แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทั่วไป
2. ปจจัยความเสี่ยง
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. ขอพิพาททางกฎหมาย
7. โครงสรางเงินทุน
8. การจัดการ
9. การควบคุมภายใน
10. รายการระหวางกัน
11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

1
8
17
25
52
54
56
62
94
99
106
130

สวนที่ 2 : การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวม

131
143

สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อ สถานที่ตั้งของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชําระแลว
จํานวนหุน
ราคาพาร
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โทรศัพท
โทรสาร
Web Site
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

:

ฝายสื่อสารองคกร

:

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
3,540,504,790 บาท
2,717,478,550 บาท
271,747,855 หุน
10 บาท
ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2694-6600
0-2207-0696-8
www.banpu.com
โทรศัพท 0-2694-6825
e-mail : bodsec@banpu.co.th
โทรศัพท 0-2694-6744
e-mail : investor@banpu.co.th
โทรศัพท 0-2694-6923
e-mail : corp_com@banpu.co.th

หนา 1

2. ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
1. บริษัท บานปู
จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย
2. บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด

ประเภท
ธุรกิจ
พลังงาน

ผลิตและจําหนาย
ถานหิน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแลว

จํานวนหุน ที่
ชําระแลว
ทั้งหมด (หุน)

3,540,504,790
บาท

2,717,478,550
บาท

271,747,855

40,000,000
บาท

40,000,000
บาท

40,000

มูลคาหุน สัดสวนการ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ตอหนวย ถือหุน (%)
10

-

1,000 99.99%

โทรศัพท

ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550 ถ.เพชรบุรีตัด
ใหม แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
58/1 ซ.ทุงกวาว 1
ถ.ยนตรกิจโกศล ม.1
ต.ทุงกวาว
อ.เมืองแพร จ.แพร

0 2694 6600

3. Banpu Singapore
Pte. Ltd.

คาถานหิน

ไมมีการกําหนดคา
ทุนจดทะเบียน*

1,500,000
SGD

1,500,000

ไมมีการ 100.00%
กําหนด
มูลคาหุน
ตอหนวย*

One Marina
Boulevard,
#28-00 Singapore
018989

65 6890 7188

4. Banpu Minerals
(Singapore) Pte.
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถานหิน
ในตาง
ประเทศ

ไมมีการกําหนดคา
ทุนจดทะเบียน*

17,670,002
SGD

17,670,002

ไมมีการ 100.00%
กําหนด
มูลคาหุน
ตอหนวย*

One Marina
Boulevard, #28-00
Singapore 018989

65 6890 7188

5. Banpu Australia
Co. Pty Ltd

ลงทุนในธุรกิจถานหิน
ในประเทศ
ออสเตรเลีย

2,721,000
AUD

2,721,000
AUD

2,721,000

1 100.00%

Level 6,31 Queen
street, Melbourne, VIC
3000

61 2 8613 8888

6. PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

บริการทําเหมือง
1,500,000,000,000
กอสราง ขนสง และ
IDR
บริการทั่วไป เกี่ยวกับ
ธุรกิจเหมืองถานหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

564,962,500,000
IDR

1,129,925,000

7. PT. Indominco
Mandiri

ผลิตถานหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย

20,000,000,000
IDR

8. PT. Jorong
Barutama Greston

ผลิตถานหินใน
ประเทศอินโดนีเซีย

9. PT. Trubaindo
Coal Mining

ผลิตถานหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

10. PT. Kitadin

500

73.72%

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

6221 750 4390

12,500,000,000
IDR

12,500 1,000,000

99.99%

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

6221 750 4390

4,500,000,000
IDR

4,500,000,000
IDR

300 15,000,000

99.67%

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

6221 750 4390

100,000,000,000
IDR

63,500,000,000
IDR

63,500 1,000,000

99.99%

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

6221 750 4390

ผลิตถานหินจําหนาย 1,000,000,000,000
และใหบริการทํา
IDR
เหมืองถานหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

377,890,000,000
IDR

188,945 2,000,000

99.99%

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

6221 750 4390

หนา 2

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแลว

จํานวนหุน ที่
มูลคาหุน สัดสวนการ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ชําระแลว
ตอหนวย ถือหุน (%)
ทั้งหมด (หุน)

โทรศัพท

ผลิตถานหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

68,000,000,000
IDR

17,000,000,000
IDR

12. PT. Centralink
Wisesa International

บริการดานการทํา
เหมืองและ
จําหนายถานหิน
ในประเทศ
อินโดนีเซีย

110,000,000,000
IDR

109,473,000,000
IDR

13. PT. Nusantara Thai
Mining Services

ใหบริการเกี่ยวกับ
การทําเหมืองถาน
หินในประเทศ
อินโดนีเซีย

541,750,000
IDR

541,750,000
IDR

14. Banpu Coal
Investment Company
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

11,050,500
USD

11,050,000
USD

11,050,000

15.บริษัท บานปู อินเตอร
เนชัน่ แนล จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

250,000,000
บาท

250,000,000
บาท

25,000,000

10 99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

16.บริษัท ศิลามณี จํากัด

คาถานหิน

75,000,000
บาท

75,000,000
บาท

7,500,000

10 99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

17.บริษัท ศิลามณีหินออน
จํากัด

คาถานหิน

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

500,000

100 99.96% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

18. บริษัทเหมืองบานสระ ลงทุนในธุรกิจ
จํากัด
ผลิตและจําหนาย
ถานหิน

60,000,000
บาท

60,000,000
บาท

600,000

100 98.87% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

19.บริษัท เหมืองเชียงมวน ผลิตและจําหนาย
จํากัด
ถานหิน

100,000,000
บาท

100,000,000
บาท

10,000,000

10 99.42% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 6600
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

15,533,002
USD

15,533,002
USD

15,533,002

11. PT. Bharinto
Ekatama

20. บริษัท บีพี โอเวอรซีส
ดีเวลลอปเมนท จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

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

6221 750 4390

109,473 1,000,000

95.00%

3rd Floor, Ventura
6221 750 4390
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430,
Indonesia

250,000

95.00%

3rd Floor, Ventura
6221 750 4390
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26, Cilandak,
Jakarta 12430,
Indonesia

2,167

1 100.00% Level 11, One
Cathedral Square,
Port Louis, Mauritius

1 100.00% Level 11, One
Cathedral Square,
Port Louis, Mauritius

230 210 4000

230 210 4000

หนา 3

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

จํานวนหุน ที่
ชําระแลว
ทั้งหมด (หุน)
6,021,995,000 602,199,500
บาท

ทุนชําระแลว

สัดสวน
มูลคาหุน
การถือหุน ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ตอหนวย
(%)
10 99.99% ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท

21. บริษัท บานปู
เพาเวอร จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

6,021,995,000
บาท

22. บริษัท บานปู
เพาเวอร ดีเวลลอป
เมนท จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟา

10,000,000
บาท

100,000
บาท

1,000

100 99.70%

ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

0 2694 6600

23. บริษัท บานปู โคล
เพาเวอร จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

5,921,587,160
บาท

5,921,587,160
บาท

592,158,716

10 99.99%

ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

0 2694 6600

24. Banpu Power
International Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

50,000
USD

50,000
USD

50,000

1 100.00% Level 11, One
230 210 4000
Cathedral Square, Port
Louis, Mauritius

25. Banpu Power
Investment Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟา

ไมมีการกําหนดคา
ทุนจดทะเบียน*

84,177,391
USD

77,132,663

ไมมีการ 100.00% 1 Temasek Avenue
65 6338 1888
กําหนด
#27-01, Millenia Tower,
มูลคาหุน
Singapore 039192
ตอหนวย

26. Shijiazhuang
Chengfeng Cogen
Co., Ltd

ผลิตและ
จําหนาย
พลังงานไฟฟา
และไอน้ํา

15,125,000
USD

14,000,000
USD

1,125,000

27. Peak Pacific
Investment
Company (L) BHD

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

1,000
USD

1,000
USD

1,000

1 100.00% Level 15 (A2), Main
60 87 443 118
Office Tower, Financial
Park, 87000 Labuan
FT, Malaysia

28. Zouping Peak
Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟา

ไมมีการกําหนดคา
ทุนจดทะเบียน*

2
SGD

2

ไมมีการ 100.00% 1 Temasek Avenue
65 6338 1888
กําหนด
#27-01, Millenia Tower,
มูลคาหุน
Singapore 039192
ตอหนวย*

29. Banpu Power
Investment (China),
Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟา

30,000,000
USD

30,000,000
USD

0

30. Pan-Western
Energy Corporation
LLC

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

100,000
USD

100,000
USD

1,000,000

NA 100.00% North Beiguan,
Zhengding County,
Shijiazhuang City
050800,Hebei
Province, PRC

0 2694 6600

(86311)
85176918

NA 100.00% 2nd Floor, Sunflower (8610)
Tower,No.37 Maizidian 85275162
Street, Chaoyang Dist,
Beijing 100026,PRC
0.01 100.00% Maples and Calder,
1 345 949 8066
Ugland House, South
Church Street, P.O.
Box 309, George Town,
Grand Cayman,
Cayman Islands

หนา 4

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

จํานวนหุน ที่
สัดสวน
มูลคาหุน
โทรศัพท
ชําระแลว
การถือหุน ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ตอหนวย
ทั้งหมด (หุน)
(%)
47,504,000
0
NA 100.00% West of Gujiaying
(86315)4168274
USD
Villiage, Bensi Road,
Luannan County,
Tangshan City
063500, Hebei
Province, PRC

ทุนชําระแลว

31. Tangshan
Banpu Heat and
Power Co., Ltd

ผลิตและ
จําหนาย
พลังงานไฟฟา
และไอน้ํา

47,504,000
USD

32. Zouping Peak
CHP Co., Ltd

ผลิตและ
จําหนาย
พลังงานไฟฟา
และไอน้ํา

261,800,000
RMB

261,800,000
RMB

0

NA 70.00%

33. Asian American
Coal Inc.

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

50,000,000
USD

40,917,026
USD

40,917,026

1 100.00%

34. AACI Gaohe
(HK) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

10,000
HKD

10
HKD

1

10 100.00%

35. AACI SAADEC
(BVI) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

50,000
USD

1
USD

1

1 100.00%

36. AACI SAADEC
(HK) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

10,000
HKD

10,000
HKD

1

10 100.00%
HKD

30,016,000
USD

30,016,000
USD

Xiwang Industrial
(86543)
Region, Handian
4615655
Town, Zouping
County, Binzhou City
256209, Shandong
Province, PRC
Geneva Place, 2nd (284)494-4388
Floor, Wickham’s
Cay, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands.
1401 Hutchison
House, 10 Harcourt
Road, Hong Kong

(852)2846 1932

P.O. Box 957,
(284)494 2233
Offshore
Incorporations
Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin
Islands
1401 Hutchison
House, 10 Harcourt
Road, Hong Kong

(852)2846 1932

1 30,016,000
USD

37. Asian American
Coal Holdings, Inc.

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

1,000
USD

1,000
USD

1,000

1 100.00%

38. Shanxi Asian
American-Daning
Energy Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

53,600,000
USD

53,600,000
USD

NA

NA 56.00%

P.O. Box 3443,
(284) 494 5800
Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Daning Yangcheng
County, Jincheng,
Shanxi Province,
P.R. China

(8610)5820
3663

หนา 5

ชื่อบริษัท
บริษัทรวม
39. Shanxi Gaohe
Energy Co., Ltd.

ประเภท
ธุรกิจ
ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

ทุนจดทะเบียน

ทุนชําระแลว

จํานวนหุน ที่
มูลคาหุน สัดสวนการ
ชําระแลว
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
ตอหนวย ถือหุน (%)
ทั้งหมด (หุน)

โทรศัพท

670,250,000
RMB

670,250,000
RMB

NA

NA

45.00%

Changzhi County,
Changzhi City,
Shanxi, P.R. China

(8610)
5820 3663

12,000,000,000
บาท

12,000,000,000
บาท

120,000,000

100

49.99%

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตา
พุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

038 925100

40. บริษัท บีแอลซีพี
เพาเวอร จํากัด

ผลิตและ
จําหนาย
กระแสไฟฟา

41. บริษัท พาวเวอร เจ
เนอเรชั่น เซอรวิสส
จํากัด

ใหบริการทาง
วิศวกรรมและ
เทคนิคเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
โรงไฟฟา

10,000,000
บาท

10,000,000
บาท

100,000

100

49.99%

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตา
พุด อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

038 925140

42. Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

783,330,000
RMB

783,330,000
RMB

NA

NA

40.00%

No. 98, Hongqi
Street, Hebi, Henan
Province, the PRC

(86) 392 291
7401-2

43. Hongsa Power
Company Limited

ผลิตและ
จําหนาย
กระแสไฟฟา

100,000
USD

100,000
USD

10,000

10

40.00% Building B, Park View 865(0)21222482
Executive Suites,
Ban Sithanneau,
Sikhottabong District,
Vientiene Capital
City, Lao PDR

44. Phu Fai Mining
Company Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

50,000
USD

50,000
USD

5,000

10

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

บริษัทอื่น
45. บริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)

ผลิตและ
จําหนาย
กระแสไฟฟา

14,500,000,000 1,450,000,000
บาท

10

14.99%

14,500,000,000
บาท

555/1 ศูนยเอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ อาคารเอ
ชั้น 7 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจกั ร เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

0-2794-9999

หมายเหตุ: * under Singaporean Corporate Law
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3. ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอางอิงอื่น ๆ
1) นายทะเบียนหุนสามัญ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2229 2800

2) นายทะเบียนหุนกู และผูแทนผูถือหุนกู

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2299 1111

3) ผูสอบบัญชี

นายสมชาย จิณโณวาท
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปรส เอบีเอเอส จํากัด
ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร เลขที่ 179/74-80
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2286 9999, 0 2344 1000

4) ที่ปรึกษาทางการเงิน

--ไมมี--

5) ที่ปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ

บริษัทฯ ไมไดวาจางที่ปรึกษาและหรือผูจัดการภายใตสัญญาการ
จัดการ เปนการประจําถาวร แตจะมีการวาจางที่ปรึกษา (เชน ที่
ปรึกษาทางการเงิน) เปนการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความ
จําเปนในการดําเนินงานเปนครั้งคราว การบริหารงานบริษัทฯ
จะดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเปน
สําคัญ

6) สถาบันการเงินที่ติดตอเปนประจํา

ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ
ประมาณ 30 แหง
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2. 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
2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ยงจากการไมสามารถลงทุนไดตามแผนธุรกิจ
บริษัทฯ กําลังจะเขาสูระยะเวลาแผนธุรกิจป 2553-2558 ที่มีแผนการลงทุนทั้งในสินทรัพยที่มีอยูแลวและสินทรัพยที่
กําลังอยูในระหวางการพิจารณาหาเขามาใหม ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจจะไมสามารถลงทุนได
ตามแผน โดยการติดตามสภาวะความเปนไปของธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
เพื่อทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม รวมทั้งประสานงาน
กับหนวยงานตางๆ ในการพิจารณาปจจัยในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อนําไปปรับปรุงเกณฑการลงทุนใหเหมาะสมกับ
สถานการณการลงทุนและความเคลื่อนไหวของธุรกิจตางๆ และใชประโยชนจากสัญญาและขอตกลงรวมระหวาง
รัฐบาลของประเทศตางๆ เพื่อเอื้อประโยชนตอการลงทุน เชน ขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยและอินโดนีเซีย เปนตน
(ข) ความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณ
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณดานนี้ โดยสรางระบบและ
กระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธของบริษัทฯ เปนระยะๆ เชน การประชุม Quarterly Strategic Review (QSR)
และมีการรายงานผูบริหารระดับสูงทันที หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินงาน รวมทั้งมีการ
เปรียบเทียบขอมูลจากสถาบันและแหลงที่เชื่อถือไดตางๆ เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและวิเคราะหความ
แตกตางของสมมติฐานตางๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการปรึกษากับผูเชี่ยวชาญภายนอก รวมทั้งมีการพัฒนา
ความสามารถภายในเพื่อเปนประโยชนในการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
(ค) ความเสี่ยงจากการขาดบุคลากรสนับสนุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ติดตามงานดานการวางแผนและจัดกําลังพลรายไตรมาสรวมกับหนวยธุรกิจตางๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงกล
ยุทธดานการรับสมัครและคัดเลือกพนักงาน และมีการพัฒนาบุคลากรในตําแหนงที่สําคัญตาม Succession Plan
และ Individual Development Plan (IDP) นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังฝกอบรมพนักงานตาม Competency Profile
และงานในความรับผิดชอบ รวมถึงเพิ่มความชัดเจนของโครงสรางองคกรในระดับตางๆ รวมทั้งกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานระหวางสํานักงานกรุงเทพและสํานักงานในประเทศที่บริษัทฯ
ลงทุนอยาง
ชัดเจน
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2.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ และระดับ
กลุมบริษัท โดยการสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงิน
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ 87 หนี้สินที่เปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 11 และที่เปนสกุลเงินหยวนในสัดสวนรอยละ 2 และจะดําเนินการเพิ่มสัดสวนหนี้สิน
สกุลเงินดอลลารใหมากขึ้น
รวมถึงไดมีการปรับสัดสวนการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาใหมี
สัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีอยู เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมและตาม
สถานการณนั้นๆ รวมไปถึงการจัดสรรรายไดที่เปนสกุลตางประเทศในสัดสวนที่เหมาะสม (Natural hedge) และ
ระดมเงินทุนในสกุลดอลลารหรือแปลงเปนสกุลตางประเทศ เพื่อใชในการลงทุนตอในตางประเทศ ซึ่งชวยใหการ
บริหารความเสี่ยงมีความคลองตัวและลดผลกระทบลงได
นอกจากนี้กลุมบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการบริหารความเสี่ยงดวยการทําการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐฯ กับเงินสกุลอินโดนีเซียรูเปยะหใหมีสัดสวนที่สอดคลองกับแนวโนมและสถานการณตลาดเงินนั้นๆ โดยทํา
ระหวางภายในกลุมเดียวกันและกับธนาคาร รวมถึงซื้อขายเงินดอลลารสหรัฐฯ ลวงหนาตามประมาณการรายไดและ
คาใชจาย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ เทียบกับเงินสกุลอินโดนีเซียรูเปยะห
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ
มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
โดยมีเปาหมายใหความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสมกับ
สถานการณ และมีการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย และทําการจัดสรรเงินกูทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่สอดคลองกับประเภท
การลงทุนของกิจการ รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงิน เชน Interest rate swap ในการบริหารเพื่อเพิ่มสัดสวนของ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ใหสอดคลองกับแนวโนมของสถานการณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่รอยละ 36 และ
64 ตามลําดับ
(ค) ความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามัน
กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานราคาถานหินซึ่งมีผลกระทบกับรายไดและราคาน้ํามัน
ซึ่งมีผลกระทบกับ
ตนทุน โดยใชเครื่องมือประเภทอนุพันธทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา (Coal swap) และซื้อน้ํามันลวงหนา
(Gas oil swap) บางสวน เพื่อชวยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจถานหินได ภายใตการจัดการโดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถานหินและราคาน้ํามัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อ
พิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามันของกลุมบริษัท รวมถึงการพิจารณาทบทวนสถานะ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารคูสัญญาเปนประจําทุกป
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2.3 ความเสี่ยงในธุรกิจถานหิน
(ก) ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาถานหิน
ราคาถานหินในตลาดโลกเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นในป 2552 หลังจากราคาถานหินไดตกลงมาอยางรุนแรงในชวง
ปลายป 2551 จากวิกฤติการเงินโลก จึงทําใหความตองการถานหินหดตัวลง โดยราคาถานหินที่ทาเรือนิวคาสเซิล
(Newcastle) ลงไปแตะระดับต่ําสุดในชวงไตรมาสแรกของป 2552 หลังจากนั้นจึงแกวงตัวอยูในชวง 60-80 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตัน ความผันผวนของราคาถานหินนับเปนปจจัยเสี่ยงหลักที่สงผลกระทบตอรายไดของผูผลิตถานหิน
อยางบริษัทฯ คอนขางมากในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ ไดติดตามและประเมินสภาวะตลาดถานหินและ
แนวโนมราคาอยูตลอดเวลา เพื่อเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคาซื้อขายถานหินกับลูกคาที่ทําสัญญาไว
กับบริษัทฯ โดยมีการกระจายการตกลงราคาออกไปในชวงตางๆ ของป พรอมทั้งมีการปรับสัดสวนการขายถานหิน
แบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผันตามราคาตลาดโลก (Index Link) ใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
เพื่อใหไดราคาจําหนายที่ดี และมีความแนนอนเรื่องรายไดมากขึ้น
(ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา
ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคาสวนใหญเกิดจากเหตุสุดวิสัยเปนสวนใหญ เชน เกิดฝนตกหนักที่เหมืองทําใหไม
สามารถผลิตถานหินไดเปนระยะเวลานาน การเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญทําใหเครื่องจักรเสียหายมาก เปนตน ทําให
ไมมีสินคาในการสงมอบใหลูกคา
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นคือการเสียคาปรับใหกบั เรือที่มาจอดรอรับสินคา
(Demurrage) อยางไรก็ตามความเสี่ยงนี้ก็เปนความเสี่ยงที่สามารถจํากัดขอบเขตความเสียหายได โดยบริษัทฯ จะ
เจรจากับลูกคาขอใหสงเรือลําดังกลาวไปรับถานหินที่ทาเรืออื่นกอน และเจรจาขอเลื่อนกําหนดการสงมอบถานหิน
ออกไปจนกวาการผลิตถานหินของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการไดอีกครั้ง ปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดทําระบบติดตาม
ขอมูลการผลิต การขนสงถานหิน ทําใหทราบปริมาณการผลิต คุณภาพ และสต็อกถานหินอยูตลอดเวลา ทําให
ปรับเปลี่ยนกําหนดการสงมอบถานหินลวงหนาได นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเพิ่มพื้นที่กองเก็บถานหินที่ทาเรือบอนตังขึ้น
อีก 1 เทาตัว จาก 350,000 ตัน เปน 650,000 ตัน ทําใหบริษัทฯ สามารถสต็อกถานหินไดเพิ่มมากขึ้น และลดความ
เสี่ยงในดานการสงมอบสินคาลง
(ค) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนสงที่ทาเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ความเสี่ยงจากการหยุดขนถายถานหินของทาเรือบอนตัง เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น บริษัทฯ ไดทําประกันภัย
ความเสี่ยงของทาเรือบอนตัง ทั้งในสวนของทรัพยสินและการหยุดดําเนินงานจากเหตุตางๆตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
สําหรับความเสี่ยงจากเครื่องจักรชํารุดนั้น บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนการซอมบํารุง โดยเนนไปที่การทํา Preventive
maintenance การพัฒนาทักษะของหนวยงานซอมบํารุงอยางตอเนื่อง การจัดใหมี critical spare part อยาง
เพียงพอ ทําใหการซอมแซมใชเวลาสั้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงานนอย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยทําใหทาเรือขน
ถายถานหินตองหยุดทํางาน บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนงานฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณดังกลาวไวแลว โดยการ
นําถานหินขนถายลงเรือลําเลียงขนาดเล็กแลวไปขนถายขึ้นเรือบรรทุกถานหินขนาดใหญกลางทะเล หรือไปใชทาเรือ
อื่นชั่วคราวเพื่อใหกระทบกับการสงมอบถานหินใหลูกคานอยที่สุด
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเชา Floating crane มาใชที่ทาเรือบอนตัง เพื่อเพิ่มอัตราการขนถายถานหิน ซึ่งจะสามารถใช
ขนถายถานหินลงเรือใหญไดในกรณีที่ทาเรือบอนตังเกิดปญหา
(ง) ความเสี่ยงดานความผันผวนของตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิตถานหินที่มีสัดสวนสําคัญคือตนทุนคาเชื้อเพลิง ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องจักรหลักในการขุดขนหนาดินและถานหิน ดังนั้นความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกจะสงผลกระทบตอ
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ตนทุนการผลิตถานหินคอนขางมาก บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการติดตามและวิเคราะหความ
เคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลก เพื่อนํามาวางแผนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง การวางแผนการผลิตเพื่อลดการ
พึ่งพาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงโดยรวม และในระยะยาวได
ทําการศึกษาเพื่อลดการใชเครื่องจักรที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงลง น้ํามันดีเซลจัดเปนตนทุนหลักในการลําเลียงถานหิน
จากเหมืองมาที่ทาเรือ ขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมในการใชน้ํามันเตาทดแทนน้ํามันดีเซลใน
เรือลําเลียงถานหิน เพราะน้ํามันเตามีราคาต่ํากวาและมีความผันผวนทางดานราคานอยกวาน้ํามันดีเซล จะเปนการ
ชวยลดตนทุนการขนสงถานหินและลดความผันผวนของตนทุนการขนสงในระยะยาว
(จ) ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงปริมาณสํารองถานหิน
ปริมาณสํารองถานหินขึ้นกับขอมูลจากการสํารวจ หากมีการสํารวจเพิ่มเติมและไดขอมูลเพิ่มจากเดิมอาจจะทําให
ปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได ปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินการหาแหลงถานหินแหลงใหม
เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางยาวนาน
(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
2.4 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟา
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาภายในประเทศไทยของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงคอนขางต่ําเมื่อมีการ
บริหารสัญญาที่ดี ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่มั่นคง เนื่องจากไมมีความเสี่ยงในเรื่องการตลาดและราคาขายเพราะมี
การระบุไวอยางชัดเจนในสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
โดยมีการกําหนดปริมาณ
รับซื้อไฟฟาที่แนนอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู) และมีการกําหนดโครงสรางของราคาคาไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคา
เชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้น
สําหรับความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือวามีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย อยางไร
ก็ตามโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกวาโรงไฟฟาทั่วๆ ไป
โดยไดรับสิทธิพิเศษในการขายไอน้ําและความรอนในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต รวมทั้งการประกันการขายไฟฟาใหกับการ
ไฟฟาทองถิ่น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สามารถนํามาใชในการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา เปนความเสี่ยงทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา การบริหารตนทุน เชน เชื้อเพลิงถานหิน ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม ความมั่นคงของ
ลูกคาไอน้ํา และการประสานงานกับชุมชนและหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น เปนตน จากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชพลังงานและนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทําใหมีการปรับปรุง
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ อาจมีผลกระทบตอการดําเนินการของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนบาง สําหรับ
ในชวงป 2552 ที่ผานมาความเสี่ยงอันเนื่องมาจากราคาคาเชื้อเพลิงถานหินลดลงจากป 2551 โดยราคาถานหินเกือบ
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ตลอดทั้งปอยูในระดับคงที่ และมีการปรับราคาสูงขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 ตามความตองการใชถานหินที่เพิ่มสูงขึ้นในชวง
ฤดูหนาวประกอบกับคาขนสงที่สูงขึ้นเนื่องจากภูมิอากาศในชวงฤดูหนาวเปนอุปสรรคตอการขนสง
2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 250 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
เปนการคุมครองในสวนของสินทรัพยในบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและจํานวน 75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สินทรัพยที่บริษัทฯ ไดจัดทําความคุมครองความเสียหายประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัท
ดังตอไปนี้
• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. PT. Centralink Wisesa International (บริษัทโฮลดิ้ง)
2. PT. Indo Tambangraya Megah ( บริษัทโฮลดิ้งและจําหนายถานหิน)
3. PT. Jorong Barutama Greston (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Jorong)
4. PT. Trubaindo Coal Mining (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Trubaindo)
5. PT. Kitadin (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Kitadin)
6. PT. Indominco Mandiri (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Indominco)
7. PT. Bharinto Ekatama (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Bharinto)
• สาธารณรัฐประชาชนจีน
1. Shanxi Asian American Daning Energy Co.,Ltd
2. Shanxi Gaohe Energy Co.,Ltd.
2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนใหญอยูในตางประเทศ ไดแกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทํา
ใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและนโยบาย
ภายในประเทศดังกลาวหลายเรื่อง อาทิ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดออกกฎหมายเหมืองแรใหม (New Mining Law) อาจจะสงผล
ใหมีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงในสัญญาทําเหมือง (Coal Contract of Work)
จะเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหกับผูผลิตถานหินในอนาคต นอกจากนี้รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียกําลังอยูระหวางการ
เตรียมการออกกฎหมาย DMO (Domestic Market Obligation) จะเปนการกําหนดใหผูผลิตถานหินในประเทศตองมีการ
จําหนายถานหินในประเทศในสัดสวนหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตองการใชภายในประเทศใหเพียงพอ และกฎหมาย Price
Regulation ซึ่งเปนการกําหนดราคาจําหนายถานหินขั้นต่ําสําหรับสงออกไปตางประเทศ เพื่อใหผูผลิตไมขายถานหิน
ออกไปตางประเทศในราคาที่ต่ําเกินไป จะทําใหรัฐบาลเก็บภาษี (Royalty fee) ไดนอย อยางไรก็ตามหากมาตรการ
ดังกลาวบังคับใช คาดวาจะไมกระทบกับบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ เพราะบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสัดสวนการขายถานหิน
ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียใหมากขึ้น สําหรับ Price Regulation จะเปนการตกลงราคาขายในแตละปที่เหมาะสม
กับภาวะตลาดในขณะนั้น
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สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากอยูในชวงปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน ในดานพลังงานซึ่งมีถานหินเปนพลังงานหลักของประเทศ
รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง จึงไดกําหนดนโยบายตางๆ 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
ขนาดเล็ก อีกทั้งไดปรับเพิ่มคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรในมณฑลที่เปนยุทธศาสตรในการผลิตถานหินรวมกับ
การปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถานหินอยางยั่งยืน
สรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของถานหิน โดยการปดเหมืองถานหินขนาดเล็กแลว รัฐบาลได
หยุดการดําเนินการประมูลสิทธิการสํารวจถานหินจนถึงสิ้นป 2551
การลดความขัดแยงทางดานการคาระหวางประเทศ และอนุรักษการใชทรัพยากรทางดานพลังงานในประเทศ
โดยการยกเลิกพิกัดภาษีการนําเขาถานหิน และการปรับเพิ่มภาษีการสงออกถาน Coking จากรอยละ 5 เปน
รอยละ 10 และเรียกเก็บภาษีการสงออกถานหินประเภทอื่นที่รอยละ 10
การปรับลดระดับคาความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด ที่ปลดปลอยมาจากภาคอุตสาหกรรมอีก 40-45%
ตอหนวยผลผลิตมวลรวม (GDP) ภายในป 2563 โดยนับจากป 2548
นอกจากนโยบายและมาตรการทางดานพลังงานจากถานหินดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะนํามาซึ่งตนทุนการผลิตและ
การดําเนินงานของเหมืองถานหินที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น
รัฐบาลไดใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีเงินไดแกบริษัทรวมทุนจาก
ตางชาติ โดยกําหนดอัตราภาษีเงินไดที่ 25% เทากับผูประกอบการทองถิ่น ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2551 เปน
ตนมา อยางไรก็ตามบริษัทรวมทุนจากตางชาติที่ไดรับสิทธิพเิ ศษทางดานภาษีเงินได สามารถใชสิทธิพิเศษตอไปไดอีก
ตามสิทธิที่รัฐบาลกําหนดให ทั้งนี้เหมืองถานหินเฮอปและตาหนิงคงไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีตอไปจนถึงป 2553 และ
ป 2554
จากความเสี่ยงตางๆ ขางตน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหผูที่รับผิดชอบในแตละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดาน
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศอยางใกลชิดทั้งระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น รวมถึงไดวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาดานกฎหมายทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการตีความและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง

