ า หนดและทบทวนอํ า นาจอนุ มั ติ ที่ ม อบให ป ระธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร เจ า หน า ที่ บ ริ ห าร และประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ
15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่
บริหารและประธานเจาหนา ที่ป ฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนา ที่บ ริหารเสนอ อนุมัติ งบประมาณการปรับ
เงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน
16. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท
17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว
18. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
20. การแตงตั้งกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ
21. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม และแจงเลิกบริษัท
22. กรรมการบริษัทมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่
ไมไดเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน
ในกรณีที่ขอมูลเปนการรายงานประจํารอบระยะเวลาบัญชี ไดแก รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงิน และ
รายงานประจําป กรรมการพึงละเวนการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทฯ ไมนอยกวา 30 วันกอนการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ
ในกรณีที่ขอ มูลเปนการรายงานตามเหตุการณการดํา เนิน งานของบริษั ท ฯ ไดแ ก การไดมา /จํา หนายไปซึ่ง
สินทรัพย รายการที่เกี่ยวโยงกัน การรวม/ยกเลิกการรวมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกหลักทรัพยใหม การซื้อ
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หุนคืน การจายหรือไมจายเงินปนผล หรือเหตุการณที่มีผลกระทบตอราคาหุน ฯลฯ กรรมการพึงละเวนการซื้อ
ขายหลักทรัพยบริษัทฯ ในชวงเวลาตั้งแตไดรับทราบขอมูล จนถึงวันที่บริษัทฯ เปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
23. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 22
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหนวยปฏิบัติการดานตางๆ
ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในดานการกํากับ
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบัน
ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหารเปนประจํา
อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหมีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจ
อยางอิสระ และเลขานุการบริษัททํารายงานสรุปใหกรรมการทุกคนไดทราบ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทํา Board Retreat อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหกรรมการทุกคนมีโอกาสนําเสนอ
ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ และรวมกันแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการทํางานรวมกัน
ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประโยชนสําหรับแนวทางการบริหารจัดการของฝายบริหารดวย
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป รวมทั้งการ
ประเมินความเปนอิสระของกรรมการ โดยมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นายสมเกียรติ เจริญกุล
2. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
3. นายอโนทัย
เตชะมนตรีกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแต เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 และจะสิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายการดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุ ม ภายใน และระบบการบริ ห ารความเสี่ ยง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบีย บที่
เกี่ยวของ และจัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
แลวแตกรณี ดังนี้
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1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6. จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
6.7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดํ า เนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งที่ ไ ด รั บ แจ ง จากผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ในกรณี พ บพฤติ ก ารณ อั น ควรสงสั ย ว า
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทําความผิดตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องตน
ใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการดังนี้
1. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝาย
บริหาร และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับคูสัญญา
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
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2. พิจ ารณาให ค วามเห็ น เกี่ ยวกับ แผนงานและผลการปฏิบั ติ ง าน งบประมาณและอั ต รากํา ลัง ของสํา นัก งาน
ตรวจสอบภายใน
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
5. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมดวยคาใชจายของ
บริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย
1. นายกอปร
กฤตยากีรณ
ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร
วองกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ
4. นายอโนทัย
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
หมายเหตุ:

- คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งนายสุนทร วองกุศลกิจ เปนกรรมการ ในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2551

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550
และจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบ
ของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่
บริหารและเจาหนาที่บริหาร
ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเนื่อง
2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการและ
พนักงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทกําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบงาน
รับขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
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3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัท
พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมี
ตําแหนงวางลง หรือตําแหนงผูบริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้ง
รวมในการประเมินผล และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให
สอดคลองกับภาวการณ
7. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ให
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอํานาจดําเนินการดังนี้
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญใหฝายจัดการหรือ
หัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได
โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
(4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย
1. นายรัตน
พานิชพันธ
ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย
วองกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 และจะ
สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ
ตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้
1. เสนอแนวทางจายผลตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด ใหแกคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดผลตอบแทน
การปฏิบัติงานประจําป
3. พิจารณาทบทวนโครงสราง หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 ใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับภาวะตลาดดวย
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4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใด
ของพนักงานบริษัท
5. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ให
สอดคลองกับภาวการณ
6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางาน
เขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดยบริษัทฯ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
(5) ผูบริหาร* ประกอบดวย
1. นายชนินท
วองกุศลกิจ
2. นายระวิ
คอศิริ
3. นางสมฤดี
ชัยมงคล
4. นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต
5. นายอัครพงษ ไทยานนท
6. นางอุดมลักษณ โอฬาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – การเงิน
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร - บริหารและพัฒนาองคกร
ผูอํานวยการสาย – แผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการสาย – องคกรสัมพันธ

หมายเหตุ: * ผูบริหาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนไปตามโครงสรางองคกรของบริษัทที่ประกาศใชเมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวยผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่บริหารจัดการ หนวยธุรกิจถานหิน หนวยธุรกิจไฟฟา การเงิน
บริหารและพัฒนาองคกร แผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิจ และองคกรสัมพันธ (ปจจุบันนายระวิ คอศิริ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
รับผิดชอบการบริหารงานหนวยธุรกิจถานหินและหนวยธุรกิจไฟฟา อีกตําแหนงหนึง่ ดวย)

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบัติการ 1 ป อนุมัติไดในวงเงินไมเกินรอยละ 5 ของงบดําเนินการรวมที่ไดรับการอนุมัติ
แลว
2. การอนุมัติการใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมไมเกินรอยละ 10 และอนุมัติการใชงบลงทุน
อื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการรวมไมเกินรอยละ 10
3. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหมที่ไมไดตั้งงบประมาณไว อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการ
4. การอนุมัติงบดําเนินการโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงอัตราสวนเปดหนาดินตอถานหิน
(Stripping
Ratio S/R) อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท
5. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคารวมของโครงการในวงเงิน 600 ลานบาท
6. กลั่นกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ
ของพนักงาน
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7. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อ สัญญาเชา หรือสัญญาบริการ ดังนี้
7.1. การทําสัญญาบริการเปดหนาดิน ขุดขนถานหิน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 4,000 ลานบาท
7.2. การทําสัญญาขนสงถานหินทางบกระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 4,000 ลานบาท
7.3. การทําสัญญาบริการขนสงระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 2,400 ลานบาท
7.4. การทําสัญญาจัดซื้อ จัดจาง บริการ เชา/เชาซื้อ ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,600 ลานบาท
7.5. การอนุมัติการทําสัญญาซื้อขายถานหิน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกินกวา 150 ลานเหรียญสหรัฐ
8. การขายสินทรัพยถาวรประเภทที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุมัติไดไมเกิน 300 ลานบาท
9. การขายสินทรัพยถาวร ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสราง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลานบาท
10. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปไว
อนุมัติไดไมเกิน
1,000 ลานบาทในเวลา 1 ป
11. การทําสัญญาหลัก ซึ่งมีมูลคาของสัญญาไมเกิน 300 ลานบาท (เชน สัญญาการซื้อเครื่องจักร สําหรับธุรกิจ
ถานหิน และธุรกิจไฟฟา)
12. การจัดซื้อที่ดินหรือทรัพยสินเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลคาของทรัพยสินไมเกิน 300 ลานบาท และไมไดตั้ง
งบประมาณไว
13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหระดับผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ
ผูอํานวยการ (Group Senior Vice President) ลงไป
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
และใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป
ประธานเจาหนาที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธและแผนงานประจําป เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
(6) กรรมการอิสระมีจํานวนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
1. นายเกริกไกร จีระแพทย
กรรมการอิสระ
2. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
3. นายกอปร
กฤตยากีรณ
กรรมการอิสระ
4. นายสมเกียรติ เจริญกุล
กรรมการอิสระ
5. นายรัตน
พานิชพันธ
กรรมการอิสระ
6. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ เรื่องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”* ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การ
คํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว
ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
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9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระอาจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขออนุญาต
ในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอสํานักงานตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ ขอ (6) ใหผูขออนุญาตไดรับการผอนผัน
ขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเมื่อผูขอ
อนุญาตไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
และจัดใหมีการ
เปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กาํ หนด
ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
ค. ความเห็ น ของคณะกรรมการของผู ข ออนุ ญ าตในการเสนอให มี ก ารแต ง ตั้ ง บุ ค คลดั ง กล า วเป น
กรรมการอิสระ
เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ ขอ (6) คํา วา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
* บริษัทฯ ไดรับทราบหลักเกณฑคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่มีการปรับแกตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 และ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.
2552 และอยูในระหวางการพิจารณาดําเนินการ
9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตําแหนง
ที่วางลงดวยเหตุอื่น ขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวย
1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งในภาพรวมใหกับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑใน
การสรรหาและคัดเลือกเพื่อใหตรงกับสถานการณและความตองการของบริษัทฯ และใหเปนไปตามขอกําหนด
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ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อผานการพิจารณาสรรหาแลวคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อลงมติ
แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทตอไป
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดจัดใหมีการติดตาม
ความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการและ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปใน
อนาคต
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9.4 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1.1 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ
เงินรวมทั้งสิ้น 33,404,492.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
4 นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
กรรมการ/
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
6. นายกอปร กฤตยากีรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
7. นายสมเกียรติ เจริญกุล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายรัตน พานิชพันธ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
9. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
10. นายชนินท วองกุศลกิจ
กรรมการ
11. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ
12. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ

เปนจํานวน

เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

650,000.00

-

-

-

770,000.00

-

50,000.00

-

650,000.00 240,000.00

-

650,000.00

-

100,000.00

650,000.00

-

-

650,000.00

-

130,000.00
-

650,000.00 312,000.00
650,000.00

-

625,000.00 240,000.00

100,000.00

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

คาตอบแทนรวม
(บาท)

-

650,000.00

2,761,062.00

3,581,062.00

125,000.00 2,123,893.00

3,138,893.00

-

2,123,893.00

2,873,893.00

125,000.00 2,123,893.00

2,898,893.00

-

2,123,893.00

2,903,893.00

-

2,123,893.00

3,085,893.00

162,500.00 2,123,893.00

2,936,393.00

-

2,123,893.00

3,088,893.00

625,000.00

-

-

-

2,123,893.00

2,748,893.00

650,000.00

-

-

-

2,123,893.00

2,773,893.00

600,000.00

-

-

-

2,123,893.00

2,723,893.00

รวม

33,404,492.00

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีมติแตงตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย เปนประธานกรรมการ และนายสุนทร วองกุศลกิจ เปนรองประธานกรรมการ
โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551
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1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
หนวย : บาท
จํานวนราย
ป พ.ศ. 2551
จํานวนราย
เงินเดือนรวม
6
40,147,320.00
5
โบนัสรวม
6
27,068,695.00
5
รวม
67,216,015.00

ป พ.ศ. 2550
35,005,020.00
16,351,480.00
51,356,500.00

หมายเหตุ:
- ป พ.ศ. 2550 ผูบริหาร 5 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นายชาญชัย ชีวะเกตุ นางสมฤดี ชัยมงคล
และนายสถิตพงษ วัฒนานุชิต
- ป พ.ศ. 2551 ผูบริหาร 6 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ ไทยานนท และนางอุดมลักษณ โอฬาร

(2) คาตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในรอบป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้
(หนวย: บาท)
จํานวนราย
ป พ.ศ. 2551
จํานวนราย
ป พ.ศ. 2550
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
6
2,416,982.40
4
1,757,901.60
หมายเหตุ:
- ป พ.ศ. 2550 ผูบริหาร 4 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล และนายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต
- ป พ.ศ. 2551 ผูบริหาร 6 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ ไทยานนท และนางอุดมลักษณ โอฬาร

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน) ของตนเอง และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
ครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทฯ ทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นหากกรรมการ
บริษัทฯ ทานใด รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
บานปู จํากัด (มหาชน) กรรมการทานนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป และการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนดังนี้
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ชื่อ - นามสกุล
1. นายเกริกไกร
2. นายสุนทร
3. นายมนตรี
4. นายสวัสดิภาพ
5. นายวิฑูรย
6. นายกอปร
7. นายสมเกียรติ
8. นายรัตน
9. นายอโนทัย
10. นายชนินท
11. นายเมธี
12. นายองอาจ
13. นายระวิ
14. นางสมฤดี
15. นายสถิตพงษ
16. นายอัครพงษ
17. นางอุดมลักษณ

จีระแพทย
วองกุศลกิจ
มงคลสวัสดิ์
กันทาธรรม
วองกุศลกิจ
กฤตยากีรณ
เจริญกุล
พานิชพันธ
เตชะมนตรีกุล
วองกุศลกิจ
เอื้ออภิญญกุล
เอื้ออภิญญกุล
คอศิริ
ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท
โอฬาร

หุนสามัญ (หุน)
30 ธ.ค. พ.ศ. 2551 31 ธ.ค. พ.ศ. 2550
3,000
1,798,196
1,948,296
700,745
662,745
3,590,911
3,590,911
1,764,971
1,688,071
251,599
221,599
459,300
710,500
212,628
212,628
11,000
11,651

เพิ่ม (ลด)
3,000
(150,100)
38,000
76,900
30,000
(251,200)
(651)

หมายเหตุ: -ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และไดกําหนดนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความ
โปรงใส รายงานทางการเงินและการดําเนินการไวในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปดเผยสารสนเทศทางการ
เงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาอยาง
สม่ําเสมอ ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด
เมื่อกรรมการบริษัทหรือผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด
และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการปองกันขอมูลภายในโดยไดกําหนดเปนขอปฏิบัติ
ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวขอความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ โดยเฉพาะการใช
ขอมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่จะตองเก็บรักษาขอมูล
ความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติดังนี้
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1. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตนและใน
เรื่องการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ
3. ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนสภาพ
การเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแลว
นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดไวในนโยบายบรรษัทภิบาล โดยถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใช
โอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจ
ที่แขงขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ หรือ
ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น คณะกรรมการบริษัทดูแลใหการทํารายการนั้นมีความโปรงใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือน
การทํารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนใน
ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียนอยางเครงครัด
ในสวนของการพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน บริษัทไดนําระบบ Information Technology (IT) มาใชควบคุม เชน
ระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ของ
พนักงานในระดับตางๆ ใหตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ
ขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอ
ความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน
(Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับในหมวด
วินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัยและตอง
ไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะไดรับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไลออก
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9.6 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประเทศไทย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวม

