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Clarence

olliery Coal Min

Clarence

ภท 
จ 

ทุนจดท

orting 

and 

cture 

g 

ing 

r 

y for 

 

ing 

ing 

ing 

ing 

) 

ing 

ing 

ing 

ing – 

e JV 

ing – 

e JV 

19

ing – 

e JV 

ทะเบียน ทุนชํ

2 

AUD 

1 

AUD 

2 

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

2 

AUD 

750,000 

AUD 

9,500,002 

AUD 

10,000 

AUD 

ชําระแลว 
จําน
ชํา

ทั้งห

2 

AUD 

1  

AUD 

2 

AUD 

1  

AUD 

1  

AUD 

1  

AUD 

1  

AUD 

1  

AUD 

1 

AUD 

1 

AUD 

2 

AUD 

750,000 

AUD 

19,500,002 

AUD 

15
O

4

10,000 

AUD 

นวนหุนที่
าระแลว
หมด (หุน) 

มูลคา
ตอหน

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

750,000 

5,500,002 
Ord A shares 

4,000,000  
Ord B share 

10,000 

าหุน 
นวย 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

ที่ต้ังสํานักงานให

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

 

 

 

หนา 5 

หญ โทรศัพท

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

ท 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 



ช่ือบริษัท 

44. Clarence Co

Pty Ltd. 

45. Centennial 

Clarence Pty Li

46. Powercoal P

Lyd. 

47. Powercoal 

Superannuation

Ltd. 

48. Collieries 

Superannuation

49. Elcom Collie

P/L 

50. Huntley Col

P/L 

51. Mandalong 

Pastoral 

Management P

52. Powercoal 

Employee 

Entitlement 

Company P/L 

53. Hartley Valle

Coal Co P/L 

54. Ivanheo Co

 

55. Preston Coa

 
ประเภ
ธุรกจิ

oal Coal Min

Clarence

mited 

Coal Min

Clarence

Pty Dormant 

Holding 

Company

n Pty 

Superann

tion Com

(Dormant

n P/L 

Superann

tion Com

(Dormant

eries Dormant 

liery Dormant 

 

/L 

Dormant 

Employee

Trust 

Company

Powercoa

ey Dormant 

al P/L Coal Min

al P/L Dormant 

ภท 
จ 

ทุนจดท

ing – 

e JV 

ing – 

e JV 

8

 

y 

4

nua-

pany 

t) 

nua-

pany 

t) 

 

 

 2

e 

y Ex 

al 

 1

ing 

 1

ทะเบียน ทุนชํ

2 

AUD 

8,800,000 

AUD 

4,590,001 

AUD 

2 

AUD 

2 

AUD 

750,000 

AUD 

177,000 

AUD 

2,736,028 

AUD 

2 

AUD 

,000,000 

AUD 

2 

AUD 

,250,000 

AUD 

ชําระแลว 
จําน
ชํา

ทั้งห

2 

AUD 

8,800,000 

AUD 

8

4,590,001 

AUD 

4

2 

AUD 

2 

AUD 

750,000 

AUD 

177,000 

AUD 

2,736,028 

AUD 

10
Ord

sh

O

2 

AUD 

1,000,000 

AUD 

2 

AUD 

1,250,000 

AUD A C

B C

c C

 

นวนหุนที่
าระแลว
หมด (หุน) 

มูลคา
ตอหน

2 

8,800,000 

4,590,001 

 

2 

 

2 

 

750,000 

177,000 

0,000,000 
d partly paid 

hares - $0.20 

 

368,014  
Ord Shares - 

$2.00 

2 

1,000,000 

2 

750,000  
Class Shares 

 

250,000  
Class Shares 

 

250,000  
Class Shares 

าหุน 
นวย 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

2 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

ที่ต้ังสํานักงานให

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

 

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

 

หนา 6 

หญ โทรศัพท

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

ท 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 

2700 



ช่ือบริษัท 

56. Centennial 

Springvale Hold

P/L 

57. Centennial 

Springvale P/L 

58. Springvale C

Pty Limited 

 

59. Springvale C

Sales Pty Limite

60. บริษัท บานปู

เพาเวอร จํากัด 

61. บริษัท บานปู

เพาเวอร จํากัด 

62.  Banpu Pow

International Ltd

63. Banpu Pow

Investment Co.

64. Shijiazhuan

Chengfeng Cog

Co., Ltd 

65. Peak Pacific

Investment 

Company (L) B

66.  Zouping Pe

Pte. Ltd. 

 
ประเภ
ธุรกจิ

dings 

Coal Min

Coal Min

Coal Coal Min

Coal 

ed 

Coal 

Marketing

ปู ลงทุนในธุ

พลังงาน 

ปู โคล ลงทุนในธุ

พลังงาน 

wer 

d. 

ลงทุนในธุ

พลังงาน 

wer 

, Ltd 

ลงทุนในธุ

พลังงานไฟ

g 

gen 

ผลิตและ

จําหนาย 

พลังงานไฟ

และไอน้ํา 

c 

HD 

ลงทุนในก

ธุรกิจพลัง

eak ลงทุนในธุ

พลังงานไฟ

ภท 
จ 

ทุนจดท

ing 

ing 1

ing 2

g 

รกิจ 6,021

รกิจ 5,921

รกิจ

รกิจ

ฟฟา 

ไมมีการก

ทุนจด

ฟฟา

 

15

กลุม

งาน 

รกิจ

ฟฟา 

ไมมีการกํ

ทุนจดทะเ

ทะเบียน ทุนชํ

1 

AUD 

,000,000 

AUD 

2,000,000 

AUD 

2 

AUD 

,995,000 

บาท 

6,0

,587,160 

บาท 

5,9

50,000 

USD 

กําหนดคา

ดทะเบียน* 

5,125,000 

USD 

1,000 

USD 

าหนดคา

เบียน* 

ชําระแลว 
จําน
ชํา

ทั้งห

1 

AUD 

1,000,000 

AUD 

2,000,000 

AUD 

2

2 

AUD 

021,995,000 

บาท 

602

921,587,160 

บาท 

592

50,000 

USD 

84,177,391 

USD 

77

14,000,000 

USD 

1 

USD 

2  

SGD 

นวนหุนที่
าระแลว
หมด (หุน) 

มูลคา
ตอหน

1 

 

1,000,000 

2,000,000 

2 

2,199,500 

 

2,158,716 

50,000 

7,132,663 ไมมี

กําห

มูลค

ตอห

1,125,000 

1 

2 ไมมี

กําห

มูลค

ตอหน

าหุน 
นวย 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 100.00% 

1 50.00% 

10 99.99% 

10 99.99% 

1 100.00% 

มีการ

หนด

าหุน

นวย 

100.00% 

NA 100.00% 

1 100.00% 

มีการ

หนด

าหุน

นวย* 

100.00% 

ที่ต้ังสํานักงานให

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

 

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

Level 18, BT Towe

Market Street, Syd

NSW 2000, Austra

ชั้น 26-28 อาคารธน

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเท ี

กรุงเทพฯ 10400 

ชั้น 26-28 อาคารธน

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเท ี

กรุงเทพฯ 10400 

4th Floor, Ebene S

Rue de L’Institut, 

Ebene,  Mauritius 

8 Marina Boulevar

#05-01  

Marina Bay Financ

Centre Tower 1  

Singapore 018981

North Beiguan, 

Zhengding County

Shijiazhuang City 

050800,Hebei 

Province, PRC 

Level 15 (A2), Mai

Office Tower, Fina

Park, 87000 Labua

FT, Malaysia 

8 Marina Boulevar

#05-01  

Marina Bay Financ

Centre Tower 1  

Singapore 018981

 

 

หนา 7 

หญ โทรศัพท

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

er, 1 

dney 

alia 

61 2 9266 2

นภูมิ 

ขวง

วี 

0 2694 660

นภูมิ 

ขวง

วี 

0 2694 660

Skies, 230 404 80

rd 

cial 

 

65 6338 18

y, 

(86311) 

85176918 

n 

ncial 

an 

60 87 443 1

rd 

cial 

 

65 6338 18

ท 

2700 

2700 

2700 

2700 

00 

00 

000 

888 

118 

888 



ช่ือบริษัท 

67. Banpu Pow

Investment (Ch

Co., Ltd 

68. Pan-Wester

Energy Corpora

LLC 

69.  Tangshan 

Banpu Heat and

Power Co., Ltd 

70. Zouping Pe

CHP Co., Ltd 

71. บจก. บานปู

พลังงานใหม โฮล

72. บจก. ไบโอฟู

เวลอปเมนท โฮล

73. บจก. ประจว

พลังงานลม 

74. บจก. มิตรภา

พลังงานลม 

 
ประเภ
ธุรกจิ

wer 

ina) 

ลงทุนในธุ

หลังงานไฟ

rn 

ation 

ลงทุนในธุ

พลังงาน 

d 

 

ผลิตและ

จําหนาย

พลังงานไฟ

และไอน้ํา 

eak ผลิตและ

จําหนาย 

พลังงานไฟ

และไอน้ํา 

ลดิ้งส 

ลงทุนในธุ

พลังงาน

ทดแทน 

เอลเด

ดิ้งส 

ลงทุนในธุ

พลังงาน

ทดแทน 

วบ ลงทุนในธุ

พลังงาน

ทดแทน 

าพ ลงทุนในธุ

พลังงาน

ทดแทน 

ภท 
จ 

ทุนจดท

รกิจ

ฟฟา 

30

รกิจ

ฟฟา

 

47

ฟฟา

 

261

รกิจ 60

 

รกิจ 30

รกิจ 10

รกิจ 10

ทะเบียน ทุนชํ

0,000,000 

USD 

100,000 

USD 

7,504,000 

USD 

,800,000 

RMB 

2

0,000,000 

Baht 

0,000,000 

Baht 

0,000,000 

Baht 

0,000,000 

Baht 

ชําระแลว 
จําน
ชํา

ทั้งห

30,000,000 

USD 

100,000 

USD 

47,504,000 

USD 

261,800,000 

RMB 

37,500,000 

Baht 

6

30,000,000 

Baht 

3

2,500,000 

Baht 

2,500,000 

Baht 

นวนหุนที่
าระแลว
หมด (หุน) 

มูลคา
ตอหน

0 

1,000,000 0

0 

0 

6,000,000 

3,000,000 

 

1,000,000 

1,000,000 

าหุน 
นวย 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

NA 100.00% 

0.01 100.00% 

NA 100.00% 

NA 70.00% 

10 99.99% ช

เ

ถ

ม

ก

 

10 99.99% ช

เ

ถ

ม

ก

 

10 99.99% ช

เ

ถ

ม

ก

 

10 99.99% ช

เ

ถ

ม

ก

 

ที่ต้ังสํานักงานให

2nd Floor, Sunflow

Tower, No.37 

Maizidian Street, 

Chaoyang Dist, Be

100026, PRC 

Maples and Calde

Ugland House, So

Church Street, P.O

Box 309, George 

Town, Grand Caym

Cayman Islands 

West of Gujiaying 

Village, Bensi Roa

Luannan Country, 

Tangshan City 063

Hebei Province, P

Xiwang Industrial 

Region, Handian 

Town, Zouping 

County, Binzhou C

256209, Shandon

Province, PRC 

 

ชั้น 26-28 อาคารธนภ

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 

 

ชั้น 26-28 อาคารธนภ

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 

 

ชั้น 26-28 อาคารธนภ

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 

 

ชั้น 26-28 อาคารธนภ

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 

 

 

หนา 8 

หญ โทรศัพท

wer 

eijing 

(8610) 

85275162 

er, 

outh 

O. 

man, 

1 345 949 8

ad, 

 

3500, 

RC 

(86315) 

4168274 

City 

g 

(86543) 

4615655 

ภูมิ 

ขวง

วี 

0 2694 660

ภูมิ 

ขวง

วี 

0 2694 660

ภูมิ 

ขวง

วี 

0 2694 660

ภูมิ 

ขวง

วี 

0 2694 660

ท 

8066 

00 

00 

00 

00 



ช่ือบริษัท 

75. บจก.เพชรเก

พลังงานลม 

บริษัทรวม 
76.  Shanxi Gao

Energy Co., Ltd

77. บริษัท บีแอล

เพาเวอร จํากัด 

78.  Hebi Zhong

Mining Co., Ltd

79. Hongsa Pow

Company Limite

80. Phu Fai Min

Company Limite

81. บจก. สุรินทร

เอ็นเนอรยี  

 82. Port Kembl

Coal Terminal L

หมายเหตุ: * 
 

 
ประเภ
ธุรกจิ

ษม ลงทุนในธุ

พลังงาน

ทดแทน 

ohe 

d. 

 

ลงทุนในธุ

ถานหิน 

ลซีพี ผลิตและ

จําหนาย 

กระแสไฟฟ

g Tai 

 

ลงทุนในธุ

ถานหิน 

wer 

ed 

ผลิตและ

จําหนาย 

กระแสไฟฟ

ning 

ed 

ลงทุนในธ

ถานหิ

ร กรีน ลงทุนในธุ

พลังงาน

ทดแทน 

la 

Ltd. 

Shipload

Coal Port

under Singapor

ภท 
จ 

ทุนจดท

รกิจ 10

รกิจ

 

670

ฟา 

12,010

รกิจ 783

ฟา 

ธุรกิจ

หิน 

รกิจ 100

ing 

t 

rean Corporate 
 

ทะเบียน ทุนชํ

0,000,000 

Baht 

0,250,000 

RMB 

 

6

0,000,000 

บาท 

12,0

3,330,000 

RMB 

7

100,000 

USD 

50,000 

USD 

0,000,000 

Baht 

1

600,000 

AUD 

Law 

ชําระแลว 
จําน
ชํา

ทั้งห

2,500,000 

Baht 

670,250,000 

RMB 

010,000,000 

บาท 

120

783,330,000 

RMB 

100,000 

USD 

50,000 

USD 

100,000,000 

Baht 

10

600,000 

AUD 

นวนหุนที่
าระแลว
หมด (หุน) 

มูลคา
ตอหน

1,000,000 

 

NA 

0,100,000  1

NA 

10,000 

5,000 

0,000,000 

600,000 

าหุน 
นวย 

สัดสวน
การถือหุน 

(%) 

10 99.99% ช

เ

ถ

ม

ก

 

 

NA 

 

45.00% 

100 49.99% 

NA 40.00% 

10 40.00% 

10 37.50% 

10 30.00% ช

เ

ถ

ม

ก

 

1 16.67% 

ที่ต้ังสํานักงานให

ชั้น 26-28 อาคารธนภ

เลขที่ 1550 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม แข

มักกะสนั เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400 

 

 

Changzhi County,

Changzhi City, 

Shanxi, P.R. China

 

9 ถนนไอ-แปด นิคม

อุตสาหกรรมมาบตา

อําเภอเมือง  

จังหวัดระยอง 

 

No. 98, Hongqi St

Hebi, Henan Prov

the PRC 

 

Building B, Park V
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ัทฯ ซึ่งบริษัทฯ

ถานหิน ธุรกจิ
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ะชุมทุกไตรมาส

กเดือน คณ

วิเคราะห และ

ายนอกที่สําคัญ
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งตอเนื่องและส

จากความผันผว

หนี้สินที่เปนสกุล

ละสาธารณรัฐป

นบาทในสัดสวน

ละ 1  และที่เป

ลารใหมากขึ้น 

รัพยและหนี้สิน

ไปถึงการจัดสรร

ารหรือแปลงเป

ตัวและลดผลก

รวมกับหนวยธุ

ากรในตําแหนง

 ไดฝกอบรมพน

องคกรในระดับ

านักงานในประ

มเส่ียงเพื่อทําให

าร ไมวาจะเป

ผูบริหารของกจิ

ะส้ัน ระยะกลา

นการสรางควา

ปนไปอยางราบ

นทุนอยางเพียงพ

trategy) ที่สอ

ของแหลงเงินทุ

งิน เพื่อมีการจ

มํ่าเสมอ  

วนของอัตราแล

ลเงินตางประเท

ประชาชนจีน  ร

นรอยละ 29 ห

ปนสกุลเงินดอล

   มีการปรับสัด

ที่เปนเงินตราต

รรายไดที่เปนส

นสกุลตางประ

ระทบลงได 

ธุรกิจตางๆ     

ที่สําคัญตาม 

นักงานตาม C

ตางๆ รวมทั้งกํ

ะเทศที่บริษัทฯ 

หแนใจวากิจการ

ปนการกําหนดบ

จการใหม และมี

าง และระยะย

ามสัมพันธอันดี

บร่ืนและสามาร

พอในการสราง

อดคลองกับแผน

นจากสวนตางๆ

จัดหาแหลงเงนิ

ลกเปล่ียนทั้งที่ร

ทศ (Natural H

รวมถึงมีการใชเ

นี้สินที่เปนสกุล

ลลารออสเตรเลี

ดสวนการทําสัญ

ตางประเทศที่มีอ

กุลตางประเทศ

เทศ เพื่อใชในก
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รวมทั้งมีการ

Succession 

Competency 

กําหนดหนาที่

 ลงทุนอยาง

รใหมที่ซื้อมา

บุคลากรดาน

มีการกําหนด

าว รวมทั้งมี

 เพื่อบริหาร

รถสรางความ

งความเติบโต

นกลยุทธทาง

ๆ ทั้งภายใน

นทุนสํารองไว

ระดับบริษัทฯ 

Hedging) ใน

เครื่องมือทาง

ลเงินดอลลาร

ลียในสัดสวน

ญญาซื้อขาย

อยู เพื่อให

ศในสัดสวนที่

การลงทุนตอ



  

ดอ

โด

รา

เป

(ค) คว
 

สถ

แล

ลง

อัต
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(ง) คว
  

มีผ

น้าํ

กา

Co

พิจ

แล

สูง

ชว

รา

รา

แน

 

2.3 ความเ
(ก) คว

  

สา

สิน

อย

ขอ

ผลิ

ขน

สําหรับ

อลลารสหรัฐฯ 

ยทําระหวางภา

ยไดและคาใชจ

ยะห   

วามเสี่ยงจากอั

บริษัทฯ

ถานการณ มีก

ละระยะยาว 

งทุนของกิจการ

ตราดอกเบี้ยคง

ณ วันที

 และ 89 ตามล

วามเสี่ยงจากคว

กลุมบริ

ผลกระทบกับต

ามันลวงหนา (G

ารจัดการโดยคณ

ommittee) 

จารณาทบทวน

ละผลิตในระยะ

งขึ้น นอกจากน

วงเวลาที่เหมาะ

คาออกไปในชว

คาตลาดโลก 

นนอนเรื่องรายไ

ส่ียงในธุรกิจถ
วามเสี่ยงในดาน

ความเสี

ามารถผลิตถาน

นคาในการสงม

ยางไรก็ตามควา

อใหสงเรือลําดัง

ลิตถานหินของบ

นสงถานหิน ทํา

กลุมบริษัทในส

กับเงินสกุล ิ

ายในกลุมเดียว

จาย เพื่อลดผล

ัตราดอกเบี้ย 

ฯ มีการบริหารค

การติดตามแนว

ทั้งในสวนทีเ่

ร รวมถึงมีการใ

ที่ใหสอดคลอง

ที่ 31 ธันวาคม 

ลําดับ 

วามผันผวนขอ

ริษัทมีการบริหา

นทุน โดยใชเค ื

Gas oil swap

ณะกรรมการบ ิ

เพื่อพิจารณาก

นสถานะความเสี

ะส้ันและระยะก

นั้นบริษัทฯ ได

ะสมในการตกล

วงตางๆ ของป

(Index Link) 

ไดมากขึ้น 

ถานหิน 
นการสงมอบสิน

ส่ียงในดานการ

นหินไดเปนระย

มอบใหลูกคา ค

ามเส่ียงนี้ก็เปน

งกลาวไปรับถา

บริษัทฯ จะสาม

าใหทราบปริมา

สาธารณรัฐอินโ

อินโดนีเซียรูเป

วกันและกับธนา

ลกระทบจากค

ความเส่ียงจาก

วโนมของอัตราด

เปนอัตราดอกเบ

ใชเครื่องมือทาง

กับแนวโนมขอ

2553 บริษัทฯ 

งราคาถานหิน

ารความเส่ียงดา

คร่ืองมือประเภท

) บางสวน  เพื

ริหารความเสี่ย

การบริหารควา

ส่ียงที่อาจเกิดขึ้

ลางอยูเสมอ 

ดติดตามและป

ลงราคาซื้อขายถ

  พรอมทั้งมีกา

 ใหเหมาะสมก

นคา  

รสงมอบสินคาส

ะเวลานาน    ก

วามเสี่ยงที่จะเกิ

นความเสี่ยงที่สา

นหินที่ทาเรืออื่น

มารถดําเนินกา

ณการผลิต คณุ

โดนีเซียมีการบริ

ยะหใหมีสัดสว

าคาร  รวมถึ

วามผันผวนขอ

กอัตราดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยในตลา

บี้ยคงที่และอตั

งการเงิน เชน 

องสถานการณ 

 มีสัดสวนเงินกู

และราคาน้ํามัน

านราคาถานหิน

ทอนุพันธทางกา

พื่อชวยลดความ

ยงราคาถานหิน

ามเส่ียงจากราค

ขึ้นของธนาคาร

 เพื่อลดผลก

ระเมินสภาวะต

ถานหินกับลูกค

ารปรับสัดสวนก

กับสภาวะตลา

สวนใหญเกิดจา

การเกิดอุบัติเห

กิดขึ้น คือ การ

ามารถจํากัดขอ

นกอน และเจร

ารไดอีกครั้ง ปจ

ณภาพ และสต็อ

ริหารความเสี่ย

นที่สอดคลองกั

งซื้อขายเงินดอ

องเงินสกุลดอลล

 โดยมีเปาหมา

าดโลกและในป

ราดอกเบี้ยลอย

Interest rate 

กูอัตราดอกเบี้ย

น 

นซึ่งมีผลกระทบ

ารเงินในการขา

มผันผวนของผล

และราคาน้ํามัน

คาถานหินและร

รคูสัญญาเปนป

กระทบในทางล

ตลาดถานหินแล

คาที่ทําสัญญาไ

การขายถานหิน

ดในขณะนั้น  

ากเหตุสุดวิสัย 

หตุขนาดใหญทาํ

รเสียคาปรับใหก

อบเขตความเสี

จาขอเลื่อนกําห

จจุบันบริษัทฯ ไ

อกถานหินอยูต

งนี้ ดวยการ

กับแนวโนมและ

อลลารสหรัฐฯ 

ลารสหรัฐฯ เที

ายใหความเส่ียง

ประเทศไทย มี

ยตัวในสัดสวนท

 swap ในการ

คงที่และอัตราด

บกับรายไดของ

ายถานหินลวงห

ลประกอบการจ

น (Commod

ราคาน้ํามันของ

ประจําทุกป 

ลบที่อาจจะเกดิ

ละแนวโนมราค

ไวกับบริษัทฯ  โ

นแบบราคาคงที

 เพื่อใหไดราค

เชน   เกิดฝ

าใหเครื่องจักรเ

กับเรือที่มาจอด

ยหายได   โดย

หนดการสงมอบ

ไดจัดทําระบบติ

ลอดเวลา ทําให

รทําการแลกเป

ะสถานการณต

ลวงหนาตามป

ทียบกับเงินสกุล

งอยูในระดับที่เ

การจัดสรรเงินก

ที่สอดคลองกบั

รบริหารเพื่อเพิม่

ดอกเบี้ยลอยตัว

งบริษัทฯ และรา

หนา (Coal sw

จากธุรกิจถานหิ

dity Risk M

งกลุมบริษัท 

มีการปรับแนว

ดขึ้นหากตนทุน

คาอยูตลอดเวล

โดยมีการกระจ

ที่และแบบราคา

คาจําหนายที่ดี 

ฝนตกหนักที่เห

เสียหายมาก  เ

ดรอรับสินคา (D

ยบริษัทฯ จะเจร

บถานหินออกไป

ตดิตามขอมูลก

หปรับเปล่ียนกํ
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ล่ียนสกุลเงิน

ลาดเงินนั้นๆ 

ประมาณการ

ลอินโดนีเซียรู

เหมาะสมกับ

กูทั้งระยะสั้น

บประเภทการ

มสัดสวนของ

ัวอยูที่รอยละ

าคาน้ํามันซึ่ง

wap) และซื้อ

หนิได ภายใต

anagement 

รวมถึงการ

วทางการขาย

การผลิตเพิ่ม

า เพื่อเลือก

ายการตกลง

าแปรผันตาม

และมีความ

หมืองทําใหไม

เปนตน  ไมมี

Demurrage)  

รจากับลูกคา

ปจนกวาการ

การผลิต การ

าหนดการสง



มอ

เป

 (ข) คว

  