หนา 13

2.7 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตถานหิน
(ก) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการรวมกันปกปองรักษาและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดกําหนด
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งระบุอยางชัดเจนถึงความมุงมั่นในการลดและควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เปน
ผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Committee) ไดกํากับและตรวจสอบผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และมอบหมายใหหนวยงานคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เปนผูประสานงานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานยอยตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติตาม
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสําหรับกิจกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental Compliance) ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และไดมุงเนนการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา (Effective Resource Utilization) เพื่อเปนการสงวนทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทางออมดาน
สิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากร เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เปนตน
•

การปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance)
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมเปนขอกําหนดที่บริษัทฯตองปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามกฎหมาย และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเงื่อนไขที่กําหนดในรายงานวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม โดยในป 2552 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมในเกณฑดีและมี
พัฒนาการอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุปณิธานในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด ตามนโยบายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไดมุงเนนการจัดการปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งประกอบดวย
คุณภาพของน้ําที่ปลอยจากพื้นที่เหมืองสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยมีดัชนีคุณภาพหลัก คือ สภาพความเปน
กรดดาง และความขุนขนของตะกอนดิน สําหรับพื้นที่การทําเหมืองที่มีองคประกอบของดินและแรซึ่งมี
ศักยภาพในการกอกําเนิดน้ําเปนกรด ไดแก เหมืองที่ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน เชน เหมืองอินโดมินโค
เหมืองทรูบาอินโด และเหมืองโจรง ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมไปถึงโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา
เชน แหลงถานหินบารินโต ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และหงสาลิกไนต ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ไดจัดทํามาตรการปองกันและแกไขการเกิดน้ําที่เปนกรดจากการทํา
เหมือง ซึ่งเนนการจัดการตั้งแตขั้นตอนการสํารวจ การวางแผนผลิต การจัดการพื้นที่ไปจนถึงการฟนฟู
สภาพของพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิต สําหรับทุกเหมืองที่เปนเหมืองเปด ไดมีการปลูกพืชคลุม
ดิน เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน การจัดทําบอดักตะกอนและการบํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพในการ
ตกตะกอนดินที่เปนผลจากการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งเปนมาตรฐานการปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดยึดถือแนวทางการปองกัน โดยทําการถมดินกลับในบอเหมืองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได และ
หากจําเปนตองทําการทิ้งดินภายนอกบอเหมือง บริษัทฯ ไดกําหนดใหดําเนินการฟนฟูสภาพกองดินโดยการ
ปลูกปาโดยเร็วในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการถมและปรับหนาดินแลว
ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การขุดขนดินและถานหิน การปรับปรุงคุณภาพของถานหิน และ
ขนสงถานหิน ดวยสภาพพื้นที่ที่กวางและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การควบคุมการกําเนิด
และแพรกระจายของฝุนละอองใหไดอยางสมบูรณแบบเปนเรื่องที่ทําไดยากในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได
หนา 14

กําหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุงเนนการจัดการอยางเหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่ปฏิบัติการ เชน การ
ปลูกตนไมสรางแนวกันลม สําหรับพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการกอกําเนิดฝุน การจํากัด
ความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่เหมืองเพื่อลดปริมาณฝุนละอองและความปลอดภัยในการทํางาน การหมั่น
พรมน้ําบนถนนที่มีพื้นผิวเปนดิน เปนตน นอกจากนี้มีการตรวจวัดปริมาณฝุนทั้งในบริเวณพื้นที่เหมือง และ
บริเวณชุมชนขางเคียงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหแนใจวาสามารถความคุมฝุนละอองที่เกิดจากการทําเหมืองได
อยางมีประสิทธิภาพ
• การใชทรัพยากร (Resource Utilization)
การใชทรัพยากรจะไมใชปจจัยเสี่ยงโดยตรงตอธุรกิจ แตการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิด
ภาระตอสิ่งแวดลอมโดยไมจําเปนจากมลพิษและกากของเสีย เปนการเพิ่มตนทุนการผลิต ทําใหเกิดความ
ขัดแยงจากการแกงแยงทรัพยากรที่มีจํากัด บริษัทฯ จึงมุงเนนการบริหารจัดการการใชทรัพยากรใน 2 ประเด็น
หลัก ไดแก
การใชประโยชนจากที่ดิน ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับสิทธิในพื้นที่สัมปทานเพื่อการทําเหมืองแรเปนจํานวน
มากก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการและใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวดวย
การวางแผนการทําเหมืองอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพทางภูมิศาสตรและระบบนิเวศน
นอยที่สุด ตามแผนแมบทดานการจัดการสิ่งแวดลอมและแผนการฟนฟูสภาพเหมือง โดยในป 2552
บริษัทฯ มีพื้นที่ครอบครองทั้งสิ้น 64,398 เฮกตาร มีพื้นที่ที่ถูกใชประโยชนจริงเพื่อการทําเหมืองมีจํานวน
เพียงราว 10,695 เฮกตาร หรือคิดเปนรอยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่พื้นที่ที่บริษัทฯ ไดทําการฟนฟู
สภาพแลวทั้งสิ้นราว 5,157 เฮกตาร (รอยละ 48 ของพื้นที่ใชประโยชน) (ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2552)
นอกจากนี้พื้นที่ในสวนที่เหลือไดสงวนไวใหคงสภาพปาดั้งเดิม เปนการชวยปกปองทรัพยากรปาไมในอีก
ทางหนึ่งดวย สําหรับบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบสารสนเทศทางดานภูมิศาสตร และภาพถายดาวเทียม
(Geographic Information System and Remote Sensing; GIS& -RS) เพื่อนํามาใชสนับสนุนการจัด
บริหารจัดการรวมกันระหวางการผลิต การขนสง และการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งไดทําการติดตั้งเสร็จสิ้น
และใชงานที่เหมืองอินโดมินโค และเริ่มขยายไปสูการนํามาชวยในการบริหารจัดการขนสงถานหิน รวมทั้ง
เหมืองอื่นในปตอไป
การใชพลังงาน พลังงานจัดเปนตนทุนหลักอยางหนึ่งของบริษัทฯ แตการลดการใชพลังงานจะนํามาซึ่ง
ประโยชนที่ไดตอสิ่งแวดลอม เชน การลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุหลักของการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก บริษัทฯ มีความตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมในการ
ชวยกันยับยั้งปญหาดังกลาว และไดกําหนดไวในนโยบายเพื่อความยั่งยืน ในเรื่องที่จะจัดทําฐานขอมูลและ
รายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอสาธารณะ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษพลังงานสําหรับเหมืองทุกแหง รวมทั้งสํานักงาน ซึ่งการลดการใชพลังงานยังเปนการลดการ
กอกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเผาไหมเชื้อเพลิง อาทิ ซัลเฟอรไดออกไซด และออกไซด
ของไนโตรเจน สําหรับการทําเหมืองใตดินที่บริษัทฯ ถือหุนอยู ที่เหมืองตาหนิงและเหมืองเกาเหอ ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมีการนํากาซมีเทนที่จําเปนตองระบายออกจากชั้นถานหินกอนดําเนินการขุด
ขน ไปทําการผลิตไฟฟา เพื่อเปนการใชทรัพยากรที่คุมคา และลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกดวย
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(ข) ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ดวยลักษณะของการทําเหมืองที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใชเครื่องจักรและยานพาหนะจํานวนมาก
มีความเสี่ยงตอ
อุบัติภัยอันเกิดจากการทํางานยอมมีมากเชนกัน แมวาจะเปนเรื่องปกติสําหรับธุรกิจการทําเหมือง แตบริษัทฯ มีความ
มุงมั่นที่จะลดอัตราการเจ็บปวย การบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเกิดจากการทํางานใหเหลือนอยที่สุด โดยครอบคลุมถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูรับเหมาดวย ในป 2552 บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารและควบคุมผูรับเหมาใหมีการ
ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของโรคอันเนื่องจากการทํางาน
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมให
เปนไปตามมาตรการที่บริษัทฯ กําหนด
นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ที่
สํานักงานกรุงเทพและสํานักงานจาการตา ซึ่งมีการฝกซอมเปนประจําทุกป มีแผนปองกันและตอบสนองในภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency preparedness and response) ในทุกสถานประกอบการ และมีการฝกซอมการปฏิบัติตาม
แผนเปนประจํา เพื่อรองรับและลดผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ได
2.8 ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนไมวาจะเปนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญโดยกําหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว ดังนี้
(ก) จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนจากรัฐบาลทองถิ่น ชุมชน และบริษัทฯ เพื่อรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม
เกิดความยั่งยืน และตรงกับความตองการของชุมชนมากที่สุด
(ข) ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่มุงตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนแตละแหง ในลักษณะของการ
สรางกระบวนการมีสวนรวม
โดยยึดถือความตองการขั้นพื้นฐานที่มาจากประชาชนเปนหลักนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืนในระยะยาว (Go Together , Grow Together , Sustainability for Life)
(ค) จัดใหมีขั้นตอนการสื่อสารระหวางชุมชนและเหมือง โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนของทุกเหมืองรับผิดชอบโดยตรง
พรอมกันกับการติดตามตรวจสอบทัศนคติของชุมชน (Community Perception Survey) การจัดทํา Social
Mapping เพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน มีฐานขอมูลของชุมชนแตละแหงโดยละเอียด สําหรับการ
วางแผน และติดตามการพัฒนาในดานตางๆ ไดเต็มประสิทธิภาพ
2.9 ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟา
(ก) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ประเด็นหลักทางดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา คือ คุณภาพอากาศ ที่เปนผลจากการปลดปลอยกาซเผาไหมจาก
เครื่องกําเนิดไอน้ํา โดยมีดัชนีคุณภาพที่สําคัญ ไดแก ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และฝุนละออง
บริษัทฯ ไดมุงเนนการควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ทางประกอบดวย
(1) การปองกัน โดยเลือกใชเชื้อเพลิงที่เหมาะสม เชน ถานหินคุณภาพสูงที่มีสวนประกอบที่เปนกํามะถันต่ํา
เปนตน และ
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(2) การบําบัดหรือกําจัด โดยติดตั้งระบบดักฝุนละอองแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator) และ
ระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulphurization) ใหเปนมาตรฐานปฏิบัติในโรงไฟฟาที่บริษัทฯ ได
เขาลงทุนทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการหงสาลิกไนตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นอกจากนี้ โรงไฟฟาบีแอลซีพียังไดติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิดอยาง
ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) พรอมกันกับติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศแบบเรียลไทม (Real-time Monitoring System) จํานวน 4 สถานีรอบโรงไฟฟา รวมถึงไดจัดทําระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอม และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในป 2551 สําหรับโรงไฟฟาหลวนหนาน และ
โรงไฟฟาเจิ้งติ้ง ที่บริษัทฯ ไดถือหุนอยูในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ก็ไดจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และ
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในป 2551 และ 2552 ตามลําดับ
(ข) ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ดวยลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวของกับความรอนและความดัน โรงไฟฟาทุกแหงมีมาตรฐานดานความปลอดภัยที่
เขมงวด โดยโรงไฟฟาบีแอลซีพีไดจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนกระทั่งไดรับการรับรอง
มาตรฐาน OHSAS 18001 ตั้งแตป 2550 พรอมทั้งมีการซอมแผนฉุกเฉินฯ เปนประจําทุกป ซึ่งปที่ผานมาไมมี
พนักงานหรือผูรับเหมาไดรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน
โดยโรงไฟฟาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไดปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยที่กําหนดโดยภาครัฐอยางเครงครัด
และปที่ผานมาไมมี
อุบัติเหตุขั้นรายแรง
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบานปู จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลาน
บาท โดยบุคคลในตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถานหินที่
เหมืองบานปู (BP-1) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)”
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการผลิตและ
จําหนายถานหินทั้งในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ไดทําการขยาย
ธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดสิ้นสุดลงเมื่อเดือน
กันยายน 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจทาเรือ
และธุรกิจแร) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบป ที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน
ธุรกิจถานหิน
o เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (“BMC”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ
99.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) ไดจัดตั้งบริษัทยอยแหงใหมของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย
ในนาม บริษัท Banpu Australia Co. Pty Ltd ดวยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรียญออสเตรเลีย มูลคาหุนละ 1
เหรียญออสเตรเลีย ดําเนินธุรกิจถานหินและพลังงาน รวมถึงการขุดเจาะสํารวจการขอรับสัมปทานและดําเนินการ
ทําเหมืองถานหินและโรงไฟฟา รวมทั้งการจัดจําหนายถานหินและพลังงานในประเทศออสเตรเลีย
o เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 บริษัท Banpu China Pte. Ltd. (“Banpu China”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุน
อยูรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทตอกรมทะเบียนการคาและธุรกิจ ประเทศ
สิงคโปร (Accounting & Corporate Regulatory Authority) โดยไดทําการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว
o เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 บริษัท AACI Gaohe (BVI) Holdings Limited (“AACI Gaohe”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ที่จดในประเทศ British Virgin Islands โดยเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยออมรอยละ 100 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ผานบริษัท Asian American Coal, Inc และ บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd.)
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทตอกรมทะเบียนการคาและธุรกิจ ประเทศ British Virgin Islands (The Registrar of
Corporate Affairs of the British Virgin Islands Financial Services Commission) โดยไดทําการชําระบัญชีเสร็จ
สิ้นแลว
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ธุรกิจไฟฟา
o เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (“BPP”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ
99.99) ไดเขารวมลงนามในสัญญา Shareholders Agreement กับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(“RATCH”) และ บริษัท Lao Holding State Enterprise (“LHSE”) ซึ่งเปนวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป. ลาว”) เพื่อรวมจัดตั้งบริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ
บริษัท Phu Fai Mining Company Limited (“PFMC”) โดยทั้งสองบริษัทมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่เมืองเวียงจันทน
สปป. ลาว บริษัท HPC และ PFMC มีวัตถุประสงคที่จะดําเนินโครงการโรงไฟฟาหงสาใน สปป. ลาว โดยมี
สาระสําคัญการรวมทุนสรุปไดดังนี้
จัดตั้งบริษัท HPC เพื่อรับสัมปทานในการผลิตไฟฟา โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ แบงออกเปนหุน
สามัญ จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 10 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนการถือหุน ดังนี้ บริษัท BPP สัดสวนการถือ
หุนรอยละ 40 บริษัท RATCH สัดสวนการถือหุนรอยละ 40 และบริษัท LHSE สัดสวนการถือหุนรอยละ 20
พรอมทั้งจัดตั้งบริษัท PFMC เพื่อรับสัมปทานในการทําเหมืองถานหินลิกไนต โดยมีทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญ
สหรัฐฯ แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 5,000 หุน มูลคาหุนละ 10 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนถือหุน ดังนี้ บริษัท
BPP สัดสวนการถือหุนรอยละ 37.5 บริษัท RATCH สัดสวนการถือหุนรอยละ 37.5 และ บริษัท LHSE สัดสวน
การถือหุนรอยละ 25
o เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (“BPP”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ
99.99) และบริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) ในฐานะผูรวมพัฒนาโครงการโรงไฟฟา
พลังงานความรอนหงสา (“โครงการหงสา”) ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจโครงสรางคาไฟฟา (“Tariff MOU”)
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (“กฟผ.”) สําหรับโครงการหงสาเปนที่เรียบรอยแลว
o เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 บริษัท Hongsa Power Company Limited (“HPC”) และ บริษัท Phu Fai Mining
Company Limited (“PFMC”) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการดําเนินโครงการหงสา (ที่บริษทั ฯ ถือหุนโดย
ออมรอยละ 40 และ 37.5 ตามลําดับ ผานบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด) ไดลงนามในสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เพื่อรับสัมปทานในการผลิตไฟฟาของบริษัท HPC และเพื่อรับ
สัมปทานในการทําเหมืองถานหินลิกไนตของบริษัท PFMC ทั้งนี้สัมปทานในสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวมีระยะเวลา
25 ป นับตั้งแตวันที่เริ่มผลิตไฟฟาและถานหินเชิงพาณิชยแลว
o เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (“BPP”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99)
ไดลงนามในสัญญาซื้อหุนเพิ่มเติมในบริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวิสส จํากัด(“PGS”) จากบริษัท ซีแอลพี
เพาเวอร (เซาทอีส เอเชีย) โอเปอเรชั่น ลิมิเต็ด (“CLP-SEA”) ในจํานวน 10,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 โดยมี
มูลคาการซื้อขายประมาณ 3.35 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับประมาณ 111,454,500 บาท (โดยคํานวณตามอัตรา
แลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 33.27 บาท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2552) การลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
ดังกลาวจะมีผลทําให BPP มีสัดสวนการถือหุนใน PGS เปนจํานวนรอยละ 50 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด จาก
เดิมที่ BPP ถือหุนรอยละ 40 และมีแผนที่จะโอนกิจการทั้งหมดของ PGS ใหแกบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
(“BLCP”) ซึ่งเปนบริษัทที่ บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (“BPCP”) และบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)
(“EGCO”) มีสัดสวนการถือหุนของแตละบริษัทรอยละ 50 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด
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PGS เปนบริษัทที่ดําเนินการและซอมบํารุงโรงไฟฟา BLCP ตามสัญญา Operations & Maintenance Agreement
โดยโครงสรางผูถือหุนประกอบดวย CLP-SEA และ BPP ซึ่งเดิมทีถือหุนในสัดสวนรอยละ 60 และรอยละ 40
ตามลําดับ
o เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัท Luannan Peak Pte Ltd (“Luannan”) (ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่จดใน
ประเทศสิงคโปร โดยเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนโดยออมรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ผานบริษัท
Banpu Power Investment Co., Ltd. บริษัท Banpu Power International Ltd. และ บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด)
ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทตอกรมทะเบียนการคาและธุรกิจ ประเทศสิงคโปร (Accounting & Corporate Regulatory
Authority) โดยไดทําการชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว

อื่นๆ
o เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
กําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ใหแกผูถือหุนจํานวน 271,747,855
หุน ในอัตราหุนละ 8 บาท รวมเปนเงิน 2,173,982,840 บาท โดยจายจากกําไรที่ไดยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 25 กันยายน
2552
o เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากผล
ประกอบการประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 16 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 8 บาท เมื่อวันที่
25 กันยายน 2552 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 8 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผล
การดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 8 บาท โดยจายจากกําไรที่
ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี กําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553
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3.2 การประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท
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.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
PT.Centralink Wisesa International
BP Overseas Development Co., Ltd.(BPOD)
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
Banpu Australia Co. Pty Ltd.
Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi)
Asian American Coal Inc. (AACI)
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 Phu Fai Mining Company Limited
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
o

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (BPP)
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (BPCP)
Banpu Power International Ltd. (BPPI)
Banpu Power Investment Co., Ltd. (BPIC)
Banpu Power Development Co., Ltd.
Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd (Zhending)
Banpu Power Investment (China), 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)
Hongsa Power Company Limited
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o นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่
ตั้งอยูในประเทศไทยดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย
สวนบริษัทที่ตั้งอยูใน
ตางประเทศดําเนินการผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอย โดยกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป
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โครงสรางกลุมบานปู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป)
100.00%
Banpu Coal
Investm ent Co. Ltd.
50.00%

99.99%

95.00%

PT.Indom inco
99.99%
Mandiri

PT.Nusantara Thai
Mining Services

50.00%

Banpu Minerals
(Singapore) Pte. Ltd.

99.99%
73.72%
PT.Kitadin

PT.Indo
Tam bangraya
Megah Tbk

100.00%
Banpu Singapore
Pte.Ltd.

99.99%
PT.Trubaindo
Coal Mining

95.00%

99.99%

บริ ษั ท บ า นปู
อิ น เตอรเนชั่ น แนล จํ า กั ด

PT.Centralink W isesa
International

99.00%
PT.Bharinto
Ekatam a

100.00%
99.99%

บริ ษั ท บ านปู มิ น นอรั ล จํา กั ด

Banpu
Australia Co. Pty Ltd.

99.67%
PT.Jorong
Barutam a Greston

99.99%

บริ ษั ท ศิ ล ามณี จํ า กั ด
99.96%

บริ ษั ท ศิ ล ามณี หิ น อ อ น จํ า กั ด
100.00%

98.87%

บริ ษั ท เหมื อ งบ า นสระ จํ า กั ด

AACI Gaohe
HK Holdings

51.00%

บริ ษั ท เหมื อ งเชี ย งม ว น จํ า กั ด

บริ ษั ท บ า นปู
จํ ากั ด
(มหาชน)

99.80%

Asian Am erican
Coal Holdings, Inc.

99.99%

บริ ษั ท บ า นปู เพาเวอร จํ า กั ด

100.00%

Shanxi Asian Am ericanDaning Energy Co., Ltd.

45.00%

Asian Am erican
Coal Inc.

Shanxi G aohe
Energy Co., Ltd.
100.00%

บริ ษั ท บ า นปู พาวเวอร
อิ น เตอรเนชั่ น แนล จํ า กั ด

56.00%

100.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co.,Ltd.

บริ ษั ท บี พี โอเวอร ซี ส
ดี เวลลอปเมนท จํา กั ด .

AACI SAADEC
HK Holdings

AACI SAADEC

40.00%

100.00%

100.00%

100.00%

49.00%

Banpu Power
Investm ent Co., Ltd

100.00%
Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd

0.20%

100.00%

99.70%

Peak Pacific Investm ent
Com pany (L) BHD

บริ ษั ท บ านปู เพาเวอร
ดี เวลลอปเม น ท จํ า กั ด
99.99%

บริ ษั ท บ า นปู โคล
เพาเวอร จํ า กั ด
50.00%

บริ ษั ท พาวเวอร เจเนอเรชั่ น
เซอร วิ ส ส จํ า กั ด
40.00%
Hongsa Power
Co., Ltd

49.99%

บริ ษั ท บี แ อลซี พี
เพาเวอร จํ า กั ด

100.00%
Zouping Peak
Pte. Ltd

70.00%
Zouping Peak
CHP Co., Ltd

100.00%
Banpu Power
Investm ent (China), Ltd

100.00%
Pan-W estern Energy
Corporation LLC

12.08%

87.92%
Tangshan Banpu
Heat and Power
Co., Ltd

37.50%
Phu Fai Mining
Co.,Ltd.
7.38%
7. 61%

บริ ษั ท ผลิ ต ไฟฟ า ราชบุ รี
โฮลดิ้ ง จํ า กั ด (มหาชน)
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หมายเหตุ:
โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถือหุนที่มีนัยสําคัญ
(รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการ
รวมคา)
บริษัท AACI Gaohe (BVI) Holdings Limited. ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท และไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2552
บริษัท Luannan Peak Pte. Ltd. ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท และไดชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท Centralink Wisesa International ซึ่งเปนบริษัทยอยทางออมแหงหนึ่งในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย อยูในระหวางการดําเนินการยกเลิกกิจการ

หนา 24

3.3 โครงสรางรายได
o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑหรือบริการ
รายไดจากการขาย:
1. ถานหินในประเทศ
2. ถานหินนําเขา
3. รายไดอื่น
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายได

ป 2551
รายได
%

หนวย : ลานบาท
ป 2550
รายได
%

19 12.10
1,923 83.65
99
4.25
2,041 100.00

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

7,447
9,448

4,946
7,205

4,504
6,272

ป 2552
รายได
%

ป 2551
รายได
%

หนวย : ลานบาท
ป 2550
รายได
%

19
60
22
1,923
213
1,167
102
603
225
377
4,711

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

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

ดําเนินการ
%
ป 2552
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
99.99
CMMC
99.42
BMC
99.99
2. ถานหินนําเขา
BP
100
BMC
99.99
BPS
100
BPI
99.99
IMM
73.71
TCM
73.71
JBG
73.48
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

0.03
0.10
0.04
3.32
0.37
2.02
0.18
1.04
0.39
0.65
8.14

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

30,787 53.20
1,150 1.99
14,104 24.37
2,326 4.02
4,788 8.28
53,155 91.86
57,866 100.00

24,209 47.91 18,271 56.32
110 0.34
14,946 29.58 5,107 15.74
1,461 2.89
912 2.81
4,460 8.83 3,865 11.91
38 0.12
45,076 89.21 28,303 87.24
50,530 100.00 32,442 100.00

7,447
65,313

4,946
55,476

4,504
36,946

หมายเหตุ : 1. รายไดอื่น ประกอบดวย บริการอื่นๆ
2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย ที่มีสัดสวนการถือหุนที่นอยกวารอยละ 50
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
4.1 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 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 ( 2540 – 2570) เริ่มทําการผลิต
ในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540 ปจจุบันมี
กําลังการผลิต 13 ลานตันตอป เหมืองอินโดมินโคมี
ทาเรือขนสงที่สามารถรองรับการขนถายถานหินออก
จากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 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 2537 โดยมีอายุประทานบัตรเปนเวลา
30 ป นับจากปแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทําการผลิตในเชิง
พาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 โดยมีกําลัง
การผลิต 5 ลานตันตอป
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)
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ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือพื้นที่ที่ทําการผลิต 221 ตาราง
กิโลเมตร มีอายุประทานบัตร 30 ป ( 2542 – 2572) ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป
4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 73.71 มีพื้นที่ประทานบัตร
ทั้งหมด 53.11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอน
ตัง และอําเภอกูไตการตาเนอการา จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara, East
Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ป (2543–
2553) ปจจุบันมีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป ในป
2552 ไดเริ่มกลับมาทําการผลิตอีกครั้ง หลังจากได
หยุดการผลิตชั่วคราวตั้งแตป 2550
5) แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 72.98
และไดรับสิทธิในการทําเหมืองถานหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 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
2552 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 ธันวาคม 2552
ณ 31 ธันวาคม 2551
การ
Measured Indicated Total
Proved Probable Total
Total
Total
ถือหุน Resources
Resources Resources Reserves Reserves Reserves Resources Reserves
73.48 134.20
12.40
146.6
8.16
8.16 150.11
10.18
73.71 587.80
155.29 743.09
98.15
37.30 135.45 757.38 148.80
73.71 102.20
51.00 153.20
8.20
8.30
16.45 153.95
17.06
73.71

12.37

73.71
100.00
99.42
56.00
40.00
72.98
45.00

217.60
1.22
0.18
148.40
61.75
183.50
255.70
1,705.20

0.53

12.90

-

9.67

78.90 296.50
1.22
0.18
45.70
194.10
61.75
114.50 298.00
116.90 372.60
575.22 2,280.13

55.37
45.40
28.83
9.80
71.50
325.41

22.90
47.30
36.50
119.10
280.95

9.