- สํานักงานกรุงเทพฯ
- เหมืองลําพูน (BP-1)
- เหมืองลําปาง (LP-2)
- เหมืองเชียงมวน (CMMC)
- เหมืองแมเมาะ (ENS)
- ธุรกิจไฟฟา
- สํานักงานจาการตา
- เหมือง Jorong
- เหมือง Indominco
- เหมือง Kitadin-Embalut
- เหมือง Kitadin-Tandung Mayang
- เหมือง Trubaindo
- เหมือง Bharinto
- Power Plant
- TDS
- BOCT Project
- BOCT
- โรงไฟฟา Luannan
- โรงไฟฟา Zhengding
- โรงไฟฟา Zouping
- China Holding (BJ Office)
- AACI
- ZZ

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน
(คน)
(คน)
225
3
27
6
36
28
4
1
58
201
294
676
55
886
571
54
38
10
7
8
238
264
294
30
38
11
4,028
35

หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานทีร่ ับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา
- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขั้นต่ําตอวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด
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(2) คาตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในป พ.ศ. 2551 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น
1,311,609,437.19 บาท
หนวย : บาท
เงินเดือน
โบนัส
รวม

ป พ.ศ. 2551
767,637,702.42
543,971,734,77
1,311,609,437.19

ป พ.ศ. 2550
725,783,853.41
463,005,646.38
1,188,789,499.79

2.2 คาตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป พ.ศ. 2551
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ไดสะสมเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 6 โดย
บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งสิ้น 39,936,870,67 บาท
หนวย : บาท