ปร

กํา

Pr

อย

ทา

โด

ใช

มา

บอ

 (ค)  คว

  

สํา

กร

คว

ผลิ

ระ

(ง) คว

  

สา

มา

บริ

สัญ

ได

กา

  

2.4 ความเ
 กา

การบริห

ระบุไวอ

ซื้อไฟฟ

เชื้อเพลิ

อบถานหินลวงห

น 650,000 ตัน

วามเสี่ยงจากกา

ความเสี

ระกันภัยความเ

าหนดไว สําหรั

reventive mai

ยางเพียงพอ 

าเรือขนถายถาน

ยการนําถานหิ

ชทาเรืออื่นชั่วคร

าใชที่ทาเรือบอน

อนตังเกิดปญห

วามเส่ียงดานค

ตนทุนก

าหรับเครื่องจักร

ระทบตอตนทุน

วามเคลื่อนไหว

ลิตเพื่อลดการพึ

ะยะยาวไดทํากา

วามเสี่ยงดานก

การทําเ

ามารถดําเนินงา

าตรฐาน การดํ

ริษัทฯ ในการป

ญญาวาจางระย

ดดําเนินงานเปด

ารดําเนินงานขอ

ส่ียงในธุรกิจไ
ารลงทุนในธุรกิจ

หารสัญญาที่ดี 

อยางชัดเจนในส

ฟาที่แนนอน (ต

ลิง และอัตราแล

หนาได   โดยบ

น   ทําใหบริษัท

ารดําเนินงานแ

ส่ียงจากการหยุ

เส่ียงของทาเรอื

รับความเสี่ยงจา

ntenance การ

ทําใหการซอม

นหินตองหยุดทํ

หนขนถายลงเรือ

ราวเพื่อใหกระท

นตัง  เพื่อเพิ่มอั

หา 

ความผันผวนขอ

การผลิตถานหนิ

รหลักในการขดุ

การผลิตถานหิ

ของราคาน้ํามัน

พึ่งพาการใชน้ําม

ารศึกษาเพื่อลด

ารดําเนินงานข

เหมืองของบรษิั

านไดตามแผนอ

ดาํเนินงานที่ขา

ปองกันปญหานี้

ยะกลางและระ

ดหนาดินและขน

องผูรับเหมาลง

ไฟฟา 
จไฟฟาภายในป

 ในขณะที่มีระ

สัญญาซื้อขายไ

ตามกําลังการผ

ลกเปลี่ยนเงินบ

บริษัทฯ ไดเพิ่มพื

ฯ สามารถสต็อ

และขนสงที่ทาเรื

ยุดขนถายถานหิ

อบอนตัง ทั้งใน

ากเครื่องจักรชาํ

รพัฒนาทักษะข

แซมใชเวลาสั้น

ทํางาน บริษัทฯ

อลําเลียงขนาด

ทบกับการสงมอ

อัตราการขนถา

องตนทุนการผลิ

นที่มีสัดสวนสํา

ดขนหนาดินและ

นคอนขางมาก

นในตลาดโลก 

มันเชื้อเพลิง ร

ดการใชเครื่องจั

ของผูรับเหมา 

ษทัฯ ใชวิธีการ

อันเนื่องมาจาก

ดประสิทธิภาพ

นีท้างบริษัทฯ ไ

ะยะยาวเพื่อใหผ

นถานหินเองบา

ได 

ประเทศไทยขอ

ดับผลตอบแทน

ไฟฟาระยะยาว

ผลิตที่มีอยู) แล

าทในขณะนั้น 

พื้นที่กองเก็บถา

อกถานหินไดเพิ

รือในสาธารณรั

หนิของทาเรือบ

นสวนของทรัพย

ารุดนั้น บริษัท

ของหนวยงานซ

นและมีผลกระท

ฯ ไดมีการจัดท

เล็กแลวไปขนถ

อบถานหินใหลู

ยถานหิน ซึ่งจะ

ลิต 

คัญคือตนทุนค

ะถานหิน ดัง

ก บริษัทฯ จึงได

เพื่อนํามาวาง

รวมถึงการสงเส

จักรที่ใชน้ํามันเป

รวาจางผูรับเหม

กปญหาตางๆ เ

พ มีปญหาแรง

ดคัดเลือกผูรับเ

ผูรับเหมามีควา

างสวน เพื่อลด

องบริษัทฯ จดั

นที่ม่ันคง จึงไม

วกับการไฟฟาฝ

ละมีการกําหนด

านหินที่ทาเรือบ

พิ่มมากขึ้น และ

รัฐอินโดนีเซีย 

อนตัง เนื่องม

ยสินและการหยุ

ฯ ไดมีการจัดท

ซอมบํารุงอยาง

ทบตอการดําเนิน

ทําแผนงานฉุก

ถายขึ้นเรือบรรท

ลูกคานอยที่สุด 

ะสามารถใชขน

คาเชื้อเพลิง  ป

นั้นความผันผว

ดบริหารความเสี

แผนการจัดซื้อ

สริมเพิ่มประสิท

ปนเชื้อเพลิงลง

มาในการเปดหน

เชน เครื่องจักร

งาน เปนตน 

เหมาที่มีความน

ามคุมคาในการ

ดการพึ่งพาผูรับ

ดวาเปนการลงท

มมีความเสี่ยงใน

ฝายผลิตแหงปร

ดโครงสรางของ

บอนตังขึ้นอีก 1

ะลดความเสี่ยงใ

าจากการเกิดอุ

ยุดดําเนินงานจ

ทําแผนการซอม

ตอเนื่อง การจั

นงานนอย ใน

เฉินเพื่อรองรับ

ทุกถานหินขนา

นอกจากนี้บริษั

นถายถานหินลง

จจุบันบริษัทฯ 

วนของราคาน้ํา

ส่ียงดังกลาว โด

น้ํามันเชื้อเพลงิ

ทธิภาพในการใช

  

นาดินและขนถ

รไมเขามาตามก

ยอมสงผลกระ

นาเชื่อถือ มีปร

รลงทุนเครื่องจกั

เหมาลง ทําให

ทุนในธุรกิจที่มีค

นเรื่องการตลา

ระเทศไทย โ

งราคาคาไฟฟา

1 เทาตัว จาก 3

ในดานการสงม

อุบัติเหตุนั้น บริ

ากเหตุตางๆ ต

มบํารุง โดยเน

ัดใหมี critical 

นกรณีเกิดเหตุส

สถานการณดัง

ดใหญกลางทะ

ษทัฯ ไดเชา Flo

งเรือใหญไดในก

ใชน้ํามันดีเซล

มันในตลาดโล

ดยการติดตามแ

ง ใหสอดคลอง

ชเชื้อเพลิงโดยร

านหิน  หาก

กําหนด การซอ

ะทบถึงการผลิต

ระวัติการทํางาน

กรใหม  นอกจ

หสามารถลดคว

ความเสี่ยงคอน

ดและราคาขาย

โดยมีการกําหน

าที่สามารถปรบั
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350,000 ตัน 

มอบสินคาลง 

ริษัทฯ ไดทํา

ตามเงื่อนไขที่

นไปที่การทํา 

 spare part 

สุดวิสัยทําให

งกลาวไวแลว  

ะเล หรือไป

oating crane 

กรณีที่ทาเรือ

เปนเชื้อเพลิง

กจะสงผล

และวิเคราะห

งกับแผนการ

รวม และใน

กผูรับเหมาไม

อมบํารุงไมได

ตถานหินของ

นที่ดี โดยทํา

จากนี้บริษัทฯ 

วามเส่ียงดาน

นขางต่ําเมื่อมี

ยเพราะมีการ

นดปริมาณรับ

บไดตามราคา



 สํา

เนื่องจา

โรงไฟฟ

ขายไฟฟ

 คว

ประสิท

ลูกคาไอ

การใชพ

กฎเกณ

ในชวงป

ในสาธา

เพิ่มราย

 
2.5 ความเ

บริ

ซึ่งเปนก

สาธารณ

ดังตอไป

 

 

 

2.6 ความเ
 จา

และปร

ประเทศ

นโยบา

 

าหรับความเส่ีย

ากโรงไฟฟาพลัง

ฟาทั่วๆ ไป โดย

ฟาใหกับการไฟ

วามเสี่ยงอื่นๆ 

ธิภาพของโรงไ

อน้ํา และการป

พลังงานและนโ

ณฑตางๆ ที่เกี่ย

ป 2553 ที่ผาน

ารณรัฐประชาช

ยรับจากการขา

ส่ียงจากการเ
ริษัทฯ ไดจัดให

การคุมครองใน

ณรัฐประชาชนจี

ปนี้ 

สาธารณรัฐอิ

1. PT

2. PT

3. PT

4. PT

5. PT

6. PT

สาธารณรัฐป

   1.    Sh

   2.    Sh

ส่ียงจากการเ
ากการที่บริษัทฯ

ะเทศออสเตรเลี

ศ  ที่เกิดขึ้นอา

ยภายในประเท

งในธุรกิจไฟฟา

ังงานความรอน

ยไดรับสิทธิพิเศ

ฟฟาทองถิ่น  ซึ่ง

ของธุรกิจไฟฟ

ไฟฟา การบริหา

ประสานงานกับ

โยบายเกี่ยวกับ

ยวของ อาจมี

นมาความเสี่ยงจ

ชนจีน บริษัทฯ

ายไอน้ําและควา

ปล่ียนแปลงท
มีความคุมครอ

นสวนของสินทรั

จีน สินทรพั

อินโดนีเซีย 

T. Indo Tamba

T. Jorong Baru

T. Trubaindo C

T. Kitadin (ดําเ

T. Indominco 

T. Bharinto Ek

ประชาชนจีน   

hanxi Asian Am

hanxi Gaohe E

ปล่ียนแปลงก
ฯ ดําเนินธุรกิจ

ลีย ทําใหบริษัท

าจกระทบตอกา

ทศดังกลาวหลา

 

าในสาธารณรัฐ

นรวมจะไดรับก

ศษในการขายไอ

งเปนปจจัยสําค

ฟา เปนความเ

ารตนทุน เชน 

บชุมชนและหน

การรักษาสิ่งแว

มีผลกระทบตอก

จากราคาคาเชื้อ

ฯ ไดบริหารจัด

ามรอน เปนตน

ทางการเมืองใ
องเพื่อปองกันค

รัพยในบริษัทยอ

พยที่บริษัทฯ 

angraya Mega

utama Gresto

Coal Mining (ด

เนินธุรกิจผลิตแ

Mandiri (ดําเนิ

katama (ดําเนนิ

 

merican Dani

Energy Co.,Lt

กฎเกณฑและน
สวนใหญอยูใน

ัทฯ เผชิญกับค

ารดําเนินงานข

ายเรื่อง  อาทิ 

ฐประชาชนจีน 

ารสงเสริมจาก

อน้ําและความร

คัญที่สามารถนํ

เส่ียงทั่วไปในก

เชื้อเพลิงถานหิ

นวยงานรัฐบาลท

วดลอมของรัฐบ

การดําเนินการข

อเพลิงถานหินเ

การความเสี่ยง

น 

นสาธารณรัฐอิ
ความเสียหายตอ

อยในสาธารณรั

ไดจัดทําควา

ah ( บริษัทโฮล

on (ดําเนินธุรกิจ

ดําเนินธุรกิจผลิ

และจําหนาย - 

นนิธุรกิจผลิตแล

นธุรกิจผลิตและ

ng Energy Co

d. 

นโยบายในปร
นตางประเทศ 

ความเสี่ยงในกา

องบริษัทฯ   

ถือวามีคว

รัฐบาล 

รอนในเขตพื้นที

นาํมาใชในการบ

ารดําเนินธุรกิจ

หนิ ประสิทธิภา

ทองถิ่น เปนตน

บาลสาธารณรฐั

ของธุรกิจไฟฟา

เพิ่มขึ้น    เนื่อ

งดวยการซื้อถาน

อินโดนีเซีย แ
อเงินลงทุนของ

รัฐอินโดนีเซียแ

ามคุมครองควา

ลดิ้งและจําหนา

จผลิตและจําหน

ลิตและจําหนาย

เหมือง Kitadin

ละจําหนาย - เห

ะจําหนาย - เหมื

o.,Ltd 

ระเทศที่บริษัท
ไดแก สาธารณ

ารเปล่ียนแปลง

 ในรอบปที่ผา

วามเสี่ยงสูงกวา

และเปนโรงไฟ

ที่ที่ไดรับอนุญา

บริหารความเสีย่

จ เชน การดู

พของการจัดกา

น  จากนโยบ

ฐประชาชนจีน 

าในสาธารณรัฐ

องจากความตอ

นหินมาสํารองไ

และสาธารณรัฐ
งบริษัทฯ จํานว

ละจํานวน 75

มเสียหายประก

ยถานหิน)  

นาย - เหมือง J

ย - เหมือง Trub

n)  

หมือง Indomin

มือง Bharinto)

ทฯ ลงทุน 
ณรัฐอินโดนีเซีย

งกฎระเบียบแล

านมามีการเปลี่

าธุรกิจไฟฟาใน

ฟฟาที่มีประสิทธิ

ต   รวมทั้งกา

ยง 

แลรักษาเครื่อง

ารโดยรวม ควา

บายการเพิ่มประ

ทําใหมี

ฐประชาชนจีนบ

องการใชถานหนิ

ไวใหถูกจังหวะ

ัฐประชาชนจนี
วน 250 ลานเห

5 ลานเหรียญ

กอบดวยเงินลง

Jorong)  

baindo)  

nco) 

) 

ย สาธารณรัฐป

ะนโยบายภาย

ยนแปลงในกฎ
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นประเทศไทย  

ธภิาพสูงกวา

ารประกันการ

งจักรเพื่อเพิ่ม

ามม่ันคงของ

ะสิทธิภาพใน

มีการปรับปรุง

บาง สําหรบั

นที่เพิ่มสูงขึ้น

ะเวลา  และ

น 
หรียญสหรัฐฯ 

ญสหรัฐฯ ใน

งทุนในบริษัท

ประชาชนจีน 

ในของแตละ

ฎระเบียบและ



สาธารณ

ใหมีกา

จะเปนก

เริ่มบังคั

จําหนา

Regula

ออกไป

ยังไมกร

อินโดนี

ประเทศ

นอกจา

ใบอนญุ

ยาวขึ้น

 

สาธารณ

เศรษฐ

รัฐบาลใ

 

 

 

 

ณรัฐอินโดนีเซีย

รออกกฎระเบีย

การเพิ่มภาระค

คบัใชกฎหมาย 

ยถานหินในปร

ation ซึ่งเปน

ตางประเทศใน

ระทบกับบริษทั

นเซียใหมากขึ้น 

ศได สําหรับ 

ากนั้น รัฐบาลอิ

ญาตปาไมตอบริ

  ทั้งนี้การรักษา

ณรัฐประชาชน

กิจของประเท

ใหความสําคญั

การควบคุม

ตอเนื่อง คอื

กําลังการผลิ

ซานซแีละมณ

ดานความป

เหมืองใตดนิ

รวมทั้งมีการ

ส่ิงแวดลอม 

การใชทรัพย

ความสามาร

ตันตอป   

กําลังการผลิ

ขนาดเล็ก อี

การปรับเพิ่ม

การลดความ

โดยการยกเลิ

รอยละ 10 แ

การปรับลดร

ตอหนวยผล

ย     รัฐบาลสา

ยบที่เกี่ยวกับภา

คาใชจายใหกับ

 DMO (Dom

ระเทศในสัดสวน

นการกําหนดรา

นราคาที่ต่ําเกินไ

ทฯ อยางมีนยั

รวมทั้งใชกลไ

Price Regu

อินโดนีเซียยังไ

ริษัทฯ บาง บ ิ

าส่ิงแวดลอมใน

นจีน  เนื่องจาก

ศ จึงมีการเปลี

ญเปนอยางยิ่ง  จึ

ดานความปลอ

อ การปดเหมอื

ลิตต่ํากวา 30,0

ณฑลเหอหนาน

ลอดภัยใหม เช

นพรอมพนักงาน

รปรับเพิ่มอัตรา

 

ยากรธรรมชาติใ

รถในการผลิต  

โดยเฉพาะเหมื

ลิตไมต่ํากวา 1

อีกทั้งไดปรับเพิ่

มอัตราเงินกองท

มขัดแยงทางดา

ลิกพิกัดภาษีกา

และเรียกเก็บภา

ระดับคาความเ

ลผลิตมวลรวม (

าธารณรัฐอินโด

าษีเพิ่มเติม หรื

ผูผลิตถานหินใ

estic Market 

นหนึ่ง เพื่อตอบ

คาจําหนายถาน

ไป  จะทําใหรัฐ

ยสําคัญ เพรา

ไกตางๆ ตามที

ulation  จะ

ดมีการทําขอต

ริษัทฯ ไดบริห

นปาอนุรักษก็เป

กอยูในชวงปรับ

ล่ียนแปลงในห

จึงไดกําหนดนโ

อดภัยของเหมือ

องถานหินขนาด

000 ตันตอป   อี

น จะตองมีกําลั

ชน การใหมีเจ

นตลอดระยะเว

การสํารองเงินก

ใหเกิดประโยชน

  รัฐบาลไดกําห

มืองแหลงใหมใน

1,200,000 ตนั

มคาธรรมเนียม

ทุนเพื่อการพัฒ

านการคาระหว

ารนําเขาถานหนิ

าษีการสงออกถ

เขมขนของกาซ

(GDP)  ภายใน

ดนีเซียไดออกกฎ

อเปล่ียนแปลงข

ในอนาคต นอก

 Obligation) 

บสนองความตอ

นหินขั้นต่ําสําห

ฐบาลเก็บภาษี 

าะบริษัทฯ ได

ที่รัฐบาลอนุญา

เปนการตกลงร

กลงรวมกับรัฐบ

ารความเสี่ยงโด

ปนส่ิงที่บริษัทฯ 

บปรุงและพัฒน

ลายดาน ในด

โยบายตางๆ ดัง

งถานหินและก

ดกลางและเล็ก

อีกทั้งกําหนดให

ลังการผลิตไมต่ํ

าหนาที่ระดับสู

ลาการผลิต 

กองทุนเพื่อควา

นสูงสุด  

หนดใหเหมืองถ

นมณฑลซานซี 

นตอป และสง

มการใชทรัพยา

นาอุตสาหกรร

างประเทศ 

น และการปรับ

ถานหินประเภท

ซคารบอนไดออ

นป 2563   โดย

ฎหมายเหมือง

ขอตกลงในสญั

กจากนี้รัฐบาลส

จะเปนการกําห

องการใชภายใน

หรับสงออกไปต

(Royalty fee) 

มีแผนเพิ่มสัดส

าต ที่จะชวยให

ราคาขายในแต

บาลประเทศอืน่

ดยการวางแผน

 ใหความสําคัญ

นากฎระเบียบต

านพลังงานซึ่ง

ังนี้ 

การสงเสริมทาง

ที่ไมมีประสิทธิ

หเหมืองที่ดําเนิ

ากวา 90,000 

สูงของเหมืองลง

เพื่อควบคุมกา

ามปลอดภัยขอ

 โดยเหมือง

ถานหินแหลงให

 มณฑลสานซี 

เสริมใหเหมือง

กรในมณฑลที่

มถานหินอยาง

และอนุรักษกา

บเพิ่มภาษีการส

ทอื่นที่รอยละ 1

กไซด ที่ปลดป

นับจากป 2548

แรใหม (New 

ญญาทําเหมือง 

สาธารณรัฐอินโ

หนดใหผูผลิตถ

นประเทศใหเพี

ตางประเทศ 

 ไดนอย  อยาง

สวนการขายถา

หบริษัทฯ เพิ่ม

ละปที่เหมาะสม

นๆ ที่มีสาระสํ

นขอใบอนุญาต

ญตลอดมา 

ตางๆ เพื่อใหสอ

งมีถานหินเปน

ดานสิ่งแวดลอ

ภาพ ไมมีควา

นนิการผลิตอยูใ

ตันตอป นอกจ

งไปปฏิบัติหนาท

รเกิดอุบัติเหตุ 

องเหมือง 

งถานหินจะตอง

หมตองมีกําลังก

 และมณฑลอิ

ถานหินขนาดใ

เปนยุทธศาสตร

งยั่งยืน 

รใชทรัพยากรท

สงออกถาน C

0  

ลอยมาจากภา

8 

Mining Law) 

(Coal Contra

ดนีเซียกําลังอยู

ถานหินในประเท

พียงพอ และกฎ

เพื่อใหผูผลิตไม

ไรก็ตาม มาตร

นหินในประเทศ

มปริมาณการขา

มกับภาวะตลา

าคัญตอผลกระ

ที่สําคัญไวลวง

อดคลองกับกา

นพลังงานหลักข

อม มาตรก

ามปลอดภัยเพยี

ในปจจุบันที่ตั้งอ

จากนี้ไดมีการอ

ที่และควบคุมก

และลดอัตรา

และการเก็บภ

งปรับปรุงประสิ

การผลิตไมต่ําก

นเนอรมองโกเลี

ใหญควบรวมเห

รในการผลิตถา

ทางดานพลังงา

oking จากรอ

าคอุตสาหกรรม

 

หนา 16 

อาจจะสงผล

ct of Work) 

ยูระหวางการ

ทศตองมีการ

หมาย Price 

มขายถานหิน

รการดังกลาว

ศสาธารณรัฐ

ายถานหินใน

ดในขณะนั้น 

ะทบการออก

หนาใหระยะ

ารเติบโตทาง

ของประเทศ 

ารที่ทําอยาง

ยงพอ และมี

อยูในมณฑล

อกกฎเกณฑ

การทํางานใน

าการเสียชีวิต 

ภาษีทางดาน

สิทธิภาพและ

กวา 300,000 

ลีย จะตองมี

หมืองถานหิน

านหินรวมกับ

านในประเทศ 

ยละ 5 เปน

มอีก 40-45%  



 

นอกจา

การดําเ

ตางชาติ

ตนมา 

ตามสิท

 

ประเทศ

(MRRT

รายละเ

จะนําเส

ไดบริหา

ในประเ

ไดติดต

 จา

กฎระเบี

ที่ปรึกษ

 

2.7 ความเ
ก) คว

 

กํา

ทีเ่

De

คณุ

กา

มา

ทรั

ทา

คว

เริ่มตั้งแตเดือ

and const

ประเทศจีนใ

ากนโยบายและ

เนินงานของเหมื

ต ิโดยกําหนดอั

 อยางไรก็ตา

ทธิที่รัฐบาลกําห

ศออสเตรเลีย 

T) ในชวงประม

เอียดการบังคับ

สนอตอรัฐสภาแ

ารความเส่ียงใน

เทศออสเตรเลยี

ามนโยบายเกี่ย

ากความเสี่ยงตา

บียบและนโยบา

ษาดานกฎหมาย

ส่ียงดานส่ิงแว
วามเสี่ยงดานสิ่

บริษัทฯ

าหนดนโยบายก

เปนผลมาจากก

evelopment C

ณภาพ ความป

ารปฏิบัติตามม

าตรฐานดานสิ่ง

รัพยากรอยางคุ

างออมดานสิ่งแ

วามหลากหลาย

อนธันวาคม 2

truction tax) 

ในอัตรารอยละ 

มาตรการทางด

มืองถานหินที่ป

อัตราภาษีเงินได

ามบริษัทรวมทุน

หนดให   ทั้งนี้เห

เนื่องจากรัฐบา

มาณเดือนกรกฎ

บใชและฟงควา

และวุฒิสภาใน

นเรื่องนี้โดยไดท

ย โดยวาจางบ ิ

ยวกับเรื่องนี้อย

างๆ ขางตน บ

ายภายในของแ

ยทองถิ่นเพื่อชว

วดลอมและคว
งแวดลอม  

ฯ ไดตระหนัก

การพัฒนาที่ยั่ง

การดําเนินงานข

Committee) ได

ลอดภัย และส่ิ

าตรฐานดานสิ่ง

งแวดลอม (En

คุมคา (Effectiv

แวดลอมจากกา

ยทางชีวภาพ (B

2553 ไดมีการป

 ของบริษัทตา

 1 ถึง 7 และภา

ดานพลังงานจา

ปรับตัวสูงขึ้นนั้น

ดที่ 25% เทากั

นจากตางชาตทิี

หมืองถานหินเฮ

าลออสเตรเลียไ

ฎาคม 2555 แน

มเห็นจากผูมีส

นชวงประมาณต

ทําประมาณกา

ริษัทที่ปรึกษาท

างใกลชิด และ

บริษัทฯ ไดมีการ

แตละประเทศอ

วยเหลือในการ

วามปลอดภัย

ถึงความสําคญั

ยืน ซึ่งระบุอยา

ของบริษัทฯ 

ดกํากับและตรว

งแวดลอม เปน

งแวดลอมสําห

nvironmental 

e Resource U

ารใชทรัพยากร 

Biodiversity) เ

ปรับอัตราการเสี

างชาติที่ดําเนนิ

าษีสําหรับกองท

ากถานหินดังที่ไ

น รัฐบาล

ับผูประกอบกา

ที่ไดรับสิทธิพิเศ

ฮอปและตาหนงิ

ไดมีการประกาศ

นวทางการบังคั

วนไดเสียกลุมต

ตนป 2555  ซึ

รผลกระทบจา

ทางการเงินที่มีค

ะสรางความพรอ

รกําหนดใหผูที่

อยางใกลชิดทั้งร

ตีความและแน

ในการผลิตถา

ญในการรวมกัน

างชัดเจนถึงคว

โดยคณะก

วจสอบผลการด

นผูประสานงาน

รับกิจกรรมการ

Compliance)