12.90

9.67

78.27 302.57
1.22
0.46
92.70
88.99
28.83
63.20
46.30 298.00
190.60 311.83
606.43 2,140.62

80.00
0.12
66.60
30.28
46.30
190.88
599.88

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

o การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน
1. บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co., Ltd.
(เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) ถือหุนใน Asian American
Coal Inc. (AACI) รอยละ 100 ของหุนสามัญที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมด บริษัท AACI จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
ธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัท AACI ไดรวมทุนกับผู
ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน และผูดําเนินธุรกิจการขนสง
ทางรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน 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 2552 ประมาณ 62.3 ลานตัน เหมืองตาหนิงผลิตถานหินออกจําหนาย โดยใช
เทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized เริ่มทําการผลิตถานหินในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548
โดยมีเปาหมายการผลิตที่ 4 ลานตันตอป ผลการผลิตถานหินในป 2552 อยูที่ 4.2 ลานตัน
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นอกจากนี้ AACI ไดรวมทุนกับผูผลิตถานหินรายใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีน 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 2553 และมีกําลังการผลิต 6 ลานตันตอป
2. Banpu Mineral Company Limited (เปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ) ไดรวมทุนกับ Hebi Coal and
Electricity Co., Ltd. (HCEC) ตั้งแตป 2548 โดยถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ จัดตั้ง
บริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. (HZTM)
เพื่อดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหนายถานหินจาก
เหมืองเฮอป (Hebi)
ปจจุบันเหมืองเฮอปมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีปริมาณสํารองถานหินอยู
ประมาณ 28.8 ลานตัน และมีพื้นที่สวนขยายที่มีปริมาณสํารองประมาณ 50 ลานตัน โดยคุณภาพของถานหินจัดอยู
ในประเภท เซมิ-แอนทราไซท ผลการผลิตถานหินในป 2552 อยูที่ 1.47 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 2546 และไดเปดดําเนินการในเชิง
พาณิชยสําหรับหนวยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2549 โดยมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต สวนหนวยการ
ผลิตที่สองเปดดําเนินการไดในเดือนกุมภาพันธ 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 ในปจจุบัน RATCH
ไดลงทุนรอยละ 99.99 ในโรงไฟฟา Ratchaburi Generating Co., Ltd. ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลังผลิตรวม 3,645
เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง และไดลงทุนรอยละ 50.00 ในโรงไฟฟา บริษัท ไตรเอนเนอยี่ จํากัด
(TECO) ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลังการผลิต 700 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ไดรวม
ลงทุนรอยละ 25.00 ในโครงการโรงไฟฟา Ratchaburi Power Co., Ltd. ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี โดยมีกําลังการ
ผลิต 1,400 เมกะวัตต โดยเริ่มจายกระแสไฟฟาไดตั้งแตกลางป 2551
ในธุรกิจไฟฟาในตางประเทศ RATCH ไดเขารวมลงทุนรอยละ 25.00 ในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ซึ่งกําลัง
อยูระหวางการกอสราง ตั้งอยู ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังการผลิต 615 เมกะวัตต โดยมี
แผนจายกระแสไฟฟาขายใหกับประเทศไทย คาดวาหลังป 2554 และทาง RATCH ไดตัดสินใจเขารวมลงทุนรอยละ
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40.00 ในโครงการโรงไฟฟาถานหินลิกไนตหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังการผลิต 1,878
เมกะวัตต โดยคาดวาจะเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีแผนที่จะเริ่มกอสราง
ภายในป 2552 โดยคาดวาเริ่มจายกระแสไฟฟาใหกับประเทศไทยและบางสวนใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไดในป 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)

หยุดการผลิต

LP-2

24310/13957 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

56-1-83

10/12/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

24339/14109 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

192-2-60

06/04/56 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

24414/14475 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

200-3-74

22/12/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27420/14660 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

263-1-02

23/06/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27421/14661 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

281-1-60

23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27422/14662 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

233-3-09

23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27423/14663 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

237-2-28

23/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27436/14665 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

209-3-07

23/06/58 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27501/15020 แมทะ-สบปราบ

ลําปาง

297-3-80

30/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

หมายเหตุ : - ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต หากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ
สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใตประทานบัตรเดิมไดทันที หากประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ
- หยุดการผลิต ประทานบัตรทุกแปลงในอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ไดหยุดการผลิต แตพื้นที่ประทานบัตรเปนพื้นที่โครงการทํา
เหมืองเดียวกันกับ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
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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 Dec 2029

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

Production Stage

7,341
Hectares

Production Stage

Indominco

01PB0435

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8 May 2028

PT. Indominco Mandiri

Production Stage

Kitadin
(Embalut)

KTN 2003
0006 EP

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegara

2,973.3
Hectares

25 Feb 2013

PT. Kitadin

Production Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitadin

Production Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubaindo Coal
Mining

Production Stage

04PB0081 Barito Utara & Central &
Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

31 Jul 2010

PT.Bharinto Ekatama Construction Stage

Bharinto

หมายเหตุ:

- ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เนื่องจากปจจุบันไมมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจหรือประสบปญหาทางเทคนิคในการดําเนินการ หรืออาจไมมีวัตถุประสงคที่จะทําเหมืองตอไป หาก
บริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใตประทานบัตรเดิมไดทันที หาก
ประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ
- แหลงถานหิน Kitadin ไดหยุดทําการผลิตชั่วคราวตั้งแตตนป 2550 เนื่องจากปญหาทางเทคนิคและความไมคุมคาใน
เชิงพาณิชย แตในป 2552 ไดดําเนินการผลิตอีกครัง้ หลังจากผลการศึกษาแสดงถึงความคุมคาในเชิงพาณิชย
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4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) การตลาด
1. การตลาดธุรกิจถานหิน
1.1 ตลาดถานหินตางประเทศ
ในป 2552 ถือเปนตลาดขาลงของอุตสาหกรรมถานหิน เพราะความตองการใชถานหินไดลดลงเปนอยางมาก
จากปญหาวิกฤติการเงิน ทําใหเกิดภาวะถานหินลนตลาดขึ้น เนื่องจากการผลิตถานหินมีมากกวาความตองการ
ใชงาน ราคาถานหินไดตกลงตอเนื่องจากปกอน อยูในระดับต่ําสุดในชวงไตรมาสแรกของป 2552 อยางไรก็
ตามความตองการใชถานหินนําเขาของประเทศจีนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในครึ่งหลังของป เพราะ
ความตองการใชพลังงานของประเทศจีนยังคงเพิ่มสูงขึ้น ราคาถานหินในประเทศจีนคงอยูในระดับที่สูง ทําให
ผูใชถานหินทางตอนใตของประเทศจีนหันมานําเขาถานหินจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศอินโดนีเซีย
เพราะมีราคาต่ํากวาซื้อจากภายในประเทศ ประเทศจีนนําเขาถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอนเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนหนาถึง 140% และความตองการใชถานหินนําเขาของประเทศอินเดียไดเพิ่มสูงขึ้น ทําใหภาพรวมตลาด
ถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอนยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง
จากวิกฤติการเงินโลกที่ทําใหความตองการใชถานหินในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหดตัวลง มีผลทําใหผูผลิต
ถานหินในประเทศโคลอมเบียตองลดกําลังการผลิต และผูผลิตถานหินในสาธารณรัฐแอฟริกาใตและรัสเซียตอง
หันมาสงออกถานหินไปยังตลาดเอเชียซึ่งเปนตลาดที่มีการเติบโตสูงเพิ่มมากขึ้น จากการที่ความตองการถานหิน
นําเขาในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นและความตองการถานหินนําเขาในยุโรปชะลอตัวลง ทําใหราคาถานหินที่ทาเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ซึ่งเปนตัวแทนของราคาถานหินในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นกวาราคาถานหินที่ทาเรือริชารดเบย
(Richards Bay) ซึ่งเปนทาเรือหลักที่ใชสงถานหินไปยังยุโรป โดยบางชวงเวลามีสวนตางของราคามากกวา 10
เหรียญสหรัฐตอตัน
การเริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ ทําใหเชื่อวาจุดต่ําสุดของราคาถานหินไดผานไปแลว และ
ราคาถานหินอยูในชวงขาขึ้น และจากการที่ภูมิภาคเอเชียเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของความตองการใช
ถานหินสูงที่สุด ทําใหผูผลิตถานหินจากออสเตรเลียและอินโดนีเซียมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรเนื่องจากอยู
ใกลผูใชมากกวา
กลยุทธในการแขงขัน
ในป 2552 บริษัทฯ ไดเนนเรื่องการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเพื่อรักษาลูกคาในระยะยาว รวมไปกับการ
จําหนายถานหินไปยังตลาดที่ใหราคาดี โดยไดกําหนดกลยุทธหลักในการแขงขันไวดังนี้
o เสริมสราง “BANPU” Brand อยางตอเนื่อง
บริษัทฯ ไดเสริมสรางความแข็งแกรงของ “BANPU” Brand
โดยการเขาไปเปนผูสนับสนุนการประชุม
ถานหินโลกในที่ตางๆ อยางตอเนื่อง มีผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดรับเชิญใหไปบรรยายในการประชุม
ถานหินโลกในที่ตางๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจักของผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชถานหิน
จากทั่วโลกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการที่บริษัทฯ ไดชื่อวาเปนบริษัทผูผลิตถานหินคุณภาพดี มีความมั่นคงและ
สม่ําเสมอในการสงมอบ และมีความเปนมืออาชีพ
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o ขยายฐานลูกคา
บริษัทฯ ไดขยายฐานลูกคาไปยังประเทศจีนซึ่งเปนตลาดที่มีการเติบโตสูงที่สุดในโลก โดยการทําสัญญาซื้อ
ขายถานหินระยะสั้นและระยะยาวกับผูซื้อในจีน นอกจากนี้แลวบริษัทฯ ไดเริ่มขยายฐานลูกคาในประเทศ
อินเดียมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการถานหินของอินเดียที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคต ซึ่ง
จะทําใหบริษัทฯ ไมผูกติดกับตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป ทําใหบริษัทฯ มีความมั่นคงทางดานรายได
o การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
บริษัทฯ
ไดนําผลการสัมภาษณและการสํารวจความพึงพอใจของลูกคามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ภายในเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น
• การเพิ่มความนาเชื่อถือและความมั่นคงในการสงมอบ
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงกระบวนการขนสงและขนถายถานหินของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงและ
ความสม่ําเสมอในการสงมอบถานหินใหลูกคา โดยการปรับปรุงทาเรือบอนตัง (Bontang Coal
Terminal) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเปนทาเรือสําหรับขนถายถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ให
สามารถขนถายถานหินไดปละ 18.5 ลานตัน ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ไดเพิ่มพื้นที่กองเก็บถานหินที่ทาเรือบอนตัง ระบบการ
รับถานหินจากเรือลําเลียงเขากองสต็อก รวมไปถึงพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการใชงานของ
เรือลําเลียงถานหิน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
• การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ
บริษัทฯ
ไดปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพ
ถานหินโดยเนนเรื่องการปองกันมากกวาการแกปญหา ดังนี้
- จัดตั้งหนวยงานประสานงานดานคุณภาพ (Coal Quality Compliance Coordinator)
หนวยงานนี้จะทําหนาที่ประสานงานกับฝายผลิตและฝายตลาด เพื่อใหทราบคุณภาพถานหิน
ลวงหนาตั้งแตขั้นตอนการวางแผนทําเหมืองจนถึงการสงมอบถานหินลงเรือใหลูกคา หนวยงาน
นี้จะติดตามคุณภาพถานหินในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต การขนสง การกองเก็บที่ทาเรือ และจะ
ดําเนินการแกไขทันทีที่พบขอผิดพลาด
- ปรับปรุงพื้นที่กองสต็อก
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้น ไดทําการสํารวจกองสต็อก และทําการปรับปรุงและบดอัดพื้นที่กองสต็อก
ในสวนที่อาจจะทําใหมีสิ่งแปลกปลอมปนไปกับถานหินได นอกจากนี้ ยังไดประสานงานกับ
หนวยงานคุณภาพกลางในการตรวจสอบพื้นที่กองสต็อกกอนที่จะรับถานเขากอง เพื่อใหแนใจ
วาไมมีสิ่งแปลกปลอมอยูในพื้นที่กองถานหิน
- ติดตั้งระบบดักสิ่งแปลกปลอมที่สายพานลําเลียง
บริษัทฯ ไดติดตั้งตะแกรง (Grizzly bar) เพื่อใชดักสิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับถานหิน เพื่อ
เสริมสรางความมั่นใจใหกับระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ
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- พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคุณภาพถานหิน
บริษัทฯ ไดพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคุณภาพถานหิน (Worksheet Integration) มาชวยใน
การทํางานของหนวยงานประสานงานดานคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทํา
ใหระบบการควบคุมคุณภาพทําไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น
• การปรับปรุงฐานขอมูลลูกคาใหทันสมัย
บริษัทฯ ไดปรับปรุงฐานขอมูลลูกคาใหทันสมัย ครอบคลุมถึงขอมูลทางดานเทคนิคและขอมูลที่จะใช
ในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อนํามาใชในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับสถานการณการตลาดในแตละชวงเวลา และตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรง
ตามความตองการของลูกคาแตละราย
• การเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ
นอกจากบริษัทฯ จะไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการติดตามการผลิต การขนสงถานหิน และการ
ออกเอกสารตางๆ เชน ใบแจงหนี้ (Invoice) การคํานวณราคา รวมถึงขอมูลดานคุณภาพถานหินมาใช
แลว หนวยงานประสานงานดานคุณภาพที่ไดจัดตั้งขึ้นมาใหมยังทําใหบริษัทฯ สามารถตอบขอ
รองเรียนตางๆ จากลูกคาไดเร็วขึ้น และการทํางานในเชิงรุก เนนการปองกันมากกวาการแกปญหา
ทําใหลดขอผิดพลาดตางๆ ลงไดมาก จะเปนการชวยลดตนทุนและเวลาทางดานการติดตอสื่อสารของ
ลูกคาลง
• การเชิญลูกคามาเยี่ยมชมเหมืองของบริษัท
บริษัทฯ ไดมีการเชิญผูบริหารระดับสูงของลูกคารายใหญเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหลูกคา
มีความเขาใจในกระบวนการผลิต การขนสง และการควบคุมคุณภาพ และเปนการ Update ขอมูล
สถานการณลาสุดของบริษัทฯ ใหลูกคารับทราบ ทําใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือจากลูกคามากขึ้น
นอกจากนี้ยังเปนการกระชับความสัมพันธกับลูกคาใหดียิ่งขึ้นอีกดวย
• การสนับสนุนทางดานเทคนิค
บริษัทฯ ไดวาจางผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการใชงานถานหิน (Coal Utilization Expert) ในการ
ใหคําแนะนําและชวยเหลือลูกคาในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานถานหินของบริษัทฯ อันจะเปน
การชวยลูกคาลดตนทุนการใชถานหินลง
o การสรางมูลคาเพิ่ม
บริษัทฯ ไดนําถานหินที่มีคุณภาพปานกลาง แตมีปริมาณกํามะถันและขี้เถาต่ํา มาผสมกับถานหินที่มี
คุณภาพสูง ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีที่สามารถขายในตลาดที่ใหราคาสูงได ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณ
ผลิตภัณฑที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น
o มุงเนนสรางฐานลูกคาระยะยาว (Focus on Long Term Customer)
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว ทําใหบริษัทฯ มีลูกคาประจําอยู
เปนจํานวนมาก ครอบคลุมปริมาณถานหินสวนใหญของยอดขายของบริษัทฯ ถึงแมลูกคาบางรายจะไมมี
การทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับบริษัทฯ แตก็ซื้อถานหินของบริษัทฯ ตอเนื่องตลอดมา บริษัทฯ
ยังคงเนนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตอไป ผานกิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล
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ภาวะตลาดถานหิน การเชิญลูกคามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การสงเจาหนาที่ออกไปสัมภาษณและรับ
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคา การใหความชวยเหลือลูกคาทางดานเทคนิค เปนตน เพื่อให
บริษัทฯ มีความใกลชิดกับลูกคามากขึ้น
คูแขงขันที่สําคัญ
คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกาใต และรัสเซีย
นโยบายดานราคา
บริษัทฯ ตั้งราคาขายตามราคาตลาดในขณะนั้น โดยทั่วไปบริษัทฯ ไดมีการตกลงราคาซื้อขายถานหินกับ
ลูกคาแตละรายปละ 1 ครั้ง โดยมีการกระจายการตกลงราคาออกไปอยูในชวงตางๆ ของปขึ้นอยูกับสัญญา
ที่ทําไวกับลูกคา ที่มีทั้งแบบราคาคงที่ และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลกหรือที่เรียกวา Index
Link การขายแบบราคาคงที่จะเปนการประกันรายไดของบริษัทฯ และลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคาถานหินในตลาดโลก บริษัทฯ ไดปรับสัดสวนการขายแบบราคาคงที่และราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ราคาตลาดโลก ใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น ทําใหราคาขายถานหินของบริษัทฯ ในปที่ผานมา
ยังคงอยูในระดับสูง ทั้งที่ราคาถานหินในตลาดโลกปรับตัวลงคอนขางมาก
ลักษณะของลูกคา
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญ ที่มีความตองการใชถานหินในการผลิต
กระแสไฟฟาเปนจํานวนมาก ซึ่งไดกระจายอยูในประเทศตางๆ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน จีน มาเลเซีย
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจําหนายถานหินใหกับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ปโตรเคมี กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ เปนตน บริษัทฯ คงเนนลูกคากลุม
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการแนนอนและมีอัตราการเติบโตสูง แตบริษัทฯ คง
ขายถานหินบางสวนใหกับกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ
เพื่อกระจายฐานลูกคาของบริษัทฯ
ไปหลายๆ
อุตสาหกรรม และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาไว
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ในการจําหนายถานหินใหลูกคา บริษัทฯ มีการเสนอขายตรงใหกับลูกคาและการขายผานตัวแทนจําหนาย
(Agent) การขายตรงใหกับลูกคามักจะเปนการขายในประเทศที่บริษัทฯ มีสํานักงานตั้งอยู เชน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ประเทศไทย แตในประเทศที่ไมมีสํานักงานตั้งอยู บริษัทฯ จะใชตัวแทนจําหนาย (Agent) ใน
ประเทศนั้นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา รวมทั้งดําเนินการดานเอกสาร นอกจากนี้ ยังเปน
ผูชวยบริษัทฯ ในการหาขอมูลสถานการณพลังงาน ถานหิน ลูกคา และคูแขงขันในประเทศเหลานั้น ให
บริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการขายผานบริษัทเพื่อการคา (Trading
Company) เพื่อใชในการเขาถึงลูกคาเปาหมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของ
บริษัทฯ
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1.2 ตลาดถานหินในประเทศไทย
ถึงแมภาพรวมความตองการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมในชวง 10 เดือนแรกของป 2552 ลดลงประมาณ
รอยละ 5.2 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา แตการนําเขาถานหินจากตางประเทศในชวง 10 เดือนแรกของ
ป 2552 กลับเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 ทั้งนี้เพราะไดมีผูคาถานหินรายยอยเพิ่มขึ้นหลายราย แตละรายมีสถานที่กอง
เก็บถานหินของตัวเอง และไดมีการนําถานหินเขามากองเก็บไว ประกอบกับผูคาถานหินขนาดกลางยังคงนํา
ถานหินเขามา ทั้งๆ ที่มีถานหินในสต็อกอยูเปนจํานวนมาก สาเหตุที่ผูคาถานหินขนาดกลางตองนําถานหินเขา
มาเพิ่ม เพราะราคาถานหินในตลาดโลกไดลดลงอยางมาก และถานหินที่คางอยูในสต็อกเปนถานหินที่มีตนทุน
สูง จึงตองนําถานหินที่มีตนทุนต่ํากวามาผสม เพื่อใหตนทุนถานหินลดลง จึงเปนเหตุใหการนําเขาถานหินสูงกวา
ปที่แลวในขณะที่การใชถานหินลดลง แตถานหินที่นําเขาสวนใหญไดเก็บสต็อกไวที่คลังสินคาของผูคาถานหิน
และไมไดขายไปใหผูใช การเพิ่มขึ้นของผูคาถานหินทําใหการแขงขันในตลาดโรงงานขนาดเล็กรุนแรงขึ้น สําหรับ
ผูใชถานหินรายใหญ เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และโรงงานที่ใชหมอไอน้ําขนาดใหญ มีศักยภาพที่จะนําเขา
ถานหินมาจากตางประเทศโดยตรง หรือซื้อจาก supplier รายใหญ
กลยุทธในการแขงขัน
ถานหินผลิตในประเทศไทย
ถานหินที่บริษัทฯ ผลิตในประเทศไทย จะจําหนายใหกับลูกคาประจําของบริษัทฯ ที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจมาอยางยาวนาน โดยถานหินสวนใหญจะขายภายใตสัญญาซื้อขายระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ จะเนนใน
เรื่องการผลิตถานหินใหไดคุณภาพและปริมาณเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับลูกคา โดยเนนในเรื่องการ
ใหบริการหลังการขาย การสงมอบที่ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
• บริษัทฯ มีความสัมพันธใกลชิดกับลูกคามาอยางยาวนาน
และไดแสดงใหลูกคาเห็นวาตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอพันธะสัญญาตางๆ ที่มีตอลูกคาทั้งในเรื่องของการ
ผลิตถานหินที่ตรงกับความตองการองลูกคาทั้งปริมาณและคุณภาพ และการสงมอบที่ตรงตอเวลา ทํา
ใหไดรับความไววางใจจากลูกคาในการรับซื้อถานหินนําเขาจากตางประเทศไปใชอยางตอเนื่อง
• บริษัทฯ มีแหลงถานหินของบริษัทฯ เองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหไดรับความเชื่อถือจาก
ลูกคาในดานของความมั่นคงในการสงมอบ
ทําใหบริษัทฯ มีความพรอมในการทําสัญญาซื้อขาย
ถานหินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• บริษัทฯ ไดเชิญลูกคาไปเยี่ยมชมเหมืองของบริษัทฯ ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นตอลูกคาวาบริษัทฯ
มีถานหินเพียงพอตอความตองการของลูกคาทั้งในเรื่องของปริมาณ
คุณภาพ และความมั่นคงในการสงมอบในระยะยาว
• เนนลูกคาระยะยาว
บริษัทฯ คงใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว โดยการเสาะแสวงหา
ปริมาณสํารองถานหินเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคาจะมีถานหินใชอยางเพียงพอและ
ตอเนื่องตลอดไป นอกจากนี้บริษัทฯ จัดใหมีทีมงานออกไปใหความรูกับลูกคาทั้งทางดานเทคนิคและ
ภาวะตลาดถานหินเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาไวอยางตอเนื่อง
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• คลังสินคา (Coal Distribution Center)
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคลังสินคาเพิ่มขึ้นอีก 1 แหง เพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดทั่วถึงมากขึ้น โดย
คลังสินคาของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้น จะใชในการกองเก็บถานหินที่นําเขามาจากตางประเทศ กอนที่จะ
กระจายไปยังลูกคาในลักษณะทยอยสงมอบใหลูกคา ทั้งนี้เพื่อเปนการลดภาระในการจัดการเรื่องการ
กองเก็บสต็อกถานหินรวมทั้งชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใชคลังสินคา
เปนที่ปรับปรุงคุณลักษณะถานหิน
ทั้งในเรื่องของการคัดขนาดและคาความรอนใหมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการใชงานของลูกคาแตละราย โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนเรื่องการสงมอบที่ตรงเวลา การ
ควบคุมคุณภาพถานหินใหตรงตามขอกําหนดของลูกคา
รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ให
เปนไปตามขอกําหนดของการรักษาสภาพแวดลอม
และดูแลเรื่องผลกระทบตอชุมชนในบริเวณ
ใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในเรื่องการสงมอบในระยะยาว
คูแขงขันที่สําคัญ
ถานหินในประเทศ ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม
จํากัด ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซิเมนตไทย) และผูผลิตรายยอย
ถานหินนําเขาจากตางประเทศ ในปที่ผานมาจํานวนผูคาถานหินที่นําถานหินเขามาจําหนายในประเทศไทย
มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยมีผูคารายใหญประมาณ 15 ราย ผูคาถานหินที่มีแหลงถานหินของตนเองมีเพียงไมกี่
ราย ผูคาสวนใหญจะเปนบริษัทเพื่อการคา (Trading Company) จะทําในลักษณะซื้อมา ขายไป ไมมี
แหลงถานหินเองทําใหมีปญหาเรื่องความไมแนนอนในการสงมอบและความสม่ําเสมอของคุณภาพถานหิน
แตจากการที่ความตองการใชถานหินนําเขาเพิ่มขึ้นสูงมาก จึงเปนโอกาสใหมีผูคารายใหมเขามาทําธุรกิจนี้
เพิ่มขึ้น
นโยบายดานราคา
ถานหินผลิตในประเทศไทย
เนื่องจากปริมาณสํารองถานหินในประเทศมีปริมาณจํากัด และสวนใหญไดทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับ
ลูกคารายใหญไวหมดแลว ดังนั้นราคาจําหนายถานหินในประเทศจึงเปนราคาที่ผูกพันตามสัญญาระยะ
ยาว สําหรับลูกคารายยอย จะมีการปรับราคาจําหนายในทิศทางเดียวกับแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลก
ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศจะเปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยจะขึ้นอยูกับชวงเวลาที่
เสนอขายใหลูกคา โดยการทําสัญญาซื้อขายกับลูกคามีทั้งสําหรับการสงมอบเปนครั้งๆ หรือสําหรับ
ระยะเวลาหนึ่งปหรือระยะเวลามากกวาหนึ่งป ขึ้นกับความตองการของลูกคา การจําหนายถานหินนําเขา
สวนใหญบริษัทฯ จะทําการขนสงใหลูกคา ดังนั้นราคาที่เสนอขายจึงรวมคาระวางเรือไวดวย บริษัทฯ จะทํา
สัญญาเชาเรือเดินสมุทรใหเพียงพอสําหรับการขนสงถานหินตามปริมาณและระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
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ลักษณะของลูกคา
ลักษณะของลูกคาโดยรวมอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปน
1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งใชถานหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต และนับเปนกลุมผูใชถานหินกลุมใหญ
ที่สุดของภาคเอกชนในประเทศไทย ลูกคาในกลุมนี้มีจํานวนนอยราย
แตละรายจะมีความตองการใช
ถานหินในปริมาณมาก
2) โรงไฟฟาถานหินภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) หรือผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
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
2. การตลาดธุรกิจไฟฟา
2.1 การตลาดธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําบาง ทําใหจําหนายไฟฟาและไอน้ําไดต่ํากวา
เปาหมายในครึ่งปแรก แตตลาดก็ไดฟนคืนกลับมาในครึ่งปหลัง บริษัทฯ ไดบริหารการผลิตไฟฟาไปตาม
ภาวการณของตลาด ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจทําใหความตองการใชไฟฟาภาครวมอยูในภาวะที่ลดลง
เปนผลใหปริมาณการผลิตและจําหนายทั้งปต่ํากวาป 2551 ที่ผานมา แตทั้งนี้บริษัทฯ ไดเนนการบริหารตนทุน
การผลิต โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งไฟฟาและไอน้ําชดเชยยอดขายที่ลดลง ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนิน
ธุรกิจเปนไปไดดวยดีอยางตอเนื่อง
สําหรับสถานการณถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2552 นั้น ราคาถานหินเฉลี่ยอยูในระดับคอนขาง
คงที่ แตไดปรับตัวสูงขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 ที่เปนชวงฤดูหนาว ซึ่งเปนชวงที่ความตองการใชเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น
ในสวนของบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธการจัดซื้อถานหินไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น กลาวคือ กอนที่ราคาถานหิน
จะปรับตัวขึ้นในชวงฤดูหนาว บริษัทฯ ไดเริ่มสํารองถานหินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อบริหารตนทุนเชื้อเพลิงใหอยู
ในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะทําได
การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management)
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนอยางตอเนื่อง ทั้งการ
ไฟฟาสวนทองถิ่นที่เปนผูรับซื้อไฟฟาและลูกคาไอน้ํา
โดยมีความยืดหยุนใหลูกคาที่ไดรับผลกระทบจาก
วิกฤตการณการเงินโลกตามความเหมาะสม มีการติดตามภาวะธุรกิจอันเปนหนึ่งในมาตรการลดความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ตลอดจนการเขาไปชวยลูกคาบางรายในการเสนอแนะและปรับปรุงวิธีการบริหารงาน จนทําใหลูกคา
สามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรักษาความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาล
ทองถิ่น รวมทั้งใหความรวมมือกับหนวยราชการและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีของภาครัฐ จนไดรับการยอมรับวา
เปนบริษัทตัวอยางในทองถิ่นที่ตั้งอยู
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2.2 ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปจจุบันบริษัทฯ ไดรวมลงทุนกับบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และรัฐบาลลาวผานรัฐวิสาหกิจ
ลาวในการจัดตั้งบริษัทรวมทุน 2 บริษัทคือ Hongsa Power Co., Ltd. และ Phu Fai Mining Co., Ltd. ซึ่งไดรับ
สัมปทานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน โดยใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ณ ตอนเหนือของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 1,878 เมกะวัตต โดยจะจําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบางสวนใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในป
พ.ศ. 2558 ปจจุบันอยูในขั้นตอนการเจรจาสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟา
2.3 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
คูแขงขันที่สําคัญ
ผูผลิตไฟฟารายใหญในประเทศ ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) และบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ผูผลิตไฟฟาและนักลงทุนจากตางประเทศ

(ข) ภาวะการแขงขัน
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมถานหิน
ถานหินเปนแหลงพลังงานที่มีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยที่มีราคาถูกที่สุด
ถานหินที่นํามาใชงานจะแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ ไดแก ถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน หรือที่เรียกวา
Steam Coal / Thermal Coal และถานหินที่ใชในการถลุงเหล็ก หรือที่เรียกวา Coking Coal ถานหินที่ใชสวนใหญจะ
เปนถานหินประเภทที่ใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอน โดยมีปริมาณการใชประมาณ 86% ของปริมาณถานหินที่ใชกันทั้ง
โลก สวนใหญจะใชในโรงไฟฟาเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
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o การคาถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน (Steam Coal/Thermal Coal) ในตลาดโลก