ป พ.ศ. 2551

ป พ.ศ. 2550

เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ

39,936,870.67

31,230,505.63

(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
o ในป พ.ศ. 2551 มีพนักงานลาออก 14 คน และมีการรับพนักงานใหม 51 คน
o ในป พ.ศ. 2550 มีพนักงานลาออก 36 คน และมีการรับพนักงานใหม 48 คน
o ในป พ.ศ. 2549 มีพนักงานลาออก 44 คน และมีการรับพนักงานใหม 29 คน
(4) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –
(5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ
(Management) เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระบบ
คุณภาพ (Quality) สิ่งแวดลอม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้เพื่อให
บุคลากรของบริษัทมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหบุคลากรของ
บริษัทฯ กาวสูความเปนมืออาชีพ (Professional) และกาวสูความเปนมาตรฐานสากล (International
Standardization) ตอไป
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เปนเงิน 5% ของเงินเดือนรวมทั้งบริษัท ซึ่งเปนงบประมาณทั้งในเรื่อง
การสงพนักงานไปเขารับการศึกษาตอ โดยการสนับสนุนของบริษัท การฝกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนา
ภายในหนวยงาน
2. จัดใหมี Competency Profile เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมีความเปนมืออาชีพ รองรับความเจริญกาวหนาของบริษัท
3. จัดใหมี Career Development System และ Succession Planning System เพื่อใหทราบแนวทางความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในองคกร
4. จัดใหมีระบบ On the Job Training ขึ้น สําหรับบุคลากรระดับบังคับบัญชาทุกคน เพื่อใหเกิดการสอนงาน และ
การถายทอดความรูในงานที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ
5. จัดใหมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ และ
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
6. จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพรขาวสารทางดานคุณภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให
สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน
7. ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัท ศึกษาและเรียนรูเรื่องตางๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
8. จัดใหมีการอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรในบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
คานิยมบานปู (Banpu Spirit) อยางตอเนื่อง
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10. การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญ ใน
การนํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยไดกําหนดใหมีนโยบายบรรษัทภิบาล
และคูมือจริยธรรมธุรกิจอยางเปนลายลักษณอักษรตั้งแตป พ.ศ. 2545 ดวยความมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กําหนดไว นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือ
จริยธรรมธุรกิจฉบับที่ใชอยูปจจุบันเปนฉบับที่ 2 ที่มีการปรับปรุงในป พ.ศ. 2548 และประกาศใชในป พ.ศ. 2549 โดยได
จัดทําทั้ง ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ และครอบคลุม
แนวปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ้น บริษัทฯ ไดแจกจายนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกคนเพื่อใชอางอิงและถือเปนแนวปฏิบัติ และแจกใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจ รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซต
ของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “บรรษัทภิบาล”
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดประกาศใชนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับภาษาจีน และไดกําหนดเปน
หลักการวาจะนําไปประกาศใชกับบริษัทที่บริษัทฯ ไดเขาไปเปนผูถือหุนรายใหญหรือมีอํานาจบริหาร และใหถือเกณฑนี้
เปนแนวปฏิบัติตอไปในประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้
ในการนําไปปฏิบัติ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงสภาพความพรอมและความเหมาะสมทั้งดานกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม
และวัฒนธรรมองคกรของบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ ไดมีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองคกร โดยใช Key
Performance Indicator (KPI) ในสวนของแบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองคประกอบของ
วัฒนธรรมองคกรในสวนของการยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) เปนตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจําแนกตาม
ระดับพนักงานและที่จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยูในเกณฑที่นาพอใจ
สําหรับในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดจัดใหมีแผนงานสงเสริมวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติดานบรรษัทภิบาล ซึ่งมุง
เสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการสื่อสารไป
ยังพนักงานในทุกระดับขององคกรดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหารในระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป โดยจัดใหมีการบรรยายในหัวขอหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับผูบริหาร โดยคุณยุทธ วรฉัตรธาร ที่ปรึกษา ศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเสริมสรางความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปนตนแบบใหกับพนักงานในองคกร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การกํากับดูแล
กิจการที่ดีในหนวยงาน” (CG in my Department) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูบริหารไดประเมินถึงระดับการรับรูใน
เรื่องของการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหนวยงานของตน พรอมกับเสนอแผนงานในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในทุก
กลุมของแตละฝายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งถือเปนการเพิ่มชองทางการสื่อสารเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตอการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในธุรกิจและ
สังคมสวนรวม
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2. การเปดตัวสัญญลักษณในการการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในชื่อ Mr. CG ผานบอรด
ขาวสารบรรษัทภิบาลภายในบริษัท ในชื่อ CG Corner และการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตในชื่อ CG Talk of the
Town นําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ทันตอเหตุการณพรอมเปดโอกาสใหพนักงานตอบคําถาม
จากขาวที่นําเสนอ
ซึ่งกิจกรรมนี้มีผลการประเมินจากการทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจอยูในเกณฑที่นา
พอใจ
3. การจัดงาน “CG Day” เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับพนักงานถึงหลักการปฏิบัติตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยนําเสนอแนวความคิด CG Everyday, Everywhere and
Everyone เพื่อปลูกฝงทัศนคติดานบรรษัทภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดรับรางวัล “Best Managed Company (Large Cap)” ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Money
และไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 22 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการจัดอันดับ Excellent CG Scoring จากการรายงาน
การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2551
ตลอดป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป พ.ศ. 2549
ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
หมวด 1. สิทธิของผูถือหุน : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตอสิทธิของผูถือหุนอยางครบถวน สําหรับการประชุมผู
ถือหุนในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ลวงหนา ในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 – มกราคม พ.ศ. 2551 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พรอมทั้งลงประกาศไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่
www.banpu.co.th/th/investor/news ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส ซึ่งในการประชุมผู
ถือหุนในป พ.ศ. 2551 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม สําหรับการประชุมผูถือหุนในป พ.ศ. 2552 บริษัท ไดดําเนินการ
ใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.
2551 – มกราคม พ.ศ. 2552 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งลงประกาศไวใน
เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th/th/investor/news
หมวด 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตอสิทธิของผูถือหุนอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะการดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนป
พ.ศ. 2551 ลวงหนา ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน สําหรับแนวปฏิบัติการให
ผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทฯ ยังอยูระหวางศึกษาแนวทางปฏิบัติ
หมวด 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย : บริษัทฯ กําหนดนโยบายตอผูมีสวนไดเสียครอบคลุมทุกกลุมไวในนโยบายบรรษัทภิ
บาลของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลจากทั้งกลุมลูกคาผานฝาย
การตลาด นักลงทุนผานฝายนักลงทุนสัมพันธ และพนักงานผานเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอ
รายงานการรับขอรองเรียนตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนรายไตรมาส และสรุปรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2551 ไมมีขอรองเรียนแตอยางใด บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ของบริษัทฯ
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หมวด 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส : บริษัทฯ เผยแพรและเปดเผยขอมูล ขอกําหนด และนโยบายตางๆ ที่ไดมี
การปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและไวในเว็บไซตของบริษัทฯ โดยในรายงานทางการเงินและรายงานผูสอบบัญชี ในรายงานประจําป มีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการเปดเผยการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ไมมีการจาย
คาตอบแทนใหกับกรรมการที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทยอย สําหรับสวนงานนักลงทุนสัมพันธ นักลงทุนสามารถ
ติดตอสอบถามกับฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท 02 694 6744 หรือที่ e-mail :
investor_relations@banpu.co.th ในป พ.ศ. 2551 เจาหนาที่ระดับสูงของบริษัทและฝายนักลงทุนสัมพันธ ไดจัดการ
ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยทุกไตรมาส จัด Road Show ในตางประเทศ 8 ครั้ง และ ในประเทศ 2 ครั้ง นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดมีการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนผานเว็บไซตในหัวขอ “ขาวนักลงทุน” (Investor News) ซึ่งไดปรับขอมูล
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
หมวด 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการที่ครอบคลุมถึง
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การประชุม การประเมินตนเอง คาตอบแทน และการพัฒนาคณะกรรมการและผูบริหาร
องคประกอบของคณะกรรมการในปจจุบัน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 6 คน หรือจํานวนครึ่งหนึ่งจากกรรมการทั้งคณะ
12 คน และอยูระหวางศึกษานโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนง จึงไมไดกําหนด
จํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ แตไดกําหนดอายุเกษียณของกรรมการไวที่ 72 ป นอกจากนั้น บริษัทฯ ได
ดําเนินการแตงตั้งนางบุญศิริ จารุศิริ เปนเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551
2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยไดระบุไวในนโยบายบรรษัทภิบาล
อยางชัดเจนในหัวขอนโยบายตอผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน ที่กําหนดวา
ผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ไดแก สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับ
สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน
ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของ
บริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการสิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวน
แบงผลกําไร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่
ครบถวน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม และใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผูถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่งเปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น
ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ ไดอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันศุกรที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ณ หองแกรนดบอลรูม
โรงแรมอมารีวอเตอรเกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการ 10 คน เขารวมประชุม
กรรมการอีกคนหนึ่งคือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ ในป
พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปน
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ผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนเวลา 15 วัน บริษัทฯ นําหนังสือเชิญประชุมไปไวที่
http://www.banpu.co.th/th/investor/news กอนวันประชุม 30 วัน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป พ.ศ. 2551
ไดนําไปไวที่เว็บไซตของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมเองไดสามารถมอบฉันทะ
เสนอชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ โดยในการประชุมผูถือหุนในป พ.ศ. 2551 นี้มีผูถือหุนใชสิทธิ์ดังกลาวเปน
สัดสวนรอยละ 54.52 สําหรับการใหสิทธิ์ผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเปนวาระการประชุม บริษัทฯ ไดมีการ
ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยไดประกาศผานไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อแจงใหผูถือ
หุนทราบโดยจะเปดรับเรื่องระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 และลงประกาศไวในเว็บไซต
ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th/th/investor/news. ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส
ซึ่งในการประชุมผูถือหุนในป พ.ศ. 2551 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมแตอยางใด
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกําหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสียไวใน
นโยบายบรรษัทภิบาล โดยมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนผูมี
สวนเกี่ยวของที่สําคัญ อาทิ พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวนรวม
ขณะเดียวกันก็ไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจถึงแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานยึดถือในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก ซึ่งครอบคลุมหลัก
ปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน
ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด ทั้งนี้
เพื่อใหความมั่นใจวาผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติดวยดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย และผูมี
สวนเกี่ยวของควรรับรู ทั้งในรายงานประจําป และในเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม
จากการกระทําของบริษัทฯ ดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให
ผูมีสวนไดสวนเสีย 3 กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน โดยในป พ.ศ. 2551 ไมมีขอ
รองเรียนแตอยางใด
ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มี
คุณคายิ่ง จึงไดกําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ โดยถือเปนนโยบายของบริษัทฯ
ที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยมีการ
กําหนดเปนแนวปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจที่ครอบคลุมถึง การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานให
มีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ บริษัทฯ หวงใยเอาใจใสตอสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยดําเนินตามมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม อยางเพียงพอและ
เหมาะสม
เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน
บริษัทฯ ถือปฏิบัติ และใหโอกาสพนักงานทุกชนชาติ เชื้อชาติ ภาษา และเพศ อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เรามุงมั่น
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ปฏิบัติงานภายใตวิสัยทัศน และเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน หลอหลอมรวมกันเปนหนึ่งเดียวอยางแข็งแรง โดยผูกพัน และ
ยึดมั่นกันดวยวัฒนธรรมรวม “Banpu Spirit” ซึ่งไดแก นวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) หวงใย
และเอาใจใส (Care) และพลังรวม (Synergy)
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดประกาศปรัชญาดานทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ โดยยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ 1. หลักความยุติธรรมและเทาเทียม (Equitability) 2. หลักผลงาน
(Performance Based) 3. หลักความสามารถ (Competency Based) จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก
บริษัทฯ จึงถือเปนหนาที่ในการพัฒนาพนักงานใหมีความพรอม และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)
ดวยความยืดหยุน คลองตัว (Flexibility) พรอมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ (Mobility) กลาแสดงความคิดเห็นที่
ถูกตอง สรางสรรค (Positive creativity) รวมถึงใหเกียรติในความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกวาระดับการบังคับ
บัญชา โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุงสรางใหบุคลากรของบริษัทฯ เปน “ผูยึดมั่นในจิตวิญญาณ Banpu Spirit” และ “พนักงาน
มืออาชีพ”
และเพื่อเปนการยืนยันถึงนโยบายบรรษัทภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ คงยึดมั่นในการใหผลตอบแทนแก
พนักงานที่เปนธรรม ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึงผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูถือหุนในระยะยาว และมีการบริหารจัดการบุคลากรดวยความเปนธรรม ควบคูกับการเปดโอกาสอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ ในการเรียนรู และพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางเต็มศักยภาพ บริษัทฯ ไดจัดตั้ง
คณะกรรมการประเมินคางาน (Job Evaluation Committee)
คณะกรรมการพัฒนาองคกร (Organization
Development Committee) คณะกรรมการผลตอบแทน (Compensation Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา (Governance and Nomination Committee) เพื่อความโปรงใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสู
อนาคตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
สําหรับลูกคา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมี
เจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดย
กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอลูกคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทํา
ไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยการสงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคาในราคาที่
เปนธรรม การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยาง
เครงครัด ตลอดจนการจัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของ
สินคาและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบและการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว รวมถึงการใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ และเปน
ประโยชนกับลูกคาสูงสุด นอกจากนี้ยังเนนถึงการรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนโดยมิชอบ
สําหรับคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยกําหนดเปนแนว
ปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของ
การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว
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สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะ
ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการ
คา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความ
เปนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
สวนชุมชนและสังคมทั่วไปนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญ
กับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู และถือเปนนโยบายของบริษัทฯ
เชนเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน มุงมั่นที่จะ
ใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน
ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Policy) โดยนํามาใชเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เชน การรายงานเรื่อง
ภาวะโลกรอน (Green House Effect) ที่เหมืองหรือโรงไฟฟา ทั้งนี้ดวยความเชื่อมั่นวา “อุตสาหกรรมที่ดจี ะตองพัฒนา
ไปพรอมๆ กับสังคมและแวดลอม” บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ
เคารพและประพฤติตนตอทุกฝายดวยความถูกตองและเปนธรรม
โดยไดนํานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใชในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม โดยครอบคลุม การบงชี้ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงอันเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
ที่จะเกิดตอพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สิ่งแวดลอม และชุมชนที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู
เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility
หรือ CSR) โดยไดใหการสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ และไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจาก
รายไดของบริษัทฯ เพื่อใชดําเนินกิจกรรมในดานนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับ
ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง
เพื่อใหดํารงอยูเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีตลอดไป ในป พ.ศ.
2551 บริษัทฯ ไดจัดโครงการ “พนักงานบานปูฯ จิตอาสา” ตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยนําพนักงานไปสรางสนามบาสเก็ต
บอล และปลูกตนไมใหแกเยาวชน สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช รังสิตคลอง 5 จ. ปทุมธานี
บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับองคกรอยางตอเนื่องในรอบป พ.ศ. 2551 ทั้งนี้รวมไปถึง
โครงการเพื่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปดําเนินธุรกิจดวย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
ริเริ่มโครงการใหมๆ เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับสังคมอีกหลายโครงการ ไดแก โครงการดานการศึกษา โดยในปนี้
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อการศึกษาแกโรงเรียน
ใน จ.ลําพูน จ. ลําปาง และ จ. พะเยา ตอเนื่องเปนปที่ 5 สําหรับจัดหาวัสดุอุปกรณทางการศึกษา โดยเฉพาะอุปกรณดาน
ไอซีที เพื่อพัฒนาการระบบเรียนการสอนของโรงเรียนที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดยนอกเหนือจากการพัฒนา
อุปกรณการเรียนการสอนของโรงเรียนเหลานี้แลว บริษัทฯ ไดเนนการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนอยางตอเนื่อง
เชนกัน โดยไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาการคิด” ใหแกคณาจารยของโรงเรียนใน
อุปถัมภใน 3 จังหวัดดังกลาว เพื่อเพิ่มพูนความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห รวมทัง้
พัฒนาความสามารถของคณาจารยในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะดานการคิด
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดโครงการ “ธรรมะสัญจร” โดยไดนิมนตพระสงฆจากคณะธรรมะเดลิเวอรี่เทศนใหแกนักเรียนของ
โรงเรียนในอุปถัมภ เพื่อใหเด็กและเยาวชนเหลานี้สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมี
ความเสี่ยงสูงในปจจุบันไดอยางมีความสุข โดยใชธรรมะเปนหลักปฏิบัติ บริษัทฯ ไดมอบทุนสนับสนุนแกโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหจิตตอารี ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ. ลําปาง ตอเนื่องเปนปที่ 2 สําหรับนําไป
พัฒนาหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและหองเรียน E-learning ทั้งนี้เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพและอุปกรณการเรียนการ
สอนของโรงเรียนที่ชวยใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
นอกเหนือจากการสนับสนุนดานการศึกษาในพื้นที่ที่ดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ใหการสนับสนุนแกโรงเรียนที่ไดรับผลกระทบ
จากปญหาความไมสงบในเขตชายแดนภาคใตตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยไดมอบทุนสนับสนุนจํานวน 1.2 ลานบาทแก
โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวน 15 แหง ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ สงขลา นราธิวาส ปตตานี
ยะลา และ สตูล สําหรับจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอนที่จําเปน หรือวัสดุอุปกรณเรงดวนตางๆ ที่โรงเรียนตองการ ทั้งนี้
เพื่อใหการเรียนการสอนของโรงเรียนเหลานี้ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกเด็กๆ
นักเรียนรวมทั้งครูอาจารยในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกลาวอีกดวย
ดานสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางแข็งขัน เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนในชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ที่ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ รวมกับคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินโครงการ “คายเพาเวอรกรีน” ตอเนื่องเปนปที่ 3 (The Power Green Camp 3) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแกเยาวชนในดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุนใหเยาวชนมีความรูและความสนใจตอสถานการณสิ่งแวดลอม เกิดการคิดและ
วิเคราะหหาเหตุผลในการแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อปลูกจิตสํานึกทางดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชน สําหรับ “คาย
เพาเวอรกรีน 3” นั้น จัดขึ้นภายใตแนวคิด “ลดโลกรอนดวยสองมือเรา” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สาย
วิทยาศาสตรจํานวน 62 คน จากโรงเรียนทั่วประเทศ เขารวมกิจกรรมคายฯ
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนกิจกรรม GLOBE ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ตอเนื่อง
เปนปที่ 3 โดยสนับสนุนการจัดการประชุม “การเปลี่ยนแปลงในชีวนิเวศอันเนื่องมาจากการผันแปรของฤดูกาล”
(Season and Biomes Workshop) ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยมี
จุดมุงหมายใหนักวิทยาศาสตร ครู และนักเรียนจากทั่วประเทศ ไดเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวนิเวศอัน
เนื่องมาจากการผันแปรของฤดูกาลจากนักวิทยาศาสตรระดับโลก
รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง
เครือขายในการเรียนรูรวมกันอีกดวย เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งแวดลอมทั้งในระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก อันจะนําไปสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนและแทจริงตอไป นอกจากนั้น
บานปูฯ ไดใหการสนับสนุน สสวท. ในการผลิตสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ซึ่งประกอบดวยวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการตูน 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
โดยบริษัทฯ ไดมอบวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการตูน 2 ภาษา เพื่อใชเปนสื่อเสริมการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใกลตัว
สําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกวา 20,000 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และประชาชนที่สนใจ
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บริษัทฯ ใหความสําคัญแกเยาวชนเปนอยางมาก ถือเปนฟนเฟองอันสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเยาวชน โดยในป พ.ศ. 2551
บริษัทฯ คงใหการสนับสนุนกลุมนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม ในการดําเนินกิจกรรม ”โครงการตลาดประกอบฝน” (Youth
Innovation Marketplace : YIM) หรือ “โครงการยิ้ม” อยางตอเนื่องเพื่อสรางผูประกอบการทางสังคมรุนใหมใหแก
สังคมไทย รวมทั้งสรางระบบอยางยั่งยืนสําหรับเยาวชนไทยในการริเริ่มและดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ตาม
แนวคิดและความสนใจของตนเอง สวนอีกหนึ่งโครงการดานเยาวชนที่บริษัทฯ ไดริเริ่มและดําเนินการในป พ.ศ. 2551 คือ
การจัดตั้งสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีพรสวรรคทางดานกีฬาเทเบิลเทนนิส รวมทั้งเปนการ
เชื่อมโยงกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมในระดับองคกร ที่สํานักงานใหญกรุงเทพฯ กับบริษัทลูกในสาธารรัฐประชาชน
จีน คือ Banpu Power Investment (China) Ltd. หรือ BPIC ที่ใหการสนับสนุนกีฬาเทเบิลเทนนิสในสาธารรัฐประชาชน
จีน ปจจุบันสโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู มีนักกีฬาเยาวชนประมาณ 50 คน และมีโคชซึ่งเปนอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยเปน
ผูดูแล โดยกิจกรรมตลอดปที่ผานมาของสโมสรฯ ประกอบดวยการฝกซอมประจําวัน การสงนักกีฬาเขารวมในโครงการ
แลกเปลี่ยนนักกีฬา รวมทั้งการเขารวมการแขงขันที่สําคัญๆ ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการฝกซอมประจําวันอีกดวย
สวนในสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอมตั้งแตเริ่มเขาไป
ดําเนินธุรกิจตราบจนถึงปจจุบัน เหมืองถานหินทุกแหงของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งไดแกเหมืองอินโดมินโก
(Indominco) คิทาดิน (Kitadin) โจ-รง (Jorong) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) และสํานักงานใหญของบริษัทฯ ที่
กรุงจาการตา มีการดําเนินโครงการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยใหความสําคัญกับโครงการพัฒนา
ชุมชน เนนการดําเนินกิจกรรมดานชุมชนสัมพันธและการมีสวนรวมของคนในชุมชน รวมไปถึงการใหความชวยเหลือและ
การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ อันเปนประโยชนตอทองถิ่น และสวนรวมอยางสม่ําเสมอ ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชน ใน
อินโดนีเซียนั้นจะครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค การศึกษา ศาสนา สุขอนามัย เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม โดยบริษัทฯ ไดดําเนินโครงการที่สําคัญดานตางๆ อาทิ
ดานการสรางอาชีพ นอกจากการสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน (Household Industry) ที่เหมืองอินโดมิงโก
(Indominco) โดยนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เชน การทําขิงผง กลวยแปรรูป สับปะรดกวน ฯลฯ ซึ่ง
ผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการรับรองจากหนวยงานสาธารณสุขและตราสัญลักษณ Halal Food ซึ่งเริ่มออกวาง
จําหนายในซุปเปอรมารเก็ตในทองถิ่นแลว สงเสริมการฝกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหรายในทะเลใกลทาเรือบอน
ตังที่ชวยเพิ่มรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง มีการสงเสริมการปลูกยางพาราใหแกชุมชนบริเวณรอบเหมืองทรู
บาอินโด (Trubaindo) และการสงเสริมการเลี้ยงปลาน้ําจืดที่คิทาดิน (Kitadin) เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้
ดําเนินไปดวยความราบรื่นและอยูระหวางการพัฒนาทั้งในเรื่องคุณภาพของสินคา
และการหาชองทาง
จําหนายในหางสรรพสินคา เปนตน
ดานการศึกษา บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาใหแกครู และนักเรียนใน
ชุมชนตางๆ อยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การซอมรถยนต การเย็บ
ปกถักรอย รวมถึงการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการใหโอกาสในการฝกฝน
ประสบการณที่สํานักงานตางๆ ของบริษัทฯ ในระหวางการศึกษา เปนตน
ดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community
Consultative Committee-CCC) ในแตละเหมืองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางใกลชิดไมวาจะเปนการ
ฟนฟูที่ดิน การบํารุงรักษาคูคลอง การซอมแซมสะพาน การปลูกปา เปนตน
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ดานสาธารณสุข แตละเหมืองของบริษัทฯ มีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รวมกับเจาหนาที่ทองถิ่น และออก
ใหบริการประชาชนโดยไมคิดมูลคาตลอดจนการจัดสรรอาหารเสริมใหเด็กในชุมชนที่อายุต่ํากวา 5 ปรวมทั้ง
ดูแลใหการสงเสริมสุขภาพของหญิงที่ตั้งครรภ เปนตน
ดานการสรางเสริมความรูใหแกผูนําชุมชนโดยมีการจัดฝกอบรมผูนําชุมชนและกรรมการในคณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชน (Community Consultative Committee-CCC) ใหรูจักกระบวนการจัดทําแผนงานโครงการ
สําหรับชุมชน กระบวนการจัดเก็บขอมูลตางๆ ในชุมชนเพื่อการวางแผนงานในอนาคต
ดานการจัดทําแผนงานหลักและระบบฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคม (CSR) บริษัทฯ ไดเริ่มจัดทําแผนแมบทความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Master Plan)
และโครงการบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาชุมชน (CD MIS) ขึ้นเพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและการติดตามประเมินผลงานพัฒนาชุมชน
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ใหมีความโปรงใสและไดมาตรฐานสากล
สําหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น แมวาบานปูฯ จะเขาไปดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดไมนาน แตนโยบาย
ขององคกรเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ไดสงผานไปยังทุกแหลงผลิตของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทรวมทุนทุกๆ แหงดวย
โดยขณะที่แผนแมบทและกลยุทธทางดานความรับผิดชอบตอสังคมในสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัทฯ อยูในชวงแรก
ของการพัฒนา แตในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนภาครัฐอยาง
แข็งขัน ทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางดานสังคม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดลอม โดยไมเพียงแตบริษัทฯ
จะพยายามลดผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจใหเหลือนอยที่สุด บริษัทฯ พยายามชวยยกระดับมาตรฐานความ
เปนอยูของคนในชุมชนและคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้นดวยการสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบานและชุมชม
รวมถึงรัฐบาลทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจและไววางใจกันใหมากขึ้น รวมถึงสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนใหแกชุมชนอีกดวย
ในสวนการสนับสนุนและมีสวนรวมกับชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายในการใหการสนับสนุนกับชุมชนที่อยูใกลเคียงและ
สนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตางๆ โดยถือเปนนโยบายหลักที่บริษัทจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในปที่ผานมา
บริษัทฯ ไดใหความชวยเหลือตอชุมชนในบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟาทั้ง 3 แหงในหลายๆ ดานดังตอไปนี้ เชน
1. ใหการสนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสของเมืองเจิ้งติ้ง ซึ่งขณะนี้เปนสโมสรระดับประเทศ ที่มีชื่อเสียงในการ
ฝกอบรมและพัฒนานักกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับชาติ รวมทั้งเปนสถานที่ฝกอบรมผูฝกสอนจากประเทศตางๆ
ทั่วโลก และในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมานี้บริษัทบานปูฯ ไดจัดสงนักกีฬาไทยมาฝกอบรมกับสโมสรใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 5 คน และบริษัทฯ ไดจัดสงทีมนักกีฬาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมารวม
ทีมกับนักกีฬาสโมสรบานปูฯ ประเทศไทยเขารวมแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทย ถือเปนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและสรางความสัมพันธอันดีใหกับนักกีฬาของทั้งสองประเทศเปนอยางดี
2. ใหการสนับสนุนโรงเรียนเด็กพิการของเมืองหลวนหนาน ซึ่งขณะนี้โรงเรียนมีนักเรียนอยูทั้งหมด 76 คน มีครู
ผูดูแล 30 คน โดยแบงนักเรียนออกเปนประเภทหลักๆ คือ หูหนวก เปนใบ พิการทางดานรางกายและสมอง
ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนพิเศษแตละประเภทแยกจากกัน นอกจากการ
สนับสนุนทางดานการเงินแลว บริษัทฯ ไดมีการจัดกิจกรรมรวมกับทางโรงเรียนอยางตอเนื่องทุกป เชน
กิจกรรมในวันเด็ก หรือวันปใหม เปนตน
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3. ใหความชวยเหลือในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของชุมชน เชน การปรับปรุงถนนในเมืองที่
โรงไฟฟาตั้งอยู ใหความชวยเหลือทางดานการเงินเมื่อครั้งเมืองเสฉวนประสบเหตุการณแผนดินไหว เปนตน
สําหรับนโยบายทางดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดมา
โดยดําเนินการติดตั้งอุปกรณปองกัน ควบคุม และกําจัดมลพิษ หลายชนิดในทุกโรงไฟฟา เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เปนไปตามขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอมตามที่รัฐบาลกําหนดไวทุกประการ
4. การประชุมผูถือหุน
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง เมื่อวันศุกรที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยการประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนจัดที่ ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอรเกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับ
สารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 15 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 10 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ โดยที่บริษัทฯ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหขอ
คําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมให
แลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยไม
จําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธระยะ
ยาว แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัท
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับฝายบริหารอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธและนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และไดพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ยอย และฝายบริหาร
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดปรับวิสัยทัศน (Vision) และถอยแถลงพันธกิจ (Mission Statements) ของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับแนวทางธุรกิจ สถานะของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในปจจุบัน โดยวิสัยทัศนที่ปรับใหม คือ “เปนบริษัท
พลังงานแหงเอเชียที่มีความฉับไว และมุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในฐานะ
องคกรที่มีความซื่อสัตยยุติธรรม ยึดมั่นในความเปนมืออาชีพและมีความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอม” และ พันธกิจ 5
ประการ ไดแก
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พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อกาวไปสูความเปนผูนําในภูมิภาคเอเชีย
สรางความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขัน
จัดสรรผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเนนการรักษาพันธสัญญา การมี
ความนาเชื่อถือและความยืดหยุนตอลูกคา
ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สรางคุณคาอยางยั่งยืนใหกับผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเปน
พลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
ในปที่ผานมา ฝายบริหารโดยการนําของประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอกลยุทธ และแนวทางธุรกิจสําหรับ 5 ป
ขางหนา ( พ.ศ. 2552 – 2556) หลังจากแผนกลยุทธฉบับปจจุบันสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2551 เพื่อกําหนดแนวทางธุรกิจที่
บริษัทฯ จะเลือก และเพื่อใหมีการ ประเมินความเสี่ยง และเตรียมความพรอมของบริษัทฯ ในการดําเนินแนวทางธุรกิจนั้นๆ
ภายใตสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ใหหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยที่
กรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เขาขายเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการ
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อ
ประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ
มีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของ
ราคาหุนของบริษัทฯ
ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลภายใน
(Confidentiality
Agreement)
ไวกับบริษัทฯ
จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
7. จริยธรรมธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญเทาเทียมและ
ควบคูกันไประหวางความสําเร็จตามเปาหมายและวิธีการที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ คณะกรรมการบริษัทจึงได
กําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมายดังระบุอยูในวิสัยทัศน พันธกิจ อุดมการณ คานิยม
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หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งไดกําหนดขอพึงปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความชัดเจน
สะดวกแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแตการปฏิบัติตอพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขันทางการคา
และตอสังคมสวนรวม
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความ
เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตอง
ดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติ
ตามคูมือจริยธรรมธุรกิจ อยางจริงจัง และไดจัดประชุมชี้แจงตลอดจนจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญ โดยกําหนดให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติปฏิบัติ
ที่กําหนดไว จากการที่บริษัทฯ จัดทําโครงการสรางคานิยมรวม (Corporate Shared Values) สําหรับพนักงานเพื่อ
เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกันนอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือ
จริยธรรมธุรกิจแลว ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของ
บริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญของคานิยมรวมของบริษัทใน 4 ประการ
ไดแก
1) นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึง การสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก เพื่อการ
พัฒนาที่ตอเนื่อง
2) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) ซึ่งหมายถึง ความมีจริยธรรม ซื่อสัตย โปรงใส
3) หวงใยและเอาใจใส (Care) ซึ่งหมายถึง การเปดเผยและจริงใจ การยอมรับ ใหเกียรติ อบอุนและเอื้อ
อาทร ทั้งตอเพื่อนรวมงานและสังคม
4) พลังรวม (Synergy) ซึ่งหมายถึง การสรางความรวมมือรวมใจ การเกื้อกูลและแบงปน มีน้ําใจ การทํางาน
เปนทีม และมุงสูความสําเร็จรวมกัน
ทั้งนี้ไดกําหนดเปนคําแนะนําสําหรับพนักงานที่ชัดเจนวาสิ่งใดควรปฏิบัติ-สิ่งใดควรละเวนการปฏิบัติ
แนวนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและกอใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