Utilization) เพื่อ

 เชน การเปลี่ย

เปนตน 

สียภาษีบํารุงท

นธุรกิจในประเท

ทุนการศึกษา (

ไดกลาวมาแลว

ลไดใหสิทธิพิเศษ

ารทองถิ่น   ซึ่งมี

ศษทางดานภาษี

งคงไดรับสิทธิพิ

ศจะบังคับใชกฎ

คบัใชกฎหมายด

ตางๆ ตลอดป 

ซึ่งรายละเอียดยั

ก MRRT รวม

ความเชี่ยวชาญ

อมในการปรับต

รับผิดชอบในแ

ระดับรัฐบาลกล

นวทางปฏิบัติเพื่

านหิน 

ปกปองรักษาแ

วามมุงมั่นในกา

กรรมการบริหา

ดําเนินงานดาน

นและใหความช

รผลิตมีประสิทธิ

 ใหเปนไปตาม

อเปนการสงวนท

ยนแปลงสภาพ

องที่และกอสรา

ทศจีนใหอยูในเก

education fun

วขางตน จะน

ษทางดานภาษี

มีผลบังคับใชตั้ง

ษเีงินได สามา

พิเศษทางดานภ

ฎหมาย Mine

ดังกลาว ยังอยู

 2554  และมี

ยังอาจเปลี่ยนแ

มไปสวนหนึ่งก

ญเรื่องภาษีชวยใ

ตัวตอการเปลี่ย

แตละประเทศตดิ

ลางและทองถิน่

อใหการดําเนิน

และฟนฟูธรรมช

ารลดและควบคุ

ารการพัฒนาทีย่

นส่ิงแวดลอม แ

ชวยเหลือแกหน

ธภิาพสูงสุด   

มที่กฎหมายกาํ

ทรัพยากรธรรม

พภูมิอากาศโลก

าง (urban m

กณฑเดียวกันกั

nd) ในอัตรารอ

นํามาซึ่งตนทุนก

ษเีงินไดแกบริษัท

ังแต 1 มกราคม

ารถใชสิทธิพิเศษ

ภาษีตอไปจนถงึ

ral Resource

ยูในระหวางกระ

มีกําหนดการโด

แปลงไดตลอดเว

อนการซื้อกิจก

ใหคําปรึกษา  

นแปลงที่อาจจ

ดตามการเปลีย่

น    รวมถึงได

นการเปนไปอยา

ชาติและส่ิงแวด

คมุผลกระทบตอ

ยั่งยืน (S

และมอบหมายใ

นวยงานยอยตาง

ทั้งนี้บริษัทฯ ไ

าหนด และไดม

มชาติและควบค

ก (Climate Ch
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maintenance 

กับบริษัทของ

ยละ 3  

การผลิตและ

ทรวมทุนจาก

ม 2551 เปน

ษตอไปไดอีก

งป 2554 

e Rent Tax 

ะบวนการราง

ยประมาณที่

วลา บริษัทฯ 

ารและลงทุน

 และบริษัทฯ 

จะเกิดขึ้น 

ยนแปลงดาน

วาจางบริษัท

างถูกตอง 

ลอม จึงได

อส่ิงแวดลอม 

Sustainable 

ใหหนวยงาน

งๆ    เพื่อให

ไดปฏิบัติตาม

มุงเนนการใช

คุมผลกระทบ

hange) และ



• 

• 

การปฏิบัติต

 มาตรฐา

ส่ิงแวดลอม

ผลกระทบด

ดีและมีพัฒ

นโยบายกา

 คุณภาพ

กรดดา

ศักยภา

เหมืองท

เชน 

ประชาธิ

เหมือง 

สภาพข

ดิน เพือ่

ตกตะก

บริษัทฯ

หากจํา

ปลูกปา

 ฝุนละอ

ขนสงถ

และแพ

กําหนด

ปลูกตน

ความเร็

พรมน้าํ

บริเวณ

อยางมี

การใชทรัพย

 การใชท

กอใหเกิดภ

ความขัดแย

ประเด็นหลั

ตามมาตรฐานด

านดานสิ่งแวดล

มตามกฎหมาย 

ดานสิ่งแวดลอม

ฒนาการอยางตอ

รพัฒนาที่ยั่งยนื

พของน้ําที่ปลอ

ง และความ

าพในการกอกํา

ทรูบาอินโด แ

แหลงถานหินบ

ธปิไตยประชาช

 ซึ่งเนนการจั

ของพื้นที่ภายหล

อลดการชะลาง

กอนดินที่เปนผล

ฯ ไดยึดถือแนว

เปนตองทําการ

าโดยเร็วในพื้นที

อองที่เกิดจากกจิ

านหิน ดวยสภ

พรกระจายของฝ

ดมาตรการที่หล

นไมสรางแนวกั

ร็วของรถที่วิ่งใน

าบนถนนที่มีพืน้

ณชุมชนขางเคียง

ประสิทธิภาพ 

ยากร (Resourc

ทรัพยากรจะไม

าระตอส่ิงแวดล

ยงจากการแกงแ

ัก ไดแก 

ดานสิ่งแวดลอม

ลอมเปนขอกําห

 และมาตรกา

ม โดยในป 255

อเนื่อง เพื่อใ

น  บริษัทฯ ไดมุ

อยจากพื้นที่เหมื

มขุนขนของตะก

เนิดน้ําเปนกรด

ละเหมืองโจรง 

บารินโต ใน

ชนลาว บริษทั

ัดการตั้งแตขั้นต

ลังเสร็จส้ินกิจก

งพังทลายของดิ

ลจากการชะลา

วทางการปองกั

รทิ้งดินภายนอ

ที่เมื่อเสร็จส้ินกิ

จกรรมตางๆ อ

ภาพพื้นที่ที่กวาง

ฝุนละอองใหได

ลากหลายโดยมุ

ันลม สําหรั

นพื้นที่เหมืองเพื

นผิวเปนดิน เปน

งอยางสม่ําเสม

ce Utilization) 

ใชปจจัยเสี่ยงโ

ลอมโดยไมจําเป

แยงทรัพยากรที

ม (Environmen

หนดที่บริษัทฯต

รลดผลกระทบ

53 บริษัทฯ มีผ

ใหบรรลุปณิธาน

มุงเนนการจัดกา

มืองสูแหลงน้ําส

กอนดิน สําห

ด ไดแก เหมือ

 ในสาธารณรั

นสาธารณรัฐอิน

ทฯ ไดจัดทํามา

ตอนการสํารวจ

กรรมการผลิต  

ดนิ การจัดทําบ

างพังทลายของ

ัน โดยทําการ

กบอเหมือง บริ

จกรรมการถมแ

อาทิ การขุดขน

งและสภาพภูมิ

ดอยางสมบูรณแ

มุงเนนการจัดกา

รับพื้นที่ที่มีกิจก

พื่อลดปริมาณฝุ

นตน นอกจากนี

อเพื่อใหแนใจว

 

โดยตรงตอธุรกิจ

ปนจากมลพิษแ

ที่มีจํากัด  บริ

ntal Complian

ตองปฏิบัติตาม

ส่ิงแวดลอม  

ลการดําเนินงา

นในการลดผลก

ารปจจัยความเ

สาธารณะ โดย

รับพื้นที่การทํา

งที่ดําเนินการอ

ัฐอินโดนีเซีย 

นโดนีเซีย แล

าตรการปองกัน

จ การวางแผน

 สําหรับทุกเหมื

บอดักตะกอนแล

ดิน ซึ่งเปนมาต

ถมดินกลับในบ

ริษัทฯ ไดกําหน

และปรับหนาดิน

นดินและถานหนิ

อากาศที่เปล่ียน

แบบเปนเรื่องที่

ารอยางเหมาะส

รรมที่อาจมีคว

ฝุนละอองและค

นี้มีการตรวจวดั

วาสามารถควา

จ แตก

และกากของเสี

รษัทฯ จึงมุงเน

nce)  

 ประกอบด

เปนเงื่อนไขทีก่

านตามมาตรฐา

กระทบตอส่ิงแว

เส่ียงที่สําคัญซึง่

มีดัชนีคุณภาพ

าเหมืองที่มีองค

อยูแลวในปจจุบ

รวมไปถึงโครงก

ละหงสาลิกไนต

นและแกไขการเ

นผลิต การจัด

มืองที่เปนเหมือ

ละการบํารุงรักษ

ตรฐานการปฏิบ

บอเหมืองใหมา

ดใหดําเนินการ

นแลว 

น การปรับปรุง

นแปลงตลอดเว

ทําไดยากในทา

สมสําหรับแตล

ามเสี่ยงในการ

ความปลอดภัยใ

ดปริมาณฝุนทัง้

มคุมฝุนละออง

การใชทรัพยาก

ย เปนการเพิ่ม

นการบริหารจดั

ดวย มาตรฐ

กําหนดในรายง

านดานสิ่งแวดล

วดลอมใหมากท

งประกอบดวย 

พหลัก คือ สภา

ประกอบของดิ

บัน เชน เหมือ

การที่อยูระหวา

ต ในประเทศ

เกิดน้ําที่เปนกร

ดการพื้นที่ไปจน

งเปด ไดมีการ

ษาใหมีประสิท ิ

บัติมาโดยตลอด

กที่สุดเทาที่จะ

รฟนฟูสภาพกอ

งคุณภาพของถ

วลา การควบคุ

างปฏิบัติ บริ

ะพื้นที่ปฏิบัติก

รกอกําเนิดฝุน 

ในการทํางาน 

งในบริเวณพื้นที

งที่เกิดจากการท

รอยางไมมีประ

มตนทุนการผลิ

ดการการใชทรพั
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ฐานคุณภาพ

งานวิเคราะห

ลอมในเกณฑ

ที่สุด ตาม

 

าพความเปน

นและแรซึ่งมี

งอินโดมินโค 

างการพัฒนา 

ศสาธารณรัฐ

ดจากการทํา

นถึงการฟนฟู

ปลูกพืชคลุม

ธิภาพในการ

ด นอกจากนี้

เปนได และ

องดินโดยการ

ถานหิน และ

คุมการกําเนิด

ษัทฯ จึงได

าร เชน การ

การจํากัด

การหมั่น

ที่เหมือง และ

ทําเหมืองได

ะสิทธิภาพจะ

ต ทําใหเกิด

พยากรใน 2 



ข) คว

  

ตอ

แล

สร

ZE

สร

เค

กา

 การใชป

มากก็ต

การวาง

นอยทีส่

พื้นที่คร

11,234

ทั้งส้ินร

สภาพป

สารสน

Sensin

จัดการ ิ

ชวยในก

 การใชพ

ประโยช

เปล่ียน

ชวยกัน

รายงาน

อนุรักษ

กอกําเนิ
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อตกลงเบื้องตน

ารเงินไทย 9 แห

ลดิ้ง จํากัด (ม

ภทลิกไนตเปนเชื

ยูที่เมืองหงสา 
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วน จํากัด (CMMC

Pte.Ltd. (BPS) 

ngapore) Pte.Lt
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80) บริษั

81) บริษั

82) บริษั

โยบายการแบง
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ฯ และบริษัท

ษัทที่ตั้งอยูใน

ยผานบริษัทฯ 



บริษัท บ านป
จํากดั 

(มหาชน)

ปู 

99.99%

บริษัท บ

100.00

99.99%

บริษัท
ดีเวล

บริษัท บ า

99.80%

บริ
พลัง

ดิ

99.99%

 (ส

%

 านป ูเพาเวอร จํากัด

0%

%

ท บีพี โอเวอรซีส  
ลอปเมนท จํากัด

านป ูมินเนอรัล จํากัด

%

ริษัท บานปู
งงานใหม โฮล
ดิง้ส จํากัด

%

โครงส
ณ วัน

วนที่ถือหุนทางตร

100.00%

50.00%

99.99%

99.96%

99.99%

Banpu Co
Investment Co

Banpu Mine
(Singapore) Pt

บริษัท บ านปู
อินเตอรเนชั่นแนล

บริษัท ศิลามณี จํ

บริษัท เหมืองบานสร

บริษัท เหมืองเชียงม ว

98.87%

บริษัท ศิลามณีหินออ

49.00%

Hebi Zhong
Mining Co.,

40.00%

บริษัท บีแอล
เพาเวอร จํา

Asian Ameri
Coal, Inc

100.00%

100.00%
Banpu Singa

Pte. Ltd.

บริษัท บ านป ูพ
อินเตอรเนชั่นแน

0.20%

Hongsa P
Co., Ltd

40.00%

100.00%
Banpu 

Australia Co. P

Phu Fai M
Co., Lt

37.50%

1.0%

99.99%

บริษัท ไบโอฟูเอล
ลอปเมนท โฮล

จาํกัด

บริษัท เพชรเก
พลังงานลม จาํ

99.99%

99.99%

บริษัท บ านปู
เพาเวอร จํา

สรางกลุมบ
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o., Ltd.
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te. Ltd.

 ู
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อน จํากัด
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มี

ะ

มี

ะ

าณ 1,100 ลาน

คม 2546 แ

การผลิต 717 เ

 717 เมกะวัตต

estment Co., 

กัด)  BPIC  มี

ารณรัฐประชาช

98 ตันตอชั่วโม

นเหรียญสหรัฐ 

และไดเปดดําเนิ

มกะวัตต    สว

ต 

Ltd (BPIC) ซึ่ง

มีการลงทุนในโ

ชนจีน จํานวน 

ง  โดยมีรายละ
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เพื่อนํามาใช

นนิการในเชิง

วนหนวยการ

งจดทะเบียน

รงไฟฟาพลัง

3 แหง ซึ่งมี

ะเอียดดังนี้  



2.3  บริ

บริ

ไฟ

วสิ

Co

สํา

โรง

โค

เห ี

เริ่ม

 

ริษัท Hongsa P

ริษัท บานปู เพ

ฟฟาราชบุรีโฮลดิ

สาหกิจของรัฐบ

ompany Limit

านักงานใหญตั้ง

งไฟฟาหงสาใน

- บริษัท HP

ณ ตอนเห

จะจําหนา

เมื่อเดือน

บริษัท BP

- บริษัท PF

37.5   บริ

รงการหงสาฯ 

รียญสหรัฐ โดย

มจําหนายไฟฟ

Power Compa

าเวอร จํากัด (

ดิ้ง จํากัด (มห

บาลสาธารณรัฐ

ted (“HPC”) 

ังอยูที่เมืองเวียง

น สปป. ลาว โด

PC ไดรับสัมปท

หนือของสาธาร

ายไฟฟาใหแกก

เมษายน 2553

PP ถือหุนรอยล

FMC เพื่อรับสัม

รษัท RATCH ถื

นี้ไดรับการสนับ

ยไดลงนามสัญ

าในป 2558 

any Limited  (H

“BPP”) (ซึ่งเปน

หาชน) (“RATC

ประชาธิปไตยป

และ บริษัท P

งจันทน สปป.

ดยมีสาระสําคญั

ทานในการพัฒ

ณรัฐประชาธิป

การไฟฟาฝายผ

3 และบางสวน

ะ  40  บริษัท R

มปทานในการทํ

ถือหุนรอยละ 37

บสนุนดานเงินท

ญาเงินกูโครงก

HPC) 

นบริษัทยอยทีบ่

CH”) และ บริษ

ประชาชนลาว 

Phu Fai Minin

ลาว บริษัท 

ญการรวมทุนสรุ

นาโครงการโรง

ปไตยประชาชนล

ลิตแหงประเทศ

นใหแกสาธารณ

RATCH ถือหุน

ทาํเหมืองถานหิน

7.5   และ บริษั

ทุนจากสถาบนั

การ (project fi

บริษัทฯ ถือหุนร

ษัท Lao Hold

(“สปป.ลาว”)

ng Company

HPC และ P

รุปไดดังนี้ 

งไฟฟาพลังควา

ลาว ขนาดกําลั

ศไทย ตามสญั

ณรัฐประชาธิปไต

นรอยละ 40  แล

นลิกไนต มีสัดส

ษทั LHSE ถือหุน

นการเงินจํานวน

nance) ไป เมือ่

 

รอยละ 99.99) 

ing State Ent

 เพื่อรวมจัดตั้

y Limited (“P

FMC มีวัตถปุ

ามรอน โดยใชถ

ลังการผลิตประ

ญญาซื้อขายกร

ตยประชาชนลา

ละบริษัท LHSE

สวนถือหุนดังนี้

นรอยละ 25 

น 9 แหง เปนมู

อเดือนสิงหาคม

  ไดรวมทุนกับ

terprise (“LH

ตัง้บริษัท Hong

FMC”) โดยทัง้

ประสงคที่จะดํา

ถานหินลิกไนต

มาณ 1,878 เม

ระแสไฟฟา ที่

าว มีสัดสวนกา

E  ถือหุนรอยละ

นี ้ บริษัท BPP ถื

มูลคาประมาณ 

ม 2553   และมี
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 บริษัท ผลิต

SE”) ซึ่งเปน

gsa Power 

งสองบริษัทมี

เนินโครงการ

เปนเชื้อเพลิง 

มกะวัตต โดย

ไดลงนามไป

ารถือหุนดังนี้ 

ะ 20  

ถือหุนรอยละ 

 2,790 ลาน

มีกําหนดการ



แผนที่แสด

 

 
 

งเหมืองถานหิหนิและโรงไฟฟ

 

ฟาในประเทศศไทย สาธารณณรัฐอินโดนีเซีซีย และสาธารรณรัฐประชาช
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ชนจีน 

 



แผนที่แสด
 

 

งเหมืองถานหิหนิของ Cetennnial Co., Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย 

 

หนา 43 

 



สิทธิหรือขอ
 ร

 

โครงการ 

DONFAI 

GRANITE-
SILAMANI
GRANITE

TAK 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

LP-2 

 

หมายเหตุ :

 

 

 

อจํากัดในการ
รายละเอียดประ

ประทานบัต
เลขที่ 

27564/1497

-
 

28168/1495

-
28177/1488

24303/1398

24339/1410

24414/1447

27421/1466

27422/1466

27423/1466

27436/1466

27501/1502

:   - ประทานบัต

สามารถทาํ

-  หยุดการผลิ

เหมืองเดียว

 

รประกอบธุรกิ
ะทานบัตรของบ

ร 
อําเภอ 

74 แมทะ 

58 บานตาก

86 เมือง 

89 แมทะ-สบปร

09 แมทะ-สบปร

75 แมทะ-สบปร

61 แมทะ-สบปร

62 แมทะ-สบปร

63 แมทะ-สบปร

65 แมทะ-สบปร

20 แมทะ-สบปร

ตรที่แจงหยุดการท

าเรื่องขอเปดดําเนิ

ลติ  ประทานบัตรท

วกันกับ บริษัท ปูน

 

กิจ 
บริษัท บานปู จํ

จังหวัด 

ลําปาง 

ก ตาก 

ตาก 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ราบ ลําปาง 

ทําเหมือง  เปนปร

นนการใหมภายใต

ทุกแปลงในอําเภอ

นซิเมนตไทย จํากั

ากัด (มหาชน)

 
เนื้อที่ 

ไร-งาน-ตรม. 

 181-2-10 

255-1-09 

52-2-96 

 87-3-21 

 192-2-60 

 200-3-74 

 281-1-60 

 233-3-09 

 237-2-28 

 209-3-07 

 297-3-80 

ระทานบัตรที่บริษั

ประทานบัตรเดิม

อแมทะ จังหวัดลํา

กดั (มหาชน) 

 และบริษัทยอย

 
หมดอายุ 

16/11/63 บริ

05/10/60 

11/12/57 บ ิ

02/03/55 บ ิ

06/04/56 บ ิ

22/12/59 บ ิ

23/06/54 บ ิ

23/06/54 บ ิ

23/06/59 บ ิ

23/06/58 บ ิ

30/06/59 บ ิ

ษทัฯ ยังไมไดทํากา

มไดทันที  หากประ

าปาง  ไดหยุดการ

ยในประเทศไท

โดยบริษัท

ริษัท บานปู มินเน

บริษัท ศิลามณี

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ริษัท บานปู จํากัด

ารผลิต  หากบริษทั

ะทานบัตรดังกลา

รผลิต  แตพื้นที่ปร

ย 

ัท 

นอรัล จํากัด แจง

ณี จํากัด แจง

ด (มหาชน) แจง

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ด (มหาชน) 

ทฯ ตองการทําเห

วยังไมหมดอายุ 

ระทานบัตรเปนพืน้
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หมายเหตุ 

งหยุดการทําเหมอื

งหยุดการทําเหมอื

งหยุดการทําเหมอื

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

หยุดการผลิต 

มือง  บริษัทฯ 

นที่โครงการทํา

อง 

อง 

อง 



 ร
 

โครงการ 

Indonesia-
Kalimantan 

Indominco 

Kitadin 
(Embalut) 

 
 

Kitadin 
(Tandung 
Mayang) 

Trubaindo  

  Bharinto 
 

 

 

โครงการ 

 
Daning Mine 

 
 
 
 

Gaohe Mine 
 
 
 

 
Hebi Mine 

 

รายละเอียดประ

ประทานบัตร 
เลขที่ 

05PB0318 
 

01PB0435 

KTN 2003 000
EP 

 
 

98PP0103 

96PB0160 

04PB0081 

 

ประทานบัตร 
เลขที่ 

 
100000021000

 
C10000020101

1110077581

 
100000052008

 

ะทานบัตรของบ

 
อําเภอ 

Tanah Lau

Bontang, 
Kutai Timu

06 Embalut, 
Kutai 

Kartanegar
 

Bontang ,
Kutai 
Timur 

 
Kutai Bara

Barito Utara
Kutai Bara

รายละเอยี

ประชาชน

 
อําเภอ 

04 
 

Yang Chen
County, 

Jincheng Ci

10 
 

 
Changzhi 
County, 

Changzhi 
City 

80 
 

Hebi City,

บริษัท บานปู จํ

จังหวัด 

t South 
Kalimantan 

  
r 

East 
Kalimantan 

 

ra 

 

East 
Kalimantan 

 
 

East 
Kalimantan 

t East 
Kalimantan 

 & 
t 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

ยดประทานบัต

นจีน 

จังหวัด 

g 

ity 

 
Shanxi 

 

  

 
Shanxi 

  
 

Henan 

ากัด (มหาชน)

เนื้อที่ 
ไร-งาน-ตรม. 

 
4,137 

   Hectares 
 

7,341 
  Hectares 

 

 
25,121    

Hectares 
 

 

 

 2,973.3  
   Hectares 

 
 

2,338 
Hectares 

 
23,650    

Hectares 

 

22,000 
Hectares 

รของบริษัท บา

เนื้อที่ 
Km2 

 
38.8225 

 
65.4 

 
23.4825 

 
 

 และบริษัทยอย

หมดอายุ 

9 Dec 2029 

8 May 2028 

25 Feb 2013 
 
 
 

16 Jun 2018 

27 Feb 2035 

31 Jul 2010 
(อยูระหวางการ

ตออายุ) 

านปู จํากัด (มห

หมดอายุ 

 
April 2027 

 
14 Oct 2040 

 
14 July 2035 

ยในสาธารณรัฐ

โดยบริษ

PT. Jorong B
Greston (J

PT. Indominc

PT. Kita
 
 
 

PT. Kita

PT. Trubain
Minin

 
PT.Bharinto 

หาชน) และบรษิ

โดยบริษ

 
Shanxi Asian 
Daning Energ

 

 
Shanxi Gaoh

Company

 
Hebi Zhong T

Co.,Lt

ฐอินโดนีเซีย 

ษัท 

Barutama 
Jorong) 

Pr

Pr

co Mandiri Pr

adin 

adin 

Pr

Pr

ndo Coal 
ng 

Pr

Ekatama Con

ษัทยอยในสาธา

ษัท 

 American 
y Co., Ltd. 

Pr

he Energy 
y Ltd. 

Con

Tai Mining  
td.  