ป 2552 ความตองการใชถานหินในหลายประเทศได
หดตัวลง เนื่องจากวิกฤติการเงินโลก โดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาแลว อยาง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุน ซึ่งไดรับผลกระทบจากวิกฤติคอนขางรุนแรง แต
ประเทศจีนยังคงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใน
ระดับสูง ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินก็
ตาม ประเทศจีนมีการนําเขาถานหินเพิ่มขึ้นมาก โดย
เพิ่มขึ้นมากกวา 40 ลานตัน เมื่อเทียบกับป 2551 ทําให
ครอบคลุมปริมาณถานหินนําเขาที่หดตัวลงของประเทศ
ตางๆ ทั้งหมด ในขณะเดียวกันการนําเขาถานหินของ
ประเทศอินเดียก็ไดเพิ่มขึ้นมาก ทําใหภาพรวมการคา
ถานหินยังคงมีการขยายตัวอยู
ปริมาณการนําเขาถานหิน ในป 2552 มีปริมาณรวม
ประมาณ 695 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 2% เปนผล
มาจากความตองการใชถานหินในประเทศจีนและ
ประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้น
จึงทําใหราคาถานหินใน
ในขณะที่ราคาถานหินใน
ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น
ตางประเทศปรับตัวลง
พรอมกับคาระวางเรือที่ได
ปรับตัวลดลง ทําใหผูใชถานหินทางภาคใตของประเทศ
จีนหันมานําเขาถานหินจากตางประเทศมากขึ้น เพราะ
มีตนทุนที่ถูกกวา ในขณะที่การผลิตถานหินในประเทศ
อินเดียไมสามารถตอบสนองความตองการใชถานหินที่
เพิ่มขึ้นมากได ทําใหอินเดียตองเพิ่มการนําเขาถานหิน
จากตางประเทศ
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ในดานการสงออกถานหินในป 2552 คาดวาจะมีปริมาณรวมประมาณ 696 ลานตัน ใกลเคียงกับปที่ผานมา
ประเทศอินโดนีเซียยังคงเปนประเทศผูสงออกรายใหญที่สุด มีปริมาณการสงออกกวา 225 ลานตัน รองลงมาคือ
ประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการสงออกประมาณ 136 ลานตัน การสงออกของโคลอมเบียและสหรัฐอเมริกาลดลง
จากปกอนหนานี้ เนื่องจากความตองการใชถานหินในสหรัฐอเมริกาและยุโรปหดตัวลง ในขณะที่การสงออกของ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต มีปริมาณใกลเคียงกับปที่แลว เพราะไดขยายตลาดมายังภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปนตลาดที่มีการ
เติบโตสูง และการสงออกของประเทศจีนก็ไดลดลงเปนอยางมาก เพราะความตองการใชถานหินในประเทศสูงขึ้น
ในขณะที่ราคาถานหินระหวางประเทศไมดึงดูดใหผูผลิตจีนทําการสงออกถานหิน
Historical of world thermal coal exports by countries
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ราคาซื้อขายถานหินตามสัญญาซื้อขายถานหิน
ระยะยาวระหวางผูใชถานหินในประเทศญี่ปุนกับผูผลิต
ถานหินหลักในประเทศออสเตรเลีย (Australia-Japan
Reference Price) ไดมีการตกลงราคาซื้อขายสําหรับ
การสงมอบป 2552 (เมษายน 2552 ถึง มีนาคม
2553) ไวที่ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐตอตัน ปรับตัว
ลดลงจากปกอนถึง 44% ในขณะที่ราคาสงออกถานหิน
(FOB) ในตลาดจร (Spot market) จากทาเรือนิวคาส
เซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ในป 2552 ได
ปรับลดลงมาแตะระดับต่ําสุดที่ใกล 60 เหรียญสหรัฐตอตัน และแกวงตัวอยูในระดับ 60-80 เหรียญสหรัฐตอตัน เกือบ
ตลอดทั้งป 2552 ในชวงปลายป 2552 เกิดสภาพอากาศหนาวเย็นมากในประเทศจีน เกาหลีใต อินเดีย ทําใหราคา
ถานหินในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราคาสงออกถานหิน (FOB) ในตลาดจร (Spot market) ที่ทาเรือ
นิวคาสเซิล (Newcastle) ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม
สําหรับตลาดถานหินในป 2553 คาดวามีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง จากการเริ่มฟนตัวทางเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศที่เคยไดรับผลกระทบจากวิกฤติการเงินในปที่ผานมา ซึ่งจะทําใหความตองการใชถานหินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในเอเชีย ในขณะที่ความตองการใชถานหินในประเทศผูสงออกหลักอยางประเทศอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ซึ่งจะทําใหการขยายตัวของการสงออกของประเทศอินโดนีเซียมีจํากัด
จากการแลวเสร็จของโรงไฟฟาหลายโรง
เพราะตองเก็บถานหินไวใชภายในประเทศ
ในขณะที่ความตองการใชถานหินของอินเดียจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สงผลใหภาวะตลาดถานหินมีความตึงตัวกวาปที่ผานมา
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o การคาถานหินในประเทศไทย
ความตองการใชถานหินในภาคเอกชนของประเทศไทยในชวง 10 เดือนแรกของป 2552 ชะลอตัวลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีความตองการใชถานหินรวม 14.81 ลานตัน ลดลง 5.2% จากชวงเดียวกัน
ของปกอน ในจํานวนนี้เปนถานหินที่ผลิตในประเทศ 1.82 ลานตัน ลดลงจากปกอน 6.7% เนื่องจากแหลงถาน
หินภายในประเทศไดทยอยปดตัวลง และเปนถานหินนําเขา 14.25 ลานตัน ลดลง 5%
10 MONTH
2548

2549

2550

2551

2551

2552

Growth
2549

Domestic coal

4.48

3.04

2.16

2.12

1.96

Imported coal

8.57

11.21

14.41

15.98

13.67

12.98

30.9%

13.05

14.25

16.57

18.10

15.63

14.81

9.2%

Total

2550

2551

1.82 -32.2% -28.9%

2552 (10 MONTH)

-1.6%

-6.7%

28.5%

10.9%

-5.0%

16.3%

9.2%

-5.2%

ในป 2553 คาดวาปริมาณความตองการใชถานหินในประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้น จากการคาดการณวาจะมีการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหความตองการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันมี
โรงงานขนาดเล็กหลายโรงงานไดดัดแปลงเครื่องจักร โดยเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงมาใชถานหินเปน
เชื้อเพลิง เพื่อลดตนทุนพลังงานเพราะถานหินมีราคาตอหนวยพลังงานที่ต่ํากวา แตปริมาณการใชถานหินของ
กลุมนี้มีไมมากนัก
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมไฟฟา
o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2552 ยังมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึน้
จากป 2551 ถึงแมในชวงไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณการเงินของโลก
ทําใหปริมาณความตองการใชไฟฟาในภาครวมยังมีอัตราการเจริญเติบโตในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2551
แตในชวงไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ความตองการใชไฟฟารวมไดกลับมาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
เริ่มที่จะฟนตัวจากแผนการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในการใหเงินสนับสนุนตอโครงการสาธารณูปโภคตางๆ
รวมถึงการกระตุนการบริโภคภายในของประเทศเอง อัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใชไฟฟาในประเทศมี
ดังนี้

อัตราการเจริญเติบโตของการใชไฟฟารวม
อัตราการเจริญเติบโตการใชไฟฟาของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจริญเติบโตของกําลังการผลิต
กําลังการผลิตรวม

หนวย

2552

2551

2550

รอยละ
รอยละ

6.0
4.2

5.2
3.8

14.4
15.7

รอยละ
เมกะวัตต

10.2
874,073

11.1
792,530

14.7
713,290
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o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO))
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจไทยใน
ป 2552 หดตัวรอยละ 3.0 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงเมื่อปลายป 2551 ตอเนื่อง
มาจนถึงป 2551 สงผลใหการสงออกและการทองเที่ยวไทยหดตัวลงมาก
อยางไรก็ตามแมวาเศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
แตปริมาณการใชไฟฟารวมทั้ง
ประเทศยังอยูที่ระดับ 134,489 กิกะวัตตชั่วโมง ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.1 โดยการใชไฟฟาชะลอ
ตัวตั้งแตปลายป 2551 และยังคงลดลงจนถึงกลางป 2552 หลังจากนั้นการใชไฟฟาไดปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2552 เปนตนมา ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและการสงออก สวนความตองการไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น
ณ วันที่ 24 เมษายน 2552 ที่ระดับ 22,596 เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของป 2551 ซึ่งอยูที่
ระดับ 22,568 เมกะวัตต โดยการใชไฟฟาในเขตนครหลวงอยูที่ระดับ 41,733 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลงรอยละ 1.2
เขตภูมิภาค 89,973 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8
การใชไฟฟาในรายสาขาป 2552 สาขาอุตสาหกรรมใชไฟฟาลดลงจากป 2551 เพียงรอยละ 1.1 สาขาธุรกิจ
ลดลงรอยละ 1.6 และอื่นๆ ลดลงรอยละ 2.3 ในขณะที่บานและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 สาขาเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4
ในสวนของการผลิตไฟฟา กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาในป 2552 อยูที่ 29,191 เมกะวัตต ปริมาณการผลิตและ
การรับซื้อของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในป 2552 มีจํานวน 148,090 กิกะวัตตชั่วโมง ลดลง
จากปกอนรอยละ 0.1 โดยมีสัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ดังนี้ จากกาซธรรมชาติรอยละ 70
จากลิกไนต/ถานหินรอยละ 21 จากพลังน้ํารอยละ 5 นําเขาและอื่นๆ รอยละ 3 และจากน้ํามันรอยละ 1 โดยคา
เอฟที ในป 2552 มีการปรับตัวขึ้นเพียงครั้งเดียวในงวดแรกโดยเพิ่มขึ้น14.85 สตางค/หนวย จากเดิมในรอบปที่
ผานมา (ตุลาคม – ธันวาคม 2551) อยูที่ 77.70 สตางคตอหนวย เปน 92.55 สตางค/หนวย
สําหรับการใชไฟฟาในป 2553 คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 4.0 โดยการใชไฟฟาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะ
ปรับตัวสูงขึ้นตอเนื่องจากปลายป 2552 เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว และการสงออกขยายตัว การผลิตไฟฟา
จากกาซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นมากเพราะราคาต่ําเมื่อเทียบกับน้ํามัน
และปริมาณกาซธรรมชาติในประเทศมี
เพียงพอ นอกจากนี้มีโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเขาระบบ ไดแก โรงไฟฟาพระนครเหนือ 700 เมกะวัตต สําหรับ
การนําเขานั้นมีการนําเขาไฟฟาจากโครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 920 เมกะ
วัตต ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังน้ําและน้ํามันเตาจะลดลงตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา (Power
Development Plan : PDP) ของ กฟผ.
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4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
1. สถานที่ตั้งของเหมืองถานหินและโรงไฟฟา
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 2550 – 2552 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.
2552
2551
2550

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

13,000
12,462
95.86
16.10

13,000
10,734
82.57
-6.35

13,000
11,462
88.17
11.51

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

5,500
5,184
94.25
13.80

5,500
4,506
81.93
26.72

5,000
3,556
71.12
-15.79

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

3,000
3,181
106.03
30.96

3,000
2,429
80.97
-7.68

3,000
2,631
87.70
-18.29

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

2,000
662
33.10
100

2,000
-

2,000
35
1.75
-97.85

พันตัน
พันตัน
รอยละ
รอยละ

72
n/a
n/a

2,000
375
18.75
-67.50

3,000
1,154
57.70
-54.85

หมายเหตุ: - ถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Jorong, Indominco, Kitadin, Trubaindo)
- ถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย (LP-2, CMMC) บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทัง้ 2 เหมือง
เนื่องจากปริมาณสํารองไดหมดลง
- แหลงถานหิน Kitadin ไดหยุดทําการผลิตชั่วคราวตั้งแตตนป 2550 เนื่องจากปญหาทางเทคนิคและความไม
คุมคาในเชิงพาณิชย แตในป 2552 ไดดําเนินการผลิตอีกครั้ง หลังจากผลการศึกษาแสดงถึงความคุมคาใน
เชิงพาณิชย
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บริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาและปริมาณการผลิตไฟฟาในชวงป 2550 – 2552 ดังนี้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2552

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2551

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2550

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

805,030
527,286
65.50
-13.78

836,508
611,549
73.11
-1.74

816,509
622,383
76.22
5.36

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

401,208
263,825
65.75
-8.04

411,110
286,898
69.79
-24.60

412,888
380,523
92.16
24.04

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

845,987
606,076
71.64
14.34

870,350
530,045
60.90
-11.03

657,575
595,740
90.60
42.34

เมกะวัตต-ชั่วโมง
เมกะวัตต-ชั่วโมง
รอยละ
รอยละ

10,512,505
10,018,127
95.30
(8.71)

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

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

หนวย
โรงไฟฟา Luannan
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริมาณการผลิตจริง**
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
โรงไฟฟา Zhengding
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริมาณการผลิตจริง**
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
โรงไฟฟา Zouping
กําลังการผลิตเต็มที่*
ปริมาณการผลิตจริง**
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต
โรงไฟฟาบีแอลซีพี
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
อัตราการใชกําลังการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต

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

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
• บริษัทฯ ดําเนินการผลิตถานหินจากเหมืองถานหินของบริษัทฯ เองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทั้ง 4 เหมือง ไดแก
เหมืองอินโดมินโก (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) และเหมืองโจรง (Jorong) และแหลงผลิต
ถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เหมือง ไดแก เหมืองตาหนิง (Daning) และเหมืองเฮอป (Hebi)
•

ในการจัดหาแหลงถานหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถานหินที่อยูในความครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสํารวจแหลงถานหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา

หนา 48

บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานจัดซื้อถานหินขึ้นมาเพื่อทําการซื้อถานหินจากบริษัทอื่นมาจําหนายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบสนองความตองการของลูกคา และเปนการเพิ่มความมั่นคงในการสง
มอบถานหินของบริษัทฯ
4. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินคาที่ผลิต
บริษัทฯ ไดตกลงขอกําหนดคุณสมบัติของถานหินกับลูกคาแลว ขอมูลคุณสมบัติของถานหิน เชน คาความรอน คา
กํามะถัน และคาความชื้น เปนตน จะถูกสงไปใหหนวยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ
ตามขอกําหนด บริษัทฯ จะทําการสุมตรวจคุณภาพถานหินที่ผลิตในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตตั้งแตที่เหมืองจนถึงลาน
กองเก็บถานหินที่ทาเรือกอนสงมอบแกลูกคา เพื่อใหแนใจวาถานหินที่เตรียมพรอมสงมอบใหลูกคามีคุณสมบัติตรง
ตามขอตกลง
และในการสงมอบสินคาแตละครั้งตองมีผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคา
เพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ บริษัทฯ จึงไดรับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
•

(ข) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการผลิต
การขุดเปดหนาดินและเปลือกดิน เพื่อนําเอาถานหินขึ้นมาเขาขบวนการคัดแยก บดยอย ลาง กองเก็บ และขนสง ทั้ง
เหมืองใตดิน (Under ground mine) และเหมืองเปด (Open pit mine) สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย การจัดการแกไขปองกันและบรรเทาประเด็นปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองครอบคลุมตั้งแต
ระยะเริ่มแรกของโครงการ ไปถึงระยะสุดทายของการทําเหมือง รวมถึงการติดตามตรวจสอบภายหลังการปดเหมือง
ซึ่งระบบบริหารจัดการนั้น นอกจากครอบคลุมเจาหนาที่และพนักงานของบริษัทฯแลว ยังรวมถึงถึงการทํางานของ
ผูรับเหมาดวย
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 นอกจากนั้นยังมีกาซออกไซดของซัลเฟอรและไนโตรเจน (SOx และ NOx) ที่เกิดขึ้นจาก
การลุกไหมตัวเองของถานหิน (Spontaneous combustion)
o อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การขนสง และอุบัตภิ ัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
ระบบบริหารจัดการและการแกไข
o ควบคุมดําเนินตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ตรวจสอบ และตรวจประเมิน (Monitoring and Auditing)
การปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดแนบทายใบอนุญาตทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
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o การวางแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พรอมศึกษากรอบการปฏิบัติของแผนการปดเหมือง
(Mine Closure Plan) โดยเนนประเด็นปญหาที่สําคัญ เชน การศึกษาวางแผนการจัดการน้ํา (Water
Management) ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ การเก็บขอมูลของชั้นดินที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ําเปนกรด
(Acid Mine Drainage) ควบคูไปกับการเก็บขอมูลดานธรณีวิทยาดานถานหิน เพื่อวางแผนการทําเหมืองที่
มีแผนงานการปองกันการเกิดน้ําเปนกรด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Contractor’s
o ระบบการควบคุมผูรับเหมาในดานสิ่งแวดลอม
Environment Health and Safety Management) เนื่องเพราะการผลิตของเหมืองถานหินของบริษัทฯ
กวารอยละ 80 ดําเนินการโดยผูรับเหมา
o ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยรายเดือน
(Performance
Reporting System : PRS) ปจจุบันไดมีการรวบรวมขอมูล และรายงานตอคณะกรรมการการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื่อการเฝาระวังปองกัน และบริหารจัดการการควบคุมมลพิษ และอุบัติภัย
อาชีวอนามัยและความ
o ดําเนินการจัดทําคูมือและแนวทางการปฏิบัติงานดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ปลอดภัย ที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานผลิตนําไปปรับใชในการ
ปองกันและลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
o สงเสริมใหมีการจัดทําระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001)
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ในแตละหนวยการผลิต เพื่อให
เกิดการจัดการอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบภายใน และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
o จัดทําแผนแมบทสําหรับการปดเหมือง และติดตามตรวจสอบสถานภาพของการดําเนินงานเปนประจําทุกป
เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการในดานสิ่งแวดลอม มีความเหมาะสมตอสภาพพื้นที่และชุมชนมากที่สุด
ผลการปฏิบัติจริงในรอบปที่ผานมา จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยผลิตป 2552 พบวา
o การปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance) ซึ่งเปนรายงานผลการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่หนวยผลิตจะตองดําเนินการตามที่ภาครัฐกําหนดทุกไตรมาส โดยป 2552
คาเฉลี่ยการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จะสอดคลองตามกฎหมายรอยละ 93 (ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม
2552) ซึ่งยังจําเปนตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
o การใชพลังงานในการผลิต เนื่องจากการผลิตมีการใชทั้งพลังงานไฟฟาและน้ํามัน จึงไดมีการปรับคาหนวย
ของพลังงานเปนจูลล (Joule) โดยในป 2552 มีการใชพลังงานโดยเฉลี่ย 0.55 กิกะจูลล (Giga Joule: GJ)
ตอการผลิตถานหิน 1 ตัน (ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2552) ซึ่งเปนขอมูลเฉพาะเหมืองอินโดมินโค เหมือง
โจรง และเหมืองทรูบาอินโดเทานั้น เนื่องจากเหมืองในประเทศไทยไดยุติการผลิตลงและอยูในชวงการฟนฟู
สภาพเหมืองเพื่อคืนพื้นที่ใหกับทางราชการตอไป
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o ขอมูลสถิติอุบัติเหตุของบริษัท ป 2549 – ป 2552
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
อัตราความรุนแรงของการ
ป
ตอ 1 ลานชั่วโมงการทํางาน
บาดเจ็บตอ 1 ลานชั่วโมงการ
(ราย) (Injury Frequency Rate
ทํางาน (วัน)
: IFR)
(Injury Severity Rate : ISR)
2549
10.18
2,699
2550
4.88
219
2551
3.6
445.7
2552
0.17
0.37

คาความเสียหายของ
อุบัติเหตุ (USD)

174,909
118,394
2,730,657
3,563,019

o สถิติอุบัติเหตุของบริษัทในป 2552 ทุกๆ การทํางาน 1 ลานชั่วโมง มีผูไดรับบาดเจ็บ (Injury Frequency
Rate : IFR) 0.19 ราย และมีวันหยุดงานเนื่องจากการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR) 0.37 วัน
คาความเสียหายจากอุบัติเหตุเปนเงิน 3,563,019 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุปที่ผานมาและ
ปกอนหนา จะเห็นไดวาป 2552 บริษัทฯ มีประสิทธิผลการจัดการดานความปลอดภัยที่ดีมาก อันเปน
ผลจากการที่บริษัทฯ
ไดเพิ่มความเขมงวดในการบริหารจัดการผูรับเหมาใหปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอยางเครงครัด และประกอบกับปที่ผานมา มีฝนตกในปริมาณคอนขางนอย ทําใหสภาพการ
ทํางานมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุลดลง แตถาพิจารณาถึงมูลคาความเสียหายของอุบัติเหตุ จะพบวา
มีมูลคาสูงขึ้น ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหนึ่ง
รายการที่เหมืองอินโดมินโค ซึ่งมีมูลคาสูงถึงกวา 1.7 ลานเหรียญสหรัฐ (คาความเสียหายดังกลาวเปนการ
ประมาณเบื้องตน ยังไมไดหักคาชดเชยซึ่งจะไดรับจากการทําประกันภัยของบริษัทฯ ขณะจัดทํารายงาน
ฉบับนี้ ความเสียหายอยูระหวางการประเมินคาชดเชย) ถึงแมคาความเสียหายจากจากเหตุการณดังกลาว
จะไดรับการชดเชยบางสวนจากการทําประกันภัยของบริษัทฯ แตบริษัทฯ ก็มิไดนิ่งนอนใจ โดยบริษัทฯ ได
ทําการปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตที่เกี่ยวของเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณซ้ําได
o งบประมาณและคาใชจายสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการฟนฟูสภาพเหมืองและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ภายหลังเสร็จสิ้นการผลิตในแตละพื้นที่แลว บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation
Fund) มาตั้งแตป 2536 โดยกันเงินรายไดจากการขายสวนหนึ่งเขาสูกองทุนในอัตรา 4 - 14 บาทตอตัน
ถานหิน สําหรับเหมืองในประเทศไทย และ 0.10 - 0.20 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันถานหินสําหรับเหมืองใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เงินจํานวนดังกลาวจะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมประจําป และกิจกรรม
การฟนฟูสภาพเหมืองภายหลังสิ้นสุดการผลิตแลว ซึ่งในปจจุบันเหมืองในประเทศไทยทั้งหมดไดหยุดการ
ผลิต และอยูในชวงของการฟนฟูสภาพเหมืองเพื่อสงคืนพื้นที่ใหแกราชการตอไป
4.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
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5. ทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพยถาวร
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณ
การไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
เครื่องตกแตง
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
รถยนต

10 ป
ตามอายุเหมืองหรือ 5 ถึง 20 ปแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
2 ถึง 20 ป
4 และ 5 ป
4 และ 5 ป
4 และ 5 ป

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
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
รวม

วัตถุประสงค
มูลคาตามบัญชี (บาท)
ทําเหมืองถานหิน (BP-1)
39,816,043.50
ทําเหมืองถานหิน (LP-2)
2,500,000.00
บานพักพนักงาน
17,998,036.23
ทําเหมือง
3,839,840.55
ทําเหมือง
2,121,262.00
ทําเหมือง
3,177,550.00
ทําเหมือง
4,061,975.00
ทําเหมือง
7,948,103.00
81,462,810.28

หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการทําเหมือง
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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)
1,517,743.36
27,034,770.69
11,228,637.53
39,558.13
2,816,465.20
2,877,220.64
19,936,612.12

Jorong ปลอดภาระผูกพัน
Indominco ปลอดภาระผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัก

22,350,758.40
168,031,043.08

Indominco ปลอดภาระผูกพัน
Kitadin ปลอดภาระผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัก

697,684,661.28
54,901605.17

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก ับ
ธนาคารผูใหกู
Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูก ับ
ธนาคารผูใหกู
รวม

สํานักงานและบานพัก

88,643,231.66

ทาเรือขนสงถานหิน

96,544,923.98
1,193,607,231.24

5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน
รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 4.1
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย
6.1 ป 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอมดอกเบี้ย
จํานวน 240 ลานบาท แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับแผนฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จํานวน 206 ลานบาท โดยแบงชําระ 10
ปๆ ละ 20.6 ลานบาท เริ่มชําระตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2554 โดยขณะนี้บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลว
รวม 17 งวด เปนเงินจํานวน 154.56 ลานบาท
6.2 ป 2543 – 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกชําระหนี้คาเชาโรงงานคาง
ชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหนี้คาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แตลูกหนี้รายนี้
ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท ซึ่งทั้งสามคดี
ดังกลาวนั้น ศาลชั้นตนไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้แกบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองกลับนั้น ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง และทั้งสามคดี
ดังกลาวไดมีการอุทธรณ และทั้งสามคดีศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตนและคดีถึงที่สุดแลว
6.3 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 นายศิวะ งานทวี และกลุมบริษัทของนายศิวะ ไดยื่นฟองบริษัทฯ บริษัทยอยและผูบริหารของ
บริษัทฯ เปนคดีแพงตอศาลแพง เรียกคาเสียหายเปนเงินจํานวน 63,500 ลานบาท โดยกลาวอางวาบริษัทฯ บริษทั ยอย
และผูบริหารทําการหลอกลวงโดยเขารวมทําสัญญารวมทุนกับนายศิวะกับพวก เพื่อประสงคจะไดขอมูลสัมปทานเหมือง
ถานหินรวมทั้งรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟาถานหินลิกไนต
ที่เมืองหงสา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (“โครงการหงสา”)
หลังจากนั้น ใชสิทธิไมสุจริตในการรายงานเท็จทําใหรัฐบาลลาว
ยกเลิกสัมปทานเหมืองถานหินและสัญญากอสรางและดําเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟาของนายศิวะกับพวกเพื่อที่บริษัทฯ
จะไดเขาทําสัญญากับรัฐบาลลาวเอง
บริษัทฯ ไดศึกษาขอมูลและพยานหลักฐานตามที่นายศิวะกับพวกกลาวอางแลว เห็นวาคําฟองและขอกลาวหาดังกลาว
อางขางตนไมเปนความจริง และคาเสียหายที่กลาวอางนั้นก็เลื่อนลอย บริษัทฯ กับพวก จึงไดยื่นคําใหการตอสูคดี และ
บริษัทฯ ไดฟองแยงเรียกคาเสียหายจากนายศิวะและพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาท ซึ่งศาลแพงไดรับคําใหการและฟองแยง
ของบริษัทฯ แลว และคดีนี้อยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง ซึ่งไดมีการสืบพยานโจทกเพียงบางสวนในป 2552
และจะดําเนินการสืบพยานโจทกและพยานจําเลยตอไปอีกในป 2553
ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย โดยไดพิจารณาตามขอเท็จจริงตางๆ
แลว เห็นวา เรื่องนี้นายศิวะกับพวกไดชักชวนบริษัทฯ ใหเขารวมพัฒนาโครงการหงสา และบริษัทฯ เห็นวาเปนโครงการที่
สอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อประโยชนของผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได
เขารวมพัฒนาโครงการหงสาดังกลาว แตในระหวางที่ดําเนินการพัฒนาโครงการรวมกัน นายศิวะกับพวกกลับบอกเลิก
สัญญารวมพัฒนาโดยไมมีเหตุอันควร รัฐบาลลาวจึงตัดสินใจยกเลิกขอตกลงในการพัฒนาพลังงานไฟฟาและสัมปทาน
เหมืองถานหินที่ใหแกนายศิวะกับพวกดวยเกรงวาโครงการหงสาจะตองลาชาออกไป
หลังจากนั้นรัฐบาลลาวไดเปด
ประมูลใหมใหผูสนใจเขารวมประมูลโครงการเพื่อจะไดดําเนินโครงการหงสาตอไปได (หลังจากที่ลาชามาเปนเวลานาน)
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ซึ่งบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูที่ไดรับเชิญใหเขารวมประมูลดวย รัฐบาลลาวไดพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติใหบริษัทฯ เปนผู
ไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการหงสาตอไป บริษัทฯ จึงมิไดทําละเมิดตอนายศิวะและพวกแต
อยางใด แตการที่นายศิวะกับพวกกลับนําเรื่องมาฟองเปนคดีตอศาลนั้น ทําใหบริษัทฯ เสียหาย บริษัทฯ จึงไดยื่น
คําใหการตอสูคดี และฟองแยงเรียกคาเสียหายจากนายศิวะและพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาท ดังกลาวแลวขางตน
โดยคาดวาจะทราบผลการพิจารณาคดีของศาลในปลายป 2553 หรือตนป 2554
6.4 บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนิเซียถูกฟองเพื่อเรียกรองคาเสียหายทั้งสิ้นสองคดีรวมจํานวน 53,500 ลาน
อินโดนีเซียนรูเปยะห
โดยโจทกทั้งสองอางวาบริษัทยอยดังกลาวละเมิดการใชที่ดินซึ่งโจทกเปนผูมีกรรมสิทธิ์
ถือครองจากรัฐบาล ทั้งสองคดีศาลอุทธรณไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวไมมีความผิดฐานละเมิด
6.5 บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนิเซียถูกฟองเพื่อเรียกรองคาเสียหายจํานวน 1,070 ลานอินโดนีเซียนรูเปยะห
สําหรับคาชดเชยการใชที่ดินตอศาล ณ วันที่ 21 เมษายน 2552 ศาลอุทธรณไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยดังกลาวไม
มีความผิด
6.6 บริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศถูกฟองโดยโจทกซึ่งเปนอดีตกรรมการของบริษัทผูซื้อเงินลงทุนจากบริษัทยอยดังกลาว
โดยโจทกฟองวาการดําเนินการซื้อขายดังกลาวมิชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลสั่งใหการซื้อขายเปนโมฆะ พรอมทั้ง
เรียกรองใหบริษัทยอยและบริษัทผูซื้อรวมกันชดใชคาเสียหายใหแกโจทกเปนเงิน 302.55 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัทยอย
ดังกลาวไดปฏิเสธขอเรียกรองของโจทก และขณะนี้คดียังอยูในขั้นตอนการพิจาณาคดีชั้นศาล ฝายบริหารของบริษัทมี
ความเห็นวาไมมีเหตุที่บริษัทยอยตองรับผิดชอบคาชดเชยดังกลาว ดังนั้นบริษัทยอยดังกลาวจึงไมไดบันทึกหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีดังกลาวในงบการเงินรวม
อื่น
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยสองแหงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยูระหวางการตรวจสอบทางภาษี ซึ่งบริษัทยอย
ทั้งสองแหงยังไมไดผลของการตรวจสอบดังกลาว แตในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดบันทึกคาสํารองภาระทางภาษีที่อาจจะ
เกิดขึ้นประมาณ 35 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในงบการเงิน
2. ผูรับจางรายหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 1.42 ลานเหรียญ
สหรัฐ ตออนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ขบวนของอนุญาโตตุลาการยังไมมี
ความคืบหนาแตอยางใดนอกเหนือจากการสงหนังสือถึงบริษัทยอยดังกลาว อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเชื่อวาผลการ
เรียกรองดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน
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7. โครงสรางเงินทุน
7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
(ก) ทุนจดทะเบียน
ชื่อบริษัท
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุรกิจหลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่เรียกชําระแลว
จํานวนหุน
ราคาพาร