ซึ่งสอดคลองกับ

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ
12 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 9 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน
ในปที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในดาน
สัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระแลว
เห็นวาสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความ
เหมาะสมแลว
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9. การรวมหรือแยกตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ
และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ประธานกรรมการคนปจจุบันเปนกรรมการอิสระ
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาทบทวนโครงสราง
ระบบการจาย
คาตอบแทน และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ และเสนอแนวทางในการกําหนดคาตอบแทน
โดยกําหนดเปนนโยบายวาคาตอบแทนจะตองอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของกิจการที่มีขนาด
ใกลเคียงกันที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึงภาระ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละ
คน และคาตอบแทนของกรรมการจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ.2551 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9.4
คาตอบแทน)
11. การประชุมคณะกรรมการ
โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีกําหนดประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพุธสุดทายของ
เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้ง
วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการ
ลวงหนาอยางนอย 7 วันเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุม
แตละครั้งใชเวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง ในการประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยาง
เปดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผูมีสวนได
สวนเสียอยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะมีการลงนามรับรองความ
ถูกตองของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้ง
บันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับ และการ Scan ตนฉบับเพื่อความสะดวกสําหรับ
กรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได และการจัดเก็บเปนแฟมอีเลคโทรนิค ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระ
การประชุมดวย
ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ
แตละคน มีดังนี้
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รายชื่อ

การเขารวมประชุม
วาระปกติ วาระพิเศษ
รวม

ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

1. นายเกริกไกร จีระแพทย

ประธาน

เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554

9

2

11/11

2. นายสุนทร วองกุศลกิจ

รองประธาน

เม.ย. 2549 – เม.ย. 2552

12

2

14/14

3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554

12

2

14/14

4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

กรรมการ

เม.ย. 2550 – เม.ย.2553

12

2

14/14

5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

กรรมการ

เม.ย. 2549 –เม.ย. 2552

12

2

14/14

6. นายกอปร กฤตยากีรณ

กรรมการอิสระ เม.ย. 2550 – เม.ย. 2553

12

2

14/14

7. นายสมเกียรติ เจริญกุล

กรรมการอิสระ เม.ย. 2550 –เม.ย. 2553

12

2

14/14

8. นายรัตน พานิชพันธ

กรรมการอิสระ

12

2

14/14

9. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล

กรรมการอิสระ เม.ย. 2549- เม.ย. 2552

11

2

13/14

11

2

13/14

12

2

14/14

11

1

12/14

10. นายชนินท วองกุศลกิจ

กรรมการ

11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2549 – เม.ย. 2552

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีมติแตงตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย เปนประธานกรรมการบริษัท และนายสุนทร วองกุศลกิจ เปนรองประธาน
กรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551

12.

คณะกรรมการยอย
o คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง
สอบทานการทํา
ธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่
เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และ
โปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสมควร เสนอใหฝายบริหารพิจารณาทบทวน
มาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ
และอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน
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ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีกรรมการเขาประชุมครบทุกครั้ง มีการ
ประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระการประชุมที่
กําหนดไวอยางชัดเจน
o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวยกรรมการ 4 คน โดยนายสุนทร วองกุศลกิจ
รวมเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2551 มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมดเปนกรรมการ
ที่ไมไดเปนผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมี
จริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและ
เจาหนาที่บริหาร
ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบ
ทุกครั้ง
o คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมด
เปนกรรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทําหนาที่ เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร
และเจาหนาที่บริหาร
กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่
บริหารและเจาหนาที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ฯ
รวมทั้งอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ฯ และผูบริหาร
ในป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชีและการเงิน
การดูแล
ทรัพยสิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบ
และถ ว งดุล ที่มี ป ระสิท ธิภ าพเพี ย งพอในการปกป อ งรั ก ษาและดู แ ลเงิน ทุน ของผู ถื อ หุ นและสิ น ทรั พ ยข องบริ ษั ท ฯ มี
สํา นั กงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการควบคุ มภายในของกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้ง
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุน รวมทั้งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุม ภายใน การบริหารความ
เสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในบริษัทฯ สูความเปน
เลิศ มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในที่มุงเนนตามความเสี่ยงสําคัญๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแกฝายบริหารอยาง
ใกลชิด นอกจากนี้บริษัทฯ มุงผลักดันใหสํานักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลและใชกรอบ
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การควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework ที่เชื่อมโยงกับกรอบการบริหารความ
เสี่ยงสากลตามแนว COSO Enterprise Risk Management Framework ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทดูแลใหสํานักงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว เพื่อ
มั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอยางยั่งยืน
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือ กใชน โยบายบั ญ ชีที่ เ หมาะสมและถือ ปฏิบัติ สม่ํา เสมอ ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบั ญ ชี จ ะร ว มกั น
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทกําชับใหผูจัดทํามีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปน
รายงานที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดจัดใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด
นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ โดยมี
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่สื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห
หลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ ในขณะที่สายสื่อสารองคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน
นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเชนเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Road show) ในตางประเทศจํานวน 8 ครั้ง จัดการ
ประชุมแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meetings) จํานวน 4
ครั้ง ใหการตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits) จํานวน
83 ครั้ง จัดแถลงขาวแกสื่อมวลชน (Press Conferences) เพื่อชี้แจงผลประกอบการจํานวน 2 ครั้ง เผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ (Press Releases) เปนประจําทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ
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นอกจากนี้ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของบริษัทที่ www.banpu.com เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุม
อื่นๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตางๆ จากหนวยงานนักลงทุน
สัมพันธของบริษัทฯ ไดที่โทรศัพทหมายเลข 02 694 6744 โทรสาร 02 207 0557 หรือ สง e-mail :
investor@banpu.co.th
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11. การควบคุมภายใน
สําหรับป พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 14 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุกครัง้
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง
และรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสําหรับป พ.ศ. 2550 ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2551
ในป พ.ศ. 2551 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 8 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแผนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน และสอบทาน
แผนการตรวจสอบความเสี่ยง (Risk Based Audit) เปนการตรวจที่มุงเนนการประเมินการควบคุมภายในดานการเงิน ดานการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล
(COSO Integrated Internal Control และ COSO Enterprise Risk Management) รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนินการ
แกไขในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและการปฏิบัติงาน หรือเปนรายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล เปนผลประโยชนสูงสุด
สอดคลองตามนโยบายบริษัทฯ การดูแลทรัพยสิน บุคลากร การบริหารและการดําเนินงานที่ใหความสําคัญตอการควบคุม
ภายในและจัดใหมีระบบการปองกันที่ดี ผลการสอบทานเปนไปตามที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของภาครัฐ
และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนที่เปนขอเสนอแนะไดแจงใหฝาย
บริหารทราบอยางสม่ําเสมอ ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม
เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
สอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ ที่ใหความสําคัญตอการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. โครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมการควบคุม
• โครงสรางองคกร (Organization Structure)
บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรในสายงานสําคัญ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพธุรกิจ ดังนี้
1.1 Banpu Power ปรับปรุงโครงสรางโดยแบงเปน 4 ฝาย ไดแก (1) China Power Business (2) Engineering
& Project Development (3) Strategic Planning & Asset Management (4) Hongsa Project
1.2 Hongsa Project ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 5 ฝายงาน คือ (1) Finance & Accounting
(2) Corporate Service (3) External Relations (4) Engineering and Construction (5) Contract
Management
1.3 สายแผนงานองคกร ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 4 ฝายงาน คือ (1) Corporate Planning &
Analysis (2) Economic Research (3) Risk Management (4) Coal Business Planning & Analysis
1.4 สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 6 ฝายงาน คือ (1) Portfolio Management (2)
Quality Assurance & IT Change Management (3) Demand Management (4) Service Delivery
Management (5) Technical Operations (6) Application Maintenance
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1.5