Pr
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หมายเหตุ 

roduction Stage 
 
 

roduction Stage 

roduction Stage 

roduction Stage 
 
 
 

roduction Stage 

roduction Stage 

nstruction Stage

ารณรัฐ

หมายเหตุ 

 
roduction Stage 

 
nstruction Stage

 
roduction Stage 

 

 

  

  

  

 

 

e 

 

e 

 



4.2  การตล

(ก) กา
1. 

 

ลาดและภาวะ

ารตลาด 
    การตลาดธ

1.1 ตลาดถ
ภาพรวมตล

อยางมาก 

เพราะความ

ถานหินจาก

ถานหินในป

ตางประเทศ

ประเทศอินเ

ผูใชถานหินใ

ตนทุน ทําใ

ในยุโรปมีกา

ทําใหการฟน

ที่ต่ํามาก ทาํ

ปกอนหนา 

เขื่อนไดมาก

ตองการถาน

 ในดาน

ที่สุดของโลก

สามารถสงอ

ความรอน (T

เซิล (New

ปรับตัวสูงขึน้

ประเทศโคล

 ราคาถา

ในยุโรปและ

รัฐควีนแลนด

ฤดูหนาว จึ

ราคาถานหนิ

ปรับตัวดีขึน้

 

การแขงขัน 

ธุรกิจถานหิน 
ถานหินตางปร
าดถานหินในป

โดยเฉพาะควา

สามารถในการ

แหลงผลิตทาง

ระเทศจีนไดปรั

ศเพิ่มขึ้นมากเพ

เดีย ญี่ปุน และ

ในประเทศเกาห

ใหปริมาณการน

ารหดตัวลงถึงรอ

นตัวทางเศรษฐ

าใหการใชถาน

ในขณะเดียว

กขึ้น แตโดยรวม

นหินนําเขาในยุ

นการผลิตถานหิ

กประสบกับปญ

ออกถานหินไดใ

Thermal Coal

wcastle) ซึ่งเป

นตั้งแตปลายเดื

อมเบีย ซึ่งเปน

านหินไดปรับตั

ะในเอเชียตอนเห

ด ประเทศออส

งทําใหราคาถา

นในยุโรปก็ไดป

นเพราะราคากา

 

 
ระเทศ 
ป 2553 มีกา

ามตองการถาน

รขนสงถานหินภ

ตอนเหนือของป

รับตัวเพิ่มขึ้นมา

ราะมีราคาที่แข

ะเกาหลีใต ก็ได

หลีใตไดเพิ่มสัด

นําเขาถานหินเพิ

อยละ 10 จาก

ฐกิจชากวาที่คา

หินลดลง โดยเ

วกันการนําเขาถ

มแลวการขยาย

โรปมาก จึงทําใ

หนิในปที่ผานมา

ญหาฝนตกหนกั

ในปริมาณตาม

) จากประเทศอ

ปนตัวแทนของร

ดอืนตุลาคม 25

นเปนเทศผูสงออ

ัวสูงขึ้นอยางรว

หนือ ซึ่งทําให

สเตรเลีย ทําใหผ

านหินที่ทาเรือนิ

ปรับตัวสูงขึ้นมา

ซธรรมชาติเริ่ม

ารเติบโตคอนขา

นหินนําเขาของป

ภายในประเทศ

ประเทศมายังต

าก จึงทํา

ขงขันไดกับถาน

เพิ่มขึ้นมากเชน

ดสวนการใชถา

พิ่มขึ้นมากตาม

กปกอนหนา เนื

ดการณ ประก

เฉพาะการนําเข

ถานหินของสเป

ตัวของความต

ใหภาพรวมของ

า ประเทศอินโ

กเกือบตลอดทั้ง

ที่ตลาดคาดกา

ออสเตรเลียก็เพิ

ราคาถานหินใน

553 เนื่องจากมี

อกหลัก ทําใหป

วดเร็วในชวงปล

หความตองการ

ผูใชถานหินมีค

นวิ-คาสเซิล (N

กเชนกันจากภ

ปรับตัวสูงขึ้น 

างสูง เนื่องจา

ประเทศจีนเพิม่

ศจีนเติบโตไมทัน

ตอนใตของประ

าใหผูใชถานหิน

นหินในประเทศ

นกัน ตามการฟ

นหินคุณภาพตํ

มคาความรอนที

นื่องจากปญหาวิ

อบกับราคากา

ขาของประเทศอ

ปนก็ลดลงมากเ

องการถานหินน

งตลาดเติบโตม

โดนีเซียซึ่งเปนผู

ป ซึ่งกระทบ

ารณไว ในขณ

พิ่มขึ้นไมมากนกั

นเอเชียคงตัวอยู

มีฝนตกหนักใน

ปริมาณถานหนิ

ลายป 2553 แล

รใชถานหินเพิ่ม ึ

วามกังวลเรื่องก

Newcastle) ป

าวะอากาศหน

กความตองกา

มขึ้นถึงรอยละ 

ันกับความตอง

เทศไดอยางพอ

นที่อยูทางตอนใ

 ในขณะที่

ฟนตัวของเศรษฐ

ต่ําจากประเทศอิ

ที่ลดลง ในขณ

วกิฤติการเงินใน

ซธรรมชาติในย

อังกฤษไดปรับ

เชนกัน เนื่องจ

นําเขาในเอเชยี

มากกวารอยละ

ผูสงออกถานหิน

กับปริมาณการ

ณะที่การสงออกถ

ก เปนเหตุใหรา

ยูในระดับสูงตล

รัฐควีนแลนด ป

นที่สงออกมาใน

ละตนป 2554 จ

ขึ้น ในขณะเดี

การสงมอบถาน

รับตัวสูงขึ้นอยา

าวที่ทําใหความ

รใชถานหินในเ

57 เทียบกับป

การ ทําใหไม

อเพียง ประก

ใตของจีนนําเขา

ทีค่วามตองการใ

ฐกิจในภูมิภาค

อินโดนีเซียมาก

ะที่ความตองก

นหลายประเทศ

ยุโรปไดลดลงม

ตัวลดลงถึงรอย

จากสามารถผลิ

ยสูงกวาการหด

ะ 8 เทียบกับปก

นที่ใชเปนเชื้อเพ

รผลิต ทําใหอิ

ถานหินที่ใชเปน

าคาถานหินที่ทา

ลอดทั้งป ราค

ประเทศออสเต

นตลาดโลกมีปริ

จากภาวะอากา

ดยีวกันก็เกิดน้าํ

นหินเพื่อนําไปใ

างรวดเร็ว ในข

มตองการใชถา
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เอเชียเพิ่มขึ้น

ปกอน ทั้งนี้

มสามารถขน

กอบกับราคา

าถานหินจาก

ใชถานหินใน

ค  โดยเฉพาะ

กขึ้น เพื่อลด

ารใชถานหิน

ศในยุโรป ซึ่ง

าอยูในระดับ

ยละ 48 จาก

ลิตไฟฟาจาก

ตัวของความ

กอนหนา 

พลิงรายใหญ

อินโดนีเซียไม

นเชื้อเพลิงให

าเรือนิว-คาส

าถานหินเริ่ม

รเลีย และใน

มาณจํากัด 

าศหนาวมาก

าทวมหนักใน

ใชงานในชวง

ขณะเดียวกัน

นหินเริ่ม



 

กลยุทธในกา

การแขงขันใ

ความสัมพนั

โดยไดกําหน

o ขย

บริษัทฯ

สัญญา

บริษัทฯ

ลูกคาใน

ทําใหบ ิ

o กา

บริษัทฯ

ศึกษาถึ

ตองกา

ความสั

ลูกคากั

จัดสงเอ

ลูกคาส

•
บ ิ

หิ

กอ

คุ

กา

ทํ

ให

•
บ ิ

ท

คุ

ภ

วเิ

สา

ารแขงขัน 

ในป 2553 ไ

นธกับลูกคาเพือ่

นดกลยุทธหลักใ

ยายฐานลูกคาใ

ฯ ไดขยายฐาน

ซื้อขายถานหิน

ฯ ในประเทศอิน

นตลาดหลัก เช

ริษัทฯ มีความม

ารบริหารความ

ฯ ไดจัดตั้งหนว

ถึงความตองกา

รของลูกคา 

สัมพันธกับลูกค

กับสินคาหรือบริ

อกสาร การตอ

สามารถรับรูขอม

 การปรับปรุง
ริษัทฯ ไดปรับ

นขึ้นมา ทําหน

อนการสงมอบใ

ณภาพ ทําการ

ารพัฒนาโปรแ

าใหสามารถทร

หม่ันใจไดวาถา

 การกอสรางอ
ริษัทฯ    ได

าเรือขนถายถา

ณภาพถานหิน

ายนอก (Inde

เคราะหคุณภาพ

ามารถรายงาน

 

ไมคอยรุนแรงเนื

อรักษาลูกคาใน

ในการแขงขันไ

ใหม 

นลูกคาในประเ

นระยะสั้นและร

นโดนีเซียไปยังป

ชน ญี่ปุน เกาห

ม่ันคงทางดานร

สัมพันธกับลูกค

วยงานสนับสนนุ

รของลูกคา 

รวมถึงใหกา

าบริษัทฯ ไดเน

ริการของบริษทั

อบขอรองเรียนล

มูลตางๆ ผานจุ

ระบบควบคุมค

บปรุงระบบควบ

นาที่ทํานายคุณภ

ใหลูกคา คณะ

รติดตามคุณภา

กรมที่ใชติดตา

ราบคุณภาพถา

านหินที่สงมอบใ

อาคารวิเคราะห

กอสรางอาคาร

านหินหลักของบ

นกอนสงมอบให

ependent Sur

พถานหินเร็วขึ้น

นคุณภาพถานหิ

นื่องจากความต

นระยะยาว รว

ไวดังนี้ 

เทศจีนซึ่งเปนต

ะยะยาวกับผูซือ้

ประเทศจีนเพิม่

ลี และอิตาลี เพ

รายได 

คา 

นการบริการลูก

ปรับปรุงกระบ

ารสนับสนุนทาง

นนในการพัฒน

ทฯ เชน ถานหิน

ลูกคา รวมไปถึ

จุดเชื่อมตอดังก

คุณภาพ (Qual

บคุมคุณภาพถา

ภาพถานหินลว

ะทํางานนี้ประก

าพถานหินในทุ

มคุณภาพถาน

านหินลวงหนาแ

ใหลูกคาจะมีคณุ

หคุณภาพถานหิ

รวิเคราะหคุณภ

บริษัทฯ ในป

หลูกคา ปจจุบั

rveyor) 2 ราย

น สอดรับกับอัต

หนิใหลูกคาทรา

ตองการถานหนิ

วมไปกับการขย

ลาดที่มีการเตบิ

อในประเทศจีน

มขึ้นถึง 57% ใ

พื่อใหบริษัทฯ ไ

กคา (Custome

วนการทํางานภ

งดานเทคนิคแก

าการสื่อสาร ณ

นที่สงมอบมีคณุ

ถึงการสํารวจค

ลาวไดอยางถกู

ity Control Pro

านหิน โดยการ

วงหนาจากแผน

กอบดวยฝายผลิ

กขั้นตอนการผ

นหินมาใชทํานา

และจะดําเนินก

ณภาพตรงตาม

หนิกลาง (Bont

ภาพถานหินกล

ประเทศอินโดนี

ันบริษัทฯ ไดว

ยเขามาทํางาน

ตราการขนถาย

าบไดเร็วขึ้น 

นมีสูง บริษัทฯ

ยายฐานลูกคาไ

บโตสูงที่สุดในโ

น ซึ่งทําใหยอด

ในปที่ผานมา น

ไมผูกติดกับตล

er Support M

ภายใน เพื่อใ

กหนวยงานที่เกี

ณ จุดเชื่อมตอ 

ณภาพตรงตามข

วามพึงพอใจข

กตอง 

ogram) 

รจัดตั้งคณะทําง

นการผลิต  และ

ลิต ฝายการตล

ลิต พรอมกันนี

ยคุณภาพถาน

การแกไขทันทหี

มขอกําหนด  

tang Central L

างขึ้นที่ทาเรือบ

นเีซีย เพื่อใช

วาจางบริษัทวิเค

นที่อาคารดังกลา

ยถานหินของทา

ฯ จึงไดเนนเรือ่

ไปยังตลาดที่มีก

โลกใหมากขึ้น 

ดขายถานหินจ

นอกจากนี้บริษั

ลาดใดตลาดหนึ

Management)

ใหสามารถตอบ

กี่ยวของ ใ

 (Contact Po

ขอกําหนด คว

องลูกคา เพื่อ

งานตรวจสอบค

ะตรวจสอบคุณ

ลาด และหนวย

นี้คณะทํางานดั

นหินที่จะสงมอบ

หากพบขอผิดพล

Laboratory) 

บอนตัง (Bonta

ชเปนสถานที่ตร

คราะหคุณภาพ

าว ทําใหบริษัท

าเรือบอนตังที่เพิ
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องการบริหาร

การเติบโตสูง 

โดยการทํา

ากแหลงของ

ัทฯ ยังรักษา

นึ่งมากเกินไป 

 ขึ้น เพื่อให

บสนองความ

ในการบริหาร

int) ระหวาง

ามเร็วในการ

ตรวจสอบวา

คุณภาพถาน

ณภาพถานหิน

ยงานควบคุม

ดงักลาวไดทํา

บใหลูกคา 

ลาด จึงทํา

ang) ซึ่งเปน

รวจวิเคราะห

พถานหินจาก

ทฯ ไดรับผล

พิ่มขึ้น ทําให



•
บ

อ

ก

ก

o กา

บริษัทฯ

หิน การ

โดยเนน

ดังกลา

ละชวง

o กา

บริษัทฯ

เพิ่มเติม

ความส

o มุง

บริษัทฯ

เปนจําน

การทําส

ยังคงเน

ภาวะต

ฟงควา

บริษัทฯ

คูแขงขั

คูแขงขั

สาธารณ

และราค

เขามาจ
 

นโยบา

บริษัทฯ

ลูกคาแ

ที่ทําไวก

Link ก

ราคาถา

 การสํารวจค
บริษัทฯ    ไดทาํ

ออกไปสัมภาษณ

การเสริมสรางค

การทํางานของบ

ารปรับปรุงและ

ฯ ไดทําการป

รสงออกถานหิน

นใหมีความทันส

วมาใชในการว

เวลาไดอยางเห

ารเพิ่มความเชื่อ

ฯ มีความพย

มในพื้นที่ประท

สามารถในการส

งเนนสรางฐานล

ฯ ไดใหความสํา

นวนมาก ครอ

สัญญาซื้อขาย

นนการเสริมสรา

ลาดถานหิน ก

มคิดเห็นและข

ฯ มีความใกลชดิ

ันที่สําคัญ 

ันที่สําคัญของบ

ณรัฐอินโดนีเซีย

คาถานหินในเอ

จําหนายในเอเชี

ยดานราคา 

ฯ ตั้งราคาขาย

แตละรายปละ 1

กับลูกคา ที่มีทั้

การขายแบบรา

านหินในตลาด

วามพึงพอใจขอ

าการสํารวจควา

ณลูกคาแบบตวั

ความสัมพันธทีด่ี

บริษัทฯ 

พัฒนาฐานขอม

รับปรุงและพฒั

น ภาวะตลาดถ

สมัยอยูเสมอ 

างแผนและปรับ

หมาะสม 

อม่ันในการสงม

ยายามในการเพิ

านบัตรของบรษิ

สงมอบถานหิน

ลูกคาระยะยาว

าคัญกับการสร

อบคลุมปริมาณ

ถานหินระยะย

างความสัมพัน

การเชิญลูกคาม

อเสนอแนะจาก

ดกับลูกคามาก

บริษัทฯ ยังค

ย ประเทศแอฟ ิ

อเชียเพิ่มสูงขึ้น 

ชียดวย 

ตามราคาตลา

1 ครั้ง โดยมีกา

ทัง้แบบราคาคง

าคาคงที่จะเปนก

โลก บริษัทฯ 

องลูกคา (Cust

ามพึงพอใจของ

วตอตัว เพื่อใ

ดีกับลูกคา พ

มูลตลาดถานหิ

ฒนาฐานขอมูลต

ถานหินในภูมิภ

และมีความพ

ับปรุงกลยุทธข

มอบถานหินระย

พิ่มปริมาณสําร

ษัทฯ หรือพยาย

ใหกับลูกคาใน

ว (Focus on Lo

รางความสัมพนั

ณถานหินสวนให

าวกับบริษัทฯ 

ธที่ดีกับลูกคาต

มาเยี่ยมชมกิจก

กลูกคา การให

กขึ้น 

งเปนผูผลิตราย

ริกาใต และรัส

 ทําใหมีคูแขง

ดในขณะนั้น โ

ารกระจายการต

ที่ และราคาที่

การประกันราย

 ไดปรับสัดสว

tomer Satisfac

งลูกคาโดยการ

ใหทราบความต

พรอมทั้งไดนําขอ

หิน 

ตลาดถานหินให

าคตางๆ ของโล

รอมในการนําไ

องบริษัทฯ ให

ยะยาว 

องถานหินของบ

ยามหาแหลงถ

ระยะยาว 

ong Term Cus

นธกับลูกคาในร

หญของยอดขาย

แตก็ซื้อถานหิน

ตอไป ผานกิจ

ารของบริษัทฯ 

หความชวยเหลื

ยใหญในประเท

เซีย และในชวง

จากประเทศสห

โดยทั่วไปบริษัท

ตกลงราคาออก

เปล่ียนแปลงไป

ยไดของบริษัทฯ

วนการขายแบบ

ction Survey) 

รสงแบบสอบถา

ตองการของลูก

อเสนอแนะของ

หครอบคลุมถึง

ลก และความเ

ไปใชงาน ทําใ

หสอดคลองกับส

บริษัทฯอยางส

านหินใหมๆ เพิ

stomer) 

ระยะยาว ทําให

ยของบริษัทฯ 

นของบริษัทฯ 

จกรรมตางๆ เ

 การสงเจาหนา

ลือลูกคาทางดา

ทศออสเตรเลีย 

งที่ภาวะการผลิ

หรัฐอเมริกาแล

ทฯ ไดมีการตก

กไปอยูในชวงต

ปตามราคาตลา

ฯ และลดผลกร

บราคาคงที่และ

 

ามไปยังลูกคา 

คาที่เฉพาะเจา

งลูกคามาใชใน

ขอมูลความตอ

คล่ือนไหวของร

ใหบริษัทฯสามา

สถานการณกา

มํ่าเสมอ ผา

พิ่มเติม เพื่อทําใ

หบริษัทฯ มีลูก

ถึงแมลูกคาบา

ตอเนื่องตลอด

เชน การแลกเ

าที่ออกไปสัมภ

านเทคนิค เปน

สาธารณรัฐป

ลิตถานหินมีควา

ะโคลอมเบียสง

กลงราคาซื้อขา

างๆ ของปขึ้นอ

าดโลกหรือที่เรีย

ระทบจากความ

ะราคาที่เปล่ียนแ
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พรอมทั้งการ

าะจงและเปน

นการปรับปรุง

องการใชถาน

ราคาถานหิน 

ารถนําขอมูล

รตลาดในแต

านการสํารวจ

ใหบริษัทฯ มี

คาประจําอยู

างรายจะไมมี

ดมา บริษัทฯ 

เปล่ียนขอมูล

าษณและรับ

นตน เพื่อให

ประชาชนจีน 

ามตึงตัวมาก

งออกถานหิน

ายถานหินกับ

อยูกับสัญญา

ยกวา Index 

มผันผวนของ

แปลงไปตาม



ราคาตล

การปรับ

นอกจา

ประเทศ

อินโดนี

โดยการ
 

ลักษณ

ลักษณ

ขนาดให

ตางๆ 

นอกจา

เคมีภัณ

แนนอน

กระจาย
 

การจัดจ
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 ถานหนิ

ราคาจํา

ใหลูกค

สงมอบ

จะทําก

สมุทรให

 

นนลูกคาระยะย

ริษัทฯ ยังคงให

ริมาณสํารองถา

อเนื่องตลอดไป

าวะตลาดถานหิ

ลังสินคา (Coal

ริษัทฯ มีคลังสิน

ระจายไปยังลูก

องเก็บสต็อกถา

อบที่ตรงเวลา 

ฏิบัติงานในพื้น

มชนในบริเวณใ

าคัญ 

นในประเทศ ได

ผลิตเพื่อปอนถ

นนําเขาจากตาง

ณ 15 ราย  ใน

งถานหินของตน

ปญหาเรื่องคว

จะเปนผูคาราย

ขนาดใหญ โด

Glencore, No

นราคา 

นผลิตในประเท

ากปริมาณถาน

แลว  ดังนั้นราค

นนําเขาจากตาง

าหนายถานหนิ

า โดยบริษัทฯ 

บเปนครั้งๆ ขึ้นก

ารขนสงใหลูกค

หเพียงพอสําห

 

าว 

หความสําคัญก

านหินเพิ่มเติมอ

ป นอกจากนี้บริ

หนิเพื่อรักษาคว

l Distribution C

นคา 2 แหง เพ

คาในลักษณะท

านหินรวมทั้งชว

การควบคุม

ที่ใหเปนไปตาม

ใกลเคียง  ทั้งนีเ้

แก บริษัท ปูนซิ

านหินใหกับกลุ

งประเทศ ในปท

นจํานวนนี้มีประ

นเอง จะเปนบริ

ามไมแนนอนใน

ยใหญในตางปร

ยจะสงมอบถา

ble Energy, E

ศไทย 

นหินในประเทศข

คาจําหนายถาน

งประเทศ 

นนําเขาจากตาง

 มีการทําสัญญ

กับความตองกา

คา ดังนั้นราคา

รับการขนสงถา

กับการสรางคว

อยูตลอดเวลา 

ริษัทฯ จัดใหมี

วามสัมพันธทีด่ี

Center) 

พื่อใชเปนสถาน

ทยอยสงมอบให

วยลดตนทุนสิน

คุณภาพถานหิ

มขอกําหนดขอ

เพื่อใหลูกคามีค

ซิเมนตไทยอุตส

ลุมซิเมนตไทย) 

ที่ผานมาจํานว

ะมาณ 10 รายที

ริษัทเพื่อการคา

นการสงมอบแ

ระเทศ ซึ่งจะสง

นหินทั้งลําเรือใ

Eastern Energy

ของบริษัทฯ มี

นหินในประเทศ

งประเทศจะขึ้น

ญากับลูกคาทั้ง

ารของลูกคา แ

ที่เสนอขายจึงร

านหินตามปริม

วามสัมพันธกับล

เพื่อใหม่ันใจได

ทีมงานออกไป

ดีกับลูกคาไวอย

นที่กองเก็บถาน

หลูกคา ทั้งนี้เพ

คาคงเหลือของ

นใหตรงตามขอ

งการรักษาสภา

ความมั่นใจในเ ื

สาหกรรม จํากัด

 และผูผลิตราย

นผูคาถานหินที

ที่มีคลังสินคาที

า (Trading Co

ละความสม่ําเส

งถานหินเขามา

ใหกับผูซื้อในคร

y, Phenix Com

เหลืออยูนอย แ

ศจึงเปนราคาที่

กับราคาถานหิ

ระยะสั้นและระ

และเนื่องจากกา

รวมคาระวางเรื

าณและระยะเว

ลูกคาในระยะย

ดวาลูกคาจะมีถ

ใหความรูกับลู

างตอเนื่อง 

นหินที่นําเขามา

พื่อเปนการลดภ

งลูกคา โดยบริ

อกําหนดของลู

าพแวดลอม 

ร่ืองการสงมอบ

ด (บริษัท ปูนซิ

ยยอย 

ที่นําถานหินเขา

ที่ใชกองเก็บถาน

ompany)  จะท

สมอของคุณภา

จําหนายในปร

ราวเดียว ผูคา

mmodity เปนต

และบริษัทฯ ได

ผูกพันตามสัญ

นในตลาดโลก 

ะยะยาว รวมทั้

ารจําหนายถาน

รอไวดวย บริษัท

วลาที่กําหนดใน

ยาว โดยการเ

ถานหินใชอยาง

กคาทั้งทางดาน

าจากตางประเท

ภาระในการจดั

ริษัทฯ ไดมุงเนน

กคา รวมทั้ง

และดูแลเรื่องผ

บในระยะยาว 

เมนตไทยอุตสา

ามาจําหนายใน

นหิน แตผูคาสว

ทําในลักษณะซื้

าพถานหิน สวน

ะเทศไทยในลกั

ถานหินดังกลา

ตน 

ดทําสัญญาซื้อข

ญาซื้อขาย  

 และชวงเวล

ั้งสัญญาซื้อขา

นหินนําเขาสวน

ทฯ จะทําสัญญ

นสัญญา 
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เสาะแสวงหา

เพียงพอและ

นเทคนิคและ

ทศ กอนที่จะ

การเรื่องการ

นเรื่องการสง

ังควบคุมการ

ผลกระทบตอ

าหกรรม 

นประเทศไทย

วนใหญจะไม

ซื้อมา ขายไป 

นผูคาถานหิน

กษณะครั้งละ

าวไดแก Rio 

ขายกับลูกคา

าที่เสนอขาย

ยสําหรับการ

นใหญบริษัทฯ

ญาเชาเรือเดิน



2. 