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Public Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
3,540,504,790 บาท
2,717,478,550 บาท
271,747,855 หุน
10 บาท

(ข) ชื่อตลาดหลักทรัพยท่จี ดทะเบียน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) หรือ Banpu Public Company Limited เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และชื่อที่ใชสําหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย คือ “BANPU”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดออก NVDR ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 69,950,333 หุน คิดเปนรอยละ 25.74
ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลาว ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ ที่นําไปอางอิงทุก
ประการ จึงไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของบริษัทฯ แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร
จํากัด มิใชออกเสียงตามคําสั่งของผูถือ NVDR
ทั้งนี้จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถ
กําหนดได อยางไรก็ตามผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย คือ www.set.or.th/nvdr
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(ค) หุนกู
รายละเอียดหุนกู

ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู
ประเภทของหุนกู

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

หุนกูบานปู
รุนที่ 1/2547

หุนกูบานปู
หุนกูบานปู
หุนกูบานปู
ครั้งที่ 1/2548
ครั้งที่ 1/2548
ครั้งที่ 1/2548
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู
บมจ. บานปู
1,500
1,500
1,000
2,500
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ระบุชื่อผูถือ
ระบุชื่อผูถือ
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมดอยสิทธิ
ไมดอยสิทธิ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน ไมมีหลักประกัน ไมมีหลักประกัน ไมมีหลักประกัน
และไมมีผูแทน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู ไมมีผแู ทนผูถือหุนกู ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
ผูถือหุนกู

จํานวนหุนกู
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
อัตราดอกเบี้ยตอป

2,000,000 หนวย
1,000 บาท
800
ลานบาท

1,500,000 หนวย
1,000 บาท
1,500
ลานบาท

3.65%

4.80%

อายุหุนกู
วันที่ออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอน
สิทธิในการไถถอนกอน
ครบกําหนดของผูถือหุน
และผูออกหุนกู
การชําระตนเงิน
กอนครบกําหนดไถถอน

7 ป
6 ป 11 เดือน
15 กันยายน 2546 16 กุมภาพันธ 2547
15 กันยายน 2553 13 มกราคม 2554
-ไมม-ี
-ไมม-ี

มูลคาการไถถอนตาม
อายุตอหนวย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิต
ตราสารหนี้

1,500,000 หนวย 1,000,000 หนวย
1,000 บาท
1,000 บาท
1,500
1,000
ลานบาท
ลานบาท
7.27%
5 ป
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2553
-ไมม-ี

6 M THB FIX +
0.90%
5 ป
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2553
-ไมม-ี

2,500,000 หนวย
1,000 บาท
2,500
ลานบาท
8.00%
10 ป
16 พ.ย. 2548
16 พ.ย. 2558
-ไมม-ี

ทยอยชําระคืนตน ผูออกหุนกูจะชําระ ผูออกหุนกูจะชําระ ผูออกหุนกูจะชําระ ผูออกหุนกูจะชําระ
เงินเปน 5 งวด คืนเงินตนทั้งหมด คืนเงินตนทั้งหมด คืนเงินตนทั้งหมด คืนเงินตนทั้งหมด
งวดละเทาๆ กันใน ในวันครบกําหนด ในวันครบกําหนด ในวันครบกําหนด ในวันครบกําหนด
วันกําหนดชําระ
ไถถอนหุนกู
ไถถอนหุนกู
ไถถอนหุนกู
ไถถอนหุนกู
ดอกเบี้ยงวดที่ 1014 โดยเริ่มตั้งแต
วันที่ 15 กันยายน
2551 ถึงวันที่ 15
กันยายน 2553
200 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

-ไมม-ี
AA-

-ไมม-ี
AA-

-ไมม-ี
AA-

-ไมม-ี
AA-

-ไมม-ี
AA-
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(ค) หุนกู (ตอ)
รายละเอียดหุนกู

ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู
ประเภทของหุนกู

จํานวนหุนกู
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
อัตราดอกเบี้ยตอป
อายุหุนกู
วันที่ออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอน
สิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนดของ
ผูถือหุนและผูออกหุนกู
การชําระตนเงิน
กอนครบกําหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุตอหนวย
หลักประกัน
การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้

หุนกูบานปู
รุนที่ 1/2552

หุนกูบานปู
รุนที่ 2/2552

หุนกูบานปู
ครั้งที่ 3/2552

บมจ. บานปู
2,000
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

บมจ. บานปู
2,200
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

บมจ. บานปู
2,100
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

2,000,000 หนวย
1,000 บาท
2,000
ลานบาท
3.5%
3 ป
14 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2555
-ไมม-ี

2,200,000 หนวย
1,000 บาท
2,200
ลานบาท
4.3%
5 ป
14 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2557
-ไมม-ี

2,100,000 หนวย
1,000 บาท
2,100
ลานบาท
4.9%
7 ป
14 พฤษภาคม 2552
14 พฤษภาคม 2559
-ไมม-ี

ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงิน
ตนทั้งหมด
ในวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงิน
ตนทั้งหมด
ในวันครบกําหนด
ไถถอนหุนกู

ผูออกหุนกูจะชําระคืนเงิน
ตนทั้งหมด
ในวันครบกําหนด
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
2552
2551
2,000
2,000

ซึ่ง

อัตราดอกเบี้ย
รอยละตอป

กําหนดและเงื่อนไข
การชําระคืนเงินตน

4.25 - 5.00

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

พฤษภาคม 2553 - พฤศจิกายน 2556

ระยะเวลาการชําระคืน

2

2,000

3,000

4.00 - 4.50

3

5,000

9,000

4.50 - 5.00

ชําระคืนทุก 6 เดือน
ภายในเวลา 8 งวด

25 ธันวาคม 2552 - 25 ธันวาคม 2556

4

1,000

-

3.00 - 4.00

ชําระคืนทุก 6 เดือน
ภายในเวลา 5 งวด

4 สิงหาคม 2553 – 4 สิงหาคม 2555

รวม

10,000

30 ธันวาคม 2552 - 30 ธันวาคม 2554

14,000

เงินกูยืมสกุลสกุลเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย
• เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารที่ไมมีหลักประกันจํานวน 50 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (ป 2551 ไมมี)มีอัตราดอกเบี้ย BAA LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนภายใน
ป 2556
• เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เปนของบริษัทยอยสี่แหงในตางประเทศ ซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน
5.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ 27.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 50.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 5.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2551 จํานวน 11.11 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน
7 งวด โดยเริ่มวันที่ 30 ธันวาคม 2548
- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 27.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2551 จํานวน 29.65 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนภายในป 2556
- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2551 จํานวน 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ )
มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนภายในป 2554
- เงินกูยืมจากธนาคารที่ไมมีหลักประกันจํานวน 50.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2551 ไมมี) มีอัตราดอกเบี้ย
LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่ และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยเริ่มเดือน
มิถุนายน 2553
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7.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
2. ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ *
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
6. CHASE NOMINEES LIMITED
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
8. CHASE NOMINEES LIMITED 1
9. FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V.
10. NORBAX INC., 13
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 ของทุนชําระแลว
4) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
บจ. น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูรอยละ 87.56 ของทุนชําระแลว
5) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากัด
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 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

จํานวนหุน ที่ถือ

รอยละ

69,970,847
42,503,841
18,279,599
11,318,400
7,911,393
5,985,600
5,344,116
5,021,200
3,500,001
2,958,437

25.75
15.64
6.73
4.17
2.91
2.20
1.97
1.85
1.29
1.09

จํานวนหุน
22,670,307
8,053,808

รอยละ
8.34
2.96

6,101,600

2.25

1,779,445

0.65

1,520,965

0.56

681,905

0.25

615,200

0.23

600,611

0.22

480,000

0.18

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาติ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 40 ของทุน
ชําระแลว
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7.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ
บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด
โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และเสนอผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติ การจายเงินปนผล 5 ปที่ผานมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้
ป
2548
2549
2550
2551
2552

เงินปนผลระหวางกาล
(บาทตอหุน)
8.50
3.25
3.75
7.00
8.00

เงินปนผลประจําป
(บาทตอหุน)
4.00
4.25
4.75
5.00
8.00*

รวม
(บาทตอหุน)
12.50
7.50
8.50
12.00
16.00

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 8.00 บาท โดย
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2553
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8. การจัดการ
8.1 โครงสรางการจัดการ
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 2552
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2. โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบริหาร สวนของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร และกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยมีกรรมการอิสระเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีคณะกรรมการยอย 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เปนกรรมการ
อิสระ
(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

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายสุนทร วองกุศลกิจ หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
หรือ นายชนินท วองกุศลกิจ หรือ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ
เอื้ออภิญญกุล โดยสองในหกคนลงนามรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให
การบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของ
การมีจริยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม
ผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบัน
และในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่จัดตั้ง
ขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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ในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้
เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ
พิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 600 ลานบาท
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุน
โครงการรวมเกินรอยละ 10
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่มีมูลคาเกินกวาที่
มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ ที่มีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการ
ทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กําหนดใน
พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนในงบดุลรวมของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.0 : 1
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล
11. การกูยืม เงิ น สุท ธิที่ เกิน ยอดสูง สุดที่ กํา หนดไวใ นงบประมาณหรือ ที่ ป ระมาณการประจํ า ป ที่เกิ น 1,000
ลานบาทในเวลา 1 ป
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษา
เงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริหาร และประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ
15. การว า จ า งผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ระดับ ประธานเจา หน า ที่ บ ริห าร และอนุมั ติ ก ารว า จ า งหรื อ บรรจุ ตํ า แหน ง
เจาหนาที่บริหารและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณ
การปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน
16. การเสนอแต ง ตั้ ง และการสิ้ น สุ ด สถานภาพของกรรมการบริ ษั ท และเลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัท
17. การมอบอํานาจใหประธานกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว
18. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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20. การแตงตั้งกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ
21. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม และแจงเลิกบริษัท
22. กรรมการบริษัทมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
ภายในที่ไมไดเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุนโดยกําหนด
เปนขอปฏิบัติดังนี้
กรรมการบริษัทมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายใน
ที่ไมไดเปดเผยตอสาธารณะหรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน
ในกรณีที่ขอมูลเปนการรายงานประจํารอบระยะเวลาบัญชี ไดแก รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงิน
และรายงานประจําป กรรมการพึงละเวนการซื้อขายหลักทรัพยบริษัทฯ ไมนอยกวา 30 วันกอนการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณะ
ในกรณีที่ขอมูลเปนการรายงานตามเหตุการณการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดแก การไดมา/จําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย รายการที่เกี่ยวโยงกัน การรวม/ยกเลิกการรวมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกหลักทรัพยใหม การ
ซื้อหุนคืน การจายหรือไมจายเงินปนผล หรือเหตุการณที่มีผลกระทบตอราคาหุน ฯลฯ กรรมการพึงละเวน
การซื้อขายหลักทรัพยบริษัทฯ ในชวงเวลาตั้งแตไดรับทราบขอมูล จนถึงวันที่บริษัทฯ เปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะ
23. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 22
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวัง
ที่บริษัทฯ มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหนวยปฏิบัติการ
ดานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ
ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในดานการ
กํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคน
เขารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เปนประโยชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหารเปน
ประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหมีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการใน
เรื่องที่สนใจอยางอิสระ และเลขานุการบริษัททํารายงานสรุปใหกรรมการทุกคนไดทราบ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทํา Board Retreat อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหกรรมการทุกคนมีโอกาส
นําเสนอประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ และรวมกันแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ทํางานรวมกันของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประโยชนสําหรับแนวทางการบริหารจัดการของฝายบริหารดวย
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป รวมทั้ง
การประเมินความเปนอิสระของกรรมการ โดยมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นายสมเกียรติ เจริญกุล
ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอโนทัย
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแต เดือนเมษายน 2550 และจะสิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายการดานการเงินของบริษัทฯ
สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการเกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ให เ ป น ไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3. ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
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7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6.7. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีพบพฤติการณอันควรสงสัย
วากรรมการบริษัท ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดกระทําความผิด
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย 2535 แกไ ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 2551 และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของ ฝ า ยบริ ห าร และสอบทานการทํ า ธุ ร กรรมอนุพั น ธท างการเงิ น รวมถึ ง การทํ า Commodity
Hedging กับคูสัญญาเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ แผนงานและผลการปฏิ บั ติ ง าน งบประมาณและอั ต รากํ า ลั ง ของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
ทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางาน
เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงหรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรั บ คํ า ปรึ ก ษาจากผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระตามความเหมาะสมด ว ย
คาใชจายของบริษัทฯ ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย
1. นายกอปร
กฤตยากีรณ
ประธานกรรมการ
วองกุศลกิจ
กรรมการ
2. นายสุนทร
3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ
4. นายอโนทัย
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน 2550 และ
จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลัก
ปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับ
การดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและ
จริยธรรมทางธุรกิจและปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเนื่อง
2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัท
และพนักงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทกําหนด พรอมทั้งจัดใหมี
ระบบงานรับขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
กรรมการบริษัทประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบ
ทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป)
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือ
มีตําแหนงวางลง หรือตําแหนงผูบริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ตอคณะกรรมการ
บริษัท พรอมทั้งรวมในการประเมินผล และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
6. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ใหสอดคลองกับภาวการณ
7. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี้
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เชิญฝายจัดการหรือ
หัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจางที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได
โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
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(4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย
1. นายรัตน
พานิชพันธ
ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย
วองกุศลกิจ
กรรมการ
3. นายมนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน 2550 และจะ
สิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ
ตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้
1. เสนอแนวทางจายผลตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด ใหแกคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ
ของประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําป
3. พิจารณาทบทวนโครงสราง หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 ใหเหมาะสมกับ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับภาวะตลาดดวย
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชน
อื่นใดของพนักงานบริษัท
5. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ให
สอดคลองกับภาวการณ
6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ให
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญฝายจัดการหรือหัวหนา
งานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
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(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
ผูอํานวยการสายอาวุโส – แผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการสายอาวุโส – องคกรสัมพันธ

หมายเหตุ: * ผูบริหาร 4 อันดับแรกรองลงมาจากประธานเจาหนาที่บริหาร เปนไปตามโครงสรางองคกรของบริษัทที่ประกาศใช
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ประกอบดวยผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่บริหารจัดการ หนวยธุรกิจถานหิน หนวยธุรกิจไฟฟา
การเงิน บริหารและพัฒนาองคกร แผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิจ และองคกรสัมพันธ (ปจจุบันนายระวิ คอศิริ ประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ รับผิดชอบการบริหารงานหนวยธุรกิจถานหินและหนวยธุรกิจไฟฟา อีกตําแหนงหนึ่งดวย)

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. การปรับปรุงแผนการปฏิบัติการ 1 ป อนุมัติไดในวงเงินไมเกินรอยละ 5 ของงบดําเนินการรวมที่ไดรับการ
อนุมัติแลว
2. การอนุมัติการใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมไมเกินรอยละ 10 และอนุมัติการใชงบ
ลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการรวมไมเกินรอยละ 10
3. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหมที่ไมไดตั้งงบประมาณไว อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการ
4. การอนุมัติงบดําเนินการโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงอัตราสวนเปดหนาดินตอถานหิน (Stripping
Ratio S/R) อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท
5. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคารวมของโครงการในวงเงิน 600 ลานบาท
6. กลั่นกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่
สําคัญของพนักงาน
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 ลาน
เหรียญสหรัฐ
8. การขายสินทรัพยถาวรประเภทที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินราคาตลาด ณ วันที่ขายอนุมัติไดไมเกิน 300
ลานบาท
9. การขายสินทรัพยถาวรประเภทอาคารและสิ่งปลูกสราง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลาน
บาท
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10. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปไว อนุมัติไดไมเกิน
1,000 ลานบาทในเวลา 1 ป
11. การทําสัญญาหลัก ซึ่งมีมูลคาของสัญญาไมเกิน 300 ลานบาท (เชน สัญญาการซื้อเครื่องจักร สําหรับ
ธุรกิจถานหิน และธุรกิจไฟฟา)
12. การจัดซื้อที่ดินหรือทรัพยสินเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีมลู คาของทรัพยสินไมเกิน 300 ลานบาท และไมได
ตั้งงบประมาณไว
13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหระดับผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
และผูชวยกรรมการ
ผูอํานวยการ (Group Senior Vice President) ลงไป
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป ประธานเจาหนาที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยง
กับแผนกลยุทธและแผนงานประจําป 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
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว เทากับขอกําหนดของ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กลาวคือ “กรรมการอิสระ”
หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ใหนับรวมการถือ หุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของผูขออนุญาต
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวน
ใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุนวา ดว ยหลักเกณฑในการทํา รายการที่เกี่ยวโยงกั น โดย
อนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม
หรือหุนสวนของ ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาต ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาต หรือ
บริษัท ยอย หรือไม เปน หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสว น หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจา ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขอ
อนุญาตหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุญาต
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ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว กรรมการอิสระ
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผูขออนุญาต
ในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอสํานักงานตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ ขอ (6) ใหผูขออนุญาตไดรับการ
ผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็
ตอเมื่อผูขออนุญาตไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7
แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และ
จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
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 บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากสํานั ก
งานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
(7) เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง นางบุญศิริ จารุศิริ ทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน รวมถึงชวยดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มติดังกลาว ดูแลและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ ที่ตองปฏิบัติ การจัดทําและเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน รายงานการมีสวนไดเสียที่
รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตําแหนง
ที่วางลงดวยเหตุอื่น ขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวย
1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งในภาพรวมใหกับคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑใน
การสรรหาและคัดเลือกเพื่อใหตรงกับสถานการณและความตองการของบริษัทฯ และใหเปนไปตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อผานการพิจารณาสรรหาแลวคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อลงมติ
แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทตอไป
สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดจัดใหมีการติดตาม
ความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการและ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปใน
อนาคต
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8.3 คาตอบแทน
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
(ก) คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 44,409,750.05 บาท รายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

1. นายเกริกไกร จีระแพทย
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 1,235,000.00
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1,041,250.00
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
950,000.00 270,000.00
4.นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
950,000.00
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
กรรมการ/
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
900,000.00
6. นายกอปร กฤตยากีรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
950,000.00
7. นายสมเกียรติ เจริญกุล
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
950,000.00 351,00.00
8. นายรัตน พานิชพันธ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
950,000.00
9. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
925,000.00 270,000.00
10. นายชนินท วองกุศลกิจ
กรรมการ
600,000.00
11. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
600,000.00
กรรมการ
12. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ
600,000.00
รวม

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

คณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

-

-

2,506,024.10

3,741,024.10

-

3,137,221.45

4,303,471.45

100,000.00 2,635,675.45

3,955,675.45

125,000.00

-

125,000.00

-

-

คาตอบแทนรวม
(บาท)

2,635,675.45

3,710,675.45

100,000.00 2,635,675.45

3,635,675.45

162,500.00

-

2,635,675.45

3,748,175.45

-

-

2,635,675.45

3,936,675.45

130,000.00 2,635,675.45

3,715,675.45

-

2,635,675.45

3,955,675.45

-

-

2,635,675.45

3,235,675.45

-

-

2,635,675.45

3,235,675.45

-

-

2,635,675.45

3,235,675.45
44,409,750.05

-

125,000.00

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีมติแตงตั้งนายเกริกไกร จีระแพทย เปนประธานกรรมการ และนายสุนทร วองกุศลกิจ เปนรองประธานกรรมการ
โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2551
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(ข) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
หนวย : บาท
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

จํานวนราย
6
6

ป 2552
44,122,200.00
39,125,720.00
83,247,920.00

จํานวนราย
6
6

ป 2551
40,147,320.00
27,068,695.00
67,216,015.00

หมายเหตุ:
- ป 2551 ผูบริหาร 6 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ ไทยานนท และนางอุดมลักษณ โอฬาร
- ป 2552 ผูบริหาร 6 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ ไทยานนท และนางอุดมลักษณ โอฬาร

(2) คาตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้
(หนวย: บาท)
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

จํานวนราย
6

ป 2552
2,647,332.00

จํานวนราย
ป 2551
6
2,416,982.40

หมายเหตุ:
- ป 2551 ผูบริหาร 6 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ ไทยานนท และนางอุดมลักษณ โอฬาร
- ป 2552 ผูบริหาร 6 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ นายระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นายสถิตพงษ
วัฒนานุชิต นายอัครพงษ ไทยานนท และนางอุดมลักษณ โอฬาร

หนา 76

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 31 ธันวาคม 2552 เปนดังนี้
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

30 ธ.ค. 2552
1,798,196
675,745
3,590,911
1,549,971
221,599
420,225
212,628
4,000
11,000

หุนสามัญ (หุน)
30 ธ.ค. 2551
3,000
1,798,196
700,745
3,590,911
1,764,971
251,599
459,300
212,628
11,000