สายนิติการ (Legal) ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 3 ฝายงาน คือ (1) Corporate Practices
(2) International Practices (3) Off-shore Corporate Secretarial Practices
1.6 ศูนยสงเสริมคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (QSE Development Center) ปรับปรุงโครงสรางใหม
โดยแบงเปน 5 ฝายงาน คือ (1) QSE Assurance (2) Quality System (3) Safety System (4)
Environmental System (5) QSE Management System Development
1.7 สายธุรการและจัดซื้อ ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 3 ฝายงาน คือ
(1) Procurement
(2) Insurance & Assets Management (3) General Administration
1.8 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) เปนบริษัทในเครือ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของสา
ธารณอินโดนีเซีย ในฐานะผูถือหุนใหญ บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งประกอบไปดวย
กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระในสัดสวนสองตอหนึ่ง เพื่อใหการบริหารงานมีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัท ITM ไดจัดตั้งคณะกรรมการยอย 2 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกําหนดคาตอบแทน
1.9 สํานักงานตรวจสอบภายใน ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 2 ฝายงาน คือ ฝายงานตรวจสอบทั่วไป และ
ฝายงานตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถครอบคลุมงานสอบทานระบบการควบคุมภายในที่สําคัญ
1.10 Marketing and Logistic ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 7 ฝายงาน คือ (1) Coal Technology
(2) Marketing Commercial (Thailand & West Asia) (3) Logistics (4) Customer & Competitor Analysis
(5) Shipping & Scheduling (6) Planning (7) Commercial Relations
บริษัทฯ มุงมั่นสูการเปนบริษัทพลังงานชั้นนําแหงเอเชีย จึงไดเตรียมการปรับเปลี่ยนโครงสรางทั่วทั้งองคกรอยาง
ตอเนื่อง ตั้งแตกลางป พ.ศ. 2551 เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง ประสานประโยชน (Integration & Synergy) ของหนวย
ธุรกิจตางๆ สามารถตอบสนองการขยายงานในตางประเทศใหเกิดประสิทธิภาพทั้งทางดานรายได ตนทุน การ
ใหบริการ และสรางความแข็งแกรงแกธุรกิจในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทอนุมัติโครงสรางองคกรใหม ที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยครอบคลุมการปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหหนาที่ความรับผิดชอบ การบริหารจัดการ
ธุรกิจเหมืองถานหินและโรงไฟฟาถานหิน การบริหารดานการเงิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินงาน
• วัฒนธรรมองคกร
คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมกิจกรรมคานิยมรวมบานปู (Banpu Spirit) เพื่อเสริมสราง
สภาพแวดลอมใหเกิดผลดีแกบริษัทฯ และสังคมสวนรวม โดยสรางคานิยมรวมบานปูใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
คานิยมบานปูจึงเปนแนวทางปฏิบัติที่ใหความสําคัญตอบุคลากรใหเปนหนึ่งเดียวกันในองคกรอยางตอเนื่อง สงเสริม
ใหพนักงานมีนวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) หวงใยและเอาใจใส (Care) และมีพลังรวม
(Synergy) โดยในป พ.ศ. 2551 ไดจัดกิจกรรมดานนวัตกรรม (Innovation) ดวยปรัชญาที่วา นวัตกรรมสามารถ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนประโยชนในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถสรางความแตกตางเปนขอ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) แกองคกรในยุคที่เผชิญตอวิกฤติการณทางการเงินและภาวะ
ทางการแขงขันสูง บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานทุกคนมีความคิดริเริ่ม สรางสรรคสิ่งใหมๆ ซึ่งเปนกลไกหลักในการ
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ขับเคลื่อนธุรกิจ และนําพาองคกรใหมุงไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน บริษัทฯ สนับสนุน Innovation Project อยางจริงจัง
ทําใหเกิดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและระบบงาน Total Productive Maintenance (TPM) ระบบงานธุรการ
ระบบงานบุคคลที่เปนรูปธรรมและมีความเปนเอกลักษณทางความคิด
นอกจากนั้นการยึดมั่นในความถูกตอง
(Integrity) เปนคานิยมบานปูอีกแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยมุงเนนใหผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี
(Role Model) ในการยึดมั่นพันธะสัญญาและความนาเชื่อถือตอผูที่เกี่ยวของและสงเสริมปลูกฝงใหพนักงานทุกคนมี
จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีการปฏิบัติงานที่โปรงใส และเปนที่นาเชื่อถือตอบุคคลทั่วไป
• การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of
Conduct) ใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนไปตามหลักปฏิบัติที่ทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล การกําหนดนโยบาย
และแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูแขงทางการคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปลูกฝงการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ
ใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมผูบริหารและพนักงานทุกระดับในองคกร โดยมี
แผนงานสงเสริมวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติดานบรรษัทภิบาล ดวยการจัดใหมีการสัมมนาเรื่อง หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับผูบริหาร ( Corporate Governance Workshop for Management ) เพื่อสรางความเขาใจถึง
บทบาทหนาที่ของผูบริหารตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการสัมมนาในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดีใน
หนวยงาน” (CG in my Department) เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารทําการประเมินระดับความเขาใจเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในหนวยงาน พรอมกับเสนอแผนงานของแตละฝายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งถือเปนการเพิ่มชอง
ทางการสื่อสารเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในธุรกิจและสังคมสวนรวม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ เรงสงเสริมใหทุกคน
ตระหนักและรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยริเริ่มนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable
Development Policy) และบริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินโครงการสืบเนื่องเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับภาครัฐ
หนวยงานราชการ และภาคเอกชนตางๆ (CSR : Corporate Social Responsibility) วาเปนภารกิจหลักและดําเนิน
อยางตอเนื่อง
3. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางเครงครัด มีการติดตามภาพรวมและ
รายละเอียดการประเมินและแผนการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งวางระบบ
การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมและรวดเร็วสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ปจจุบัน โดยฝายบริหารของบริษัทฯ ไดมีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงและแผนงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) มีการสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยง
และบริหารความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ เปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขไดอยาง
ถูกตองและทันเวลา มีการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกรวา การบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของทุกคน มีการ
วางระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ มีการทําแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ มีการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารความเสี่ยงตอแผนงานของหนวยงานตางๆ
ภายในองคกร
และรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2551 ไดจัดอบรม
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เพิ่มเติมความเขาใจในเรื่องการบริหารและประเมินความเสี่ยงแกพนักงานในประเทศไทยและพนักงานที่สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เพื่อผลักดันและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการนําระบบ
รายงานและบริหารความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย (Risk Management System online) มาใช
ซึ่งผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลในระบบไปใชวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจได และไดจัดทําขอมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงสําคัญ
(Key Risk Indicator : KRI) นอกจากนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยงไดจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard
Operating Procedure) ของหนวยงาน เพื่อสรางมาตรฐานในการทํางานของหนวยงานบริหารความเสี่ยงอีกดวยโดย
กําหนดแผนงานเพื่อพัฒนากลยุทธและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง อาทิ ศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ
(Risk Quantification Study) ใหหนวยงานสามารถนําไปประยุกตใชและกอใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนตอบริษัทฯ อยาง
แทจริง
4. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใต
ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสมในดานบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนด
ขอบเขต อํานาจหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับในระหวางป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ
ไดปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติของฝายบริหาร แตละระดับใหเหมาะสมกับสถานการณอยางตอเนื่อง จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ อาทิ บริษัทฯ
ไดปรับปรุงคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรม และสัญญาที่เกี่ยวของซึ่งเปนมาตรการสําคัญที่จะติดตาม
ใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทําคูมือบริหารความเสี่ยงจากการทุจริต (Standard
Practice Manual of Corporate Fraud Management) เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑใหมของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานตรวจสอบ
ภายในวางแผนการตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสําคัญ รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวัง
ของผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ (Stakeholders’ Expectation) ซึ่งทําใหบริษัทฯ มั่นใจวาหนวยงานตางๆ
มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
รวมถึงสํานักงานตรวจสอบภายในและผู
ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตไดพิจารณาประเด็นสําคัญ และปญหาที่ตรวจพบมีการติดตามผลการตรวจสอบอยางใกลชิด
ประเด็นสําคัญตางๆ ไดรายงานแกฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ
ใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลเพราะการตัดสินใจทางธุรกิจตองการความถูกตอง
แมนยําของขอมูลอยางมาก ขอมูลนั้นตองมีเนื้อหาความถูกตองเพียงพอตอการตัดสินใจ มีความเปนปจจุบัน รูปแบบที่
เขาใจงาย และมีการจัดเก็บที่ดี บริษัทฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั้งภายใน
และภายนอกองคกรและจัดการขอมูล บริษัทฯ ไดกําหนดใหหนวยงานเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary)
รับผิดชอบและจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คือการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมไว
ลวงหนากอนการประชุมการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ในดานบัญชีและขอมูลทางการเงิน บริษัทฯ มีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
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ฝายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ ตามรายงานของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต พรอมทั้งมีการปรับปรุงระบบบัญชีใหทันสมัยเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS : International
Financial Reporting Standards) เพิ่มความมั่นใจในความถูกตองและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน เปนประโยชน
ในการตัดสินใจสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ พรอมทั้งจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด
สําหรับป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ และการสื่อสารที่
รวดเร็ว คือ ระบบ Cognos สําหรับการจัดทําและควบคุมงบประมาณ ระบบ Work Flow สําหรับการขออนุมัติรายการ
ตางๆ และจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ ระบบฐานขอมูลแนวทางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Global Best Practice) สําหรับ
การใหแนวทางการควบคุมและการวางระบบกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบคลังความรู (Banpu Knowledge Portal)
สําหรับการแลกเปลี่ยน การพัฒนาความสามารถและการเรียนรูโดยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุง
ระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่
ทันสมัย “IP-Phone” และระบบ Risk Management On line เพื่อใหการประสานงาน การติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการติดตาม
• การติดตามการดําเนินงานในระดับบริหาร
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระหวางป พ.ศ. 2551 รวม 14 ครั้ง มีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
ทุกเดือน
เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย
ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือประชุมฝาย/ผูบริหาร หากผลการดําเนินการแตกตางจากเปาหมาย จะมีมติใหฝายจัดการ
รับไปดําเนินการแกไขและรายงานคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนําระบบ KPI มาใชในการติดตามผล
การบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับและมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนธุรกิจที่กําหนด
การ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป พ.ศ. 2551 มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
และใหขอเสนอแนะสําคัญที่มีผลกระทบตอองคกรแกผูบริหารเปน
ระยะๆ
มีการติดตามการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว การสอบทานระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
ทุกไตรมาส รายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญทุกครึ่งป รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการสอบทาน
การควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปนปกติประจําทุกป
• การติดตามการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ
การดําเนินงานไดมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอํานาจดําเนินการใหสอดคลองกับ
การดําเนินธุรกิจที่เติบโตตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ฝายงานตางๆ
มีระบบการควบคุมและติดตามการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน
นอกจากนี้สํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบทําหนาที่วางแผนการ
ตรวจสอบตามความเสี่ยงสําคัญทางธุรกิจและครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทใน
เครือ รวมทั้งติดตามการบริหารที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการทํา
ธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของทุกครึ่งป ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ถือเปนการปฏิบัติตามกลไกและกระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได
สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจไดวาการบริหารและการกํากับองคกรมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล
เพื่อสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดี เพิ่มคุณคาเกิด
ผลประโยชนระยะยาวแกผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ

12. รายการระหวางกัน
12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม
ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทธุรกิจ
1 บริษัท น้ําตาลมิตรผล 1) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
จํากัด
ถือหุนรอยละ 2.96 ของทุนชําระแลว
(ผลิตและจําหนาย
2) มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ
น้ําตาลและ
3) มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
กากน้ําตาล)
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายชนินท วองกุศลกิจ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
1. บจ.น้ําตาลมิตรสยาม
99.99% 2. นายอิสระ วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
5. นายชูศักดิ์ วองกุศลกิจ
6. นายผดุง เตชะศรินทร
7. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ
8. พญ.ลักษมี วองกุศลกิจ
9. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
10. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
11. ร.ศ.ดร.จีรเดช อูสวัสดิ

1) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
2 บริษัท ทีเอ็มอี
แคปตอล จํากัด
ถือหุนรอยละ 2.25 ของทุนชําระแลว
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 2) มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ
3) มีกรรมการรวมกัน 6 ทาน คือ
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
3. ตระกูลวองกุศลกิจ
54.23%
4. ตระกูลเอื้ออภิญญกุล
24.16%
5. บจ.ยูฟนเวส
10.50%
6. ตระกูลกันทาธรรม
3.17%
7. ตระกูลกาญจนกําเนิด
2.58%
ตระกูลพุทธพงษศิรพิ ร
0.63%

3 บริษัท รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จํากัด
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ
กากน้ําตาล)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
บจ.น้ําตาลมิตรผล
87.56% 2. นายอิสระ วองกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
4. นส. ชญาวดี ชัยอนันต
5. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ
6. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด
7. นายสุขกาญจน วัธนเวคิน
8. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

1) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน
รอยละ 0.65 ของทุนชําระแลว
2) มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.น้ําตาลมิตรผล
3) มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
7. นายประจวบ ตรีนิกร
8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
9. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด
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ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทธุรกิจ
4 บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 1) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน
(Holding
รอยละ 0.22 ของทุนชําระแลว
Company)
2) มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ
3) มีกรรมการรวมกัน 6 ทาน คือ
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
5 บริษัท น้ําตาล
มิตรกาฬสินธุ จํากัด
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ
กากน้ําตาล

1) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน
รอยละ 0.18 ของทุนชําระแลว
2) มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม
3) มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

1) เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน
6 บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง
รอยละ 0.03 ของทุนชําระแลว
จํากัด
(Holding Company) 2) มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ
3) มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปตอล 100.00%

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
7. นายประจวบ ตรีนิกร
8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
9. น.ส.จินตนา กาญจนกําเนิด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายอิสระ วองกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
4. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ
5. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด
6. นายสุขกาญจน วัธนเวคิน
7. นส. ชญาวดี ชัยอนันต
8.นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย
9. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
1. ตระกูลวองกุศลกิจ
92.00%
2. ตระกูลพุทธพงษศิริพร
2.00%
3. ตระกูลกาญจนกําเนิด
6.00%

1. นายกมล วองกุศลกิจ
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4. นายอิสระ วองกุศลกิจ
5. นายชนินท วองกุศลกิจ
6. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด
7. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
8. นายอํานวย กาญจนกําเนิด
9. นางสาวอารดา วองกุศลกิจ

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2
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รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคาซื้อ
ขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดแสดงอยู
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8
รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้
รายการระหวางกัน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
1. บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด ดังนี้
• ป 2551 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด จํานวน 1.09 ลานบาท
• เงินทดรองจายที่เกี่ยวของกัน จํานวน 0.05 ลานบาท
2. บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มีเงินทดรองจายที่เกีย่ วของกัน จํานวน 0.50 ลานบาท
• รายไดคา Management fee คางรับ จํานวน 30 ลานบาท

บริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด

1.14
ลานบาท

บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

30.50
ลานบาท

3. รายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัทฯ ใหเงินกูยมื แก บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ย
บวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 2,214.05 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 123.77 ลานบาท
4. รายการระหวางกันกับ บริษัท บีพี โอเวอรซสี  ดีเวลลอปเมนทจํากัด
บริษัท บีพี โอเวอรซีส ดีเวลลอป
บริษัทฯ ใหเงินกูยืมแก บริษัท บีพี โอเวอรซสี  ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในรูป เมนท จํากัด
ของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้ จากตนทุนของเงินที่กูมา
ถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บีพี โอเวอรซสี  ดีเวลลอปเมนท
จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 184.59 ลานเหรียญสหรัฐ
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 185.31 ลานบาท
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 222.69 ลานบาท

2,337.82
ลานบาท

184.59
ลานเหรียญสหรัฐ
และ 408
ลานบาท
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รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

5. รายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัทฯ ใหเงินกูยมื แก Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัว
เฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 1.88 ลานเหรียญสหรัฐ
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 4.03 ลานบาท
• รายไดคา Management fee จํานวน 34.81 ลานบาท

Banpu Singapore Pte. Ltd.