ลักษณะของ

ลักษณะของ

1) อุตสาห

ที่สุดขอ

ถานหนิ

2) โรงไฟฟ

ใชถานห

3) อุตสาห

ประกอ

อุตสาห

เผา อบ

กระดาษ

การใชต

 
   การตลาดธุ

2.1  ธุรกิจไฟ

ในป 25

สูง ก็จะ

ลดลง ก็

เนื่องจา

มลภาว

ไฟฟาแ

ที่จะบร

จากแน

สําหรับ

กวาป 

เล็กลง 

เศรษฐกิ

กลางใน

ถานหนิ

 

กลยุทธ

ธุรกิจโร

ของการ

ประโยช

งลูกคา 

งลูกคาในภาคอ

หกรรมปูนซีเมน

องภาคเอกชนใน

นในปริมาณมาก

ฟาถานหินภายใ

หินในการผลิตก

หกรรมผลิตกระ

บไปดวยอุตสา

หกรรมอื่นๆ ซึ่ง

บ ตม ในกระบ

ษ ขนาดเล็ก อุ

ตอรายไมมากนั

ธุรกิจไฟฟา 
ฟฟาในสาธารณ

553 บริษัทฯ ไ

ะผลิตและจําหน

ก็จะเนนที่ประสิ

ากในป 2533 

วะซึ่งสงผลกระท

และไอน้ําในชวง

รรลุเปาหมายกา

นวทางกาบริหาร

สถานการณถา

2552 เนื่องจา

(เพื่อเพิ่มมาต

กิจ จึงทําใหอ

นตลาด อยาง

นทําใหราคาถาน

ธในการแขงขัน 

รงไฟฟาพลังงาน

รใชพลังงานทีมี่

ชนตางๆ ประก

อุตสาหกรรมไม

นต ซึ่งใชถานหิน

นประเทศไทย 

ก 

ใตโครงการผูผลิ

กระแสไฟฟา มี

แสไฟฟาและไอ

าหกรรมกระดาษ

งใชถานหินเปน

วนการผลิต   

อุตสาหกรรมเคมี

นกั แตมีจํานวน

ณรัฐประชาชนจี

ไดบริหารธุรกิจ

นายไฟฟาและไ

สิทธิภาพของกา

นี้ ทางรัฐบาล

ทบทางออมตอ

งนี้ลดลงไปบาง

ารผลิตและจําห

รตามที่ไดกลาว

านหินในสาธาร

ากมีการจํากัดอุ

รฐานความปล

อุปทานต่ํากวาอ

งไรก็ตามในชวง

นหินออนตัวลง

 

นความรอนรวม

มีประสิทธิภาพส

กอบดวย การไ

มคอยมีการเปลี่

นในกระบวนกา

 ลูกคาในกลุม

ลิตไฟฟาอิสระ 

มีปริมาณการใช

อน้ํา ซึ่งใชถ

ษ ปโตรเคมี แล

นเชื้อเพลิงใหคว

 ซึ่งสวนใหญจ

มี อาหาร เปนต

นผูใชมาก และต

จีน 

ตามโอกาสทาง

ไอน้ําอยางเต็มท

ารผลิตเพื่อลดต

ลจีนไดเขมงวดก

ธุรกิจของบริษัท

ง แตอยางไรกต็

หนายไดตามแผ

วแลวขางตน  

รณรัฐประชาชน

อุปทาน ตามน

อดภัยในการทํ

อุปสงคในบางช

งปลายปในเดือ

งเล็กนอย 

มในสาธารณรัฐ

สูงกวาโรงไฟฟา

ดการประกันกา

ยนแปลงมากนั

ารผลิตปูนซีเมน

นี้มีจํานวนนอย

(IPP) และผูผลิ

ชที่สมํ่าเสมอตล

ถานหินเปนเชื้อ

ละส่ิงทอ  

ามรอนในหมอ

ะเปนโรงงานขน

ตน ผูใชถานหนิ

ตองการถานหนิ

งตลาด กลาวคื

ที่ สวนในชวงเว

ตนทุนการผลิต 

กับนโยบายเพิ่ม

ัทฯ โดยเฉพาะ

ตามในแงของผล

ผนที่วางไว และ

นจีนในป 2553

โยบายของรัฐบ

าเหมือง) ในข

ชวงเวลาของป 

อนพฤศจิกายน

ฐประชาชนจีนจ

าทั่วๆ ไป และ

ารขายไฟฟาให

นกั ซึ่งสามารถแ

นต และนับเปน

ยราย     แตล

ลิตไฟฟาขนาดเ

ลอดป 

เพลิงใหความร

อไอน้ําขนาดเลก็

นาดเล็ก  เชน 

นในกลุมนี้จะเป

นที่มีคุณลักษณ

คอื ในชวงฤดหู

วลาอื่นซึ่งความ

  

มประสิทธิภาพ

ะในชวงครึ่งปห

ลประกอบการท

ะทั้งยังมีปริมาณ

3 นั้น ราคาถาน

บาลในการลดป

ณะที่อุปสงคยัง

 ทําใหเกิดกา

น รัฐบาลจีนได

จะไดรับการสงเ

ะการชวยควบค

หกับการไฟฟาท

แบงยอยไดเปน

นกลุมผูใชถานห

ละรายจะมีควา

เล็ก (SPP) เปน

รอนในหมอไอน้ํ

กหรือใชเปนเชื้อ

  โรงงานผลิตก

ปนผูใชรายยอย

ณะเฉพาะกวา 3

หนาวที่มีความต

มตองการทั้งไฟ

การใชพลังงาน

หลัง ทําใหควา

ทั้งป บริษัทฯ ยั

ณสูงกวาป 255

นหินเฉลี่ยอยูใน

ปริมาณเหมืองถ

ังเพิ่มขึ้นตามกา

ารเก็งการกําไรข

ดออกประกาศค

เสริมจากรัฐบา

คุมมลภาวะ  

ทองถิ่น  ไดรับสิ
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น  

หินกลุมใหญ

ามตองการใช

นกลุมลูกคาที่

น้าํขนาดใหญ 

อเพลิงในการ

กระดาษ เยื่อ

ย ที่มีปริมาณ

 กลุมแรก 

ตองการไอน้ํา

ฟาและไอน้ํา

นและควบคุม

ามตองการใช

ยังคงสามารถ

52 ที่ผานมา 

นระดับสูงขึ้น

ถานหินขนาด

ารเติบโตของ

ของพอคาคน

ควบคุมราคา

ลในดาน

ทําใหไดสิทธิ

สิทธิพิเศษใน



 

 

การผูกข

กําหนด

 คณุ

บริ

ผลิ

รว

ได

 กา

จัด

ยุท

สูง

 มีค

เนื่

จึง

สถ

 กา

บริ

รว

เชื่

สน

ให

บริ

 

2.2  ธุรกิจไฟ

บริษัทฯ

หรือ 7

ยาวปร

 

กลยุทธ

 โรง

บริ

ทีผ่

ตา

ถา

ขาดการขายไอ

ดกลยุทธแขงขนั

ณภาพการใหบ ิ

ริษัทฯ ไดใหคว

ลิตและจําหนาย

วดเร็ว รักษาค

ดรับความเชื่อถือ

ารบริหารตนทุน

ดใหมีการบริหา

ทธการจัดซื้อแล

ง ตลอดจนการ

ความพรอมในก

นองจากตลาดใน

งมีการติดตามภ

ถานการณในชว

ารบริหารความ

ริษัทฯ สรางควา

วมกันในการใหบ

อถือและเสมอภ

นับสนุนจากหน

หผลกระทบจาก

ริษัทตัวอยางใน

ฟฟาในประเทศ

ฯ มีสัดสวนการ

17 เมกะวัตต 

ะเภท Indepen

ธในการแขงขัน 

งไฟฟาถานหินใ

ริษัทฯ ไดใหคว

ผานมา ประเท

างๆ ใหสูงขึ้น 

านหินในพื้นที่ต

 

อน้ําและความร

น  ดังนี้  

ริการและการบ

ามสําคัญกับคุ

ยของทั้งไฟฟาแ

ความสัมพันธที่ดี

อและไววางใจจ

น   

ารตนทุนอยางมี

ละสํารองถานหิ

เพิ่มประสิทธิภา

การปรับตัวสูง  

นสาธารณรัฐป

ภาวะตลาดอยา

วงนั้นๆ ทําใหส

สัมพันธกับหนว

ามสัมพันธกับห

บริการสาธารณู

ภาค ตลอดจ

นวยราชการทอง

กปจจัยเหลานั้น

นทองถิ่น   

ศไทย 

รผลิตไฟฟาตาม

  ซึ่งจําหนายก

ndent Power P

 

ในประเทศไทย

ามสําคัญในเรื่อ

ทศไทยมีการตืน่

ซึ่งสงผลใหตอ

างๆ ทั่วประเท

รอนในเขตพื้นที่

บริหารความสัม

ณภาพและบรกิ

และไอน้ํา เพื

ดกีับลูกคาบนพื

จากลูกคา  

มีประสิทธิภาพโ

หนในชวงเวลาที

าพในการผลิตเ

  

ระชาชนจีนมีก

างใกลชิดและค

ามารถฉวยโอก

วยราชการทอง

หนวยราชการท

ณูปโภคพื้นฐาน

จนสนับสนุนกจิ

งถิ่นไดในกรณีที

นลดลง ตลอด

มสัดสวนการลง

กระแสไฟฟาให

Producer  (IPP

ย 

องของสิ่งแวดล

นตัวในเรื่องส่ิงแ

องมีการลงทุนใ

ศ 

ที่ไดรับอนุญาต

มพันธกับลูกคา 

การ กลาวคือ จ

พื่อใหสามารถต
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Colombia
Russia
Australia
Indonesia

Ja
n-

10

M
ay

-1
0

Se
p-
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n-
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ence price
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สภ

o 

การคาถาน
ความตองกา

เดียวกันของ

กับ 16.86 

เพิ่มขึ้นจากป

เพิ่มมากขึ้น 
 

ความตองก
หนวย : ลานตั

 

ถานหินในประเท

ถานหินนําเขา 

รวม 

ที่มา: สํานักงา
 

ในป 2554 

การฟนตัวทา

รับซื้อไฟฟาจ

อื่นๆ คาดวา

ภาพการแขงขั

ธุรกิจผลิตก
การเติบโตข

2552 เ

ภาคอุตสาห

ในประเทศมี
 

 

อัตราการเจ

อัตราการเจ

ภาคอุตสา

อัตราการเจ

กําลังการผ
 

หมายเหตุ : * 

 

นหินในประเท
ารใชถานหินใน

งปกอน เนื่องจ

ลานตัน ในชวง

ปกอน 6.8% 

 และเปนถานหิ

การใชถานหินใ
ตัน 

2549 25

ศ 3.04 

 11.21 1

14.25 1

านนโยบายแลแผน

คาดวาปริมาณ

างเศรษฐกิจอย

จากผูผลิตไฟฟ

าจะมีแนวโนมเพิ

ขนัในอุตสาหก

กระแสไฟฟาใ
องอุตสาหกรรม

เนื่องจากสภาพ

กรรม  และภา

มีดังนี้ 

จริญเติบโตของ

จริญเติบโตการ

หกรรม  

จริญเติบโตของ

ผลิตรวม  

 เปนตัวเลขในชวง

ตัวในระหวางป 

ศไทย 
นภาคเอกชนขอ

ากการฟนตัวท

ง 11 เดือนแร

เนื่องจากราคา

หนินําเขา 15.42

ในภาคเอกชน

550 2551 

2.16 2.12 

4.41 15.98 

6.57 18.10 

นพลังงาน กระทร

ณความตองการ

ยางตอเนื่อง แ

ารายใหญ (IP

พิ่มขึ้นเชนกัน  

กรรมไฟฟา 

ในสาธารณรัฐ
มไฟฟาในสาธา

พเศรษฐกิจที่ฟน

าคการบริโภคภ

งการใชไฟฟารว

รใชไฟฟาของ

งกําลังการผลิต

งต้ังแต มกราคม 

 2553 

งประเทศไทยใ

างเศรษฐกิจ โ

กของป 2552 

าถานหินที่คงตั

2 ลานตัน เพิ่มขึ้

นของประเทศ

2552 
11 

2552 

2.04 1.84

16.39 15.02

18.43 16.86

รวงพลังงาน 

รใชถานหินในป

และจะมีการเริม่

PP) ในชวงปล

เนื่องจากราคา

ประชาชนจีน
ารณรัฐประชาช

นตัวจากการเจริ

ภายในของประ

ห

วม  รอ

รอ

ต รอ

เมก

 – พฤศจิกายน แ

ในชวง 11 เดือน

ดยมีความตอง

ในจํานวนนี้เป

ัวอยูในระดับสูง

ขึ้น 2.6% 

ศไทย 

 Month 

2553 25

4 1.96 -28

2 15.42 28

6 17.38 16

ประเทศไทยจะป

มเดินเครื่องของ

ลายป ในขณะ

น้ํามันในตลาด

  
ชนจีนในป 255

ริญเติบโตทางเ

เทศ  โดยอัตรา

นวย 

อยละ 

อยละ 

อยละ 

กะวัตต 9

และกําลังการผลติ

นแรกของป 255

งการใชถานหิน

ปนถานหินที่ผลิต

งทําใหผูผลิตรา

550 2551 

8.9% -1.6% 

8.5% 10.9% 

6.3% 9.2% 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

งโรงไฟฟาถานหิ

ะที่ความตองกา

ดโลกมีแนวโนม

53 มีอัตราการเ

ศรษฐกิจของป

าการเจริญเตบิ

 2553* 

16.0 

17.0 

7.6 

941,372 

ตรวมเปนตัวเลขเบื

53 ขยายตัว 3.

รวม 17.38 ลา

ตในประเทศ 1

ายเล็กพยายาม

Growth 

2552 2553

-3.8% 

2.6% 

1.8% 

 จากการคาดก

หินขนาดใหญต

ารใชถานหินในอ

เพิ่มขึ้น 

เจริญเติบโตเพิม่

ระเทศจีนที่เพิม่

บโตของปริมาณ

 2552 

6.0 

4.2 

10.2 

874,073 

บ้ืองตนยังไมรวมโ
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1% จากชวง

านตัน เทียบ

.96 ลานตัน 

มผลิตถานหิน

 (11 Month) 

6.8% 

2.6% 

3.1% 

การณวาจะมี

ตามโครงการ

อุตสาหกรรม

มสูงขึ้นจากป

มขึ้น ทั้ง

ณการใชไฟฟา

 2551 

5.2 

3.8 

11.1 

792,530 

โรงไฟฟาที่ปด
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ธุรกิจผลิตก

สํานักงานคณ

2553 ขยา

สงผลใหการ

กําลังการผลิ

พฤษภาคม 

เมกะวัตต อ

ผลิตแหงประ

โดยมีสัดสวน

รอยละ 18 จ

การใชไฟฟา

ตั้งแตตนปมี

ในไตรมาสที

คาขึ้น ผลกร

ผลิตอาหารช

อุทกภัยในห

ในเดือนเมษ

แผนพัฒนาก

การสงเสริมก

ลดการปลอย

พิจารณาวาง

 

กระแสไฟฟาใ

ณะกรรมการพั

ยตัวรอยละ 7

รสงออก การลง

ลิตติดตั้งไฟฟาใ

ที่ระดับ 24,63

อยู 2,034 เมกะ

ะเทศไทย (กฟ

นการผลิตไฟฟา

จากพลังน้ํารอย

า ในป 2553 อ

มีแนวโนมเพิ่มขึ้

ที่สองและสาม 

ระทบจากการช

ชะลอตัวลงจาก

ลายพื้นที่ทําให

ษายน 2553 

กําลังผลิตไฟฟา

การผลิตไฟฟาจ

ยกาซเรือนกระ

งแผนการลดกา

 

ในประเทศไทย

ัฒนาการเศรษฐ

7.9 โดยมีแรง

งทุน และการบ ิ

ในป 2553 

30 เมกะวัตต   

ะวัตต หรือคิดเ

ผ.)  ในป 255

าจากเชื้อเพลิงช

ยละ 4 นําเขารอ

ยูที่ระดับ 147,

น เนื่องจากในช

    จากการบ ิ

ชุมนุมทางการเ

กวัตถุดิบในการ

หการใชไฟฟาล

กระทรวงพลั

าของประเทศไท

จากพลังงานหม

จกจากการขยา

ารปลอยกาซเรื

ย  (ที่มา: สํานัก

ฐกิจและสังคม

สนับสนุนจากก

ริโภคของภาคเ

อยูที่ 30,160

 สูงกวาความต

ปนรอยละ 9.0

53 มีจํานวน 1

ชนิดตางๆ   ดั

อยละ 5  พลังงา

724 กิกะวัตตช

ชวงตนปเศรษฐ

บริโภคภาคเอกช

มืองที่ทําใหการ

รผลิตจากภาคเ

ดลง ประกอบกั

ลังงานรวมกับก

ทย  เพื่อให

มุนเวียนเพื่อกร

ายกําลังการผลิ

อนกระจกจากภ

ักนโยบายและแ

แหงชาติ (สศช

การฟนตัวของเ

เอกชนยังคงขย

0 เมกะวัตต 

ตองการไฟฟาสูง

0   โดยปริมาณ

65,457 กิกะวั

ดงันี้ จากกาซธ

านหมุนเวียนรอ

ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจ

ฐกิจฟนตัวตอเนื

ชนและการสงอ

รใชไฟฟาในกลุ

เกษตรลดลงตา

กับเริ่มเขาสูชวง

ารไฟฟาฝายผลิ

หเกิดความชัดเจ

ระตุนใหเกิดการ

ลิตไฟฟาในอนา

ภาคพลังงานต

แผนพลังงาน (

ช.) คาดการณ

ศรษฐกิจโลกแล

ายตัว  

ความตองการ

งสุดของป 255

ณการผลิตและก

ัตตชั่วโมง เพิม่

รรมชาติรอยละ

อยละ 2 และจา

จากป 2552 รอ

นื่องจากปลายป

ออกที่ไดรับผลก

ลุมหางสรรพสนิ

ามฤดูกาล และ

งฤดูหนาว  

ลิตแหงประเทศ

จนในดานการจั

รลงทุนดานพลัง

าคตอยางเปนรูป

อไป   

(EPPO) และ P

ณแนวโนมเศรษฐ

ละความมั่นใจข

รไฟฟาสูงสุดเกิ

52    ซึ่งอยูที่ระ

การรับซื้อของก

มขึ้นจากปกอนร

ะ 71   จากถา

ากน้ํามันรอยละ

อยละ 9.6 โดย

ปที่แลว และเริม่

กระทบจากคาเงิ

นคาลดลง อุตส

ะในชวงปลายป

ศไทย (กฟผ.

จัดหาไฟฟาของ

ังงานและใหเห็

ปธรรม เพื่อนาํ

 

หนา 61 

PDP 2010 ) 

ฐกิจไทยในป 

ของนักลงทุน  

ดขึ้นในเดือน 

ะดับ 22,596  

ารไฟฟาฝาย

รอยละ 11.5 

านหินลิกไนต

ะ 0.5 

ยการใชไฟฟา

มชะลอตัวลง

งินบาทที่แข็ง

สาหกรรมการ

ปมีเหตุการณ

) ไดจัดทํา

งประเทศและ

็นภาพการ

าไปใชในการ



4.3  การจดั
(ก) ลัก
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ส
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3
4
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ส
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3
 
 
 

ป
1
  
 
 

หม

 

ดหาผลิตภัณฑ
กษณะการจัดใ
  สถานที่ตั้งของ

สาธารณรัฐอินโ
1.  เหมือง Joro
2.  เหมือง Indo
3.  เหมือง Trub
4.  เหมือง Kitad
5.  แหลง Bhari

สาธารณรัฐประ
1.  เหมือง Hebi
2.  เหมือง Dani
3.  เหมือง Gaoh

ประเทศไทย 
1. โรงไฟฟาบีแอ
   นิคมอุตสาหก

มายเหตุ: - เห
ได

- เห
Co

ฑ 
ใหไดมาซึ่งผลิ
งเหมืองถานหิน

โดนีเซีย 
ng, South Kal
minco, East K

baindo, East K
din, East Kalim
nto, East Kali

ะชาชนจีน 
, Henan Prov
ng, Shanxi Pr
he, Shanxi Pro

อลซีพี 
กรรมมาบตาพุ

มืองลําปางและ
หมดลง     

มืองถานหินในป
o., Ltd. ในป 25

ลิตภัณฑ 
นและโรงไฟฟา 

limantan Prov
Kalimantan Pr
Kalimantan Pro
mantan Provin
mantan Provi

ince 
rovince 
ovince  

ด  จังหวัดระยอ

เหมืองเชียงมวน

ประเทศออสเตรเ
53 

 

เหมืองถาน

vince 
rovince 
ovince 
nce 
nce 

ป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

 
 
 

โรงไฟฟ

อง 

สา
1.
2.
3.
 
 
 

น  บริษัทฯ ไดหยุ

เลีย : บริษัทฯ ได

นหิน 

ระเทศออสเตร
.   เหมือง Airly,
.   เหมือง Angu
.   เหมือง Awab
.   เหมือง Char
.   เหมือง Clare
.   เหมือง Ivaho
.   เหมือง Mand
.   เหมือง Mann
.   เหมือง Myun
0. เหมือง New
 

ฟา 

าธารณรัฐประช
 โรงไฟฟา Lua
.   โรงไฟฟา Zh
.   โรงไฟฟา Zo

ยดุการทําเหมืองท

ดเขาซื้อหุนทัง้หม

เลีย 
  รัฐ New Sou

us Place,  รัฐ N
ba,  รัฐ New S
rbon,  รัฐ New
ence,  รัฐ New
oe North,  รัฐ 
dalong,  รัฐ N
nering,  รัฐ Ne
na,  รัฐ New S
stan,  รัฐ New

ชาชนจีน 
annan, Hebei 
engding, Heb
uping, Shand

ทั้ง 2 เหมือง  เนื่

มด (รอยละ 100

th Wales  
New South W

South Wales 
w South Wales
w South Wales
New South W
ew South Wa

ew South Wale
South Wales 
w South Wales

 Province 
bei Province 
dong Province

นองจากปริมาณส

) ใน Centennia
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 2. 