เพิ่ม (ลด)
(3,000)
(25,000)
(215,000)
(30,000)
(39,075)
4,000
-

หมายเหตุ: -ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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8.4 การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญ โดย
กําหนดใหมีนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจอยางเปนลายลักษณอักษรตั้งแตป 2545 นโยบายบรรษัทภิบาล
และคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่ใชอยูปจจุบันเปนฉบับที่ 2 ซึ่งมีการปรับปรุงในป 2548 และประกาศใชในป 2549 โดย
จัดทําเปนฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ และ
ครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ้น บริษัทฯ ไดแจกจายนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใชอางอิงและถือเปนแนวปฏิบัติ และแจกใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจ รวมทั้งเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “บรรษัทภิบาล”
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองคกร โดยใช Key
Performance Indicator (KPI) แบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองคประกอบของวัฒนธรรมองคกร
ในสวนของการยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) เปนตัวชี้วัด โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจําแนกตามระดับพนักงานและ
จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยูในเกณฑที่นาพอใจ
สําหรับในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดใหมีแผนงานสงเสริมวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติดานบรรษัทภิบาล ซึ่งมุงเสริมสราง
ความรูความเขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจ
โดยมีการสื่อสารไปยัง
พนักงานในทุกระดับขององคกรดวยกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1) การจัดสัมมนาใหกับผูบริหารในระดับผูจัดการฝายโดยวิทยากรภายนอกที่มีชื่อเสียง ในหัวขอหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับผูบริหาร
เพื่อเสริมสรางความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อเปนตนแบบใหกับพนักงานในองคกร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การกํากับดูแล
กิจการที่ดีในหนวยงาน” (CG in My Department) ของบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah ที่สํานักงาน
จาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารไดประเมินถึงระดับการรับรู ความเขาใจ และ
วางแผนเพื่อการปรับปรุงระดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหนวยงานของตน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม
2) การเสนอขาวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและทันตอเหตุการณ ผานบอรดขาวสารบรรษัทภิบาลภายใน
บริษัทฯ ในชื่อ CG Corner และการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตในชื่อ CG Talk of the Town และใหพนักงาน
ทุกระดับเขามามีสวนรวมในกิจกรรมในรูปแบบการตอบคําถาม มีการประเมินผลโดยแบบสอบถามความพึง
พอใจซึ่งมีอยูในเกณฑที่นาพอใจ
3) การจัดงาน “CG Day” เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานบานปูฯ ในทุกระดับไดตระหนักถึงความสําคัญ
พรอมยึดมั่นและยืนหยัดอยูบนความถูกตอง ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ โดยป 2552
ไดนําเสนอแนวความคิด Stand up and Speak out สนับสนุนใหพนักงานแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่
เปนประโยชน ตลอดจนแจงขอมูลหรือเบาะแสผานชองทางการรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
ธุรกิจ หากพบเห็นการกระทําใดที่ไมเปนไปตามแนวทางในการปฏิบัติซึ่งระบุไวอยางชัดเจนในคูมือจริยธรรม
ธุรกิจ
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ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 52 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการจัดอันดับ Excellent CG Scoring จาก
การรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการบริษัทไดรับการประกาศ
เกียรติคุณเปนคณะกรรมการตรวจสอบแหงป (Audit Committee of the Year) พ.ศ. 2551/2552 และคณะกรรมการ
บริษัทแหงปดีเดน พ.ศ. 2551/2552 (Board of the Year for Distinctive Practices) ซึ่งเปนการประกาศเกียรติคุณใหแก
คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่มีการปฏิบตั ิหนาที่ของกรรมการตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดป 2552 บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่ประกาศใชตั้งแตป 2549 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
หมวด 1. สิทธิของผูถือหุน: บริษัทฯ ไดปฏิบตั ิตามแนวปฏิบัติที่ดีตอสิทธิของผูถือหุนอยางครบถวน สําหรับการประชุมผู
ถือหุนในป 2552 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 กรรมการทุกคน (12
คน) เขารวมประชุม บริษัทฯ มอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ
บริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนเวลา 15 วัน บริษัทฯ แจงหนังสือเชิญประชุมไวที่
www.banpu.co.th/th/investor/news กอนวันประชุม 25 วัน และนํารายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2552 เสนอไว
ที่เว็บไซตของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน
หมวด 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน: บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตอสิทธิของผูถือหุนอยาง
ครบถวนโดยเฉพาะการดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนป 2552
และป 2553 ลวงหนา ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน สําหรับการประชุมผูถือหุน
ในป 2552 บริษัทฯ ไดดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา
ในระหวางเดือนธันวาคม 2551 – มกราคม 2552 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พรอมทั้งลงประกาศไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน
และโปรงใส ซึ่งในการประชุมผูถือหุนในป 2552 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม สําหรับการประชุมผูถือหุนในป 2553
บริษัทฯ ไดดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนลวงหนา ในระหวาง
เดือนธันวาคม 2552 – มกราคม 2553 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งลง
ประกาศไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com สําหรับผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ
เสนอใหมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ เขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน สําหรับแนวปฏิบัติการใหผูถือหุนสวนนอย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทฯ ยังอยูระหวางศึกษา แนวทางปฏิบัติ
หมวด 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย: บริษัทฯ กําหนดนโยบายตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไวในนโยบายบรรษัทภิบาล
และคูมือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังไดกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลจากทั้ง
กลุมลูกคาผานสายงาน Marketing, Sales & Logistics นักลงทุนผานฝายนักลงทุนสัมพันธ และพนักงานผานเลขานุการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยนําเสนอรายงานการรับขอรองเรียนตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เปนรายไตรมาส และสรุปรายงานตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น บริษทั ฯ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ของ
บริษัทฯ
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หมวด 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส: บริษัทฯ เผยแพรและเปดเผยขอมูลที่ทันตอเหตุการณ ขอกําหนด และ
นโยบายตางๆ ที่ไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ โดยในรายงานทางการเงินและรายงานผูสอบบัญชี ในรายงาน
ประจําป มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการเปดเผยการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง โดยบริษัทฯ ไมมีนโยบายจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทยอย สําหรับสวนงานนัก
ลงทุนสัมพันธ นักลงทุนสามารถติดตอสอบถามกับฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท 02 694 6744
หรือที่ e-mail: investor_relations@banpu.co.th ในป 2552 ฝายบริหารไดจัดการประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยทุก
ไตรมาส จัด Road Show ในตางประเทศ 4 ครั้ง และในประเทศ 2 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการเผยแพรขอมูลใหกับ
นักลงทุนผานเว็บไซตในหัวขอ “ขาวนักลงทุน” (Investor News) ซึ่งไดปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
หมวด 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการที่
ครอบคลุมถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การประชุม การประเมินตนเองทั้งคณะ คาตอบแทน และการพัฒนา
คณะกรรมการและผูบริหาร
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทอยูระหวางศึกษานโยบายในการกําหนดจํานวนบริษัทที่
กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนง คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงแตไดกําหนดอายุ
เกษียณของกรรมการไวที่ 72 ป
ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาใหมี “แนวปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) พ.ศ.
2552” “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” “กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา” และ “กฎบัตรคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน” เพื่อกําหนดโครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการยอยชุดตางๆ ใหมีความชัดเจนจากฝายบริหาร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัททั้งคณะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้นเปนประจําทุกป นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการแตงตั้งใหมี
เลขานุการบริษัท ตั้งแตป 2551
2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยไดระบุไวในนโยบายบรรษัทภิบาล
อยางชัดเจนที่กําหนดใหผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่
เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอด
ถอนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวนแบงผลกําไร
ในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกโดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน
เพียงพอ และทันเวลา และสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมและใชสิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเขารวมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามไดอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ หองพลาซาแอทธินี 1 โรงแรม
พลาซาแอทธินี, รอยัลเมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีกรรมการ
12 คนเขารวมประชุม ในป 2552 บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนเวลา 15 วัน และแสดงไวที่
www.banpu.co.th/th/investor/news กอนวันประชุม 25 วัน รายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2552 ไดนําไปไวที่
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เว็บไซตของบริษัทฯ หลังวันประชุม 14 วัน และใหผูถือหุนมีโอกาสเสนอขอแกไขหากเห็นวาการบันทึกมติการประชุมไม
ถูกตองภายใน 30 วัน หลังจากที่ไดเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ ในการประชุมผูถือหุนในป 2552 นี้มีผูถือหุนใชสิทธิเขา
รวมประชุมเปนสัดสวนรอยละ 12.60 สําหรับการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเปนวาระการประชุม
โดย
บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการโดยไดประกาศผานไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อแจงใหผูถือหุนทราบ
เปดรับเรื่องระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 และลงประกาศไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่
www.banpu.co.th/th/investor/news ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส ซึ่งในการประชุมผู
ถือหุนในป 2552 ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมแตอยางใด
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยกําหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดเสียไวในนโยบาย
บรรษัทภิบาล และรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย ไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชน
ที่บริษัทฯ ตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวนรวม โดยไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจเพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก มีหลัก
ปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน
ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด ทั้งนี้
เพื่อใหความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติดวยดี รวมทั้งจัดใหมีชองทางการรับ
ขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดเสีย 3 กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และ
กลุมพนักงาน มีการติดตามและรายงานอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2552 ไมมีขอรองเรียนแตอยางใด
ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่มีคุณคายิ่ง จึงกําหนดเปนนโยบายและการ
ปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมแกพนักงานทุกชนชาติและภาษา ทั้งในดาน
โอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย การพัฒนาศักยภาพ การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ บริษัทฯ ดําเนินตามมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอมอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บและการเจ็บปวยอัน
เนื่องจากการทํางาน
บริษัทฯ ไดประกาศปรัชญาดานทรัพยากรบุคคล (HR Philosophy) ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
โดยยึดหลักสําคัญ 3 ประการ คือ (1) หลักความยุติธรรมและเทาเทียม (Equitability) (2) หลักผลงาน (Performance
Based) (3) หลักความสามารถ (Competency Based) จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือ
เปนหนาที่ในการพัฒนาพนักงานใหมีความพรอม และสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) ดวยความ
ยืดหยุน คลองตัว (Flexibility) พรอมปฏิบัติงานในทุกพื้นที่และสถานการณ (Mobility) กลาแสดงความคิดเห็นที่ถูกตอง
สรางสรรค (Positive Creativity) รวมถึงใหเกียรติในความเปนมืออาชีพ (Professionalism) ยิ่งกวาระดับการบังคับบัญชา
โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุงสรางใหบุคลากรของบริษัทฯ เปน “ผูยึดมั่นในจิตวิญญาณบานปูสปริต” ซึ่งไดแก นวัตกรรม
(Innovation) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) หวงใยและเอาใจใส (Care) และพลังรวม (Synergy) และเปน “พนักงาน
มืออาชีพ”
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บริษัทฯ ยึดมั่นในการใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น
ที่เชื่อมโยงกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว มีการบริหารจัดการบุคลากรดวยความเปนธรรม ควบคูกับ
การเปดโอกาสในการเรียนรู พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานอยางเต็มศักยภาพอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพัฒนาองคกร
(Organization Development Committee) และสนับสนุนคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (Compensation
Committee) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance and Nomination Committee) อยางใกลชิด เพื่อ
ความโปรงใสและขับเคลื่อนทรัพยากรของบริษัทฯ ไปสูอนาคตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ในสวนของลูกคา บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยกําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอลูกคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการ
รักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยการสงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปนธรรม การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ การปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด ตลอดจนการจัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคาและบริการ รวมถึงการใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด นอกจากนี้ ยังเนนถึงการรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อ
ประโยชนโดยมิชอบ
สําหรับคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยง
สถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว
สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะ
ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการ
คา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความ
เปนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
สวนชุมชนและสังคมทั่วไปนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู และถือเปนนโยบายของ
บริษัทฯ เชนเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน
มุงมั่นที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน
ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Policy) โดยนํามาใชเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทฯ กับมาตรฐานระดับโลก เชน การรายงานเรื่องภาวะโลกรอน
(Green House Effect) ที่เหมืองหรือโรงไฟฟาดวยความเชื่อมั่นวา “อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาควบคูไปกับการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม” บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ
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เคารพและประพฤติตนตอทุกฝายดวยความถูกตองและเปนธรรม โดยนํานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใชในการกําหนด
แนวทางการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ซึ่งครอบคลุมการบงชี้ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงอันเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่จะเกิดตอ
พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สิ่งแวดลอม และชุมชนที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน บริษัทฯ
ไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยใหการสนับสนุนกิจกรรม
ที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ และไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัทฯ เพื่อใชดําเนินกิจกรรมใน
ดานนี้ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับองคกรอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รวมไปถึงโครงการเพื่อสังคมใน 3 ประเทศหลักที่บริษัทฯ
เขาไปดําเนินธุรกิจ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมในรอบป 2552 อยูในหัวขอ
“ความรับผิดชอบตอสังคม”
4. การประชุมผูถือหุน
ในป 2552 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หองพลาซา
แอทธินี 1 โรงแรมพลาซาแอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คณะกรรมการบริษัทมี นโยบายใหผูถือ หุนไดมีสวนรว มในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยา ง
ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม
ตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 15 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัทฯ ไดจัดใหผูบริหารระดับสูง
ผูสอบบัญชี ผูสังเกตการณอิสระจากสํานักงานกฎหมายเขารวมประชุมดวย
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสทิ ธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ
และสอบถาม ขอสงสัยตางๆ ในแตละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมสนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและขอ
คําอธิบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมให
แลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดและ
เสนอแนะการแกไขไดภายในภายใน 30 วัน
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธระยะ
ยาว แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัท
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับฝายบริหารอยางเต็มที่ เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธและนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และไดพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ยอย และฝายบริหาร
ในป 2552 ฝายบริหารโดยการนําของประธานเจาหนาที่บริหารไดยกรางกลยุทธและแนวทางธุรกิจสําหรับ 6 ปขางหนา
(ป 2553 – ป 2558) เพื่อกําหนดแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใหมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพรอม
ของบริษัทฯ ในการดําเนินแนวทางธุรกิจนั้นๆ ภายใตสถานการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัท
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ไดมีสวนรวมในการจัดทํากลยุทธและแนวทางธุรกิจสําหรับบริษัทฯ กอนที่คณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณาอนุมัติแผน
กลยุทธของบริษัทฯ สําหรับป 2553 - ป 2558
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงาน บริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษทั ฯ ใหหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการดังกลาวตองกระทําโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น จะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ หาก
รายการใดเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานใน
การหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน
ของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในกรณี
ที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและ
อยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหุนของ
บริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับ
บริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
7. จริยธรรมธุรกิจ
นอกจากการยึดมั่นในหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใหมีการดําเนินธุรกิจให
เกิดผลประโยชนสูงสุด แกผูถือ หุนอยางเปน รูปธรรมโดยใหค วามสํา คัญในเรื่องเปาหมายและวิธีการเพื่อ ใหไดม าซึ่ง
ความสําเร็จนั้น ในคูมือจริยธรรมธุรกิจมีการกําหนดเปาหมายไวใน วิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงอุดมการณ คานิยม
หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล และขอพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชัดเจน สะดวกแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ใหรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ตอง
เกี่ยวของกับพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขันทางการคา และ สังคมสวนรวม
บริษัทฯ กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความ
เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ มีการจัดประชุมชี้แจง จัดทําสื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ และทํากิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารระดับ
สายงานในองคกรตองดูแลรับผิดชอบใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และสงเสริมใหปฏิบัติตาม
คูมือจริยธรรมธุรกิจอยางจริงจัง และพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี นอกเหนือจากมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจแลว บริษัทฯ มีโครงการสรางคานิยมรวมองคกร (Corporate Shared
Values) สําหรับพนักงานเพื่อเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกัน โดยกําหนดเปนคําแนะนําสําหรับ
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พนักงานที่ชัดเจนวาสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเวนการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรม
ธุรกิจ ซึ่งทําใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ
12 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 9 คน และมีกรรมการอิสระ
จํานวน 6 คน
ในปที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในดาน
สัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระแลว
เห็นวาสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความ
เหมาะสมแลว
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ
และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ประธานกรรมการคนปจจุบันเปนกรรมการอิสระ
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาทบทวนโครงสราง ระบบการจาย
คาตอบแทนและอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ โดยกําหนดเปนนโยบายวาคาตอบแทนจะตอง
อยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกลเคียงกันที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
คํานึงถึงภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน (Performance-based)
คาตอบแทนของกรรมการประกอบดวย 2 สวนในจํานวนที่เทากันคือ คาตอบแทนประจําเปนรายเดือน และคาตอบแทน
จากการเขารวมประชุม สวนบําเหน็จกรรมการประจําปจะเชื่อมโยงกับการพิจารณาเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน และการ
จายคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
จํานวนคาตอบแทนในป 2552 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไวในเรื่อง
คาตอบแทน)
11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพุธสุดทายของเดือน
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดสงเอกสารจะทําไดเฉพาะเรื่องที่
มีเหตุผลความจําเปนมากเทานั้น และตองไดรับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท การประชุมแตละครั้งใชเวลา
ประมาณสามชั่วโมงครึ่ง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการ
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บริษัทเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผูมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่
กําลังพิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ
บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษร และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมแลวจะมีการลงนามรับรองความ
ถูกตองของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้ง
บันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบแฟมเอกสารที่เปนตนฉบับ และการสแกนตนฉบับเพื่อความสะดวกสําหรับ
กรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได และการจัดเก็บเปนแฟมอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระ
การประชุมดวย
ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทแต
ละคน มีดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

1. นายเกริกไกร จีระแพทย

ประธาน

2. นายสุนทร วองกุศลกิจ

รองประธาน

3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการอิสระ

4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

กรรมการ

5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

กรรมการ

6. นายกอปร กฤตยากีรณ

กรรมการอิสระ

7. นายสมเกียรติ เจริญกุล

กรรมการอิสระ

8. นายรัตน พานิชพันธ

กรรมการอิสระ

9. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล

กรรมการอิสระ

10. นายชนินท วองกุศลกิจ

กรรมการ

11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ

วาระการดํารงตําแหนง
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2552 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2550 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553
เม.ย. 2552 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555
เม.ย. 2550 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553
เม.ย. 2550 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2552 - วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2551 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554
เม.ย. 2552 – วันประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555

การเขารวมประชุม
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12. คณะกรรมการยอย
o คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการทํา
ธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการการ
บริหารความเสี่ยงที่สําคัญ และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
ในระหวางป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง มีกรรมการเขาประชุมครบองคประชุมทุกครั้ง มี
การประชุมตามวาระการประชุมที่กําหนดไวอยางชัดเจน
จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
สํานักงานตรวจสอบภายในเปนกลไกในการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ใหมีความเขาใจในหนาที่ และไดรับ
ความรวมมือดวยดีจากทุกหนวยงาน จนทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวง ปรากฏผลอยางชัดเจน ประเมินผลไดจาก
การไดรับรางวัล “คณะกรรมการตรวจสอบแหงป” จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยความ
รวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางถูกตองครบถวนและโปรงใส เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เปนความ
ภาคภูมิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ นับเปนเกียรติแกบริษัทฯ อยางยิ่ง
o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในป 552 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และ
สมาชิกทั้งหมดเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและ
หลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้นและมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการ
ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
ในป 2552 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง
o คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมด
เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
ในป 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพยสิน
การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ มีสํานักงานตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่ตรวจสอบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน
ทั้งหนวยงานธุรกิจและ
หนวยงานสนับสนุน รวมทั้งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแล
กิจการ และใหขอเสนอแนะอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในบริษัทฯ สูความเปนเลิศ มีการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในที่มุงเนนตามความเสี่ยงสําคัญๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของการควบคุมภายใน พรอมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแกฝายบริหารอยางใกลชิด นอกจากนี้
บริษัทฯ มุงผลักดันใหสํานักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใชกรอบการควบคุม
ภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework ที่เชื่อมโยงกับกรอบการบริหารความเสี่ยงสากล
ตามแนว COSO Enterprise Risk Management Framework ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลใหสํานักงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว เพื่อมั่นใจไดวา
ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอยางยั่งยืน

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีจะรวมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเนน
ย้ําใหผูจัดทํามีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนรายงานที่
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดจัดใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด
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ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ จัด
ใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่น ๆ โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทํา
หนาที่สื่อสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ ในขณะที่หนวยงานสื่อสาร
องคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ
ทั้งในและตางประเทศเชนเดียวกัน
ในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Road Show) ในตางประเทศจํานวน 4 ครั้ง จัดการประชุม
แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จํานวน 4 ครั้ง ให
การตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visit) จํานวน 86 ครั้ง
จัดแถลงขาวแกสื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชี้แจงผลประกอบการจํานวน 3 ครั้ง เผยแพรขาวประชาสัมพันธ
(Press Release) เปนประจําทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ
นอกจากนี้ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
กลุมอื่นๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลตางๆ จากหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดที่โทรศัพทหมายเลข 02 694 6744 โทรสาร 02 207 0557 หรือ e-mail:
investor_relations@banpu.co.th
8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และไดกําหนดนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความ
โปรงใสรายงานทางการเงินและการดําเนินการไวในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงิน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอ
ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือ
ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด และมีการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการปองกันขอมูลภายในโดยไดกําหนดเปนขอ
ปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวขอความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ โดยเฉพาะการใช
ขอมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่จะตองเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ
อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือ
ราคาหุน ในสวนของกรรมการไดมีกําหนดขอปฏิบัติไวในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 และกําหนดในขอ
ปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
1. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตนและในเรื่องการ
ทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ
หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ
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3. ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนสภาพการเปน
กรรมการผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแลว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการ
เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยหามไมใหกรรมการประกอบธุรกิจที่แขงขันกับ
บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ในกรณีที่จําเปนตองทํา
รายการดังกลาวบริษัทฯ ตองดูแลใหทํารายการดวยความโปรงใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเขา
ขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการ
ในสวนของการพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูล
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด
ภายใน บริษัทฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใชควบคุม เชน ระบบการปองกันการ
เขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับตางๆ ให
ตรงกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality
Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับ
ในหมวดวินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัย
และตองไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความ
เชื่อถือหรือผลิตภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะ
ไดรับโทษรุนแรงถึงขั้นไลออก
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8.6 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

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
- อื่นๆ
- โรงไฟฟา Luannan
- โรงไฟฟา Zhengding
- โรงไฟฟา Zouping
- Beijing Office
- Beijing
- Taiyuan
- AACI
- ZZ
- HZTM

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน
(คน)
(คน)
262
23
5
7
12
61
214
296
691
133
971
636
54
81
244
275
293
34
19
14
15
10
3
4,353
-

หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานทีร่ ับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา
- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขั้นต่ําตอวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด
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(2) คาตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในป 2552 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น
1,470,949,468,29 บาท
หนวย : บาท
เงินเดือน
โบนัส
รวม

ป 2552
797,556,258.17
673,393,210.12
1,470,949,468.29

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

2.2 คาตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป 2552
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ไดสะสมเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 6 โดย
บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งสิ้น 21,175,103.71 บาท
หนวย : บาท
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ

ป 2552
21,175,103.71

ป 2551
21,284,884.52

(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
o ในป 2552 มีพนักงานลาออก 125 คน และมีการรับพนักงานใหม 255 คน
o ในป 2551 มีพนักงานลาออก 247 คน และมีการรับพนักงานใหม 300 คน
o ในป 2550 มีพนักงานลาออก 155 คน และมีการรับพนักงานใหม 229 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
บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหบุคลากรของ
บริษัทฯ กาวสูความเปนมืออาชีพ (Professional) และกาวสูความเปนมาตรฐานสากล (International
Standardization) ตอไป
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เปนเงิน 5% ของเงินเดือนรวมทั้งบริษัทฯ ซึ่งเปนงบประมาณทั้งในเรื่อง
การสงพนักงานไปเขารับการศึกษาตอ โดยการสนับสนุนของบริษัทฯ การฝกอบรมภายในบริษัทฯ และการ
พัฒนาภายในหนวยงาน
2. จัดใหมี Competency Profile เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมคี วามเปนมืออาชีพ รองรับความเจริญกาวหนาของบริษัทฯ
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. จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพรขา วสารทางดานคุณภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให
สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน
7. ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัทฯ ศึกษาและเรียนรูเรื่องตางๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่ม
ศักยภาพของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
8. จัดใหมีการอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรในบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
คานิยมบานปู (Banpu Spirit) อยางตอเนื่อง
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9. การควบคุมภายใน
สําหรับป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวม 17 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง
และรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในสําหรับป 2551 ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
ในป 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 9 ครั้ง เปนการประชุมรวมกับผูบริหาร ผูสอบบัญชี และสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหกํากับดูแล
ตามขอบังคับวาดวยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคัญ (Audit Committee Charter) ไดแก การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน การกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง
สําคัญ (Risk Based Audit) ซึ่งมุงเนนการประเมินการควบคุมภายในดานกลยุทธ ดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตาม
ขอกําหนด กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนไปตาม
มาตรฐานสากล (COSO Enterprise Risk Management และ COSO Integrated Internal Control) รวมทั้งใหมีการติดตาม
และดําเนินการแกไขในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและการปฏิบัติงาน หรือเปนรายการที่เกี่ยว
โยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล เปน
ผลประโยชนสูงสุดสอดคลองตามนโยบายบริษัทฯ การดูแลทรัพยสิน บุคลากร การบริหารและการดําเนินงานที่ใหความสําคัญ
ตอการควบคุมภายใน จัดใหมีระบบการปองกันที่ดี รวมทั้งการจางบริษัทผูตรวจสอบบัญชีในการปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชงานสอบ
บัญชี ผลการสอบทานเปนไปตามที่กําหนด สอดคลองกับขอกําหนด กฎหมาย ของภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี การควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีกรณีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูบริหารของบริษัทฯ ไดกระทําความผิด
ตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญสอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ ที่ให
ความสําคัญตอการคุณภาพของการตรวจสอบและการกํากับดูแลระบบควบคุมภายในอยางเครงครัด
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. องคกรและสภาพแวดลอมการควบคุม
• โครงสรางองคกร (Organization Structure)
บริษัทฯ มุงมั่นสูการเปนบริษัทพลังงานชั้นนําแหงเอเชีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดอนุมัติใหบริษัทฯ ปรับ
โครงสรางองคกรของทั้งกลุมบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 โดยครอบคลุมการปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ ทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใหการกระจายอํานาจการบริหารและ
การปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม สอดคลองกับสภาพธุรกิจ การพัฒนาและขยายธุรกิจ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ในระหวางป 2552 มีการปรับเปลี่ยนสายการบังคับบัญชา การแบงแยกหนาที่ของแตละกลุมงานใหมีความเหมาะสม
และการบริหารงานใหชัดเจน เกิดการเชื่อมโยง ประสานประโยชน (Integration & Synergy) ของหนวยธุรกิจตางๆ
สามารถตอบสนองการขยายงานในตางประเทศ เปนการสรางมูลคา เพิ่มรายได ลดตนทุน และสรางความแข็งแกรงแก
ธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
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• กลยุทธและเปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Strategic and Business Plan)
คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหบริษัทฯ และฝายบริหารของทุกหนวยงานกําหนดเปาหมายธุรกิจในระยะยาว
6 ป และแผนงานประจําปที่ชัดเจน รอบคอบ และวัดผลได มีการจางที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําเพื่อปรับปรุง
กระบวนการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธที่ดี มีวิสัยทัศนชัดเจน ทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงและปจจัยที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ ใหเกิดความเชื่อมโยง ประสานประโยชนในกลุมบริษัทฯ
และสอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ
2. การดําเนินงาน
• วัฒนธรรมองคกร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมกิจกรรมคานิยมรวม “บานปูสปริต” (Banpu Spirit) เพื่อ
เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเกิดผลดีแกบริษัทฯ และสังคมสวนรวม คานิยมรวมบานปู จึงเปนแนวทางปฏิบัติที่ให
ความสําคัญตอบุคลากรใหเปนหนึ่งเดียวกันในองคกรอยางตอเนื่อง สงเสริมใหพนักงานมีนวัตกรรม (Innovation) ยึดมั่น
ในความถูกตอง (Integrity) หวงใยและเอาใจใส (Care) และมีพลังรวม (Synergy) พนักงานและผูบริหารทุกคนยึดมั่นใน
จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต โปรงใสและพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีกิจกรรมดานนวัตกรรม
(Innovation) ดวยปรัชญาที่วานวัตกรรมสามารถสรางสรรคสิ่งใหมๆ เปนประโยชนในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ
สามารถสรางความแตกตาง เปนขอไดเปรียบทางการแขงขันแกองคกรในยุคที่เผชิญตอวิกฤติการณทางการเงินและภาวะ
ทางการแขงขันสูง ดังนั้น คานิยมรวมบานปูสปริต จึงเปนพลังรวมของพนักงานที่เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ นํา
องคกรมุงไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน โดยบริษัทฯ สนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง
ในป 2552 บริษัทฯ จัดกิจกรรม IQ Campaign เปนกิจกรรมสื่อสารภายใน เพื่อสงเสริมการสรางภาพลักษณ
ทางดานนวัตกรรม ไดแก กิจกรรม IQ-I Can คือ นวัตกรรมคุณภาพเริ่มตนที่ตวั เรากอน กิจกรรม IQ e-Story กิจกรรม IQ
Radio เปนเรื่องนารูเกี่ยวกับ Innovation Quality ทั่วโลก กิจกรรม IQ Challenge เพื่อกระตุนใหพนักงานไดคิดนอกกรอบ
พัฒนาศักยภาพทางความคิดใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหา และการทํางานเปนทีม เพื่อสรางบรรยากาศที่
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม และกิจกรรม IDEA-I Can Mini Forum เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวคิดดีๆ ที่
แตกตางในการทํางานจากบุคคลภายนอก เปนประโยชนในการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนํา
บริษัทฯ กาวไปสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม
• การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code
of Conduct) ใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนไปตามหลักการปฏิบัติที่ดี ทันสมัย และเปนมาตรฐานสากล การกําหนด
นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูแขงทางการคา รวมถึงความรับผิดชอบตอ
ผูถือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการปลูกฝงการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ
ใหเกิดผลในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
ในป 2552 บริษัทฯ มีแผนงานสงเสริมวัฒนธรรมองคกรและทัศนคติดานบรรษัทภิบาล ดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การจัด
สัมมนาใหกับผูบริหารในระดับผูจัดการฝาย เพื่อเสริมสรางความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เปนตนแบบใหกับพนักงานในองคกร และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในหนวยงาน” (CG in my Department) เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารไดประเมินถึงระดับการรับรูในเรื่องของการกํากับ
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ดูแลกิจการที่ดีในหนวยงาน พรอมกับเสนอแผนงานในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียในทุกกลุมถือเปนการเพิ่มชองทางการ
สื่อสารใหเกิดความรูความเขาใจตอการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย มีการ
สื่อสารผานระบบอินทราเน็ตในชื่อ CG Talk of the Town เปนการนําเสนอขาวสารเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีทัน
ตอเหตุการณพรอมเปดโอกาสใหพนักงานตอบคําถามจากขาวที่นําเสนอ มีการจัดงาน CG Day เพื่อสงเสริมและปลูกฝง
ใหพนักงานในทุกระดับไดตระหนักถึงความสําคัญ พรอมยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
ภายใตแนวคิด “Stand up & Speak out” รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเรื่องชองทางการรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและ
คูมือจริยธรรมธุรกิจ มีนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับภาครัฐ หนวยงานราชการ และภาคเอกชนตางๆ (CSR : Corporate Social
Responsibility) เปนภารกิจหลักและดําเนินการอยางตอเนื่อง ในสวนที่ดําเนินการแลว อาทิ โครงการพัฒนาชุมชน
โครงการตลาดประกอบฝน (ยิ้ม) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการคายเพาเวอรกรีน และ
โครงการพนักงานจิตอาสา เพื่อมุงสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานในทุกระดับทุกสายงานไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
อาสาสมัครและสรางสรรคสิ่งดีๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกัน
3. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางเครงครัด มีการติดตาม
ภาพรวมของรายละเอียดการประเมินและแผนการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ มี
การทําแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
สงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุ
เปาหมายของบริษัทฯ เปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขไดอยางถูกตองและทันเวลา มีการปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรมองคกร วาการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ มีการ
กําหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ของบริษัทฯ ที่ชัดเจนเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และ
กําหนดใหทุกหนวยงานประเมินความเสี่ยงและวางมาตรการในการบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) สําหรับแตละ
ความเสี่ยง มีหนวยงานบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ สอบทานความเสี่ยงและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในการลด
ความเสี่ยงเปนรายไตรมาส เพื่อทราบถึงสถานะที่แทจริงของความเสี่ยง และหามาตรการในการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม
จัดทําขอมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Indicator : KRI) โดยกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนากลยุทธและเทคนิคใน
การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชและกอใหเกิดประโยชนที่ยั่งยืนตอบริษัทฯ อยางแทจริง
สําหรับขั้นตอนการจัดการการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)
ของหนวยงาน มีระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวดเร็ว สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน
มีการประเมินความเสี่ยงโดยการจัดทํารายงานความเสี่ยงในระบบรายงานและ
บริหารความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย (Risk Management System Online) โดยฝายบริหารของ
บริษัทฯ ทําหนาที่ทบทวนนโยบายและแผนงานความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) ทุกไตรมาส ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครึ่งป และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท
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4. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใต
ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสม บริษัทฯ ไดกําหนดโครงสรางองคกร
และขอบเขต อํานาจหนาที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ มีการกําหนดใหผูที่
เกี่ยวของทั้งระดับกรรมการและผูบริหารมีการลงนามในสัญญาการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) และ
กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการในเรื่องการรักษาขอมูลภายใน กําหนดบุคคลเฉพาะที่จะเปนผูที่เปดเผยขอมูลของ
บริษัทฯ
ในระหวางป 2552 บริษัทฯ มีการปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับ (Delegation of
Authority) ใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกรที่ปรับปรุงใหม และสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจ เชน การจัดทํานโยบายดาน
อํานาจอนุมัติ การปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติสําหรับธุรกิจถานหินและโรงไฟฟาในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ไดจัดทําและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทในเครืออยางสม่ําเสมอ ทั้งดานทรัพยากรบุคคล นิติกรรมสัญญา การบริหารทรัพยสินและการประกันภัย
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การปรับปรุงระเบียบการบริหารความเสี่ยงตราสารอนุพันธ และระเบียบการปฏิบัติงานอื่นๆ
ในสวนของสํานักงานตรวจสอบภายในกําหนดแผนการตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสําคัญ
ใหครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ (Stakeholders’ Expectation) เพื่อใหบริษัทฯ มั่นใจวา
หนวยงานตางๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสอบทานประเด็น
สําคัญและปญหาที่ตรวจพบ โดยมีการติดตามผลการตรวจสอบและรายงานใหฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลดวยความรอบคอบ เพื่อใหการตัดสินใจอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่มีความถูกตองและเปนปจจุบัน โดยหนวยงานเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดเตรียมขอมูล
สําคัญและเอกสารประกอบการประชุมไวลวงหนากอนการประชุม
มีการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมอยาง
ชัดเจนไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง สําหรับรายงานทางการบัญชีและการเงิน มีการประชุม
ระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรอง
ทั่วไป โดยเฉพาะบริษัทฯ ไดเตรียมการลวงหนารับการนํามาตรฐานการบัญชีสากล IFRS มาใช
ในระหวางป 2552 มาตรฐานการบัญชีดังกลาว จะไดพิจารณานําเสนอขอมูลรายงานทางการเงินที่มีความ
ชัดเจนใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยของขอมูล และพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตการรวบรวมขอมูล การ
ประมวลผล การจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอตอการตัดสินใจ รูปแบบที่เขาใจงายที่เรียกวา
Corporate Performance Dashboard เพื่อใหผูบริหารใชขอมูลประกอบการวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจ มีการพัฒนา
ระบบคลังขอมูล (Corporate Portal) ไปสูแผนกตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และมีระบบฐานขอมูลเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Global Best Practice) ใชเปนแนวทางควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานสามารถเทียบกับ
บริษทั ชั้นนําอื่นๆ (Benchmarking) เปนการสรางมูลคา เพิ่มรายได และลดตนทุน มีระบบคลังความรู (Banpu
Knowledge Portal) มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Server Consolidation) มา
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ปฏิบัติงาน เปนการใชทรัพยากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางคุมคา โดยมุงเนนการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green
Technology) มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลทางดานการบัญชี (Oracle) เพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) เพิ่ม
ความมั่นใจในความถูกตองและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
เปนประโยชนในการตัดสินใจสําหรับผูบริหารของ
บริษัทฯ
6. ระบบการติดตาม
• การติดตามการดําเนินงานในระดับบริหาร
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ระหวางป 2552 รวม 17 ครั้ง มีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
ทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประชุมฝาย/ผูบริหาร หากผลการดําเนินการแตกตางจากเปาหมาย จะมีมติใหฝายบริหารดําเนินการแกไข
และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนําระบบ KPI มาใชในการติดตามผลการบริหาร
และปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนธุรกิจที่กําหนด
ในระหวางป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ใหขอเสนอแนะสําคัญที่มีผลกระทบตอองคกรแกผูบริหาร มีการติดตามการปฏิบัติตามเปาหมายที่
กําหนดไว การสอบทานระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
รายงานผลการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส รายงานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญทุกครึ่งป รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบ และรายงานการสอบทานการควบคุมภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
• การติดตามการดําเนินงานในระดับปฏิบัติการ
การดําเนินงานไดมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอํานาจดําเนินการใหสอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจที่เติบโตตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยฝายงานตางๆ มีระบบการควบคุมและติดตามการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน ในสวนของสํานักงานตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบ กําหนดแผนการตรวจสอบให
ครอบคลุมการปฏิบัติงานสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ สอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา
Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของทุกครึ่งป สอบทานรายการ
เกี่ยวโยงกัน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ถือเปนการปฏิบัติตามกลไกและ
กระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได เพื่อมั่นใจวาการบริหารและการกํากับองคกรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ
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10. รายการระหวางกัน
10.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม
ชื่อบริษัท /
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภทธุรกิจ
1 บริษัท น้ําตาลมิตรผล 1) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
จํากัด
ถือหุนรอยละ 2.96 ของทุนชําระแลว
(ผลิตและจําหนาย
2) มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ
น้ําตาลและ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ
กากน้ําตาล)
3) มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายชนินท วองกุศลกิจ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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 2552
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
1. ตระกูลวองกุศลกิจ
54.23% 2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. ตระกูลเอื้ออภิญญกุล 24.16% 3. นายชนินท วองกุศลกิจ
3. บจ.ยูฟนเวส
10.50% 4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. ตระกูลกันทาธรรม
3.17% 5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
5. ตระกูลกาญจนกําเนิด 0.58% 6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
6. ตระกูลพุทธพงษศิรพิ ร 0.63% 7. นายประจวบ ตรีนิกร
8. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
9. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด

3 บริษัท รวมเกษตรกร
อุตสาหกรรม จํากัด
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ
กากน้ําตาล)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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

หนา 99

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

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปตอล

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
100.00% 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 2552
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

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2
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รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคาซื้อ
ขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดแสดงอยู
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10
รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้
รายการระหวางกัน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
1. บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด ดังนี้
• ป 2552 มีเงินทดรองจายที่เกี่ยวของกัน จํานวน 0.01 ลานบาท

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด

มูลคารายการ

0.01
ลานบาท

2. บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล
ดังนี้
จํากัด
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มีรายไดคา Management fee คางรับ จํานวน
30 ลานบาท

30.00
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 ธันวาคม 2552 มียอดเงินกูจ ํานวน 6,662.05 ลานบาท
• ป 2552 มีดอกเบีย้ รับจํานวน 241.11 ลานบาท
• ป 2552 มีรายไดการใหบริการลางถานหินจํานวน 30.30 ลานบาท

6,933.46
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 ธันวาคม 2552 มียอดเงินกูจ ํานวน 184.59 ลานเหรียญสหรัฐ
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 269.97 ลานบาท
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 222.85 ลานบาท

184.59
ลานเหรียญสหรัฐ
และ 492.82
ลานบาท
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รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

5. รายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.86 ลานบาท และ
• รายไดคา Management fee จํานวน 1.33 ลานบาท

Banpu Singapore Pte. Ltd.

2.19
ลานบาท

6. รายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.08 ลานบาท

PT. Jorong Barutama Greston

0.08
ลานบาท

7. รายการระหวางกันกับ PT. Kitadin
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Kitadin ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.26 ลานบาท

PT. Kitadin

0.26
ลานบาท

8. รายการระหวางกันกับ PT.Indo Tambangraya Megah Tbk
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT.Indo Tambangraya Megah Tbk ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.16 ลานบาท
• ป 2552 รายไดคา Management fee จํานวน 1,072.42 ลานบาท

PT.Indo Tambangraya Megah
Tbk

1,072.58
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 ธันวาคม 2552 มียอดเงินกูจ ํานวน 1,147.93 ลานบาท และ
• ยอดเงินทดรองจายจํานวน 1.45 ลานบาท
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 56.43 ลานบาท และ
• รายไดคา Management fee จํานวน 50 ลานบาท

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด

1,255.81
ลานบาท
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รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

10. รายการระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.39 ลานบาท

PT. Trubaindo Coal Mining

0.39
ลานบาท

11. รายการระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 6.76 ลานบาท

PT. Indominco Mandiri

6.76
ลานบาท

12. ระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด ดังนี้
• ป 2552 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.84 ลานบาท

บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

13. ระหวางกันกับบริษัท PT. Bharinto Ekatama
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Bharinto Ekatama ดังนี้

PT. Bharinto Ekatama

0.84

ลานบาท

0.07

ลานบาท

• ณ 31 ธันวาคม 2552 มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.07 ลานบาท
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รายการระหวางกัน
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
1. ระหวางกันกับบริษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท ศิลามณี จํากัด ในรูป
ของตั๋วสัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้ จากตนทุนของเงินที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมและดอกเบีย้ จายจาก บริษัท
ศิลามณี จํากัด ดังนี้
• ณ 31 ธันวาคม 2552 มีเงินกูยืมจํานวน 81 ลานบาท
• ป 2552 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.96 ลานบาท

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท ศิลามณี จํากัด

มูลคารายการ

81.96
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 ธันวาคม 2552 มียอดเงินกูจ ํานวน 138 ลานบาท
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 8.05 ลานบาท

146.05
ลานบาท

3. รายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ดังนี้
• ป 2552 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 1.71 ลานบาท

บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

1.71
ลานบาท

4. ระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
Banpu Minerals (Singapore)
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. Pte. Ltd.
ดังนี้
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.65 ลานบาท

0.65
ลานบาท

5. ระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 2.43 ลานบาท

2.43
ลานบาท

Banpu Singapore Pte. Ltd.
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รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
6. 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 ธันวาคม 2552 มีเงินกูยืมจํานวน 32.93 ลานบาท
• ป 2552 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.39 ลานบาท
7. 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 ธันวาคม 2552 มียอดเงินกูจ ํานวน 8,969.59 ลานบาท
• ป 2552 มีดอกเบี้ยรับจํานวน 416.99 ลานบาท

มูลคารายการ

33.32
ลานบาท

9,386.58
ลานบาท

10.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทําสัญญานั้นๆ
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
บุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และใหมีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
10.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
- ไมมี -
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
o งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท
งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปของบริษัท
บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกําหนดใหตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินการประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวมผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว ใหขอ สรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
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(2) งบการเงินรวม
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 และ 2550 (ตรวจสอบแลว)
ป 2552
จํานวนเงิน อัตรา
รอยละ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ
เงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกิจกรรมรวมคา
สินคาคงเหลือ – สุทธิ
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสียในกิจการรวมคา
เงินลงทุนอื่น – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธิ
โครงการระหวางการพัฒนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 2551
จํานวนเงิน อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
ป 2550
จํานวนเงิน อัตรา
รอยละ

21,050,427
5,389,211
314,089
5,302,218
21
2,751,772
602,460
2,203,102
37,613,300

20.76
5.31
0.31
5.23
0.00
2.71
0.59
2.17
37.09

12,849,682
6,028,654
321,667
3,889,866
21
640,414
1,651,032
402,768
1,813,324
27,597,428

14.38
6.75
0.36
4.35
0.00
0.72
1.85
0.45
2.022
30.81

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

16,429
360
297,782
29,603,851
8,062,137
17,792,441

0.02
0.00
0.33
33.04
9.00
19.86

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

3,606,403
1,321,096
2,372,854
730,116
63,803,469

4.03
1.47
2.65
0.81
62.91

3,626,268
1,469,230
2,153,433
947,687
61,989,812

4.05
1.64
2.40
1.06
69.19

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

4.22
0.38
1.38
2.04
64.62

101,416,769 100.00

89,587,240 100.00

65,050,805 100.00

หมายเหตุ: - เพื่อประกอบในการอานงบการเงินรวม โดยควรอานคูกับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552”
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 และ 2550 (ตรวจสอบแลว)
ป 2552
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

ป 2551
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
ป 2550
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

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

1,684,167
1,552,859
2,598,968
3,300,000

1.66
1.53
2.56
3.25

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

2,982,599
105,966
2,028,984
2,812,410
481,449
4,546,668
22,094,070

2.94
0.10
2.00
2.77
0.47
4.48
24.66

2,029,212
118,575
2,020,457
2,944,309

2.27
0.13
2.26
3.29

2,066,614
111,057
985,571
503,111

3.18
0.17
1.52
0.77

4,834,996
24,708,470

5.41
27.58

3,096,280
11,788,535

4.76
18.12

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หุนกู – สุทธิ
ประมาณการหนี้สินจากการซื้อเงินลงทุน
สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการเกษียณอายุ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

12,146,063
10,273,953
601,724
349,322
23,371,062

11.93
10.13
0.59
0.34
23.04

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
21.59

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

9.00
13.19
0.41
0.10
22.70

45,465,132

44.83

44,053,204

49.17

26,553,509

40.82

3,540,505
2,717,479
5,058,329
7,667,014
4,456,799

2.68
4.99
7.56
4.39

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

3.03
5.65
8.58
6.71

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

4.18
7.78
12.12
10.62

(2,843,582)

(2.80)

(1,683,988)

(1.88)

(1,742,428)

(2.68)

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

1,422,367
1.40
29,950,695 29.53
48,429,101 47.75
7,522,536
7.42
55,951,637 55.17
101,416,769 100.00

1,055,400
1.18
19,659,697 22.00
40,486,965 45.31
5,047,071
5.65
45,534,036 50.83
89,587,240 100.00

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
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 และ 2550 (ตรวจสอบแลว)
ป 2552
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)จากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีหัก ณ ทีจายที่ขอคืนไมได
คาบริหารจัดการและอื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป
(หัก) สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

ป 2551
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
ป 2550
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

57,865,340 98.02 50,529,835 98.11 32,441,789 92.87
(29,991,613) (51.22) (28,110,423) (54.58) (20,963,896) (60.01)
27,873,727 47.60 22,419,412 43.53 11,477,893 32.86
(2,738,632) (4.68) (2,683,962) (5.21) (2,113,246) (6.05)
(4,832,640) (8.25) (3,094,186) (6.01) 3,001,016 (8.59)
(6,466,903) (11.04) (5,536,808) (10.75) (3,246,604) (9.29)
13,835,552 23.63 11,104,456 21.56 3,117,027
8.92
80,423
0.15
451,520
1.29
2,919,697 4.99 (1,712,595) (3.33)
68,391
0.20
486,138 0.83
489,653
0.95
478,877
1.37
207,412 0.35
403,931
0.78
123,377
0.35
(499,520) (0.85)
(310,533) (0.60)
146,218 0.25
415,447
0.81
201,157
0.58
(145,037) (0.25)
(103,015) (0.20)
(29,364) (0.08)
(521,428) (0.89)
383,487
0.74
(360,995) (1.03)
16,429,032 28.06 10,751,254 20.87 5,217,230 14.94
7,446,624 12.72 4,945,813
9.60 4,504,372 12.89
23,875,656 40.77 15,697,067 29.96 9,721,602 27.83
(1,281,762) (2.19) (1,239,929) (2.41) (1,160,392) (3.32)
(180,642) (0.31)
(128,382) (0.25)
(146,383) (0.42)
(4,610,583) (7.87) (3,767,677) (7.32) (1,491,668) (4.27)
17,802,669 30.40 10,561,079 20.51 6,923,159 19.82
(3,573,536) (6.10) (1,333,413) (2.59)
(268,736) (0.77)
14,229,133 24.30 9,227,666 17.92 6,654,423 19.05
52.36

33.96

24.49
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 และ 2550 (ตรวจสอบแลว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปกอนภาษีเงินได
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนายคาใชจายตัดจาย
ตัดจําหนายอะไหลและวัสดุเครื่องจักร
ตัดจําหนายโครงการระหวางการพัฒนา
ตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาเผื่อการดอยคาของคาเปดหนาดินรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ประมาณการหนี้สินทางภาษี
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายทางการเงิน
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจกรรมรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี
เจาหนี้การคา
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย
คาภาคหลวงคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการเกษียณอายุ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
การจายดอกเบี้ย
การจายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

ป 2552

ป 2551

หนวย: พันบาท
ป 2550

22,413,252

14,328,756

8,414,827

2,020,746
209,727
(29,239)
36,679
1,176,392
1,281,762
(207,412)
180,642
(7,446,624)
(486,138)
(2,836)
48,122
19,195,073
660,052
3,103
(1,137,419)
(147,861)
(375,500)
446,658
34,297
953,387
8,527
(297,055)
230,093
19,573,355
(1,284,966)
(5,744,688)
12,543,701

1,980,206
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)
11,377,287
(2,352,307)
(40,584)
22,739
(84,542)
302,936
(579,822)
578,819
(37,402)
1,034,886
516,873
94,071
10,832,954
(1,232,411)
(1,551,918)
8,048,625

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
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 และ 2550 (ตรวจสอบแลว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิ การรวมคา
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการรวมคา
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินสดรับ(จาย)สุทธิจากเงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมคา
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและสวนไดเสีย ในกิจกรรมรวมคา
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายสําหรับโครงการระหวางพัฒนา
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินปนผลรับจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายสําหรับคาใชจายทางการเงิน
จายเงินคืนหุนกู
หนี้สินอื่น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย
เงินปนผลจาย
เงินปนผลจายของบริษัทยอย
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายสําหรับคาใชจายทางการเงิน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุน
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

ป 2552

ป 2551

หนวย: พันบาท
ป 2550

626,139
(360)
(2,264)
(730,791)
(90,000)
(806,579)
(2,800,697)
44,352
103,609
200,051
486,138
2,836,396
(134,006)

101
43,927
898
447,917
(14,472,424)
147,026
(50,000)
(892,427)
(3,959,608)
27,413
(140,917)
403,931
489,653
2,071,464
(15,883,046)

(101)
54,504
(55,047)
2,545
1,593,297
(3,329,657)
596,426
(13,431)
(402,110)
(2,983,853)
73,050
170,495
123,377
478,877
1,222,938
(2,468,690)

7,737,747
(10,700,799)
4,430,511
(5,270,363)
(1,300,000)
331,375
(3,514,428)
(1,293,517)
6,300,000
(216,711)
(3,496,185)
8,913,510
(712,765)
12,849,682
21,050,427

15,882,359
9,484,161
(14,111,963) (10,371,882)
317,963
12,221,360
2,898,288
(2,273,415)
(803,166)
(10,031)
(1,400,00) (1,600,000)
(43,916)
23,655
- 12,304,928
(3,135,535) (2,153,869)
(1,080,667)
(110,113)
6,266,073
(1,568,348)
943,117
170,565
13,304,348
12,849,682

9,772,084
8,616,428
(107,949)
4,795,869
13,304,348
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(3)

อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 2551 และ 2550
ป 2552

ป 2551

ป 2550

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

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

1.70
1.36
0.84
9.60
37.49
13.62
26.42
19.53
18.43
45.49

1.12
0.91
0.59
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

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

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

48.17
37.35
1.18
0.91
24.30
28.04

44.37
20.52
3.54
0.74
17.62
21.96

35.38
14.94
7.13
0.25
19.05
21.87

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

14.90
91.88
0.61

11.93
68.42
0.67

11.63
57.59
0.57

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล

0.81
0.16
20.70
24.70

0.97
0.36
11.05
33.98

0.69
0.14
3.89
32.37

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบดุล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้
1. งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับ งวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 57,865 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 7,336 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 15 จากปริมาณการขายถานหินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาขายถานหินใกลเคียงกับปกอน สัดสวน
รายไดมีดังนี้
รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 52,704 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 ของรายไดจาก
การขายรวม เพิ่มขึ้น 6,728 ลานบาท หรือรอยละ 15 โดยแยกเปน
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 52,603 ลานบาท
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย 101 ลานบาท
รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และรายไดอื่นๆ จํานวน 5,162 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 ของ
รายไดจากการขายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 13
ปริมาณขายถานหินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 21.09 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 14
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่ปริมาณ
การผลิตของเหมืองในประเทศไทยลดลงตามปริมาณสํารองถานหินของเหมืองในประเทศไทย
ปริมาณขายถานหินประกอบดวย
- ปริมาณขายถานหินจากเหมืองในประเทศ 0.237 ลานตัน
- ปริมาณขายถานหินจากเหมืองของบริษัทยอยในอินโดนีเซีย 20.852 ลานตัน
ราคาขายถานหินเฉลี่ยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 71.7 เหรียญสหรัฐฯตอตัน
ใกลเคียงกับราคาขายในปกอนหนาซึ่งเทากับ 72 เหรียญสหรัฐฯตอตัน
1.2 ตนทุนขายรวม 29,992 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,881 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการ
ขายถานหินเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ตนทุนตอหนวยลดลงเนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับป
กอนหนา
1.3 กําไรขั้นตนรวมจํานวน 27,874 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,454 ลานบาทคิดเปนรอยละ 24 อัตราสวนการทํากําไร
ขั้นตนตอยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนรอยละ 48
ซึ่งธุรกิจถานหินมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 51 และธุรกิจไฟฟามีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 25
1.4 คาใชจายในการขาย 2,739 ลานบาท เพิ่มขึ้น 55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 จากการเพิ่มขึ้น คาเชาทาเรือ
สําหรับขนถายถานหิน ในขณะที่คา Demurrage ลดลงเมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งเปนผลมาจากการแลว
เสร็จบางสวนของสวนขยายทาเรือบอนตัง สงผลใหการบริหารการใชทาเรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 คาใชจายในการบริหารรวม 4,833 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,428 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42 จากการประเมิน
ภาษีจากเงินปนผลรับของบริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1,176 ลานบาท การเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายบริหาร คาใชจายในการหาแหลงลงทุนใหม และสํารองคาชดเชยการเลิกจางงาน
1.6 คาภาคหลวงรวม 6,467 ลานบาท เพิ่มขึ้น 930 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17 เปนผลมาจากปริมาณขาย
ถานหินที่เพิ่มขึ้น
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1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

1.13
1.14

เงินปนผลรับจํานวน 486 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินปนผลรับจากบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนิน
ธุรกิจไฟฟา
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 521 ลานบาท เทียบกับกําไรสุทธิจากัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 383
ลานบาท ในปกอนหนา
กําไรสุทธิจากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน 2,920 ลานบาท จากการทําสัญญาซื้อขายถานหินและ
น้ํามันลวงหนาของบริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่มีการบันทึกขาดทุนรายการนี้
จํานวน 1,713 ลานบาทในปกอนหนา
การรับรูผลกําไรของบริษัทรวมจํานวน 7,447 ลานบาท เปนการรับรูผลกําไรของ BLCP จํานวน 3,412
ลานบาทและรับรูผลกําไรของธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4,035 ลานบาท
ดอกเบี้ยจายรวม 1,282 ลานบาท เพิ่มขึ้น 42 ลานบาท จากดอกเบี้ยจายสําหรับเงินกูเพื่อการลงทุนใน
ธุรกิจถานหินและการขยายโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 4,611 ลานบาท เพิ่มขึ้น 843 ลานบาท จากผลกําไรจากการดําเนินงานที่
เพิ่มขึ้นของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และภาษีเงินไดของกําไรจากสัญญาซื้อขายลวงหนาถานหินและน้ํามัน
กําไรสุทธิรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 14,229 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอน 5,001 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 52.36 บาทตอหุน เทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 33.96 บาทตอหุน ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 54

2. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 101,417 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11,830 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 21,050 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,201 ลานบาท คิดเปนรอยละ 64
สวนใหญเปนเงินสดไดมาจากการดําเนินงานและการกูยืมหลังหักการใชไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร
ในธุรกิจถานหินและโรงไฟฟาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ลูกหนี้การคาจํานวน 5,389 ลานบาท ลดลง 639 ลานบาท การเก็บหนี้ไดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับป
กอนหนา
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของจํานวน 5,302 ลานบาท เปนเงินปนผลคางรับจาก BLCP
สินคาคงเหลือสุทธิจํานวน 2,752 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,101 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67 จากการผลิตที่
ดําเนินไปไดดวยดี และสภาวะอากาศที่คอนขางเอื้ออํานวย
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 29,604 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,231 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 12 จากการรับรูสวนแบงกําไรหลังเงินปนผลรับจาก BLCP และธุรกิจถานหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เงินลงทุนอื่นจํานวน 8,062 ลานบาท ลดลง 1,466 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 จากการปรับมูลคา
เงินลงทุนตามราคาตลาดที่ลดลง
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2.2

2.3

2.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิจํานวน 17,792 ลานบาท เพิ่มขึ้น 213 ลานบาท จากการลงทุนใน
โรงไฟฟาและการขยายทาเรือขนถายถานหิน การลงทุนในเครื่องจักรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและขยายโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน อนึ่งมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยเหลานี้มี
การปรับลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งคาขึ้น
หนี้สินรวมจํานวน 45,465 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,412 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 1,684 ลานบาท ลดลง 3,084 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 65 จากการชําระคืนกูเงินระยะสั้น โดยปรับเปลี่ยนเปนการกูระยะยาว และหุนกูแทน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 5,899
ลานบาท ลดลง 576 ลานบาท จากเงินกูระยะยาวเงินและหุนกูบางสวนไดครบกําหนดชําระคืนใน
ป 2552
คาเปดหนาดินและขนถานหินคางจายจํานวน 2,983 ลานบาท เพิ่มขึ้น 953 ลานบาท สวนใหญมา
จากคาเปดหนาดินและคาขนสงถานหินของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 12,146 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,599 ลานบาท จากการกูเงินเพื่อการลงทุนใน
ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
หุนกูจํานวน 10,274 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,989 ลานบาท จากการออกหุนกูเพิ่มเติมจํานวน 6,300 ลาน
บาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 ในขณะที่โอนยายหุนกูที่มีกําหนดชําระในปนี้ไปเปนสวนของหุนกูที่
ถึงกําหนดไถถอนในหนึ่งป
สวนของผูถือหุนจํานวน 55,952 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,418 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23 เปนผลจาก
เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 14,229 ลานบาท
ลดลงจากการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 4,816 ลานบาท
ลดลงจากการปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดของหลักทรัพยรวม 1,556 ลานบาท
ลดลงจากสวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ 1,160
ลานบาท
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สําหรับงบการเงิน
รวมเทากับ 0.16 เทา และงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 1.32 เทา ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนสําหรับงบการเงินรวม 0.36 เทา และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดับ 1.16
เทา

3. งบกระแสเงินสด สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
งบกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 8,914 ลานบาท โดย
แยกเปน
3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 12,544 ลานบาท โดยมีคาใชจายดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
จายคาเปดหนาดิน คาขุดขนถานหิน และคาขนสงถานหิน จํานวน 20,142 ลานบาท
จายดอกเบี้ยจํานวน 1,285 ลานบาท
จายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 5,745 ลานบาท
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3.2

3.3

จายคาภาคหลวงจํานวน 6,458 ลานบาท
เงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 134 ลานบาท มีสาระสําคัญดังนี้
เงินปนผลรับจากธุรกิจไฟฟาในประเทศและธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3,323
ลานบาท
รับคืนเงินกูยืมจากบริษัทรวมคา 626 ลานบาท
ลงทุนเพิ่มในกิจการรวมคาแหงหนึ่งในประเทศและชําระเงินเพิ่มเติมสําหรับการซื้อธุรกิจถานหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนไปตามเงื่อนไขที่จะตองจายในป 2552 จํานวน 731 ลานบาท
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน 2,801 ลานบาทและการลงทุนในโครงการระหวางดําเนินการ
จํานวนเงิน 807 ลานบาท
เงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 3,496 ลานบาท โดย
จายคืน เงินกูยืมธนาคาร เงินกูระยะยาวและหุนกูจํานวน 17,271 ลานบาท
จายคาใชจายทางการเงินจํานวน 217 ลานบาท
จายเงินปนผลจํานวน 4,808 ลานบาท
เงินสดรับจากการการเงินกูธนาคารเงินกูระยะยาวจํานวน 12,168 ลานบาท
หุนกูจํานวน 6,300 ลานบาท