1.88
ลานเหรียญสหรัฐ
และ 38.84
ลานบาท

6. รายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 3.03 ลานบาท
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.39 ลานบาท

PT. Jorong Barutama Greston

3.42
ลานบาท

7. รายการระหวางกันกับ PT. Kitadin
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Kitadin ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.29 ลานบาท

PT. Kitadin

0.29
ลานบาท

8. รายการระหวางกันกับ PT.Indo Tambangraya Megah Tbk
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT.Indo Tambangraya Megah Tbk ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 1.41 ลานบาท
• รายไดคา Management fee จํานวน 938.54 ลานบาท

PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk

939.95
ลานบาท

9. รายการระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
บริษัทฯ ใหเงินกูยมื แก บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัว
เฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 800 ลานบาท
• ยอดเงินทดรองจายจํานวน 2.30 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 84.10 ลานบาท
• รายไดคา Management fee จํานวน 50 ลานบาท

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด

936.40
ลานบาท

หนา 100

รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

10. รายการระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 21.01 ลานบาท
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.39 ลานบาท

PT. Trubaindo Coal Mining

21.40
ลานบาท

11. รายการระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 106.64 ลานบาท

PT. Indominco Mandiri

106.64
ลานบาท

12. ระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทฯ มีเงินกูยมื จากบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงิน
ที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
ป 2551 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก บริษัท บานปู เพาเวอร
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มีเงินกูยืมจํานวน 228.43 ลานบาท
• มียอดเงินทดรองจายจํานวน 5.48 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 3.41 ลานบาท

บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

237.32

ลานบาท

หนา 101

รายการระหวางกัน
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
1. ระหวางกันกับบริษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท ศิลามณี จํากัด ในรูป
ของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีก่ ูมา
ถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมและดอกเบีย้ จายจาก บริษัท
ศิลามณี จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มีเงินกูยืมจํานวน 81 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 4.33 ลานบาท

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท ศิลามณี จํากัด

มูลคารายการ

85.33
ลานบาท

2. ระหวางกันกับบริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุน
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 163 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 7.28 ลานบาท

170.28
ลานบาท

3. รายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทฯ มีเงินกูยมื จาก บริษัท บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ใน
รูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้ จากตนทุนของเงินที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 97 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.80 ลานบาท

บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

97.80
ลานบาท

4. ระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Minerals (Singapore)
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก Banpu Minerals Pte. Ltd.
(Singapore) Pte. Ltd. ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตรา
ดอกเบีย้ จากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 34.81 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 4.83 ลานบาท

39.64
ลานบาท

หนา 102

รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
5. รายการระหวางกันกับบริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท ศิลามณีหนิ ออน
จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุน
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมและดอกเบีย้ จายจาก บริษัท
ศิลามณีหินออน จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มีเงินกูยืมจํานวน 32.93 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 2.25 ลานบาท
6. รายการระหวางกันกับ BP Overseas Development Co., Ltd
BP Overseas Development
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยมื แก BP Overseas Co., Ltd
Development Co., Ltd ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตรา
ดอกเบีย้ จากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ BP Overseas Development Co., Ltd
ดังนี้
• ณ 31 ธ.ค.51 มียอดเงินกูจ ํานวน 9,397.38 ลานบาท
• ป 2551 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 238.40 ลานบาท

มูลคารายการ

35.18
ลานบาท

9,635,78
ลานบาท

12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทําสัญญานั้นๆ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก
12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และใหมีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
12.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวาง กั นในอนาคต
- ไมมี 12.6 รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่เกีย่ วโยงกัน
- ไมมี หนา 103

13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
o งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะ
บริษัท งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปของ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบการทั้งที่เปน
จํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ
บริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท
บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หนา 104

13.2 งบการเงินรวม
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 (ตรวจสอบแลว)
พ.ศ.2551
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงิน ทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจกรรมรวมคา
สินคาคงเหลือ – สุทธิ
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนอื่น – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธิ
โครงการระหวางการพัฒนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

พ.ศ.2550
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
พ.ศ.2549
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

12,849,682
6,028,654
321,667
3,889,866
21
640,414
1,651,032
402,768
1,587,885
27,371,989

14.38
6.75
0.36
4.35
0.00
0.72
1.85
0.45
1.78
36.64

13,304,348
3,655,600
9,004
2,074,500
122
1,850,900
318,226
1,799,223
23,011,923

20.45
5.62
0.01
3.19
0.00
2.85
0.49
2.77
35.38

4,804,200
4,004,123
11,358
21
1,645,847
334,361
1,601,140
12,401,050

9.73
8.11
0.02
0.00
3.33
0.68
3.24
25.11

14,165
298,019
26,372,753
9,528,372
17,579,885

0.02
0.33
29.51
10.66
19.67

15,063
341,774
11,302,562
10,442,019
14,718,593

0.02
0.53
17.37
16.05
22.63

17,608
342,119
6,832,666
10,156,783
13,444,755

0.04
0.69
13.84
20.57
27.22

3,446,589
1,469,230
1,809,509
1,471,290
61,989,812

3.86
1.64
2.02
1.65
69.36

2,746,461
248,885
897,012
1,326,513
42,038,882

4.22
0.38
1.38
2.04
64.62

3,645,833
425,518
554,420
1,565,725
36,985,427

7.38
0.86
1.12
3.17
74.89

89,361,801

100.00

65,050,805

100.00

49,386,477

100.00

หมายเหตุ: - เพื่อประกอบในการอานงบการเงินรวม โดยควรอานคูกับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551”
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 (ตรวจสอบแลว)
พ.ศ.2551
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

พ.ศ.2550
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
พ.ศ.2549
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป-สุทธิ
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในหนึง่ ป-สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
คาภาคหลวงคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4,767,687
1,518,562
5,174,672
1,300,000

5.34
1.70
5.79
1.45

2,278,143
939,743
408,016
1,400,000

3.50
1.44
0.63
2.15

3,260,001
363,135
741,873
1,600,000

6.60
0.74
1.50
3.24

2,029,212
118,575
2,020,457
2,718,870
4,834,996
24,483,031

2.27
0.13
2.26
3.04
5.41
27.39

2,066,614
111,057
985,571
503,111
3,096,280
11,788,535

3.18
0.17
1.52
0.77
4.76
18.12

2,013,792
154,069
999,693
1,177,803
2,400,872
12,711,238

4.08
0.31
2.02
2.38
4.86
25.74

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู – สุทธิ
ประมาณการหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน
สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการเกษียณอายุ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

10,546,696
7,284,860
1,133,005
362,226
17,947
19,344,734

11.80
8.15
1.27
0.41
0.02
21.65

5,854,409
8,580,547
268,155
61,863
14,764,974

9.00
13.19
0.41
0.10
22.70

3,985,200
9,973,946
333,967
38,208
14,331,321

8.07
20.20
0.68
0.08
29.02

รวมหนี้สิน

43,827,765

49.04

26,553,509

40.82

27,042,559

54.76

3,540,505
2,717,479
5,058,329
7,667,014
6,013,034

3.04
5.66
8.58
6.73

3,540,505
2,717,479
5,058,329
7,886,746
6,909,652

4.18
7.78
12.12
10.62

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

5.50
10.24

6,491,683

13.14

(1,683,988)

(1.88)

(1,742,428)

(2.68)

(1,315,039)

(2.66)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินจากการลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนใน
ความตองการของตลาดประเภทเผื่อขาย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทในตางประเทศ
กํา ไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,055,400
1.18
19,659,697 22.00
40,486,965 45.31
5,047,071
5.65
45,534,036 50.96
89,361,801 100.00

744,376
1.14
12,734,861 19.58
34,309,015 52.74
4,188,281
6.44
38,497,296 59.18
65,050,805 100.00

414,514
0.84
8,564,169 17.34
21,931,135 44.40
412,783
0.84
22,343,918 45.24
49,386,477 100.00

หนา 106

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 (ตรวจสอบแลว)
พ.ศ.2551
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ภาษีสงออก
คาภาคหลวง
กํา ไร(ขาดทุน)จากการขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)จากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
คาบริหารจัดการและอื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป
(หัก) สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กํา ไรสุทธิสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ.2550
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
พ.ศ.2549
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

50,529,835 96.46 32,441,789 92.87 33,378,263 95.00
(28,110,423) (53.66) (20,963,896) (60.01) (20,837,590) (59.31)
22,419,412 42.80 11,477,893 32.86 12,540,673 35.69
(2,683,962) (5.12) (2,113,246) (6.05) (1,498,049) (4.26)
(3,474,352) (6.63) 3,001,016 (8.59) (2,948,922) (8.39)
(705,500) (2.01)
(5,536,808) (10.57) (3,246,604) (9.29) (3,237,779) (9.22)
10,724,290 20.47 3,117,027
8.92 4,150,423 11.81
80,423 0.15
451,520
1.29
902,003
2.57
(82,459) (0.16) 1,167,240
3.34
(1,712,595) (3.27)
68,391
0.20
(437,981) (1.25)
489,653 0.93
478,877
1.37
554,015
1.58
403,931 0.77
123,377
0.35
141,302
0.40
497,906 0.95
201,157
0.58
157,661
0.45
(33,382) (0.06)
(29,364) (0.08)
(35,801) (0.10)
383,487 0.73
(360,995) (1.03)
(185,685) (0.53)
10,751,254 20.52 5,217,230 14.94 5,245,937 14.93
4,945,813 9.44 4,504,372 12.89
800,793
2.28
15,697,067 29.96 9,721,602 27.83 6,046,730 17.21
(1,239,929) (2.37) (1,160,392) (3.32)
(953,243) (2.71)
(128,382) (0.25)
(146,383) (0.42)
(227,384) (0.65)
(3,767,677) (7.19) (1,491,668) (4.27) (1,122,339) (3.19)
10,561,079 20.16 6,923,159 19.82 3,743,764 10.66
(1,333,413) (2.55)
(268,736) (0.77)
(133,583) (0.38)
9,227,666 17.62 6,654,423 19.05 3,610,181 10.28
33.96

24.49

13.29

หนา 107

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 (ตรวจสอบแลว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปกอนภาษีเงินได
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
ตัดจําหนายอะไหลและวัสดุเครื่องจักร
ตัดจําหนายโครงการระหวางการพัฒนา
ตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อการดอยคาของคาเปดหนาดินรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายทางการเงิน
สวนแบงกํา ไ รของบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจกรรมรวมคา
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนอื่น
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
( กํา ไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กํา ไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี
เจาหนี้การคา
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาย
คาภาคหลวงคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการเกษียณอายุ
เงินสดสุทธิไดมา(ใช ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
การจายดอกเบี้ย
การจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2549

14,328,756

8,414,827

4,8610,103

1,821,139
8,389
50,517
31,117
(20,747)
177,129
1,239,929
(403,931)
128,382
(4,945,813)
(489,653)
22,643
(71,550)
(80,423)
(577,664)
11,218,220
(2,352,307)
(40,584)
22,739
(84,542)
351,890
(579,822)
578,819
(37,402)
1,034,886
516,873
94,071
10,722,841
(1,232,411)
(1,551,918)
7,938,512

1,455,859
11,987
52,880
101,152
(20,609)
228,203
1.160,392
(123,377)
146,383
(4,504,372)
(478,877)
(24,856)
(1,281,899)
(451,520)
(1,195,069)
3,491,104
369,132
2,354
(433,256)
4,148
(266,474)
347,713
576,608
52,822
(14,122)
695,579
(142,810)
4,682,798
(1,203,404)
(2,166,360)
1,313,034

1,511,200
8,020
14,484
63,584
953,243
(141,302)
227,384
(800,793)
(554,015)
1,827
(902,003)
317,290
5,565,022
(1,667,339)
40,980
14,786
73,260
(38,053)
(2,016,473)
(341,996)
499,649
4,965
131,418
(485,581)
660,791
27,944
2,469,373
(1,039,325)
(1,122,339)
307,709

หนา 108

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 (ตรวจสอบแลว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินสดรับ(จาย)สุทธิจากเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสีย
ในกิจกรรมรวมคา
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายสําหรับโครงการระหวางพัฒนา
เงิน สดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยกิจการรวมคาและบริษัทรวม
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินคืนหุนกู
หนี้สินอื่น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย
จายเงินปนผล
เงินปนผลจายของบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน
จัดประเภทรายการ
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วัน ปลาย ป