 บริ

เ

เ

เ

เ

เ

หม

 

 

 

 

 

  

  กําลังการผลิต

ริษัทฯ มีกําลังก

หมืองถานหนิ 

กําลังการผลิต

ปริมาณการผลิ

อัตราการใชกาํ
อัตราการเพิ่มข

หมืองถานหนิ 
กําลังการผลิต
ปริมาณการผลิ
อัตราการใชกาํ
อัตราการเพิ่มข

หมืองถานหนิ 
กําลังการผลิต
ปริมาณการผลิ
อัตราการใชกาํ
อัตราการเพิ่มข

หมืองถานหนิ 
กําลังการผลิต
ปริมาณการผลิ
อัตราการใชกาํ
อัตราการเพิ่มข

หมืองถานหนิใ
กําลังการผลิต
ปริมาณการผลิ
อัตราการใชกาํ
อัตราการเพิ่มข

มายเหตุ: - ถา

-   ถา
เนื่

- แห
คว
คว

ตและปริมาณก

ารผลิตถานหนิ

 Indominco 

เต็มที่  

ลติจริง  

าลังการผลิต  
ของปริมาณการ
 Trubaindo 
เต็มที่  
ลติจริง  
าลังการผลิต  
ของปริมาณการ
 Jorong 
เต็มที่  
ลติจริง  
าลังการผลิต  
ของปริมาณการ
 Kitadin 
เต็มที่  
ลติจริง  
าลังการผลิต  
ของปริมาณการ
ในประเทศไทย
เต็มที่  
ลติจริง  
าลังการผลิต  
ของปริมาณการ

านหินจากแหลงผ

านหินจากแหลงผ
องจากปริมาณส

หลงถานหิน  Kita
วามไมคุมคาในเ
วามคุมคาในเชิง

ารผลิต  

นและปริมาณกา

 ห

พ

พ

ร
รผลิต  ร

พ
พ
ร

รผลิต  ร

พ
พ
ร

รผลิต  ร

พ
พ
ร

รผลิต  ร
ย 

พ
พ
ร

รผลิต  ร

ผลิตในสาธารณ

ผลิตในประเทศไ
สํารองไดหมดลง

adin  ไดหยุดทาํ
ชิงพาณิชย  แตใ
พาณิชย 

ารผลิตถานหนิ

หนวย 
1 ม

 

พันตัน 

พันตัน 

รอยละ 
รอยละ 

 
พันตัน 
พันตัน 
รอยละ 
รอยละ 

 
พันตัน 
พันตัน 
รอยละ 
รอยละ 

 
พันตัน 
พันตัน 
รอยละ 
รอยละ 

 
พันตัน 
พันตัน 
รอยละ 
รอยละ 

ณรัฐอินโดนีเซยี (J

ไทย (LP-2, CM
ง 

าการผลิตชั่วครา
ในป 2552 ไดดํา

นในชวงป 2551

.ค. – 31 ธ.ค. 
 2553 

 
15,000 

14,324 

95.49 
14.94 

 
6,500 
5,545 
85.31 

6.96 
 

2,000 
903 

45.15 
-71.61 

 
2,000 
1,203 
60.15 
81.72 

 
- 

135 
n/a 
n/a 

Jorong, Indom

MC) บริษัทฯ ได

วต้ังแตตนป 25
าเนินการผลิตอีก

 –  2553 ดังนี้ 

1 ม.ค. – 31 ธ
 2

13,

12,

95
16

5,
5,
94
13

3,
3,

106
30

2,

33
100

minco, Kitadin, T
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ัย เพื่อใหเกิดกา

การสภาพน้ําที่เ

อตอบสนองตอ

SO 9001) ร

ภัย (OHSAS 

ยใน และมีการพ

มตรวจสอบสถา

มีความเหมาะส

ภัย โดยยึดหลั

อยางเครงครัด

ษากรอบการปฏิ

การศึกษาวางแ

องชั้นดินที่อาจก

าดานถานหิน เ

ยและความปลอ

ราะการผลิตขอ

ในพนักงานทุก

มกฎระเบียบคว

การตั้งเปาหมา

RO INCIDENT

อดภัยรายเดือน

และรายงานตอ

พิษ และอุบัติภัย

ส่ิงแวดลอม 

วทางใหหนวยง

วามปลอดภัย 

 QAR) เพื่อเ

ใหเปนไปตามแ

ารพัฒนาอยาง

เปนกรดจากกา

อเหตุวิกฤติและ

ะบบการจัดกา

18001) ในแ

พัฒนาอยางตอ

านภาพของการ

มตอสภาพพื้นที

ักการกระจายค

ด การบริหารจั

ฏิบัติของแผนก

แผนการจัดการ

กอใหเกิดปญห

เพื่อวางแผนกา

อดภัย (C

งเหมืองถานหิน

กระดับ และ

วามปลอดภัยอย

ายไมเกิดอุบัติเห

T   ZERO RE

น (P

คณะกรรมการ

ย 

อาชีวอนาม

งานผลิตนําไปป

 

ปนการตรวจสอ

แนวทางปฏิบัติ

งตอเนื่อง โดยใน

ารทําเหมือง (A

ะเหตุฉุกเฉิน (

รส่ิงแวดลอม 

ตละหนวยการ

อเนื่อง 

รดําเนินงานเปน

ที่และชุมชนมา

ความรับผิดชอบ

จัดการความเสี่

 

หนา 66 

การปดเหมือง 

รน้ํา (Water 

หาน้ําเปนกรด 

ารทําเหมืองที่

Contractor’s  

นของบริษัทฯ 

ผูรับเหมาทุก

ยางเครงครัด 

หตุขึ้นภายใน

EPEAT และ 

erformance 

รการพัฒนาที่

มัยและความ

ปรับใชในการ

อบระบบการ

งานดานการ

นป 2553 ได

Acid Mine 

Crisis and 

(ISO14001) 

ผลิต เพื่อให

นประจําทุกป 

ากที่สุด 

บ การปฏิบัติ

ยง และการ



 

 

 

 

 

o การประ

อยูในระ

ตอเนื่อง

o การประ

ตอบสน

กระบวน

ลดการ

 

ผลการปฏิบั

o การปฏิ

ตรวจวัด

คาเฉลี่ย

2553) 

o การใชพ

ของพลั

ตอการ

โจรง แ

สภาพเ

o ขอมูลส

 

ป

255

255

255

*ขอมูล ณ

o สถิติอบุั

Rate : 

1,754,8

เพิ่มขึน้

นิ่งนอน

ะกาศนโยบายสิ

ะดับต่ํา ตาม

ง 

ะกาศนโยบายค

นองตอความเสี่

นการผลิตทั้งท

ปลอยกาซเรือน

ัติจริงในรอบปที

ิบัติตามมาตรฐ

ดคุณภาพสิ่งแว

ยการปฏิบัติตา

พลังงานในการ

ลังงานเปนจูลล 

ผลิตถานหิน 1 

และเหมืองทรูบา

หมืองเพื่อคืนพื้

สถิติอุบัติเหตุขอ

 

ป  

อัตรา

ตอ 1

(Injury

51 

52 

53* 

ณ เดอืนพฤศจกิายน 2

บัติเหตุของบรษิั

 IFR)  0.44  แ

842 เหรียญสห

นจากป 2552 จ

นใจ โดยไดประก

 

ส่ิงแวดลอม โด

มเกณฑที่กฎหม

คารบอน (Ca

ยงจากภาวะโล

างตรงและทาง

นกระจก 

ที่ผานมา จากก

ฐานดานสิ่งแวด

วดลอมที่หนวย

มมาตรฐานฯ 

รผลิต เนื่องจาก

 (Joule)  โดยใ

 ตัน  (ขอมูล ณ

าอินโดเทานั้น 

พื้นที่ใหกับทางร

องบริษัท ป 255

ความถี่ของกา

1 ลานชั่วโมงกา

y Frequency R

3.6 

0.17  

0.44 

2553 

ษทัในป 2553  

และมีอัตราการ

หรัฐฯ  เมื่อเทียบ

จากอุบัติเหตุขอ

กาศนโยบาย 3

ดยยึดหลักการใ

มายกําหนด 

arbon Policy

ลกรอน และเป

งออม รวมถึงส

การรายงานผลก

ดลอม (Enviro

ผลิตจะตองดํา

สอดคลองตาม

กการผลิตมีการ

ในป 2553 มีกา

ณ ส้ินเดือนตุลา

เนื่องจากเหมอื

ราชการตอไป 

51 – ป 2553 

รบาดเจ็บ

ารทํางาน   

Rate : IFR) 

ทุกๆ การทํางา

รเสียชีวิต (Fata

บกับสถิติอุบัติเ

องผูรับเหมาภาย

3 ZEROs เพื่อใ

ใชทรัพยากรอย

และสงเสริมกา

y) ดวยความ

ปนแนวทางในก

สงเสริมการวิจยั

การปฏิบัติงานข

onmental Com

าเนินการตามทีภ่

มกฎหมายรอยล

รใชทั้งพลังงานไ

ารใชพลังงานโด

คม 2553) ซึ่งเ

งในประเทศไท

อัตรากา

ตอ 1 ลานชั่วโ

(Fatalit

0.

0.

0.

าน 1 ลานชั่วโม

ality Rate)  0.

หตุปที่ผานมา 

ยในโรงซอมบาํ

ใหบรรลุผลสําเร็

างคุมคา การล

ารจัดการสิ่งแว

มตระหนักถึงคว

การควบคุมการ

ยและนําเทคโนโ

ของหนวยผลิต

mpliance) ซึ่ง

ภาครัฐกําหนด

ละ 100 (ขอมูล

ไฟฟาและน้ํามั

ดยเฉลี่ย 0.52 กิ

เปนขอมูลเฉพา

ทยไดยุติการผลิ

รเสียชีวิต 

โมงการทํางาน 

ty Rate) 

06 

00  

03 

มง   มีผูไดรับบ

.03 คาความเสี

จะเห็นไดวาป 

ารุง จนมีผูเสียชี

ร็จภายในป 255

ลดผลกระทบสิง่

วดลอมใหมีการ

วามรับผิดชอบต

รปลอยกาซเรือน

โลยีที่เหมาะสม

ป 2553  พบวา

งเปนรายงานผล

ทุกไตรมาส โด

ล ณ ส้ินเดือน

ัน จึงไดมีการป

กิกะจูลล (Giga

าะเหมืองอินโดมิ

ตลงและอยูในช

  

คาความเสี

อุบัติเหต

2,73

3,56

1,754

าดเจ็บ (Injury

สียหายจากอุบตัิ

2553   มีอัตรา

ชีวิต 1 ราย ซึ่ง

56  
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งแวดลอมให

รพัฒนาอยาง

ตอสังคมและ

นกระจกจาก

มมาใชในการ

า 

ลการติดตาม

ดยป 2553 มี

นพฤศจิกายน  

ปรับคาหนวย

a Joule: GJ) 

มินโค เหมือง

ชวงการฟนฟู

สียหายของ

ตุ (USD) 

0,657 

3,019 

4,842 

 Frequency 

ติเหตุเปนเงิน 

าการเสียชีวิต

บริษัทฯ มิได



 

4.4  งานทีย่
- ไมมี -

  

o งบประ

เพื่อเปน

ภายหลั

Fund) 

ถานหนิ

สาธารณ

การฟน

ผลิต 

แลวให

 

ยังไมไดสงมอ
- 

มาณและคาใช

นการลดความเ

ลังเสร็จส้ินการผ

มาตั้งแตป 25

น สําหรับเหมือ

ณรัฐอินโดนีเซีย

นฟูสภาพเหมือง

และอยูในชวงข

แกทางราชการ

บ 

 

ชจายสําหรับกา

เส่ียงที่เกิดจากก

ผลิตในแตละพืน้

536   โดยกันเงิ

งในประเทศไท

ย เงินจํานวนดัง

งภายหลังส้ินสุด

ของการฟนฟูสภ

ร 

ารจัดการสิ่งแวด

การฟนฟูสภาพ

นที่แลว บริษทั

งินรายไดจากก

ทย และ 0.10 

งกลาวจะถูกจดั

ดการผลิตแลว 

ภาพเหมืองและ

ดลอมและฟนฟู

พเหมืองและการ

ทฯ ไดจัดตั้งกอ

ารขายสวนหนึ่ง

- 0.20  เหรยี

ดสรรเพื่อกิจกรร

ซึ่งในปจจุบัน

ะไดดําเนินการส

ฟูสภาพเหมือง  

รจัดการสิ่งแวด

องทุนฟนฟูสภา

งเขาสูกองทุนใ

ยญสหรัฐฯ ตอต

รมดานสิ่งแวดล

นเหมืองในประ

สงคืนพื้นที่บาง

 

ดลอมที่ไมเหมา

าพเหมือง (Re

ในอัตรา 4 - 14

ตันถานหินสําห

ลอมประจําป  

ะเทศไทยทั้งหม

งสวนที่ไดทํากา
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ะสม 

ehabilitation 

4 บาทตอตัน

หรับเหมืองใน

และกิจกรรม

ดไดหยุดการ

รฟนฟูสภาพ



 

5.1 สินทรัพ

ที่ดิน อาคา

ที่ดิน อาคาร

คาเสื่อมราค

การไวของสนิ

 

สวนป

อาคา

เครื่อ

เครื่อ

เครื่อ

รถยน

 

o รา
 

1.  อ.ลี้ จ.ลํ
2.  อ.แมทะ
3.  อ.แมเมา
4.  อ.ลี้ จ.ลํ
5.  อ.แมพริ
6.  อ.พระพุ
7.  บานตาก
 
หมายเหตุ : *

พยถาวร 

าร และส่ิงปลูก

รและอุปกรณรับ

คาคํานวณโดยใ

นทรัพยดังตอไป

ปรับปรุงที่ดิน 

าร ส่ิงปลูกสราง

งจักรและอุปก

งตกแตง 

งมือและเครื่อง

นต 

ยละเอียดของที

ที่ต้ัง 
าพูน 
ะ จ.ลําปาง 
าะ จ.ลําปาง 
าพูน 
ริก  จ.ลําปาง 
พุทธบาท จ.สระบ
ก จ.ตาก 

* ขนาดของพื้นที่

5. 

กสราง ณ วันที

บรูเมื่อเริ่มแรกต

ใชวิธีเสนตรงเพื่

ปนี้ ยกเวนที่ดนิ

งและสวนปรับป

รณโรงงาน 

งใชสํานักงาน 

ที่ดินของบริษัท

ผูถือครอง
BP 
BP 
BP 

BMC 
SLMM 

บุรี    SLMM 
   SLMM 
 

ที่ที่ใชในการทําเห

   ทรพัยสนิ

ที่ 31 ธันวาคม

ตามราคาทุน แ

อลดราคาตาม

นซึ่งมีอายุการให

ปรุงอาคาร 

ฯ และบริษัทยอ

ง ขนาด (ไร) 
345-3-74*
209-3-62*

80-1-5 
412-3-62 

 18-3-77 
  39-0-26 
  44-3-41 
 

หมือง 

ที่ใชในการป

ม 2553 

ละแสดงดวยรา

บัญชีของสินท

หประโยชนไมจํ

ตา

อย  

 ประเภทถอื
 ปลอดภาระ
 ปลอดภาระ

ปลอดภาระ
 ปลอดภาระ

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

รวม 

ประกอบธุรกิ

าคาทุนหักคาเสื

รัพยแตละชนดิ

จํากัด 

ามอายุเหมืองห ื

อสิทธ ิ
ะผูกพัน ทําเห
ะผูกพัน ทําเห
ะผูกพัน บ
ะผูกพัน 
ะผูกพัน 
ะผูกพัน 
ะผูกพัน 
  

กจิ 

ส่ือมราคาสะสม

ดตลอดอายุการ

หรือ 5 ถึง 20 ปแ

วัตถุประสงค 
หมืองถานหิน (BP
หมืองถานหิน (LP
บานพักพนักงาน

ทําเหมือง 
ทําเหมือง 
ทําเหมือง 
ทําเหมือง 

ม 

รใหประโยชนทีป่

แลวแตอยางใด

2

4

4

4

มูลคาตา
P-1) 39,8
P-2) 2,5
น 17,9

2,1
3,1
4,0
7,9

77,6
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ประมาณ

10 ป 

ดจะต่ํากวา 

2 ถึง 20 ป  

4 และ 5 ป 

4 และ 5 ป 

4 และ 5 ป 

ามบัญชี (บาท) 
816,043.50 
500,000.00 
998,036.23 
121,262.00 
177,550.00 
061,975.00 
948,103.00 
622,969.73 



o รา

1.  อาคารสํ
จ.ลําพูน

2.  อาคารสํ
     ต.สบปร
3.  อาคารที
4.  อาคารโร
5.  โกลเดน
     จ.ชลบุรี
6.  อาคารชุ

7.  อาคารสํ
     เหมอืง J
8.  ทาเรือ, 
9. อาคารสํา
      เหมือง 
10. ทาเรือ, 
11. อาคารส
       เหมอืง
12. อาคารส
       เหมอืง

13. ทาเรือ, 

 

 

5.2 สินทรัพ
รายละเ

ลักษณ

  
 

ยละเอียดของอ

รายการ 
สาํนักงานและบา
น 
สาํนักงาน โรงเกบ็
ราบ อ.แมทะ จ.ล
ที่พัก ต.ผาลาด อ
รงงานและสํานกั
ทแซนด คอนโด
 
ชุดสารินเพลส จ.

สาํนักงานและบา
Jorong, Indone
เหมือง Jorong, 
านักงานและบา
Indominco, Ind
 เหมือง Indomin
สํานักงานและบ
 Kitadin, Indon
สํานักงานและบ
 Trubaindo, In

 เหมือง Trubain

พยไมมีตัวตน 
เอียดเกี่ยวกับป

ะผลิตภัณฑแล

อาคารและสิ่งป

านพัก อ.ลี้         

บวัสดุและบานพั
ลําปาง  
อ.แมทะ จ.ลําปา
กงาน จ.พะเยา 
มิเนียม ชั้น 23  

.กรุงเทพฯ 

านพัก  
esia 
 Indonesia 
นพัก  
donesia 
nco, Indonesia
านพัก  

nesia 
านพัก  
donesia 

ndo 

 
ประทานบัตร แ

ละบริการ  

 

ปลูกสรางของบ ิ

บริษัท 
  BP 

พัก  BP 

าง BP 
CMMC 

BPP 

BPP 

Jorong 

Jorong 
Indominco

a Indominco
Kitadin 

Trubaindo

Trubaindo

 

ละการสงเสริม

ริษัทฯ และบริษ

ประเภทถอื
ปลอดภาระ

ปลอดภาระ

ปลอดภาระ
ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

ปลอดภาระ

ปลอดภาระ

ปลอดภาระ
o ปลอดภาระ

o ปลอดภาระ
ปลอดภาระ

o มีภาระผูกพัน
สัญญาเงินกู
ธนาคารผูให

o มีภาระผูกพัน
สัญญาเงินกู
ธนาคารผูให
รวม 

การลงทุนของบ

ษัทยอย  

อสิทธ ิ
ะผูกพัน ส

บ
ะผูกพัน สํ

ะผูกพัน บ
ะผูกพัน สํ
ะผูกพัน ที่พัก

แขกแ
ะผูกพัน ที่พัก

แขกแ
ะผูกพัน สํานั

ะผูกพัน ทา
ะผูกพัน สํานั

ะผูกพัน ทา
ะผูกพัน สํานั

ันตาม
กูกับ
หกู 

สํานั

ันตาม
กูกับ
หกู 

ทา

 

บริษัทฯ บริษัท

วัตถุประสงค 
สํานักงานและ 
านพักพนักงาน 
านักงานเหมือง 

านพักพนักงาน 
านักงานเหมือง 
และรับรองสาํห
และลูกคาของบริ
และรับรองสาํห
และลูกคาของบริ
นักงานและบานพั

เรือขนสงถานหิน
นักงานและบานพั

เรือขนสงถานหิน
นักงานและบานพั

นักงานและบานพั

เรือขนสงถานหิน

ยอย และบริษั

มูลคาตาม

 
1,3

 23,3

 8,1
 
รับ
ริษัท 

1,1

รับ
ริษัท 
พัก 14,4

น 14,3
พัก 1,477,0

น 1,809,2
พัก 42,8

พัก 69,2

น 71,7

3,533,1

ษทัรวม ระบุอยูใ

 

หนา 70 

มบัญชี (บาท) 
393,387.04 

322,198.28 

166,440.29 
3,308.61 

185,543.03 

- 

464,067.06 

356,511.65 
076,251.77 

273,943.04 
825,817.45 

291,884.76 

779,508.12 

138,861.10 

ในหัวขอ 4.1 



 

6.1 ป 254

จํานวน

กิจการข

ปๆ ละ 

รวม 19

2554) 

 

6.2  เมื่อวันที

บริษัทฯ

และผูบ

ถานหนิ

ประชาธิ

สัมปทา

เขาทําสั

 

บริษัทฯ

อางขาง

บริษัทฯ

ของบรษิ

และจะ

ความเห็

แลว เห็

สอดคล

เขารวม

สัญญา

เหมืองถ

ประมูล

ซึ่งบริษั

ไดรับสิท

อยางใด

คําใหก

โดยคาด
 

1 บริษัทฯ ได

น 240 ลานบาท

ของลูกหนี้  โด

 20.6 ลานบาท

9 งวด เปนเงินจํ

ที่ 3 กรกฎาคม

ฯ เปนคดีแพงต

บริหารทําการหล

นรวมทั้งรายงาน

ธปิไตยประชาช

านเหมืองถานหิ

สัญญากับรัฐบา

ฯ ไดศึกษาขอ

งตนไมเปนควา

ฯ ไดฟองแยงเรยี

ษัทฯ แลว  และ

ดําเนินการสืบพ

หน็ของผูบริหาร

หน็วา เรื่องนี้นา

ลองกับธุรกิจหลั

มพัฒนาโครงกา

ารวมพัฒนาโดย

ถานหินที่ใหแก

ใหมใหผูสนใจ

ษทัฯ เปนหนึ่งใน

ทธิแตเพียงผูเดี

ด แตการที่นา

ารตอสูคดี และ

ดวาจะทราบผล

ยื่นฟองลูกคาร

ท   แตเนื่องจา

ยบริษัทฯ จะได

ท  เริ่มชําระตั้งแ

จํานวน 185.47

  2550 นายศิว

ตอศาลแพง เรีย

ลอกลวงโดยเขา

นการศึกษาควา

ชนลาว (“โครง

หนิและสัญญาก

าลลาวเอง   

มูลและพยานห

ามจริง และคาเ

ยกคาเสียหายจ

ะคดีนี้อยูในระห

พยานโจทกและ

รเกี่ยวกับผลกร

ายศิวะกับพวกไ

ลักของบริษัทฯ 

ารหงสาดังกลา

ยไมมีเหตุอันคว

นายศิวะกับพว

เขารวมประมูล

นผูที่ไดรับเชิญ

ดียวในการศึกษ

ยศิวะกับพวกก

ะฟองแยงเรียก

ลการพิจารณาค

6.   ขอพ

รายหนึ่งเปนคดี

ากลูกหนี้ไดยื่นค

ดรับชําระหนี้ตา

แตเดือนตุลาคม

7ลานบาท (งวด

วะ งานทวี และ

ยกคาเสียหายเป

ารวมทําสัญญา

ามเปนไปไดขอ

งการหงสา”) ห

กอสรางและดํา

หลักฐานตามที่น

เสียหายที่กลาว

จากนายศิวะแล

หวางการพิจารณ

ะพยานจําเลยต

ระทบที่อาจเกิด

ไดชักชวนบริษทั

อีกทั้งจะเปนกา

ว แตในระหว

วร รัฐบาลลา

วกดวยเกรงวาโ

ลโครงการเพื่อจ

ใหเขารวมประ

ษาเพื่อพัฒนาโค

กลับนําเรื่องมาฟ

คาเสียหายจาก

คดีของศาลในช

พิพาททางก

ตอศาลแพง เพื

คํารองขอฟนฟกูิ

ามแผนฟนฟูกจิ

ม  2544 ถึงเดื

ดสุดทาย อีก 20

ะกลุมบริษัทของ

ปนเงินจํานวน 

ารวมทุนกับนา

งโครงการโรงไฟ

หลังจากนั้น ใช

เนินกิจการโรงง

นายศิวะกับพว

วอางนั้นก็เล่ือน

ละพวกเปนเงิน 

ณาของศาลแพ

ตอไปอีกในป 2

ขึ้นจากขอพิพา

ทฯ ใหเขารวมพั

ารสรางมูลคาเพิ

วางที่ดําเนินการ

าวจึงตัดสินใจย

ครงการหงสาจ

ะไดดําเนินโครง

มูลดวย  รัฐบ

ครงการหงสาตอ

ฟองเปนคดีตอ

กนายศิวะและพ

ชวงตนป 2556

กฎหมาย 

พื่อเรียกใหชําระ

กิจการ และศา

จการของลูกหนี้

อนมีนาคม 25

0.609 ลานบาท

งนายศิวะ ไดยื่น

63,500 ลานบ

ยศิวะกับพวก 

ฟฟาถานหินลิก

ชสิทธิไมสุจริตใ

งานผลิตไฟฟาข

วกกลาวอางแลว

ลอย    บริษัท

 4,487 ลานบา

พง   ซึ่งจนถึงป 

554 และ ป 25

าททางกฎหมาย

พัฒนาโครงการ

พิ่มเพื่อประโยช

รพัฒนาโครงกา

ยกเลิกขอตกลง

จะตองลาชาออ

งการหงสาตอไ

บาลลาวไดพิจา

อไป บริษัทฯ 

ศาลนั้น ทําให

พวกเปนเงิน  4

 

ะหนี้คางชําระค

ลลมละลายกล

น ้จํานวน 206 

54  โดยขณะนี้

ท คาดวาจะไดร

นฟองบริษัทฯ บ

บาท  โดยกลาว

เพื่อประสงคจ

กไนต ที่เมื

ในการรายงานเ

ของนายศิวะกบั

ว เห็นวาคําฟ

ฯ กับพวก จึงไ

าท ซึ่งศาลแพงไ

2553 ไดมีการสื

555 

ย   โดยไดพจิ

รหงสา  และบริ

ชนของผูถือหุนข

ารรวมกัน นา

ในการพัฒนาพ

กไป หลั

ไปได (หลังจา

ารณาคัดเลือกแ

จึงมิไดทําละเ

หบริษัทฯ เสีย

4,487  ลานบา

คาซื้อถานหินพ

ลางไดเห็นชอบก

ลานบาท โดยแ

นีบ้ริษัทฯ ไดรับ

รับชําระในวันที

บริษัทยอยและ

วอางวาบริษัทฯ

จะไดขอมูลสัมป

มืองหงสา 

เท็จทําใหรัฐบา

บพวก เพื่อที่บ ิ

ฟองและขอกลา

ไดยื่นคําใหการต

ไดรับคําใหการ

สืบพยานโจทก

จารณาตามขอเ

ริษัทฯ เห็นวาเป

ของบริษัทฯ   บ

ายศิวะกับพวกก

พลังงานไฟฟาแ

ลังจากนั้นรัฐบา

ากที่ลาชามาเป

และอนุมัติใหบริ

เมิดตอนายศิวะ

หาย  บริษัท

าท    ดังกลา

 