4. สรุปความเห็นของฝายบริหาร
งบการเงินประจําป 2552 แสดงถึงผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้น โดยกําไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 54 เปน
จํานวน 14,229 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลจากการดําเนินงานที่ดีขึ้นในธุรกิจถานหินและรายไดในสวนที่มิใชธุรกิจหลัก
ที่สูงขึ้น
สงผลใหปริมาณขายถานหิน
เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตที่สูงกวาแผนเล็กนอย
โดยรวมปรับสูงขึ้นรอยละ 14 เปนจํานวน 21.09 ลานตัน ปริมาณขายถานหินจากทุกแหลงซึ่งตั้งอยูบนเกาะกาลิ
มันตันไดปรับตัวสูงขึ้นจากการที่มีแผนการทําเหมืองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นประกอบกับสภาวะอากาศที่คอนขาง
เอื้ออํานวย ดังสังเกตไดจากแหลงทรูบาอินโดและแหลงโจรงที่สามารถดําเนินการผลิตไดเต็มกําลังการผลิตและมี
ปริมาณขายจํานวน 5.13 ลานตันและ 2.96 ลานตัน ตามลําดับ สวนแหลงอินโดมิงโกซึ่งเปนเหมืองที่ใหญที่สุดนั้น
ไดเปดดําเนินการผลิตจากพื้นที่ใหมทางฝงตะวันออก (East Block) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 จึงชวยใหปริมาณ
ขายจากแหลงอินโดมิงโกปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 14 เปน 12.16 ลานตัน นอกจากนี้แหลงคิตาดิน-เอ็มบาลุตไดกลับมา
ดําเนินการผลิตอีกครั้งภายใตแผนการทําเหมืองใหม ปริมาณขายจากแหลงนี้คิดเปนจํานวน 0.61 ลานตัน
ราคาขายถานหินเฉลี่ยในป 2552 เทากับ 71.7 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซึ่งใกลเคียงกับราคาขายในปกอนหนาใน
ขณะที่ราคาเฉลี่ยในตลาดที่ลดลงรอยละ 44 ราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทสามารถทรงตัวไดดี เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดเริ่มตกลงราคาขายกับลูกคาเปนเวลาลวงหนาตั้งแตประมาณกลางปกอนหนา ซึ่งเปนชวงที่ราคาตลาด
อยูในสภาวะที่ดี
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อัตรากําไรขั้นตนของธุรกิจถานหินปรับตัวดีขึ้นโดยอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 51 การปรับตัวที่ดีขึ้นเปนสาเหตุ
หลักจากราคาน้ํามันดีเซลโดยเฉลี่ยที่ลดลงเปน 0.55 เหรียญสหรัฐฯตอลิตร จาก 1.02 เหรียญสหรัฐฯตอลิตรในป
กอนหนา สวนการออกแบบเหมืองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีสวนชวยลดตนทุนตอหนวยในสวนที่เกี่ยวกับการขน
หนาดิน
ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรายงานผลประกอบการที่ดีจากการผลิตที่ราบรื่นทามกลางสภาวะ
ราคาขายถานหินที่ทรงตัวไดดีซึ่งสะทอนถึงความตองการใชถานหินในประเทศที่เติบโตตอเนื่อง โดยสวนแบงกําไร
จาก AACI และเหมืองเฮอปคิดเปนจํานวน 4,035 ลานบาท ซึ่งปรับสูงขึ้นกวาเทาตัวจากปกอนหนา
ในธุรกิจไฟฟา BLCP มีอัตราการจายไฟฟาที่สูงซึ่งชวยใหมีสวนแบงกําไรจํานวน 3,412 ลานบาท ซึ่งปรับสูงขึ้น
รอยละ 8 สวนแบงกําไรนี้ไดรวมถึงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 296 ลานบาท โรงไฟฟา BPIC ซึ่งเปนบริษัท
ยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากตนทุนราคาถานหินที่ปรับลดลง กําไรสุทธิจาก
BPIC คิดเปนจํานวน 591 ลานบาท เทียบกับกําไรสุทธิเพียง 160 ลานบาทในปกอนหนา
EBITDA รวมในป 2552 คิดเปนจํานวน 23,687 ลานบาท ปรับสูงขึ้นรอยละ 26 โดยแบงเปน EBITDA จากธุรกิจ
ถานหินจํานวน 18,821 ลานบาท และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟาจํานวน 4,866 ลานบาท
นอกจากผลประกอบการที่ดีขึ้นจากธุรกิจหลักแลว บริษัทยังมีการบันทึกรายไดที่เพิ่มขึ้นจากสวนที่ไมใชธุรกิจหลัก
โดยสวนใหญเปนกําไรจากสัญญาซื้อขายถานหินลวงหนา (coal swap) ซึ่งคิดเปนจํานวน 2,876 ลานบาท เทียบ
กับปกอนหนาที่มีผลขาดทุนจากรายการนี้จํานวน 218 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทไดบันทึกคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากภาษีเงินปนผลที่รบั จากบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1,176 ลานบาท
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นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการ
และ กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบ
การเงินดังกลาว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากประมาณการ
ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความ
เขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในป
ปจจุบัน โดยงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดแสดงคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
และตนทุนทางการเงินใหเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคาวาดวยรูปแบบของงบการเงิน พ.ศ. 2552
ลงวันที่
30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาทีแ่ ตกตางกันใหใชงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เพื่อใหตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 และแมบทการบัญชีท่มี ีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550)
เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับที่ 54 เดิม)
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552)
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินที่นําเสนอนี้
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
เริ่ ม ต น ในหรื อ หลั ง วั น ที่ 1 มกราคม 2554 และวั น ที่ 1 มกราคม 2555 กลุ ม บริ ษั ท ยั ง ไม ไ ด นํ า มาถื อ ปฏิ บั ติ
กอนวันถึงกําหนดมีดังตอไปนี้
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ฉบับที่ 47 เดิม)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชี
ใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ
บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
บริษัทยอย
บริ ษั ท ย อ ยหมายถึ ง กิ จ การ(ซึ่ ง รวมถึ ง กิ จ การเฉพาะกิ จ )ที่ ก ลุ ม บริ ษั ท มี อํ า นาจในการควบคุ ม นโยบายการเงิ น
และการดําเนินงาน โดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวากลุมบริษัท
มีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่
กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่น
ถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอย
จนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อ
ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดงดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่จายไปหรือมูลคาของตราสารทุนที่ออกใหหรือดวยภาระหนี้สินที่กลุมบริษัทตองรับผิดชอบ ณ วันที่ได
และยังรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดซึ่งไดจากการซื้อ
บริษัทยอยนั้นมา
บริษัทยอยจะวัดมูลคาเริ่มแรกตามมูลคายุติธรรมโดยไมคํานึงถึงสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย สวนตนทุนการไดมา
ซึ่งบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาจะบันทึกเปนคาความนิยม ตนทุนการ
ไดมาซึ่งบริษัทยอยที่ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการ
ประเมินใหมในงบกําไรขาดทุนทันที สําหรับรายการบัญชี ยอดคงเหลือและรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้น
จริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่ยัง
ไมไดเกิดขึ้นจริง ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาแลววามีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาในกรณีที่มีความจําเปน กลุม
บริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยใหมีความสอดคลองกับนโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท
ในกรณีที่บริษัทยอยที่กลุมบริษัทลงทุนอยูเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่กลุมบริษัทไมไดซ้ือหุนเพิ่มทุนดังกลาวหรือซื้อ
เพียงบางสวนซึ่งมีผลทําใหสัดสวนการลงทุนของกลุมบริษัทในบริษัทยอยดังกลาวลดลง การลดสัดสวนการลงทุนใน
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ลักษณะดังกลาวมีผลทําใหสวนไดเสียของกลุมบริษัทในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป กําไร
หรือขาดทุนจากการลดสัดสวนการลงทุนซึ่งเกิดจากการที่บริษัทยอยออกหุนเพิ่มทุนใหกับผูลงทุนรายอื่นยังไมรับรูเปน
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิดังกลาวแสดงเปนรายการแยก
ตางหาก ในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนดังกลาวใหกับบุคคลภายนอก จึงโอนรายการ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม
บริษัทรวมและกิจการรวมคา
บริษัทรวมและกิจการรวมคาเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญหรือรวมควบคุมแตไมถึงกับ
ควบคุม โดยเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย ซึ่งวิธี
ดังกลาวจะทําใหสวนแบงกําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะ
บันทึกไวในงบกําไรขาดทุนรวม และการเคลือ่ นไหวในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังจากการไดมาจะ
รวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกินทุน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมหรือสวนไดเสียในกิจการรวมคามีมูลคาเทากับ
หรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคา กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีก
ตอไปเวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้สินของบริษัทรวมและกิจการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนรายการกําไร
หรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมและกิจการรวมคาถูกตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวน
ไดเสียในบริษัทรวมและกิจการรวมคานั้น เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอน
ระหวางกันเกิดการดอยคา
การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินสกุลตามที่รายงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ที่เกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินตามสกุล
เงินที่รายงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปน
เงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน
รายการในงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในแตละเดือน รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลงคาของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมในสวนของผูถือหุน
และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้น ผลสะสมของผลตางจากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาวใหถือเปนสวน
หนึ่งของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศนั้นในงบกําไรขาดทุนรวม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงิน
ลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชี
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคา
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ตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบ
กําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร
สินคาคงเหลือ อะไหลและวัสดุเครื่องจักร
ถานหินแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับคืนแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของถานหินคํานวณโดยใช
วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนของถานหินประกอบดวยคาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรงและคาโสหุยในการผลิตที่
เกี่ยวของกับการทําเหมือง
อะไหลและวัสดุเครื่องจักรแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของอะไหล
และวัสดุเครื่องจักรคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน คาอากรขาเขา คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อ มูลคาสุทธิที่จะ
ไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน เพื่อทําใหถานหินนั้นพรอมขาย
รวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาและคาเผื่อการเคลื่อนไหวชาของถานหิน อะไหล
และวัสดุเครื่องจักรเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน
เงินลงทุนอื่น
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา
เปนสามประเภท คือ 1) เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด 2) เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3) เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภท
ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลา
ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอยางเปนสม่ําเสมอ
- เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด
คือ
เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและฝายบริหารตั้งใจแนวแนและมี
ความสามารถถือไวจนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน
สิบสองเดือนนับแตวันที่ในงบดุลจะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน
- เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานง
ที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวาสิบสองเดือนนับแตวันที่ในงบดุล หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปน
ที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงานจึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
- เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซื้อขายซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน ตนทุน
ของเงินลงทุนใหรวมถึงตนทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผลสะสมของมูลคา
ยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการดอยคาและแสดง
เปนรายการกําไรและขาดทุนจากเงินลงทุน
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เงินลงทุนทั่วไปแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบ
กําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิด
เดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคา
ตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว
คาความนิยม
คาความนิยม คือ ตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอย กิจการรวมคาหรือบริษัทรวม ณ วันที่ซื้อบริษัทยอย กิจการรวมคาหรือบริษัทรวม คาความนิยมที่เกิด
จากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งสวนไดเสีย
ในกิจการรวมคาหรือบริษัทรวมจะรวมไวในสวนไดเสียในกิจการรวมคาหรือเงินลงทุนในบริษัทรวม และจะถูกทดสอบ
การดอยคาโดยรวมเปนสวนหนึ่งของสวนไดเสียในกิจการรวมคาหรือเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกปและแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอย
คาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลคาคงเหลือของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดโดยที่หนวย
นั้นอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
สิทธิในเหมืองถานหิน (Mining property rights)
สิทธิในเหมืองถานหินเกิดจากสวนของตนทุนการไดมาซึ่งกิจการที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ ฝายบริหารมี
ความเห็ นว าตน ทุ น การได มาซึ่ ง สู ง กว า มู ลค า ยุ ติธ รรมของสิ น ทรั พ ย สุท ธิ นี้ เ ป น ส ว นที่ส ะท อ นถึ ง ประโยชนใ นเชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตอันเกิดจากการใชเหมืองถานหิน มูลคาสิทธิในเหมืองถานหินที่เกิดจากการไดมาซึ่งกิจการตัด
จําหนายโดยใชวิธีจํานวนหนวยถานหินที่ขุดได
โครงการระหวางการพัฒนา
กลุมบริษัทมีการดําเนินการจัดหาแหลงการผลิตเพือ่ ทดแทนแหลงการผลิตเกาที่จะหมดลงไป และลงทุนในโครงการใหม
เพื่อการขยายการลงทุนในอนาคต โดยคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนที่
เกิดขึ้นจริงของการพัฒนาโครงการจะรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลก็ตอเมื่อโครงการไดผานความเห็นชอบให
ศึกษารายละเอียดความเปนไปไดของการลงทุนจากคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการลงทุน และเมื่อมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จในการประเมินความเปนไปได
ทั้งทางพาณิชยกรรมและ
เทคโนโลยี
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คาใชจายในการสํารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี
คาใชจายในการสํารวจบันทึกตามพื้นที่ที่จะกอใหเกิดประโยชน คาใชจายเหลานี้จะประกอบไปดวยตนทุนทางตรง
สุทธิ เชน คาสิทธิบัตร คาใชจายในการสํารวจทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส และไมรวมคาโสหุยทั่วไปและคาใชจายใน
การบริหารที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับพื้นที่ที่จะกอใหเกิดประโยชน คาใชจายในการสํารวจจะบันทึกเปนตนทุนสินทรัพย
(คาใชจายในการสํารวจรอตัดบัญชี) ตามเงื่อนไขตอไปนี้
ก) ตนทุนนั้นคาดวาจะไดรับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดรับการพัฒนาแลวเสร็จและเริ่มการทําเหมือง หรือจากการขายพื้นที่
สํารวจ
ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นที่ที่จะกอใหเกิดประโยชนยังไมถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยูจริงของปริมาณ
สํารองในเชิงพาณิชยไดอยางสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสํารวจยังดําเนินอยูโดยตอเนื่อง
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาใชจายในการสํารวจขึ้นอยูกับความสําเร็จและประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับจาก
การทําเหมืองหรือจากการขายพื้นที่สํารวจนั้น มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละพื้นที่จะมีการทบทวน ณ วันสิ้น
งวดคาใชจายในการสํารวจที่เกี่ยวของกับพื้นที่ที่ถูกยกเลิกสัมปทานหรือพื้นที่ที่กลุมบริษัทพิจารณาวาจะไดรับ
ประโยชน
เชิงเศรษฐกิจนอยกวาหรือจะไมไดรับผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตัดจําหนายเปนคาใชจายทันทีทั้งจํานวนใน
งบกําไรขาดทุน
คาใชจายในการพัฒนาเหมืองและตนทุนในการพัฒนาพื้นที่กอนที่จะทําการผลิตจะบันทึกเปนคาใชจายรอตัดบัญชี
หากเขาเงื่อนไขและมีความเปนไปไดคอนขางแนวาสามารถกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
คาใชจายในการสํารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชีจะเริ่มตัดจําหนายเมื่อเริ่มผลิตถานหินในเชิงพาณิชย คาตัด
จําหนายสวนใหญคํานวณโดยใชวิธจี ํานวนหนวยถานหินที่ขุดได
ตนทุนการขุดเพื่อการเปดหนาดิน (Striping Costs / Overburden Costs)
สําหรับเหมืองบางพื้นที่ตนทุนการขุดเพื่อการเปดหนาดินจะรับรูเปนตนทุนการผลิตถานหินโดยใชอัตราสวน Striping
ratio เฉลี่ยที่คํานวณตลอดอายุของเหมือง (หมายถึงสัดสวนของการสูญเสียตอถานหินที่ขุดได) ถาอัตราสวน
Striping ratio ที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาอัตราเฉลี่ยที่คํานวณตลอดอายุของเหมือง ตนทุนสวนเกินจะรับรูเปนคาใชจายรอ
การตัดบัญชี ในกรณีที่อัตราสวน Striping ratio ที่เกิดขึ้นจริงต่ํากวาอัตราเฉลี่ยที่คํานวณตลอดอายุของเหมือง สวน
แตกตางนั้นจะนําไปปรับปรุงกับคาใชจายรอตัดบัญชี การเปลี่ยนประมาณการของอัตราสวน Striping ratio เฉลี่ย
ตลอดอายุของเหมืองถือเปนการเปลี่ยนแปลงประมาณการตลอดอายุที่ยังเหลืออยูของเหมือง
ในพื้นที่เหมืองอื่นตนทุนการขุดเพื่อการเปดหนาดินรับรูเปนตนทุนการผลิตถานหินจากอัตราสวน Striping ratio ที่
เกิดขึ้นจริงในงวด ในระหวางงวด ถาการเปดหนาดินที่ยังไมไดถานหิน ตนทุนการขุดเพื่อการเปดหนาดินนั้นจะบันทึก
เปนคาใชจายรอตัดบัญชี และจะรับรูเปนตนทุนการผลิตถานหินเมื่อมีการขุดถานหิน คาใชจายรอตัดบัญชีจะตัด
จําหนายเปนคาใชจายในงวด เมื่อพบวาไมมีถานหินหรือไมใหประโยชนทางเศรษฐกิจ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่
ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด
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สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสรางและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
เครื่องตกแตง
เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน
รถยนต

10 ป
ตามอายุเหมืองหรือ 5 ถึง 20 ปแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
2 ถึง 20 ป
4 และ 5 ป
4 และ 5 ป
4 และ 5 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืน การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึน้ ตนทุนของการปรับปรุงให
ดีขึ้น ที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะ
ทําใหกลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง การปรับปรุงหลักจะตัดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับ
กับราคาตามบัญชีและแสดงรวมไวในงบกําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของ
สิ น ทรั พ ย นั้ น ตลอดช ว งเวลาการก อ สร า งและเตรี ย มสิ น ทรั พ ย นั้ น ให อ ยู ใ นสภาพพร อ มที่ จ ะใช ไ ด ต ามประสงค
ตนทุนการกูยืมประกอบดวย
• ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของ
• จํานวนที่ตัดบัญชีของสวนลดหรือสวนเกินที่เกี่ยวกับการกูยืม
• จํานวนที่ตัดบัญชีรายจายที่เกี่ยวกับการจัดการกูยืม
• คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงิน
สวนตนทุนการกูยืมอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด เชน คาความนิยม ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปน
ประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคา
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของ
ตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
สินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
ขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของ
การประเมินการดอยคา สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซึ่งรับรูรายการขาดทุนจาก
การดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล
สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคารหรืออุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
เกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจาย
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จะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยูโดยพิจารณาแยก
แตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูให
เชา) จะทยอยบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะ
บันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
เงินกูยืม
เงินกูยืมรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น ในเวลา
ตอมาจะวัดมูลคาเงินกูยืมดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หัก
ดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอด
ชวงเวลาการกูยืม
ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งกําหนดใหมีการจายสมทบเขากองทุนโดยสินทรัพยของกองทุนแยกออก
จากสินทรัพยของกลุมบริษัทและบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุน
จากพนักงานและเงินจายสมทบโดยกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
และของประเทศที่กลุมบริษัทมีการดําเนินงานหรือเมื่ออยูครบวาระการทํางานตามขอตกลงระหวางกลุมบริษัทและ
พนักงาน หนี้สินผลประโยชนพนักงานเปนหนี้สินประเภท Defined benefit obligation ซึ่งคํานวณโดยใชวิธี
Projected unit credit ตามเกณฑคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial technique) อันเปนประมาณการจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก
อายุจนถึงเกษียณ อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น และคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพยรัฐบาลที่
มีกําหนดเวลาใกลเคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกลาว กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐานใน
การคํานวณซึ่งมีผลทําใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนพนักงานประเภท Defined benefit เปลี่ยนแปลงเกินกวา
รอยละ 10 จะบันทึกเปนรายไดและคาใชจายตลอดอายุการจางงานเฉลี่ยของพนักงานที่เหลืออยู
ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเปนภาระ
ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไวอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซึ่งการชําระ
ภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาเราจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณ
การที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืนกลุม
บริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหาก เมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
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กลุมบริษัทบันทึกสํารองคาฟนฟูสภาพเหมือง (ถามี) โดยคํานวณจากจํานวนถานหินที่ขายไดคูณดวยอัตราสํารองคา
ฟนฟูสภาพเหมืองซึ่งคํานวณโดยนักธรณีวิทยาของกลุมบริษัท โดยอัตราสํารองนี้คํานวณจากประมาณการคาใชจาย
ในการฟนฟูสภาพเหมืองทั้งหมดตลอดอายุของเหมือง กลุมบริษัทจะทบทวนอัตราสํารองอยางสม่ําเสมอและจะมีการ
ปรับอัตราสํารองใหเหมาะสมกับคาใชจายจริงที่จะเกิดขึ้น
ทุนเรือนหุน
หุนสามัญที่สามารถกําหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุนใหมหรือสิทธิในการซื้อหุนที่จายออกไป แสดงรายการดังกลาวดวยจํานวนเงินสุทธิ
จากภาษีเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุน
การรับรูรายได
รายไดประกอบดวยมูลคาตามใบสงสินคาที่ขายและบริการที่ใหเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน สวนลด และคา
ขนสง รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน
เจาของสินคา รายไดจากการขายถานหินถือตามน้ําหนักที่ชั่ง ณ ปากเหมือง สุทธิจากสวนเพิ่มหรือสวนลดของมูลคาของ
ถานหินเนื่องจากคุณภาพและน้ําหนักที่ไดรับแจงจากลูกคา โดยสวนใหญจะบันทึกในเดือนที่มีการสงมอบถานหิน
รายได จ ากการขายกระแสไฟฟ า และไอน้ํา เปน จํ า นวนที่สุท ธิจ ากภาษี ข ายและส วนลด โดยรายได จ ากการขาย
กระแสไฟฟ า และไอน้ํ า จะรั บ รู เ มื่ อ ส ง มอบ ณ จุ ด ที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายกระแสไฟฟ า และไอน้ํ า (Power
Purchase Agreement (“PPA”) และ Steam Purchase Agreement (“SPA”))
รายไดจากการบริการรับรูเมื่อใหบริการแลว
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปนี้
- รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง
- รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อกลุมบริษัทเกิดสิทธิไดรับเงินปนผล
การจายเงินปนผล
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
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อัตราสวนทางการเงิน
สินทรัพยรวม
ลานบาท

101,417
89,587

65,051

2550

2551

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 101,417
ลานบาท เพิ่มขึ้น 11,830 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สวนใหญเปนเงิน
สดที่ไดจากการดําเนินงาน
การรับรูสวนแบงกําไรจาก
ธุรกิจไฟฟาในประเทศไทยและธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเงินปนผลคางรับจากบริษัทรวม

2552

สวนของผูถือหุนรวม
ลานบาท

55,952

สวนของผูถือหุนรวมจํานวน 55,952 ลานบาท เพิ่มขึ้น
10,418 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23 เมื่อเทียบกับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มาจากกําไรสุทธิสําหรับป 2552
จํานวน 14,229 ลานบาท ในขณะที่จายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนจํานวน 4,812 ลานบาท

45,534
38,497

2550

2551

2552

รายไดจากการขายรวม
ลานบาท

57,865
50,530

32,442

2550

2551

2552

รายไดจากการขายรวม จํานวน 57,865 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 7,336 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 15 จากปริมาณขายถานหินที่เพิ่มขึ้น รอยละ
14 เปนจํานวน 21.09 ลานตัน
ในขณะที่ราคาขายถานหินเฉลี่ยสําหรับป 2552 เทากับ
71.7 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ใกลเคียงกับป 2551 ที่ราคา
ขายถานหินเฉลี่ย 72 เหรียญสหรัฐฯตอตัน
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กําไรสุทธิรวม
ลานบาท

14,229
9,228

6,654

2550

2551

กําไรสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน
14,229 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน
จํานวน 5,001 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54

2552

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA)
ลานบาท

23,687
18,772

10,432

2550

2551

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) จํานวน 23,687 ลาน
บาท เพิ่มขึ้น 4,915 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 26 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยแบงเปน EBITDA
จากธุรกิจถานหินจํานวน 18,821 ลานบาท และจากธุรกิจ
ไฟฟาจํานวน 4,866 ลานบาท

2552

กําไรขั้นตนรวม
ลานบาท

27,874
22,419

11,478

2550

2551

กําไรขั้นตนสําหรับป 2552 จํานวน 27,874 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 5,454 ลานบาท เปนผลจากปริมาณการขาย
ถานหินที่เพิ่มขึ้น จาก 18.05 ลานตันในป 2551 เปน
21.09 ลานตันในป 2552

2552
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อัตรากําไรขั้นตน

48%
44%
35%

2550

2551

2552

อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross Profit Margin)
คิดเปนรอยละ 48 สูงกวางวดเดียวกันของปกอนที่อยู
ระดับรอยละ 44 โดยธุรกิจถานหินมีอัตราสวนกําไรขั้นตน
ตอยอดขายรอยละ 51 เทียบกับรอยละ 48 ในปกอนหนา
และธุรกิจไฟฟามีอัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายรอยละ
25 เทียบกับรอยละ 9 ในปกอนหนา

กําไรตอหุน
บาท/หุน
52.36

33.96
24.49

2550

2551

กําไรตอหุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
เทากับ 52.36 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 54 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีกําไรตอหุน 33.96 บาทตอหุน

2552

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน
หนี้สินสุทธิรวมจํานวน 8,951 ลานบาท ลดลงจากปกอน
7,273 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูบางสวน และจาก
เงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน

เทา
0.36

0.16
0.14

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนลดลงจาก 0.36 เทา ในป
2551 เปน 0.16 เทาในป 2552
2550

2551

2552

หนา 129

11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี
1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี
ที่ผานมา เปนดังนี้
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 2,777,000 บาท
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 478,100 เหรียญสหรัฐฯ
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 32,000 เหรียญสิงคโปร
2. คาบริการอื่น (Non-audit fee)
- ไมมี –

12. ขอมูลอืน่ ที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯ
ไดมอบหมายให นางบุญศิริ จารุศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นางบุญศิริ จารุศิริ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายชนินท

วองกุศลกิจ

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร

……..…...........................................

2. นายเมธี

เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ/เจาหนาที่บริหาร

..…...…............................................

3. นายองอาจ

เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ/เจาหนาที่บริหาร

..…...…............................................

4. นายสุนทร

วองกุศลกิจ

กรรมการ

..…...…............................................

5. นายวิฑูรย

วองกุศลกิจ

กรรมการ

..…...…............................................

6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

กรรมการ

..…...…............................................

เลขานุการบริษัท

….....…............................................

ผูรับมอบอํานาจ
นางบุญศิริ

จารุศิริ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

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

อายุ
(ป)
66

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)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 (วตท.)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

2549 - 2551
2548 - 2549
2548 - 2549

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

2546 - 2549

กรรมการ

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

2546 - 2548

ผูชวยรัฐมนตรี

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

หนา 131

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

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 10 และลําดับที่ 12

อายุ
(ป)
71

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
- อบรมหลักสูตร Role of Compensation
Committee รุนที่ 89 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
0.66
ปจจุบัน
2552 - 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

หนา 132

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

อายุ
(ป)
62

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 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน 61/2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 388)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
2548 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2549 - 2552
2545 - 2551
2549 - 2551
2547 – 2548

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 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)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หนา 133

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

5) นายกอปร กฤตยากีรณ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

อายุ
(ป)
66

70

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

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน

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

2546 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2546 - 2552
2545 – 2552
2543 – 2552
2552 – ปจจุบัน
2536 – 2552

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภา

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

หนา 134

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

อายุ
(ป)
68

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
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
2548 - ปจจุบัน
2548 - 2550
2549 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2546 – 2552

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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

หนา 135

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

วุฒิทางการศึกษา

%
การถือหุน
ในบริษัทฯ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

บริษัท

- อบรมหลักสูตร “Successful Formulation
& Execution of Strategy” จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7) นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

8) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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- 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)

70 - 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)

-

2549 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

0.25

2526 – ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2551-2552

ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2543 – 2549
2548 - 2552

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ
กรรมการ
รองนายกสมาคม
สมาชิกวุฒิสภา
นายกสมาคม

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

บริษัท ยูฟนเวส จํากัด
บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด
สมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา
สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
สมาคมชาวแพร
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
9) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการบริษัท
- เจาหนาที่บริหาร

อายุ
(ป)
56

วุฒิทางการศึกษา
- B.SC. (Management), St.Louis University,
Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard
University John F. Kennedy School of
Government, Boston, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ.377) รุนที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ.จก) รุนที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 61/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
0.08
2526 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2548 – 2549
2544 - 2551
2544 - 2549
2546 - 2549

2547 - 2548
2546 - 2548
2527 - 2548

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา
คณะกรรมาธิการการพลังงาน
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน
แหงชาติ
อนุกรรมการสงเสริมการลงทุน
อนุกรรมการประชาสัมพันธ
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
อนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
สภาผูแทนราษฎร
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานสงเสริมการลงทุน
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
สภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย)
จํากัด

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 11
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
10) นายชนินท วองกุศลกิจ
- กรรมการบริษัท
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

อายุ
(ป)
57

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 2 และลําดับที่ 12
11) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการบริษัท
- เจาหนาที่บริหาร

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 9

53

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
0.52 2526 - ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2547 - ปจจุบัน
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri,
2546 - ปจจุบัน
U.S.A.
2526 - ปจจุบัน
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2548 – 2552
- 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)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 8 (วตท.)

0.09

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อุปนายก

2526 - ปจจุบัน กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร

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

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

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่
2 และเปนพี่ชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 10

อายุ
(ป)
68

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
ในบริษัทฯ
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
2517 - ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ
2530 – ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน)
2520 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
2526 - 2552
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ
2532 - 2550
บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด
บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
2541 - 2549
ประธานกรรมการ
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
13) นายระวิ คอศิริ
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

อายุ
(ป)
59

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
บริษัท บานปู เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
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

อายุ
(ป)

วุฒิทางการศึกษา

14) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
–การเงิน

48

- 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)

15) นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหารบริหารและพัฒนาองคกร

51

- Doctor of Philosophy in Strategic Management,
University of Northern Washington
- M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU
of Netherlands
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร (บริหารการจัดการ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ปริญญาตรี คุรุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 74/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

-

2550 - ปจจุบัน
2549 - 2550
2547 - 2548
2541 - 2546

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร - การเงิน
ผูอํานวยการสายอาวุโส - การเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร-บริหาร
และพัฒนาองคกร
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
พัฒนาองคกร
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สํานักตรวจสอบ
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สายทรัพยากร
มนุษย

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

หนา 141

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
16) นายอัครพงษ ไทยานนท
- ผูอํานวยการสายอาวุโส-แผนงาน
องคกรและพัฒนาธุรกิจ

17) นางอุดมลักษณ โอฬาร
- ผูอํานวยการสายอาวุโส - องคกร
สัมพันธ

อายุ
(ป)
51

50

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

- ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

0.00

2552 – ปจจุบัน
2550 – 2551
2544 - 2550

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

ผูอํานวยการสายอาวุโส – แผนงานองคกร
และพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการสายอาวุโส – สายแผนงาน
องคกร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการสายอาวุโส – องคกรสัมพันธ
ผูอํานวยการสาย – สื่อสารองคกรและ
กิจการสัมพันธ
ผูอํานวยการสาย - สื่อสารองคกร

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัทบานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัทบานปู เพาเวอร จํากัด
บริษัทบานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทศิลามณี จํากัด
บริษัทศิลามณีหินออน จํากัด
Banpu Australia Co., Ltd

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย

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
BPA
BPCI
SLM
SLMM
BPP
BPPI
BPCP
BPIC
PWE
ZPP
PPIC(L)
AACI
AACI-Gaohe
AACI-Saadec (BVI)
AACI-Saadec (HK)
SAADEC

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

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหาร
ผูบริหาร
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทรวม

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

BLCP

Hongsa

Phu Fai

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

Gaohe

BP

รายชื่อ

Hebi

บริษัทรวม
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O
O
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O
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กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหาร
ผูบริหาร
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Name list
CTL
ITM
IMM
KTD
TCM
JBG NTMS
Mr. Somyot Ruchirawat
Mr. Pongsak Thongampai
Mr. Aphimuk Taifayongvichit
Mr. Mahyudin Lubis
Mr. Hartono Wijaja
Mr. Serm Munkong
Mr. Leksono Poeranto
Mr. Edward Manurung
Mr. Sutoyo Sutejo

/
/
/

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

/

/
/

/
/

///
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N
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กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหาร
ผูบริหาร
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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.
BPA
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
SLM
บริษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.)
SLMM
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.)
BPCI
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
ITM
PT. Indotambangraya Megah
CTL
PT. Centralink Wisesa International
IMM
PT. Indominco Mandiri
KTD
PT. Kitadin
TCM
PT. Trubaindo Coal Mining
BRT
PT. Bharinto Ekatama
JBG
PT. Jorong Barutama Greston
NTMS
PT. Nusantara Thai Mining Services
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.
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.
AACI-Gaohe
AACI Gaohe (HK) Holdings Limited
AACI-Saadec (BVI) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
AACI-Saadec (HK) AACI SAADEC (HK) Holdings Limited
SAADEC
Shanxi Asian American-Daning Energy Co., Ltd.
BLCP
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.)
Gaohe
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
Hongsa
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai
Phu Fai Mining Company Limited
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