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2549

101
43,927
898
447,917
(14,472,424)

(101)
54,504
(55,047)
2,545
1,593,297
(3,329,657)

9,000
4,989
(6,751,886)

147,026
(50,000)
(892,427)
(3,959,608)
27,413
(140,917)
403,931
489,653
2,071,464
(15,883,046)

596,426
(13,431)
(402,110)
(2,983,853)
73,050
170,495
123,377
478,877
1,222,938
(2,468,690)

1,160,308
(93,635)
(206,110)
(639,797)
79,664
(40,148)
554,015
(5,923,600)

15,882,359
(14,111,963)
317,963
12,221,360
(2,273,415)
(1,400,00)
(43,916)
(3,135,535)
(1,080,667)
6,376,186
(1,568,348)
943,117
170,565
13,304,348
12,849,682

9,484,161
(10,371,882)
2,898,288
(803,166)
(10,031)
(1,600,000)
23,655
12,304,928
(2,153,869)
9,772,084
8,616,428
(107,949)
4,795,869
13,304,348

4,722,985
(2,970,828)
3,701,221
(1,175,770)
(11,893)
(1,254,126)
162,265
(1,970,128)
1,203,726
(4,412,165)
493,577
(50,048)
(363,272)
9,127,777
4,795,869
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13.3

อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2549

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(เทา)
(วัน)
(วัน)

1.12
0.92
0.44
10.09
35.68
16.05
22.42
22.87
15.74
42.36

1.95
1.73
0.11
8.45
42.61
11.99
30.02
32.18
11.19
61.45

0.98
0.97
0.03
10.40
34.60
12.60
28.56
52.11
6.91
56.25

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

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

44.37
20.52
3.54
0.74
17.62
21.96

35.38
14.94
7.13
0.25
19.05
21.87

37.57
14.93
5.00
0.06
10.28
16.36

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
(%)
อัตราหมุนของสินทรัพย
(เทา)

11.95
68.42
0.65

11.63
57.59
0.57

7.64
42.42
0.71

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล

0.96
0.36
8.75
33.98

0.69
0.14
3.89
32.37

1.21
0.66
3.02
54.57

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)
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13.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน และ
งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
1. งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับ งวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 50,530 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 18,088 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 56 จากราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณการขายถานหินลดลงรอยละ 4 เมื่อเทียบกับปกอน
สัดสวนรายไดมีดังนี้
รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 45,976 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 ของรายไดจากการขาย
รวม เพิ่มขึ้น 17,547 ลานบาท หรือรอยละ 62 โดยแยกเปน
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 45,599 ลานบาท
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย 377 ลานบาท
รายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ํา จํานวน 4,460 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 ของรายไดจากการขาย
รวมเพิ่มขึ้นรอยละ 15
รายไดอื่นจํานวน 94 ลานบาท
ปริมาณขายถานหินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 18.487 ลานตัน ลดลงรอยละ 4
จากการลดลงของปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและปริมาณการผลิตที่ลดลง
ตามปริมาณสํารองถานหินของเหมืองในประเทศไทย ปริมาณขายถานหินประกอบดวย
- ปริมาณขายถานหินจากเหมืองในประเทศ 0.664 ลานตัน
- ปริมาณขายถานหินจากเหมืองของบริษัทยอยในอินโดนีเซีย 17.708 ลานตัน
- ปริมาณขายถานหินที่ซื้อมาจากแหลงอื่น 0.114 ลานตัน
ราคาขายถานหินเฉลี่ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เทากับ 72 เหรียญสหรัฐฯตอตัน
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 75 จากการเพิ่มขึ้นของราคาถานหินในตลาดโลก อีกทั้งการขาย
ถานหินคุณภาพสูงในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
1.2 ตนทุนขายรวม 28,110 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,147 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 ซึ่งเปนผลมาจากการตนทุนตอหนวย
เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการผลิตถานหินคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น ราคาน้ํามันเพิ่ม และการปรับการทําเหมืองในระดับความ
ลึกเพิ่มขึ้น
1.3 กําไรขั้นตนรวมจํานวน 22,419 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,942 ลานบาทคิดเปนรอยละ 95 อัตราสวนการทํากําไรขั้นตน
ตอยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ 44 ซึ่งธุรกิจ
ถานหินมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 48 และธุรกิจไฟฟามีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 9
1.4 คาใชจายในการขาย 2,684 ลานบาท เพิ่มขึ้น 571 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27 จากการเพิ่มขึ้น คาเชาทาเรือ
สําหรับขนถายถานหิน คา Demurrage จากการหยุดซอมแซมทาเรือบอนตังและเพื่อการบริหารคุณภาพถานหิน
1.5 คาใชจายในการบริหารรวม 3,474 ลานบาท เพิ่มขึ้น 473 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 จากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายบริหาร คาชดเชยการเลิกจาง และการจัดทํางบการเงินรวมธุรกิจถานหินในประเทศจีน
1.6 คาภาคหลวงรวม 5,537 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,290 ลานบาท เปนผลมาจากราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้น
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1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 80 ลานบาท เปนกําไรกอนภาษีจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจถานหิน ในขณะที่ปกอนหนาบันทึกกําไรกอนภาษีจํานวน 452
ลานบาท
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวนเงิน 82 ลานบาท จากการจําหนายหุนรอยละ 2.4 ของ
บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่มีกําไรกอนภาษีจากการจําหนายหุนของบริษัทยอยดังกลาว
จํานวน 1,167 ลานบาทในปกอนหนา
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 383 ลานบาท เทียบกับขาดทุนจํานวน 361 ลานบาท ในปกอนหนา
เงินปนผลรับจํานวน 490 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินปนผลรับจากบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจ
ไฟฟา
ขาดทุนจากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน 1,713 ลานบาท จากการทําสัญญาซื้อขายถานหินและน้ํามัน
ลวงหนาของบริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่มีการบันทึกกําไรรายการนี้จํานวน 68 ลาน
บาทในปกอนหนา
การรับรูผลกําไรของบริษัทรวมจํานวน 4,946 ลานบาท เปนการรับรูผลกําไรของ BLCP จํานวน 3,165 ลานบาท
และรับรูผลกําไรของธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1,781 ลานบาท
ดอกเบี้ยจายรวม 1,240 ลานบาท เพิ่มขึ้น 80 ลานบาท จากดอกเบี้ยจายสําหรับเงินกูเพื่อการลงทุนในธุรกิจ
ถานหินและการขยายโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 3,768 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,276 ลานบาท จากผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและภาษีเงินไดของกําไรจากการปรับราคายุติธรรมสัญญาซื้อขายลวงหนา
ถานหินและน้ํามัน ซึ่งไมไดรับรูผลกําไรเขามาเปนรายไดในรายงานงบการเงินนี้
กําไรสุทธิรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 9,228 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปกอน 2,573 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เทากับ 33.96 บาทตอหุน เทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 24.49 บาทตอหุน ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 39

2. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 89,362 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24,311 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 12,850 ลานบาท ลดลง 455 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 สวนใหญเปนเงิน
สดใชไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรในธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและการขยายโรงไฟฟาใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ลูกหนี้การคาจํานวน 6,029 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,373 ลานบาท จากราคาขายถานหิน ในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2551 สูงกวางวดเดียวกันของปกอน รอยละ 65
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของจํานวน 3,890 ลานบาท เปนเงินปนผลคางรับจาก BLCP
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 26,373 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,070 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 133 จากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนและการรับรูสวนแบงกําไรหลัง
เงินปนผลรับจาก BLCP และธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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เงินลงทุนอื่นจํานวน 9,528 ลานบาท ลดลง 914 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 จากการปรับมูลคาเงินลงทุนตาม
ราคาตลาดที่ลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิจํานวน 17,580 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,861 ลานบาท จากการลงทุนในโรงไฟฟา
และการขยายทาเรือขนถายถานหินและลงทุนในเครื่องจักรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและการ
ขยายโรงไฟฟาของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน อนึ่งมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยเหลานี้มีการปรับ
เพิ่มขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ออนลง
2.2 หนี้สินรวมจํานวน 43,828 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17,274 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 4,768 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,490 ลานบาท คิดเปนรอยละ
109 จากการกูเงินเพื่อใชไปเพื่อการลงทุนในธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 6,475 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 4,667 ลานบาท จากการกูเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
คาเปดหนาดินและขนถานหินคางจายจํานวน 2,029 ลานบาท ลดลง 37 ลานบาท สวนใหญมาจากคาเปด
หนาดินและคาขนสงถานหินของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 10,547 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,692 ลานบาท จากการกูเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจ
ถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
หุนกูจํานวน 7,285 ลานบาท ลดลง 1,296 ลานบาท จากการโอนยายหุนกูที่มีกําหนดชําระในปนี้ไปเปนสวน
ของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในหนึ่งป
2.3 สวนของผูถือหุนจํานวน 45,534 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,037 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 เปนผลจาก
เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 9,228 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงคาความนิยมติดลบซึ่งบันทึกไวในสินทรัพยมาเปนกําไรสะสมจํานวน 1,167 ลานบาท
โดยเปนไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 43 การรวมธุรกิจ ที่ไดมีการปรับปรุงและเริ่มประกาศใชในป พ.ศ.
2551
ลดลงจากการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 4,239 ลานบาท
ลดลงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดของหลักทรัพยรวม 897 ลานบาท
ลดลงจากสวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ 58 ลานบาท
2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สําหรับงบการเงินรวม
เทากับ 0.36 เทา และงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 1.16 เทา ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนสําหรับงบการเงินรวม 0.14 เทา และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดับ 1.34 เทา
3. งบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
งบกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงรวม 1,568 ลานบาท โดยแยกเปน
3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 7,939 ลานบาท เปนเงินสดรับจากการดําเนินงานซึ่งหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจํานวน 1,232 ลานบาทและ 1,552 ลานบาทตามลําดับ
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3.2 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 15,883 ลานบาท มีสาระสําคัญดังนี้
เงินสดจายเพื่อการซื้อธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 14,472 ลานบาท
เงินสดจายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนเงิน 3,960 ลานบาท การลงทุนในโครงการระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 892 ลานบาท
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนบริษัทแหงหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวนเงิน 448 ลานบาท
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนและหุนกูไมดอยสิทธิจํานวน 147 ลานบาท ดอกเบี้ยรับจํานวน 404
ลานบาทและเงินปนผลรับจํานวน 2,561 ลานบาท
3.3 เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 6,376 ลานบาท โดยเปนเงินสดรับจากการการเงินกูธนาคารและเงินกู
ระยะยาวจํานวน 28,104 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืน เงินกูยืมธนาคาร เงินกูระยะยาวและหุนกูจํานวน 17,785
ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน 4,216 ลานบาท
4. สรุปความเห็นของฝายบริหาร
งบการเงินในป 2551 สะทอนถึงผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นอยางชัดเจนในธุรกิจถานหินซึ่งเปนผลจากราคา
ขายถานหินที่สูงขึ้นในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งความสําเร็จจากการเขาซื้อหุนใน AACI
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 มีสวนเสริมกําไรของธุรกิจถานหินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจัยหลักทั้งสองประการ
จึงมีสวนสําคัญสงผลใหบริษัทรับรูกําไรสุทธิรวมจํานวน 9,228 ลานบาท หรือปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 39 จากปกอนหนา
ในป พ.ศ. 2551 ราคาถานหินมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นอยางรวดเร็วทามกลางสภาวะผันผวนอยางที่ไม
ปรากฏมากอน ราคาถานหินในตลาดภูมิภาคสูงอยางตอเนื่องตั้งแตตนปโดยปรับตัวขึ้นตอเนื่องจาก 90 เหรียญสหรัฐฯใน
เดือนมกราคมสูระดับสูงสุดที่ประมาณ 190 เหรียญสหรัฐฯตอตันในเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นไดปรับตัวลดลงอยาง
ตอเนื่องตามทิศทางราคาสินคาโภคภัณฑอื่นๆ เปน 80 เหรียญสหรัฐฯตอตันในเดือนธันวาคม อยางไรก็ตามทามกลาง
สภาวะที่ผันผวนดังกลาวราคาถานหินเฉลี่ยซึ่งวัดจาก Barlow Jonker Index (BJI) ไดปรับสูงขึ้นกวาเทาตัวเปน 128
เหรียญสหรัฐฯตอตัน จาก 61 เหรียญสหรัฐฯตอตันในปกอนหนา ซึ่งสงผลโดยตรงตอราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่
ปรับตัวสูงขึ้นเปน 72 เหรียญสหรัฐฯตอตัน จาก 41 เหรียญสหรัฐฯตอตันในปกอนหนา หรือสูงขึ้นรอยละ 75
ในสวนของการผลิตถานหินจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯ ไดบันทึกปริมาณการผลิตถานหินที่ต่ํากวา
คาดซึ่งสงผลกระทบตอปริมาณจําหนายถานหิน เหมืองถานหินในเกาะกาลิมันตันไดประสบกับปญหาฝนที่ตกหนักมาก
ที่สุดปหนึ่ง โดยเฉพาะทางตอนใตซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งของเหมืองโจรง สวนเหมืองอินโดมิงโกนอกจากตองเผชิญภาวะฝนตก
หนักเชนกันแลวยังตองปรับตัวเพื่อรองรับแผนการผลิตในพื้นที่ใหมโดยมีระดับความลึกของการทําเหมืองที่มากขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับสภาวะราคาขายที่เปลี่ยนแปลงสูงขึ้น สวนเหมืองทรูบาอินโดไดรับผลกระทบคอนขางนอยจากสภาวะฝนจึง
สงผลใหปริมาณจําหนายปรับตัวสูงขึ้นเปน 4.6 ลานตัน (จาก 3.7 ลานตันในปกอนหนา) เมื่อรวมกับปริมาณการจําหนาย
ในปสุดทายที่ 0.66 ลานตันจากเหมืองในไทยแลว บริษัทฯ จึงไดบันทึกปริมาณขายทั้งสิ้นที่ 18.5 ลานตัน ซึ่งปรับตัวลดลง
รอยละ 4 จากป พ.ศ. 2550
ราคาขายถานหินที่สูงขึ้นมีสวนสําคัญในการผลักดันใหอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจถานหินปรับตัวสูงขึ้นเปน
รอยละ 48 (จากรอยละ 37 ในปกอนหนา) ทามกลางสภาวะตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งในสวนของราคาดีเซลและตนทุนการ
ทําเหมือง ราคาดีเซลในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฉลี่ยทั้งปเพิ่มขึ้นเปน 1.02 เหรียญสหรัฐฯตอลิตรจาก 0.67 เหรียญสหรัฐฯ
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ตอลิตรในปกอนหนา นอกจากนี้สภาวะราคาถานหินที่ดีขึ้นยังเปนการเอื้ออํานวยใหบริษัทปรับระดับการทําเหมืองใหลึก
มากขึ้นที่เหมืองอินโดมิงโกและทรูบาอินโด จึงสงผลใหตนทุนการผลิตในสวนคาเปดหนาดินเพิ่มขึ้น
ในสวนของธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน เหมืองถานหินตาหนิงและเฮอปสรางกําไรจากบริษัทรวม
รวมเปนจํานวน 1,781 ลานบาท ซึ่งปรับสูงขึ้นกวา 4 เทาตัวจากปกอนหนา ทั้งนี้เปนผลจากทั้งราคาขายถานหินในประเทศ
ที่ปรับสูงขึ้นและการรวมงบการเงินของ AACI ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
ธุรกิจไฟฟาในป พ.ศ. 2551 มีสวนเสริมสรางรายไดใหแกบริษัทนอยลงกวาปกอนหนา โดยโรงไฟฟา BLCP
ไดมีการบันทึกกําไรจากบริษัทรวมจํานวน 3,165 ลานบาท ลดลงจาก 4,076 ลานบาทในปกอนหนา ทั้งนี้เปนสาเหตุจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐฯ จึงสงผลใหมีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 202 ลานบาท เทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 591 ลานบาท ที่รับรูในปกอนหนา ในสวนของธุรกิจ
ไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น บริษัท BPIC ประสบปญหาจากราคาขายไฟฟาที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลในขณะที่
ตนทุนราคาถานหินปรับตัวสูงขึ้นตามสภาวะตลาด กําไรสุทธิจาก BPIC จึงลดลงเปน 160 ลานบาทจาก 593 ลานบาทในป
กอนหนา
ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดบันทึก EBITDA จํานวน 18,772 ลานบาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 80 โดยมี
EBITDA จากธุรกิจถานหินจํานวน 14,720 ลานบาทหรือรอยละ 78 ของทั้งหมด และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟาจํานวน
4,052 ลานบาท
13.5 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี
ที่ผานมา เปนดังนี้
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 3,085,210 บาท
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 445,078 เหรียญสหรัฐฯ
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 917,505 เหรียญสิงคโปร
2. คาบริการอื่น (Non-audit fee)
- ไมมี –

14. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 3 : การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว
และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอยแลว
(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว
และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายจักรกฤษณ สนิทพวง เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางบุญศิริ จารุศิริ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจารับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาวขางตน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
1) นายเกริกไกร จีระแพทย
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

อายุ
(ป)
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วุฒิทางการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
-Master of Economics, Sydney University,
Australia
-Certificate in Economic Developments, Japan
-Certificate in Project Appraisal, Oxford University
-Certificate in Commercial Counseller Practices
Federal, Republic of Germany
-ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุนที่ 37
-อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP)
รุนที่ 11/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 61/2005 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุนที่ 8/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
0.00 ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

2549 - 2551
2548 - 2549
2548 - 2549

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการบริหาร(Executive Director)

2546 - 2549

กรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย
กระทรวงพาณิชย
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
International Institute for Trade and Development
(Public Organization)
คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแหงประเทศไทย

2546 - 2548

ผูชวยรัฐมนตรี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

2544 - 2546

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี

หนา 116

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
2) นายสุนทร วองกุศลกิจ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

อายุ
(ป)
70

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 7/2002
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 19/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมโครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
0.66
ปจจุบัน
ปจจุบัน
2549 - 2551
2547 - 2549
2526 - 2549
2526 - ปจจุบัน
2524 - ปจจุบัน
2545 - 2550
2517 - 2551

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
รองประธานกรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด
บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 10 และลําดับที่ 12

หนา 117

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
3) นายรัตน พานิชพันธ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

อายุ
(ป)
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วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays
Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation
Program: Governance Training for Listed
Company Directors (DAP) รุน 4/2546 จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน 61/2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 388)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
2548 - ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2547 – 2548
2546 - 2547
2545 - 2551
2549 - 2551

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
กรรมการ

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนา 118

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
4) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

5) นายกอปร กฤตยากีรณ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

อายุ
(ป)
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วุฒิทางการศึกษา
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 355)
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 3/2001
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

- วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Physics) Harvard University
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 11/2001 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัทฯ
2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

-

2547 - 2548
2546 - 2547

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

2546 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ
2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

2546 - ปจจุบัน กรรมการ
ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสภา

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (Thai Re)
บริษัท ไทยพาณิชยลิชซิ่ง จํากัด (มหาชน) (SCBL)
บริษัท หลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) (SSEC)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนา 119

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
6) นายสมเกียรติ เจริญกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
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วุฒิทางการศึกษา
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance Seminar”,
The Wharton School, University of
Pennsylvania, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร “Selected Problems of Tax
Auditing and Investigation” Germany and
Singapore
- ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation (Indirect
Tax Course)” JICA (Japan International
Cooperation Agency) Japan
- อบรมหลักสูตร “The Management Program”
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง รุนที่ 30”
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 79/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation
Program(DAP) รุนที่ 21/2004 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุนที่ 1/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ในบริษัทฯ
-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
2548 - ปจจุบัน
2548 - 2550
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท จันทบุรี รีสอรต แอนด สปา จํากัด
บริษัท เมืองกิจ จํากัด
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

7) นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
65
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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8) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรฝกวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 5/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP)รุนที่ 89/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุนที่ 35
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 31/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
2549 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

2541 - 2547
0.26

2526 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - 2547
ปจจุบัน

ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2543 - 2549

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทสไทย
กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม
รองนายกสมาคม
สมาชิกวุฒิสภา

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแหงประเทศไทย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จํากัด
(มหาชน)
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด
บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จํากัด
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

บริษัท ยูฟนเวส จํากัด
บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด
สมาคมชาวแพร
สมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
9) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการบริษัท
- เจาหนาที่บริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ

อายุ
(ป)
55

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
0.09
2526 - ปจจุบัน
- B.SC. (Management), St.Louis University,
2551 - ปจจุบัน
Missouri, U.S.A.
2550 - ปจจุบัน
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
2547 - ปจจุบัน
University John F. Kennedy School of
Government, Boston, U.S.A.
2548 – 2549
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
2544 - 2551
รวมเอกชน (วปรอ.377) รุนที่ 7
2544 - 2549
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ.จก) รุนที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
2546 - 2549
(DCP) รุนที่ 61/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547 - 2548
2546 - 2548
2546 - 2547

2546 - 2547

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 11

2545 - 2547
2527 - 2548

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อนุกรรมการสงเสริมการลงทุน
อนุกรรมการประชาสัมพันธ
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
อนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุง
คุณภาพการบริการลูกคาโครงการนํารอง
เสนทางตัวอยาง กรุงเทพฯ-ลอนดอนกรุงเทพฯ
กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง
คุณภาพการบริการลูกคา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา
กรรมการ

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสงเสริมการลงทุน
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
สภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย)
จํากัด
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
10) นายชนินท วองกุศลกิจ
- กรรมการบริษัท
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ
(ป)
56

* เปนนองชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 12
11) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการบริษัท
- เจาหนาที่บริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ

* เปนนองชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 9

52

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
0.65 2526 - ปจจุบัน
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2547 - ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2546 - ปจจุบัน
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
2526 - ปจจุบัน
U.S.A.
2548 - ปจจุบัน
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุนที่
3/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 23/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

0.17

2526 - ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อุปนายก

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
12) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่
2 และเปนพี่ชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 10

อายุ
(ป)
67

วุฒิทางการศึกษา
- เภสัชศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 17/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Senior Executive Program รุนที่ 6 สถาบัน
บัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 11/2005
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
1.32 2526 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2547- ปจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท
และบริหารความเสี่ยง
ในเครือ
2530 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ
กรรมการ
บริษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน)
2526 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
2520 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
2532 - 2550 กรรมการ
บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด
บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
2541 - 2549 ประธานกรรมการ
2544 - 2547 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2530 - 2547 กรรมการผูจัดการ
บริษัท อัมรินทร พลาซา จํากัด (มหาชน)

หนา 124

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
13) นายระวิ คอศิริ
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

อายุ
(ป)
58

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 32/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 2/2549 จาก
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Executive Leadership Program
Nida-Wharton จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับ The Wharton School, University
of Pennsylvania, U.S.A.

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
2544 - ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
Banpu China Pte. Ltd.
Banpu Power International Ltd.
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
Power Generation Services Co., Ltd.
Banpu Power Investment Co., Ltd.
Peak Pacific Investment (L) GHD
บริษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
14) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
- การเงิน

อายุ
(ป)
47

วุฒิทางการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership, Harvard
University Graduate School of Business
Administration, Boston, USA.
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 78/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
0.08 2549 - ปจจุบัน
2544 - 2549
ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร - การเงิน
ผูอํานวยการสายอาวุโส - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
Banpu China Pte. Ltd.
BP Overseas Development Co., Ltd.
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
15) นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารบริหารและพัฒนาองคกร

อายุ
(ป)
50

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
- Doctor of Philosophy in Strategic Management,
2550 - ปจจุบัน
University of Northern Washington
2549 - ปจจุบัน
- M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU
of Netherlands
2547 - 2548
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร (บริหารการจัดการ)
2541 - 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ปริญญาตรี คุรุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 74/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร-บริหารและ
พัฒนาองคกร
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
พัฒนาองคกร
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สํานักตรวจสอบ
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สายทรัพยากรมนุษย

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

16) นายอัครพงษ ไทยานนท
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารแผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิจ

50

17) นางอุดมลักษณ โอฬาร
- ผูอํานวยการสาย - องคกรสัมพันธ

49

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
- วิศวกรรมศาสตรบัญฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2552 - ปจจุบัน
- MBA, Bowling Green State University, Ohio,
U.S.A.
2547 - 2551
- Executive Program in Strategy and
2544 - 2551
Organization, Stanford University, California,
U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 91/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุนที่
22/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.00

2552 – ปจจุบัน
2550 – 2551
2544 - 2550

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – แผนงาน
องคกรและพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
ผูอํานวยการสายอาวุโส – สายแผนงาน
องคกร

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการสาย – องคกรสัมพันธ
ผูอํานวยการสาย – สื่อสารองคกรและ
กิจการสัมพันธ
ผูอํานวยการสาย - สื่อสารองคกร

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

Synergy Power Co.,Ltd
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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BP

รายชื่อ
1. นายเกริกไกร จีระแพทย
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
3. นายรัตน พานิชพันธ
4. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6. นายสมเกียรติ เจริญกุล
7. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
8. นายกอปร กฤตยากรีณ
9. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
10. นายชนินท วองกุศลกิจ
11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
13. นายระวิ คอศิริ
15. นางสมฤดี ชัยมงคล
16. นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต
17. นายอัครพงษ ไทยานนท
18. นางอุดมลักษณ โอฬาร

BMC
BPS
BPI
BMS
Ban-Sa
CMMC
BPOD
BPC
SLM
SLMM
BPP
BPPI
BPCP
BPCI
BPIC
PWE
LPP
ZPP
PPIC(L)
AACI
Hebi
BLCP
PGS

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอย
บริษัทรวม
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Name list
CTL
ITM
IMM
KTD
TCM
JBG NTMS
Mr. Somyot Ruchirawat
Mr. Pongsak Thongampai
Mr. Aphimuk Taifayongvichit
Mr. Rudijanto Boentoro
Mr. Frans Yonosewoyo
Mr. Serm Munkong
Mr. Leksono Poeranto
Mr. Edward Manurung
Mr. Sutoyo Sutejo

/

/
/
/

หมายเหตุ :
o สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร
X
ประธานกรรมการบริษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ
//
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/

/
/

BRT
/
/
/
/
/

/
/

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหาร
ผูบริหาร

หนา 129

o สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม
BP
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
BMC
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co.,Ltd.)
BPS
Banpu Singapore Pte.Ltd.
BPI
Banpu International Ltd.
BMS
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
Ban-Sa
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Sa Mining Co.,Ltd.)
CMMC
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)
BPOD
BP Overseas Development Co., Ltd.
BPCI
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
SLM
บริษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.)
SLMM
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.)
BPC
Banpu China Pte. Ltd.
JBG
PT. Jorong Barutama Greston
NTMS
PT. Nusantara Thai Mining Services
CTL
PT. Centralink Wisesa International
ITM
PT. Indotambangraya Megah
IMM
PT. Indominco Mandiri
KTD
PT. Kitadin
TCM
PT. Trubaindo Coal Mining
BRT
PT. Bharinto Ekatama
BPP
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (Banpu Power Ltd.)
BPCP
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
BPPI
บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.)
BPIC
Banpu Power Investment Co.Ltd.
LPP
Luannan Peak Pte.Ltd.
ZPP
Zouping Peak Pte.Ltd.
PPIC(L)
Peak Pacific Investment Company (L) BHD
PWE
Pan-Western Energy Corporation LLC.
Hebi
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
AACI
Asian American Coal, Inc.
BLCP
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.)
PGS
บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวสิ ส จํากัด (Power Generation Services Co.,Ltd.)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไป
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป มีขอมูลทีถ่ ูกตอง ครบถวน เปดเผยอยางเพียงพอ งบการเงินไดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมถึงจัดใหมีและดํารงรักษาไวซงึ่ ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล เพื่อใหเชื่อมัน่ อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสนิ มีระบบ
การปองกันทีด่ ีไมมีรายการทุจริตหรือมีการดําเนินการทีผ่ ิดปกติ
รายการที่เกีย่ วโยงกันซึ่งอาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุด
รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทแลว และไดรายงานความเห็นเกีย่ วกับเรื่อง
นี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจําป
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยรวมอยูในระดับทีน่ า
พอใจ และสามารถใหความมั่นใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผูส อบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รบั รองทัว่ ไป
และแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