หนา 71 

รอมดอกเบี้ย

กับแผนฟนฟู

แบงชําระ 10 

ชําระหนี้แลว

ที่ 31 มีนาคม 

ะผูบริหารของ

ฯ บริษัทยอย

ปทานเหมือง

สาธารณรัฐ

ลลาวยกเลิก

ริษัทฯ จะได

วหาดังกลาว

ตอสูคดี และ

และฟองแยง

กเพียง 3 ปาก 

เท็จจริงตางๆ 

ปนโครงการที่

บริษัทฯ จึงได

กลับบอกเลิก

และสัมปทาน

าลลาวไดเปด

ปนเวลานาน)  

ริษัทฯ เปนผู

ะและพวกแต

ทฯ จึงไดยื่น

วแลวขางตน  



6.3 เมื่อวันที

คดีอาญ

พินัยกร

อาญา 

 นายศิว

รวมพฒั

ขอมูลเกี

โครงกา

โครงกา

ขอมูลเพ

พัฒนาโ

ไมจําตอ

 กอนกา

กุมภาพั

 

6.4 บริษัทย

สําหรับ

มีความ

ฎีกา 

ดังกลา

 

6.5 เมื่อหลา

11,250

คําตัดสิ

ขั้นตอน

ฎีกาได

ยื่นคําร

รอง แม

คัดคาน

มูลและ

จากคดี

  

 

ที่ 12 กรกฎา

ญาตอศาลอาญ

รรมหรือเอกสาร

มาตรา 188 ซึ่ง

ะอางวาไดสงม

ฒนาโครงการ  

กี่ยวของกับโคร

าร อีกทั้งในร

ารโรงไฟฟาขนา

พิ่มเติมเพื่อประ

โครงการ และข

องคืนขอมูลทีบ่

ารไตสวนมูลฟอ

พันธ 2554 

ยอยแหงหนึ่งใน

คาชดเชยการใ

มผิด  โจทกได

ฝายบริหารขอ

วจึงไมไดบันทึก

ายปกอน  บ

0 ลานอินโดนีเซี

สินในชั้นตรวจท

นสุดทายของกร

ออกคําตัดสินใ

องขอตรวจทาน

มตามบทบัญญั

นบันทึกของโจท

ะขัดตอกฎหมาย

ดดีังกลาว 

าคม 2553 ก

ญาในความผิดฐ

รใดของผูอื่น 

งขอกลาวอางเกี

มอบขอมูลโครง

 แตภายหลังจ

รงการหงสาทั้งห

ระหวางรวมพฒั

าด  1,400 เมก

ะโยชนในการพั

ขอคืนขอมูลที่เกี

บริษัทฯ ไดทํากา

อง กลุมบริษัทข

นสาธารณรัฐอิน

ใชที่ดินตอศาล 

ดยื่นฎีกาตอศาล

องบริษัทฯ มีค

กหนี้สินที่อาจจ

บริษัทยอยแหงห

ซียนรูเปยะห  ห

ทานคํารองโดยป

ระบวนการทาง

ในชั้นตรวจทาน

นคํารองอีกครั้ง

ัติกฎหมายจะห

ทก บริษัทยอยมี

ย คดีจึงอยูใน

 

กลุมบริษัทของน

ฐานทําใหเสียหา

ในประการทีน่

กี่ยวของกับขอม

การหงสา (สํา

ากที่ไดยกเลิกส

หมด  ซึ่งบริษั

ฒนาโครงการดว

กะวัตต และพฒั

ัฒนาโครงการร

กี่ยวของกับโคร

ารศึกษาและพั

ของนายศิวะไดยื

นโดนีเซียถูกฟอ

 ณ วันที่ 21 เม

ลฎีกาเพื่อคัดคา

ความเห็นวาไม

ะเกิดขึ้นจากคดี

หนึ่งในสาธารณ

หลังจากที่ไดดาํ

ปฏิเสธขอเรียกร

ศาล ดังนั้นโดย

นคํารอง แตในวั

หนึ่ง โจทกได

หามมิใหมีการต

มีความเห็นวาค

นระหวางการพจิ

นายศิวะ ไดยืน่

าย ทําลาย ซอ

นาจะเกิดความ

มูลโครงการหงส

หรับโครงการโร

สัญญารวมพัฒ

ษทัฯ ไดสงมอบ

วยกัน บริษทั

ฒนาปรับปรุงข

รวมกันดวยคาใ

รงการทั้งหมด แ

ัฒนาปรับปรุงใ

ยื่นขอถอนฟอง

งเพื่อเรียกรองค

มษายน 2552 ศ

านคําตัดสินขอ

มีเหตุที่บริษัทย

ดดีังกลาว 

ณรัฐอินโดนีเซีย

าเนินคดีตามกร

รองของโจทก 

ยบทบัญญัติขอ

วนัที่ 20 พฤศจิ

ดยื่นบันทึกคํารอ

ตรวจทานคําตดั

คํารองขอตรวจท

จารณาของศาล

นฟองบริษัทฯ 

อนเรน เอาไปเสี

เสียหายแกผูอื่น

สาที่นายศิวะสง

รงไฟฟาขนาด 

ฒนาโครงการ น

คืนขอมูลโครงก

ทฯ ไดวาจาง

อมูลเดิมที่ผิดพ

ใชจายของบริษั

และบริษัทฯ ได

ใหม  

บริษัทฯ บริษทั

คาเสียหายจําน

ศาลอุทธรณไดพ

งศาลอุทธรณ 

ยอยตองรับผิดช

ยถูกฟองเพื่อเรีย

ระบวนการทางศ

 ตามกฎหมาย

องกฎหมาย จะไ

จิกายน 2553 

องขอตรวจทาน

ดสินในชั้นตรวจ

ทานคําตัดสินข

ลฎีกา  บริษัท

บริษัทยอยและ

สีย หรือทําใหสู

นหรือประชาชน

งมอบใหแกบริษ

700 เมกกะวตั

นายศิวะไดเรียก

การเดิมไปกอน

งที่ปรึกษาทํากา

พลาดคลาดเคลื

ษทัฯ เอง  เ

คืนขอมูลโครงก

ทยอยและผูบริห

นวน 1,070 

พิจารณาแลวเห

คดีจึงอยูในระ

ชอบคาชดเชยดั

ยกรองคาชดเชย

ศาลและขั้นตอ

ยของอินโดนีเซีย

ไมมีกระบวนพิ

บริษัทยอยไดรั

นคําตัดสินของศ

จทานคํารอง  บ

ของศาลฎีกาใน

ทยอยจึงไมไดบั

ะผูบริหารของบ

สูญหายหรือไรป

น ตามประม

ษัทฯ  

ตต) ใหแกบริษั

กรองใหบริษัทฯ

นที่จะเลิกสัญญ

ารศึกษาความเ

ล่ือนใหถูกตอง 

เม่ือนายศิวะเลิก

การเดิมไปแลว 

หารของบริษัทฯ

ลานอินโดนีเ

ห็นวาบริษัทยอ

หวางการพิจาร

ดังกลาว ดังนั้

ยการใชที่ดินเป

นตางๆ แลว  ศ

ย การตรวจทา

จารณาใดๆ ภา

รับหมายศาลแจ

ศาลฎีกาในชั้น

บริษัทยอยก็ไดยื

นชั้นตรวจทานข

บันทึกหนี้สินที่อ

 

หนา 72 

บริษัทฯ เปน

ประโยชน ซึ่ง

มวลกฎหมาย

ษทัในระหวาง

ฯ สงมอบคืน

ญารวมพัฒนา

เปนไปไดของ

รวมทั้งจัดทํา

กสัญญารวม

  บริษัทฯ จึง

ฯ เมื่อวันที่  7 

เซียนรูเปยะห 

ยดังกลาวไม

รณาของศาล

นัน้บริษัทยอย

นเงินจํานวน 

ศาลฎีกาไดมี

านคํารองเปน

ายหลังที่ศาล

จงวาโจทกได

ตรวจทานคํา

ยื่นบันทึกเพื่อ

ของโจทกไมมี

อาจจะเกิดขึ้น



6.6 บริษัทย

โดยโจท

เรียกรอ

ดังกลา

ชั้นตน 

โดยพิพ

ปจนกว

ทางการ

มีความ

คําพิพา

สิทธิทีจ่

 

อื่นๆ 

1. ผูรับจาง

สหรัฐ 

กระบวน

สาระสาํ

 
 
 

ยอยแหงหนึ่งใน

ทกฟองวาการดํ

องใหบริษัทยอย

วไดปฏิเสธขอเ ี

ทนายความ

พากษาใหบริษทั

วาจะชําระคาเสี

ร จึงยังมิไดศึก

มเห็นวาคําฟองข

ากษาของศาลอุ

จะฎีกาคําพิพาก

งรายหนึ่งของบ

ตออนุญาโตตลุ

นการอนุญาโต

าคัญตองบการ

นตางประเทศถกู

ดาํเนินการซื้อขา

ยและบริษัทผูซือ้

รียกรองของโจท

มของบริษัทยอย

ทยอยชดใชคาเสี

สียหายครบถวน

กษาคําพิพากษ

ของโจทกเปนเท

อุทธรณ ดังนั้

กษาของศาลอทุ

บริษัทยอยแหงห

ลาการในประเท

ตุลาการแตอย

รเงิน 

 

กฟองโดยโจทก

ายดังกลาวมิชอ

อรวมกันชดใชค

ทก ศาลชั้นตน

ยไดรับแจงจาก

สียหายแกโจทก

น  อยางไรกต็

ษาและแนวทางที

ท็จ ไมมีเหตุทีบ่

นัน้บริษัทยอยดั

ทธรณตอไป 

หนึ่งในสาธารณ

ทศสิงคโปร  จน

างใด อยางไรก็

ก ซึ่งเปนอดีตก

อบดวยกฎหมา

คาเสียหายใหแ

ไดพิพากษายก

กเสมียนศาลวา

กเปนเงินจํานว

ตาม บริษัทยอ

ที่จะฎีกาคัดคา

บริษัทยอยตอง

ังกลาวจึงไมได

ณรัฐอินโดนีเซีย

นถึง ณ วันที่ 

ก็ตาม ฝายบริห

กรรมการของบริ

ย จึงขอใหศ

กโจทกเปนเงิน

กฟอง แตโจทกไ

ศาลอุทธรณได

น 1,275,000 

ยยังมิไดรับสํา

นหรือโตแยงคาํ

งรับผิดชอบคาช

ดบันทึกหนี้สินที่

ไดเรียกรองคา

31 ธันวาคม 2

หารเชื่อวาผลกา

ริษัทผูซื้อเงินลง

ศาลส่ังใหการซือ้

 302.55 ลาน

ไดยื่นอุทธรณคั

ดพิพากษากลับ

เหรียญสหรัฐ พ

เนาคําพิพากษ

าพิพากษาดังก

ชดเชยดังกลาว 

อาจจะเกิดขึ้นจ

เสียหายเปนจาํ

2553 ยังไมมีค

ารเรียกรองดังก

งทุนจากบริษัทย

อขายเปนโมฆะ

นเหรียญสหรัฐ

คดัคานคําพิพาก

คําพิพากษาขอ

พรอมดอกเบี้ยร

าของศาลอุทธร

ลาว ฝายบริห

 และบริษัทยอ

จากคดีดังกลาว

านวนเงิน 1.42 

วามคืบหนาขอ

ลาวจะไมมีผลก
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ยอยดังกลาว 

ะ พรอมทั้ง

 บริษัทยอย

กษาของศาล

องศาลชั้นตน 

รอยละ 2 ตอ

รณอยางเปน

ารของบริษัท

อยจะยื่นฎีกา

วเพราะยังคง

 ลานเหรียญ

องผูรับจางใน

กระทบที่เปน



 7.1 หลักทร
(ก) ทนุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ชือ่

 บริ

แหงประเทศ

 

ณ

ประเทศไทย

ของหุนที่ออ

ประการ จึงไ

บริษัท ไทยเอ

จํากัด มิใชอ

ทัง้

กําหนดได 

ไทย คือ ww

 

 

รัพยของบริษั
นจดทะเบียน 

ชือ่

ชื่อ

ปร

เล

ทนุ

ทนุ

จํา

รา

อตลาดหลักทรัพ

ริษัท บานปู จํา

ศไทย  และชื่อที่

 วันที่ 31 ธันว

ยไดออก NVDR

กและชําระแลว

ไมสามารถใชสิ

อ็นวีดีอาร จํากั

อกเสียงตามคํา

งนี้จํานวนหุนขอ

อยางไรก็ตามผู

ww.set.or.th/nv

ัทฯ 

อบริษัท  

อภาษาอังกฤษ 

ระกอบธุรกิจหลั

ขทะเบียนบริษั

นจดทะเบียน 

นที่เรียกชําระแล

านวนหุน  

าคาพาร  

พยที่จดทะเบียน

ากัด (มหาชน) 

ใชสําหรับการซื้

าคม 2553  บ ิ

R  ใหแกผูถือหุน

ว ณ วันดังกล

ทธิออกเสียงใน

ัด จะเขารวมป

าส่ังของผูถือ N

องบริษัทฯ ที่ผู

ผูลงทุนสามารถ

vdr 

7.   โ

: 

 : 

ลัก : 

ษทั : 

: 

ลว : 

: 

: 

น 

หรือ Banpu P

ซื้อขายในตลาด

ริษัท ไทยเอ็นวี

นของบริษัทฯ เ

ลาว   ทั้งนี้ผูถื

นการประชุมผูถื

ระชุมผูถือหุนโ

NVDR   

ลงทุนเขามาลง

ถตรวจสอบจําน

โครงสรางเงิ

บริษัท บานปู

Banpu Pub

พลังงาน 

บมจ. 152 

3,540,504,7

2,717,478,5

271,747,85

10 บาท 

Public Compa

ดหลักทรัพย คือ

ดีอาร จํากัด (T

เปนหลักทรัพย

ถือ NVDR จะ

ถือหุนได เนื่องจ

ดยจะออกเสียง

งทุนใน NVDR

นวนหุนที่เปน 

นทุน 

ปู จํากัด (มหาช

blic Company 

790 บาท 

550 บาท 

55  หุน 

any Limited  

อ  “BANPU” 

Thai NVDR) ซึ

อางอิงจํานวน 

ะไดรับผลประโย

จากมิใชผูถือหุน

งลงคะแนนตาม

R นั้นอาจมีการ

NVDR ไดจาก

ชน) 

 Limited 

เปนบริษัทจดท

ซึ่งเปนบริษัทยอ

57,937,263 ห

ยชนจากหุนของ

นโดยตรงของบริ

มดุลยพินิจอิสร

รเปล่ียนแปลง 

กเว็บไซตของตล

ทะเบียนในตลา

อยของตลาดหล

หุน   คิดเปนรอ

งบริษัทฯ ที่นาํ

ริษัทฯ แตทั้งนีใ้

ะของบริษัท ไท

 ซึ่งบริษัทฯ จ

ลาดหลักทรัพย
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าดหลักทรัพย

ลักทรัพยแหง

อยละ 21.32  

าไปอางอิงทุก

ในทางปฏิบัติ 

ทยเอ็นวีดีอาร 

จะไมสามารถ

ยแหงประเทศ



(ค)  หุนกู 

รายล

ผูออกหุน
มูลคารวม

ประเภทข

จํานวนหุน
มูลคาที่ต
มูลคาที่ยั
ณ วันที่ 3
2553 
อัตราดอก
อายุหุนกู 
วันที่ออกห

วันครบกํา

สิทธิในกา
ครบกําหน
และผูออก
 
การชําระ
กอนครบก

มูลคาการ
อายุตอหน
หลักประก
การจัดอัน
ตราสารห

ะเอียดหุนกู 

นกู 
มของหุนกู 

ของหุนกู 

นกู 
ราไวตอหนวย 
ังไมไดไถถอน 

31 ธันวาคม  

กเบี้ยตอป 
 
หุนกู 

าหนดไถถอน 

ารไถถอนกอน
นดของผูถือหุน
กหุนกู 

ตนเงิน 
กําหนดไถถอน 

รไถถอนตาม
นวย 
กัน 
นดับเครดิต
หนี้ 

หุนกูบานปู 
รุนที่ 1/2547

บมจ. บานป
1,500  
ลานบาท 

ระบุช่ือผูถือ
 ไมดอยสิทธิ

ไมมีหลักประกั
และไมมีผูแท
ผูถือหุนกู  

 

1,500,000 หน
1,000 บาท

1,500  
ลานบาท 

4.80% 
6 ป 11 เดือน

16 กุมภาพันธ 2

13 มกราคม 25

-ไมม-ี 

ผูออกหุนกูจะชํา
คืนเงินตนทั้งหม
ในวันครบกําหน
ไถถอนหุนกู 

1,000 บาท 

-ไมม-ี 
AA- 

 
หุนกูบ
ครั้งที่ 1

ชุดที
ปู บมจ. 

2,5
ลาน

 
ธิ   
กนั  
น 
 

ระบุช่ือ
ไมดอย

ไมมีหลัก
ไมมีผูแทน

นวย 2,500,0
ท 1,000

2,5
ลาน

8.0
น 10

2547 16 พ.ย

554 16 พ.ย

-ไม

าระ
มด 
นด 
 

ผูออกหุนกู
คืนเงินตน
ในวันครบ
ไถถอน

 1,000 

-ไม
AA

บานปู 
/2548  
ที่ 3 

รุ

 บานปู บ
500  
บาท 
อผูถือ  
ยสิทธิ  
กประกัน  
นผูถือหุนกู  

 
ไม

มผีู

00 หนวย 2,0
0 บาท 
500 
นบาท 

00% 
0 ป 
ย. 2548 14

ย. 2558 14

มม-ี 

กูจะชําระ
นทั้งหมด 
บกําหนด 
นหุนกู 

ผูออ
คืน
ในว
ไ

 บาท 

มม-ี 
A- 

หุนกูบานปู 
รุนที่ 1/2552 

บมจ. บานปู 
2,000  
ลานบาท 
ระบุช่ือผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   
มมีหลักประกัน 

และ 
ผูแทนผูถือหุนกู  

 

000,000 หนวย 
1,000 บาท 

2,000  
ลานบาท 

3.5% 
3 ป 

4 พฤษภาคม 
2552 

4 พฤษภาคม 
2555 
-ไมม-ี 

อกหุนกูจะชําระ
นเงินตนทั้งหมด 
วันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

 
1,000 บาท 

-ไมม-ี 
AA- 

หุนกูบานปู
รุนที่ 2/2552

บมจ. บานปู
2,200  
ลานบาท 
ระบุช่ือผูถอื
 ไมดอยสิทธิ

ไมมีหลักประก
และ 

มีผูแทนผูถือหุ

2,200,000 หน
1,000 บาท

2,200  
ลานบาท 

4.3% 
5 ป 

14 พฤษภาค
2552 

14 พฤษภาค
2557 
-ไมม-ี 

ผูออกหุนกูจะชํ
คืนเงินตนทั้งห
ในวันครบกําห
ไถถอนหุนกู

1,000 บาท

-ไมม-ี 
AA- 

 
2 

หุนกูบ
รุนที่ 3

 
ปู บมจ. 

2,1
ลาน

อ 
ธิ   
กัน 

นกู 

ระบุช่ื
 ไมดอ

ไมมีหลัก
แล

มีผูแทนผ

นวย 2,100,00
ท 1,000

2,1
ลาน

4.9
7 

คม 14 พฤษ
25

คม 14 พฤษ
25
-ไม

ชําระ
หมด 
หนด 
กู 

ผูออกหุน
คืนเงินตน
ในวันครบ
ไถถอน

ท 1,000

-ไม
AA
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บานปู 
3/2552   

 บานปู 
100 
นบาท 
อผูถือ 
อยสิทธิ   
กประกัน 
ละ 
ผูถือหุนกู 

00 หนวย 
0 บาท 
100 
นบาท 

9% 
 ป 
ษภาคม 

552 
ษภาคม 

559 
มม-ี 

นกูจะชําระ
นทั้งหมด 
บกําหนด 
นหุนกู 

0 บาท 

มม-ี 
A- 



เงินกูยืมระ
เงินกูยื
เงินกูยมื

ดังนี้ 
 

สัญญ

เงินกู

ลําดบั

1 

2 

3 

4 

5 

รวม

 

เงินกูยื
 

ณ วันที

 

สัญญ

เงินกู

ลําดบั

1 

2 

3 

4 

5 

6 

รวม

 

ยะยาว 
มสกุลเงินบาท
มสกุลเงินบาทส

ญา

กู 

บที่ 

ยอดคง

(ล

31 ธันวาคม

2553 

1,800 

- 

4,500 

- 

9,000 

ม 15,300 

มสกุลเงินตรา

ที่ 31 ธันวาคม 2

ญา

กู 

บที่ 

ยอดคง

(ลานเห

31 ธันวาคม

2553 

100 

200 

200 

75 

500 

575 

ม 1,650 

ท 

สวนใหญเปนเงิ

เหลือ ณ วันที่ 

านบาท) 

ม 31 ธันวาคม

2552 

2,000 

2,000 

 

5,000 

 

1,000 

- 

10,000 

าตางประเทศ 

2553 เงินกูยืมส

เหลือ ณ วันที่ 

หรียญสหรัฐฯ) 

ม 31 ธันวาคม

2552 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

100 

งินกูยืมระยะยา

อัตราดอก

รอยละต 

THBFIX
อัตราสวนเพิ

2.5 – 3

4.50 - 5

2.5 – 3

THBFIX

อัตราสวนเพิ

 

 

สกุลเงินตราตา

อัตราดอก

รอยละต 

Libor + อัต
เพิ่มคง

Libor + อัต
เพิ่มคง

Libor + อัต
เพิ่มคง

Libor + อัต

เพิ่มคง

Libor + อัต

เพิ่มคง

Libor + อัต

เพิ่มคง

 

าวจากธนาคารพ

กเบี้ย 

ตอป 

กํา

กา

X + 
พิ่มคงที่ 

ชําร
ภา

3.0  ชําร

.00 ชําร
ภา

3.0 ชําร

X + 

พิ่มคงที่ 

ชําร

งประเทศ ประก

กเบี้ย 

ตอป 

กํา

กา

ราสวน
ที่ 

ชําระ

ราสวน
ที่ 

ชําร

ราสวน
ที่ 

ชําระ

ราสวน

งที่ 

ชําระ

ราสวน

งที่ 

ชําร

ราสวน

งที่ 

ชําร

พาณิชยและสถ

หนดและเงื่อนไข 

ารชําระคืนเงินตน 

ระคืนทุก 6 เดือน 
ายในเวลา 8 งวด 
ระคืนทุก 12 เดือน

 

ระคืนทุก 6 เดือน 
ายในเวลา 8 งวด 

ระคืนทุก 6 เดือน 

 

ระคืนทุก 6 เดือน 

 

 

กอบดวย 

หนดและเงื่อนไข 

ารชําระคืนเงินตน 

คืนเมื่อครบกําหน

ระคืนทุก 6 เดือน 
 

คืนเมื่อครบกําหน

คืนเมื่อครบกําหน

ระคืนทุก 6 เดือน 

ระคืนทุก 6 เดือน 

 

ถาบันการเงินห

 

 
ร

 พฤษภาค

น 30 ธันวาค
(ชําระคืน

 ธันวาคม 

  4 สิงหาคม

(ชําระคืนก

 กรกฎาคม 

 

 
ร

นด พฤศจิกาย

 มกราคม 
 

นด กันยายน 

นด  กรกฎาคม

 

 เมษายน 2

 เมษายน 2

ลายแหงในประ

ระยะเวลาการชําร

คม 2553 - พฤศจกิ

คม 2552 - 30 ธัน
กอนกําหนด) 

 2552 -  ธันวาคม

ม 2553 –  4 สิงห

กอนกําหนด) 

 2557 – กรกฎาค

 

ระยะเวลาการชําร

ยน 2556 

 2553 –  กรกฎาค

 2558 

ม 2558 

2556 – ตุลาคม 25

2554 – ตุลาคม 25

 

 

หนา 76 

ะเทศ สรุปได

ระคืน 

กายน  2557 

นวาคม 2554 

ม 2556 

าคม 2555 

คม 2560 

ระคืน 

คม 2558 

558 

558  



7.2 ผูถือหุน
 

1.   บ ิ

2.    ต

3.    S

4.    L

5.    S

6.    C

7.    H

8.    บ

9.    S

10.  C

  

 หมายเห
1) 
2) 

3) 

4) 
 
5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

 
ขอ

ผูถื
แล
ชํา

 

นรายใหญ 10 

ริษัท ไทยเอ็นวี

ตระกูลวองกุศล

STATE STREE

LITTLEDOWN

STATE STREE

CHASE NOMI

HSBC (SINGA

บริษัท ศูนยรับฝ

STATE STREE

CHASE NOMI

หตุ: * ตระกลู
ตระกูลวองกุศ
บริษัท น้ําตา
บจ.น้ําตาลมิ
บริษัท ทีเอ็มอี
ตระกูลวองกุศ
บริษัท ยูฟนเ
บริษัท รวมเก
บจ.น้ําตาลมิ
บริษัท เอ็มพี 
บจ.รวมเกษต
บริษัท แปซิฟ
บจ.น้ําตาลมิ
บริษัท ยูฟนเว
บจ.ทีเอ็มอี แ
บริษัท น้ําตา
บจ.รวมเกษต
บริษัท น้ําตา
บจ.รวมเกษต

อจํากัดการถือหุ

ถือหุนที่เปนชาว
ลว  โดย ณ วัน
าระแลว 

 รายแรก ณ วั

รายชื่อผ

ดีอาร จํากัด 

ลกิจ และบริษัท

ET BANK AND

 NOMINEES L

ET BANK AND

NEES LIMITE

APORE) NOM

ฝากหลักทรัพย 

ET BANK AND

NEES LIMITE

ลวองกุศลกิจ แล
ศลกจิ 
ลมิตรผล จํากัด 
ตรสยาม ถือหุน
อ ีแคปตอล จํากั
ศลกจิ ถอืหุนอยู
วส จาํกัด ถือหุน
กษตรกรอุตสาหก
ตรผล ถอืหุนอยู
 ปารติเกิล บอรด
ตรกรอุตสาหกรร
ฟก ชกูาร  คอรปอ
ตรผล ถอืหุนอยู
วส จาํกัด 
แคปตอล ถอืหุนอ
ลมิตรภูเวียง จํา
ตรกรอุตสาหกรร
ลมิตรกาฬสินธุ 
ตรกรอุตสาหกรร

หุนของชาวตางช

วตางชาติสามา
นที่ 31 ธันวาค

วันที่ 31 ธันวา

ผูถือหุนรายให

   

ที่เกี่ยวของ *  

D TRUST COM

LIMITED 9 

D TRUST COM

ED 

INEES PTE LT

 (ประเทศไทย) 

D TRUST COM

ED 15 

ละบริษทัทีเ่กี่ย

 
นอยูรอยละ 99.9
กดั 
ยรอยละ 54.23 ข
นอยูรอยละ 10.5
กรรม จาํกัด 
ยรอยละ 87.56 ข
ด จํากดั 
รม ถอืหุนอยูรอย
อเรชั่น จํากัด 
ยรอยละ 62.50 ข

อยูรอยละ 100.0
กัด 
รม ถอืหุนอยูรอย
จํากัด 
รม ถอืหุนอยูรอย

ชาต ิ

ารถถือครองหุน
ม  2553  หุน

าคม 2553 

หญ 

MPANY 

MPANY FOR L

TD 

 จํากัด เพื่อผูฝา

MPANY FOR A

วของ ประกอบ

99 ของทุนชําระแ

ของทุนชําระแลว
50 ของทุนชําระ

ของทุนชําระแลว

ยละ 99.99 ของท

ของทุนชําระแลว

00 ของทุนชําระ

ยละ 99.99 ของท

ยละ 99.99 ของท

นของบริษัทฯ รว
นของบริษัทฯ ที่

LONDON 

าก 

AUSTRALIA 

บดวย 

แลว 

ว 
ะแลว 

ว 

ทุนชําระแลว 

ว  

ะแลว 

ทุนชําระแลว 

ทุนชําระแลว 

วมกันไดไมเกิน
ถือครองโดยชา

จํานวน

57,9

42,5

18,0

10,9

8,3

5,9

4,6

3,9

3,7

3,6

จํานว
22,642

8,053

6,101

1,779

1,520

681

660

615

480

รอยละ 40 ของ
าวตางชาติมีปร

หุนที่ถือ 

937,263 

536,114 

006,522 

969,600 

344,184 

990,050 

627,155 

952,146 

784,965 

617,817 

วนหุน 
2,580 
3,808 

1,600 

9,445 

0,965 

1,905 

0,611 
 

5,200 

0,000 

งจํานวนหุนที่อ
ระมาณรอยละ 
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รอยละ 

21.32 

15.65 

6.63 

4.04 

3.07 

2.20 

1.70 

1.45 

1.39 

1.33 

รอยละ 
8.33 
2.96 

2.25 

0.65 

0.56 

0.25 

0.24 

0.23 

0.18 

อกและชําระ
40  ของทุน



7.3 นโยบา
บริษัทฯ

ประเภท

ภาระกา

บริษัทย

คณะกร

อนุมัติ  

 

2

2

2

2

2

 

 
 

ายการจายเงนิ
ฯ มีนโยบายทีจ่

ทที่กฎหมายแล

ารลงทุนของบริ

ยอยมีนโยบายจ

รรมการจะพิจา

    การจายเงินป

ป  เงิ

2549 

2550 

2551 

2552 

2553 

หมายเหตุ: * ที่ป
สําหรับผลการดํ
กําหนดจายเงิน

นปนผล 
จะจายเงินปนผ

ละบริษัทฯ ไดกํา

ริษัทฯ และบริษั

จายเงินปนจาก

ารณาถึงกําไรจา

ปนผล  5  ปทีผ่

นปนผลระหวา
(บาทตอหุน

3.25 

3.75 

7.00 

8.00 

8.00 

ประชุมคณะกรร
ดําเนินงานงวดวัน
ปนผลในวันที่  2

 

ผลประมาณรอย

าหนดไว อยางไ

ษทัในเครือ รวม

ผลกําไรสุทธิจา

ากการดําเนินง

ผานมาของบริษั

างกาล 
น) 

เงิน
(

รมการบริษัท เมือ่
นที่ 1 กรกฎาคม
29 เมษายน  25

ยละ 50 ของ

ไรก็ตาม อัตราก

ถึงขอจํากัดทาง

ากการประกอบ

าน เงื่อนไขทาง

ษทั บานปู จํากั

นปนผลพิเศษ 
(บาทตอหุน) 

- 

- 

- 

- 

5.00 

อวันที่ 23 กุมภา
ม 2553 ถึงวันที่
54 

กําไรสุทธิของง

การจายเงินปน

งกฎหมายและ

บกิจการหลังหัก

งการเงิน และค

ัด (มหาชน)  เป

เงินปน
(บาท

4

4

5

8

8

าพันธ 2554  มีม
 31 ธันวาคม 2

งบการเงินรวมห

นผลดังกลาวจะ

ะความจําเปนอื่น

กสํารองตามที่ก

ความตองการเงิ

ปนดังนี้ 

ผลประจําป 
ทตอหุน) 
4.25 

4.75 

5.00 

8.00 

8.00* 

มติเห็นชอบใหบ
2553 ในอตัราหุน

หลังหักเงินสํารอ

ขึ้นอยูกับกระแ

นๆ 

กฎหมายกําหนด

นทุน และเสนอ

รวม
(บาทต

7.5

8.5

12.0

16.0

21.0

บริษัทฯ จายเงินป
นละ 8.00  บาท
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องตางๆ ทุก

แสเงินสดและ

ด โดย

อผูถือหุนเพื่อ

ม 
อหุน) 

50 

50 

00 

00 

00 

ปนผล
ท โดย



 

8.1  โครงส

1.  ผังก

 
 

 
 
 

 
 
 

การเงิน

วางแผนภา

วางแผนการเ

บริหารเงนิ

บญัชี

นักลงทนุสัมพ

หมายเหตุ

สรางการจัดกา

การบริหาร บริ

บริหารแล
องค

เทคโ
สารส

คุณภาพ
ปลอดภ
สิ่งแว

Corp
Sys

นิติ

ทรัพยาก

บริหารงา
และธุ

สํ

าษี

เงิน

น

พันธ

ตุ :  ผังการบริหารปร

าร 

รษิัท บานปู จํ

อ
ละพัฒนา
กร

ชุ

สื

ประ

เลขานุการบริษทัและ
บรรษทัภบิาล

นโลยี
นเทศ

พ ความ
ภยัและ
ดลอม

porate 
stem

การ

กรมนุษย

านจดัซือ้
ธุรการ

สาํนักงานตรวจสอบภาย

Power & Green

คณะกรรมการตรวจสอ

ระกาศเมื่อวันท่ี 15

8.

จาํกัด (มหาชน

งคกรสัมพันธ

ชมุชนสัมพันธ

สื่อสารองคกร

ะสานงานองคกร

ะ

ยใน

อบ

5 มิถุนายน  2553 

.   การจัดกา

น) 

ประธานเจา
บริหา

แผนงานองคกร
และพัฒนาธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจ

วิเคราะหและ
วางแผนกลยทุธ

พัฒนาพลังงาน
ใหม

คณะกรรมกา

าร 

าหน าที่
าร

สา
อนิ

สา
ประ

ป
ออส

ประ

ารบริษัท

ประธานเ

ธารณรัฐ
นโดนีเซีย

ธารณรัฐ
ะชาชนจนี

ประเทศ
สเตรเลีย

ะเทศไทย

คณะกร
ภบิาล

คณะกร
คา

เจาหนาที่บริหาร

ธุรกิจถานหนิ

ธุรกิจถานหนิ

ธุรกิจถานหนิ

ธุรกิจไฟฟ า

ธุรกิจถานหนิ

ธุรกิจไฟฟ า

รรมการบรรษทั
ลและสรรหา

รรมการกําหนด
าตอบแทน
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Energy 
Management

Technical 
Development & 

Services

Marketing, Sales 
& Logistics

Coal Business 
Office

 



2. โค
ปร

ผูบ

คณ

บร

คณ

แล

อิส

(1

 

ครงสรางการบ
ระกอบดวย ค

บริหาร และกรร

ณะกรรมการบริ

รรษัทภิบาลและ

ณะกรรมการบริ

ละสรรหา ประ

สระ 

) คณะกรรมก
1. นาย

2. นายวิ

3.  นาย

4. นายม

5. นายก

6. นายส

7. นายอ

8. นายส

9. นายช

10. นาย

11. นายอ

12. นายวี

หมายเหต ุ : *
บริษัทไดแตงตั

เหลือของนาย

กรรมการผูมี

กรรมกา

ธรรม หรือ น

หาคนลงนาม
หมายเหตุ :  -

- 

 

  

บริหารของบรษิ
คณะกรรมการแ

รมการที่เปนผูบ

ริษัทกําหนดใหมี

ะสรรหา และคณ

ริษัทกําหนดใหป

ะธานกรรมการก

การบริษัทประ
เกริกไกร  

วฑูิรย  

ยรัตน  

มนตรี 

กอปร   

สมเกียรติ  

อโนทัย 

สวัสดิภาพ  

ชนินท  

เมธี  

องอาจ  

วรีะเจตน  

* นายสุนทร วอ
ต้ังให นายวีระเจ

สุนทร วองกุศลกิ

มีอํานาจลงนาม

ารผูมีอํานาจลง

นายเมธี  เอื้ออภิ

มรวมกันและป
-  ต้ังแตวันที่ 22

จํานวน 5 คน 

เอื้ออภิญญกุล

ต้ังแตวันที่ 1 

สุนทร วองกุศ

ษัทฯ ณ วันที่ 
และผูบริหาร ส

บริหาร โดยมีกร

มีคณะกรรมกา

ณะกรรมการกํา

ประธานกรรมก

กําหนดคาตอบ

ะกอบดวย 
จีระแพทย 

วองกุศลกิจ 

พานิชพันธ 

มงคลสวัสดิ์ 

กฤตยากีรณ 

เจริญกุล 

เตชะมนตรีกุล 

กันทาธรรม 

วองกุศลกิจ 

เอื้ออภิญญกลุ

เอื้ออภิญญกลุ

วองกุศลกิจ 

งกุศลกิจ ไดลาอ

ตน วองกุศลกิจ 

จ คือ ต้ังแต 1 มถิ

มผูกพันบริษัทฯ

งนามผูกพันบริ

ภิญญกุล หรือ 

ระทับตราสําคัญ
2 มีนาคม 2553

 ประกอบดวย นา

ล และนายองอาจ

มิถุนายน 2553 

ลกิจ เปน นายวรี

31 ธันวาคม 2
สวนของคณะก

รรมการอิสระเป

ารยอย 3 คณ

าหนดคาตอบแ

การบริษัท ประ

บแทน และกร

ปร

รอ

กร

กร

กร

กร

 กร

กร

กร

ล กร

ล กร

กร

ออกจากการเปนก

 เปนกรรมการ 

ถุนายน 2553 จน

 

ษัทฯ ประกอบ

นายองอาจ เอื้อ

ัญของบริษัท 
3 คณะกรรมการ

ายสุนทร วองกุศล

จ เอื้ออภิญญกุล 

  คณะกรรมการ

ระเจตน วองกุศลกิ

2553  
รรมการประกอ

ปนจํานวนครึ่งห

ณะ ไดแก คณ

แทน  

ธานกรรมการต

รมการทุกคนใน

ระธานกรรมกา

องประธานกรรม

รรมการอิสระ 

รรมการอิสระ  

รรมการอิสระ 

รรมการอิสระ 

รรมการอิสระ 

รรมการ  

รรมการ 

รรมการ  

รรมการ  

รรมการ 

กรรมการบริษัทตัง้

โดยมีวาระการดาํ

นถึงการประชุมสา

ดวย นายชนินท

ออภิญญกุล ห ื

รบริษัทกําหนดให

ลกิจ นายชนินท ว

รบริษัทกําหนดให

กจิ  

อบดวยกรรมกา

หนึ่งของกรรมกา

ณะกรรมการตรว

ตรวจสอบ ประ

นคณะกรรมกา

รบริษัท / กรรม

มการบริษัท 

งแตวันที่ 1 มิถุน

ารงตําแหนงเทากั

ามัญผูถือหุนประจ

ท วองกุศลกิจ 

รือ นายวีระเจต

หมีกรรมการผูมีอาํ

วองกุศลกิจ นายส

เปลี่ยนแปลงกรรม

ารอิสระ กรรม

ารทั้งคณะ  

วจสอบ   คณ

ธานกรรมการบ

รตรวจสอบ เ

มการอิสระ 

ายน 2553 และ

กบัระยะเวลาการด

จําป 2555 

หรือ นายสวัสดิ

ตน วองกุศลกจิ

านาจลงนามผูกพัน

สวัสดิภาพ กันทา

มการผูมีอํานาจล
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มการที่ไมเปน

ณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

เปนกรรมการ

ะคณะกรรมการ

ดํารงตําแหนงที่

ดิภาพ กันทา

จ  โดยสองใน

ันบริษัทฯ เปน

าธรรม นายเมธ ี

ลงนามจากนาย



อํานาจหนาที

คณะกร

ใหการบริหา

การมีจริยธร

คณะกร

ประชุมผูถือ

ปจจุบันและ

ประเทศไทย

ที่จัดตั้งขึ้นต

ตลาดหลักท

ในการป

ดําเนินธุรกิจ

ปฏิบัติ บริษั

ปฏิบัติงานข

คณะกรรมก

หนาที่และค

คณะกร

สรรหา*** แ
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รบริษัท มอบหม

บบัญชี 

แยงทางผลประ

 และการเขารว

มการตรวจสอบ

ปควรทราบ ภา

ญชีของบริษัทฯ 

บในการดําเนินง

หลักทรัพย  

และรายงานผล

ย และผูสอบบ

ญอยางตอเนื่องจ

างการเงิน รว

ภายใน 

ปฏิบัติงาน ง

ยปละ 1 ครั้ง  

ริษัท อยางนอย

รรมการตรวจสอ

ผูเชี่ยวชาญอิส

บภายใน 

มายดวยความ

โยชน 

วมประชุมของค

ไดรับจากการป

ายใตขอบเขตห

ในกรณีพบ

งานของบริษัทฯ

2535 แกไขเพ

ลการตรวจสอบ

บัญชีทราบภาย

จากคณะกรรม

มถึงการทํา C

งบประมาณแล

ยปละ 1 ครั้ง 

อบเชิญฝายจัดก

ระตามความเห

เห็นชอบจากค

คณะกรรมการต

ปฏิบัติหนาที่ตา

หนาที่และความ

บพฤติการณอัน

ฯ ไดกระทําคว

พิ่มเติมโดยพระ

บในเบื้องตนใหแ

ยในสามสิบวัน 

การบริหารควา

Commodity H

ละอัตรากําลังข

การหรือหัวหนา

หมาะสมดวยคา

ณะกรรมการต

 

หนา 83 

ตรวจสอบแต

ามกฎบัตร 

มรับผิดชอบที่

นควรสงสัยวา

วามผิดตามที่

ะราชบัญญัติ

แกสํานักงาน

 นับแตวันที่

ามเส่ียงของ

edging กับ

องสํานักงาน

างานเขารวม

าใชจายของ

รวจสอบ 
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) คณะกรรมก
1. 

2. 

3. 

4. 
หมายเหตุ : 

 คณะกร

และจะสิ้นสุ

หนาที่และค

ตามกฎ

ดาน คือ กา

พรอมทั้งกา

และคัดเลือก

แผนสืบทอด

ผูอํานวยกา

แลวแตกรณี

1. พิจารณ

จริยธรร

2. ติดตาม

และพนั

ระบบง

3. พิจารณ

กรรมกา

ทอดตํา

4. สรรหาแ

หรือมีตํ

5. เสนอแน

บริษัท พ

6. ทบทวน

ใหสอด

7. จัดทําร

8. ปฏิบัตหิ

 

การบรรษัทภบิ
นายกอปร   

นายสวัสดิภาพ

นายอโนทัย   

นายวีระเจตน 
- นายสุนทร  วอ

1 มิถุนายน 25

- นายวีระเจตน 
1 มิถุนายน 25

รรมการบรรษัท

ดวาระการดําร

วามรับผิดชอบ

ฎบัตรคณะกรรม

รพิจารณานโย

รติดตามการป

กบุคคลเขาดํา

ดตําแหนงเพื่อ

ารสายขึ้นไป) แ

ณ ีดังนี้ 

ณาทบทวนความ

รมทางธุรกิจ  แ

มกํากับดูแลการ

นกังาน ใหสอ

านรับขอรองเรยี

ณาทบทวนโครง

ารบริษัท ประ

าแหนงผูบริหาร

และคัดเลือกบุค

ตาํแหนงวางลง 

นะวิธีการประเมิ

พรอมทั้งรวมใน

นและเสนอขอแ

คลองกับภาวก

ายงานการปฏิบ

หนาที่อื่นใด ที่ค

บาลและสรรห
กฤตยา

พ  กันทาธ

เตชะมน

 วองกุศล
องกุศลกิจ  ไดลา

553 

  วองกุศลกิจ  ได

53 

ทภิบาลและสรร

งตําแหนงในวนั

บของคณะกรรม

มการบรรษัทภิบ

ยบายและแนวท

ฏิบัติตามนโยบ

รงตําแหนงกรร

อสรรหาบุคคลที

และรายงานตอ

มเหมาะสมและ

และปรับปรุงนโย

รปฏิบัติตามนโย

อดคลองกับนโย

ยนจากผูมีสวน

งสรางและองคป

ะธานเจาหนาที่บ

รระดับสูง (ตั้งแ

คคลเขาดํารงตํ

  หรือตําแหนงผู

มินผลการทํางา

นการประเมินผ

แกไข ขอบเขต ห

การณ 

บัติงานเสนอคณ

คณะกรรมการบ

หา ประกอบด
กีรณ  ปร

รรม กร

นตรีกุล กร

ลกิจ กร
าออกจากการเปน

ดรับแตงตั้งดํารงตํ

หามีวาระการดํ

นประชุมสามัญ

มการบรรษัทภิบ

บาลและสรรหา

ทางปฏิบัติในเ ื

บายและหลักป

รมการบริษัท ป

ที่เหมาะสมสํา

อคณะกรรมกา

ะความเพียงพอ

ยบายบรรษัทภิ

ยบายบรรษัทภิ

ยบายและแนวป

นไดสวนเสีย  ใน

ประกอบของคณ

บริหารและเจาห

ตระดับผูอํานว

าแหนงกรรมกา

ผูบริหารอื่นตาม

านของกรรมกา

ล  และติดตาม

หนาที่ และควา

ณะกรรมการบริ

บริษัท มอบหมา

วย 
ระธานกรรมการ

รมการ 

รมการ 

รมการ 
นกรรมการบริษัท 

าแหนงกรรมการบ

ดาํรงตําแหนงค

ญผูถือหุนประจาํ

บาลและสรรหา

า คณะกรรมกา

ร่ืองการกํากับด

ฏิบัติในกรอบข

ประธานเจาหน

าหรับการดํารง

ารบริษัท เพื่ออ

อของนโยบายแ

บาลใหเหมาะส

ภิบาลและหลักจ

ปฏิบัติที่คณะก

นกรณีเกี่ยวกับบ

ณะกรรมการบริ

หนาที่บริหารขอ

ยการสายขึ้นไป

ารบริษัท และ

มที่คณะกรรมก

ารบริษัทและคณ

มผลการแกไขป

ามรับผิดชอบขอ

ริษัท อยางนอย

าย 

ร 

และกรรมการบรร

บรรษัทภิบาล จา

ราวละ 3 ป นับ

าป 2556 

 

ารบรรษัทภิบาล

ดูแลกิจการที่ดี

ของการมีจริยธ

นาที่บริหาร แล

งตําแหนงผูบริ

อนุมัติ หรือเพื่อ

และแนวปฏิบัติด

สมทันสมัยอยา

จริยธรรมทางธรุ

รรมการบริษัทก

บรรษัทภิบาลแ

ริษัท ติดตามร

องบริษัท พรอ

ป) 

ะประธานเจาหน

ารบริษัทมอบห

ณะกรรมการบริ

รับปรุงตามผลก

องคณะกรรมก

ยปละ 1 ครั้ง 

รษัทภิบาลและสร

กคณะกรรมการบ

บตั้งแตเดือนเม

ลและสรรหามีห

ดีและจริยธรรม

รรมนั้น และมีห

ะเจาหนาที่บริห

หารระดับสูง (

อเสนอตอที่ปร

ดานบรรษัทภิบ

างตอเนื่อง 

รกิจ ของกรร

กําหนด พรอ

ละจริยธรรมทา

ะยะเวลาดํารง

อมทั้งติดตามกา

นาที่บริหาร เ

หมาย 

ริษัท ตอคณ

การประเมิน 

ารบรรษัทภิบา

 

หนา 84 

รรหาตั้งแตวันที่ 

บริษัท เมื่อวันที่ 

ษายน 2554 

หนาที่หลัก 2 

 ทางธุรกิจ 

หนาที่สรรหา

หาร ติดตาม

(ตั้งแตระดับ

ะชุมผูถือหุน 

บาล 

รมการบริษัท

อมทั้งจัดใหมี

างธุรกิจ 

ตําแหนงของ

ารทําแผนสืบ

เม่ือครบวาระ

ณะกรรมการ

ลและสรรหา 



 

 

(4

เพื่อใหก

คณะกรรมก

1. ในการป

หัวหนา

2.  คณะก

ได  โดย

) คณะกรรมก
1. นายรัต

2. นายวฑูิ

3. นายมน

 

คณะกรรมก

ส้ินสุดวาระก

อํานาจหนาที

คณะกรรมก

คณะกรรมก

1. เสนอแน

และคณ

2. พิจารณ

ของประ

ผลตอบ

3. พิจารณ

หนาที่ ค

4. พิจารณ

อื่นใดข

5. ทบทวน

สอดคล

6. จัดทําร

7. ปฏิบัตหิ

เพื่อใหการป

คณะกรรมก

1. ในการป

งานเขา

การปฏิบัติงานต

ารบรรษัทภิบา

ปฏิบัติตามขอบ

างานเขารวมปร

กรรมการบรรษทั

ยบริษัทเปนผูรับ

การกําหนดคา
น  พา

ฑูรย   วอ

นตรี  มง

ารกําหนดคาต

การดํารงตําแห

ที่ของคณะกรร

ารกําหนดคาต

ารบริษัทเพื่ออน

นวทางจายผลต

ณะกรรมการยอ

ณาเสนอแนะกา

ะธานเจาหนาที

บแทนการปฏิบั

ณาทบทวนโครง

ความรับผิดชอ

ณางบประมาณใ

องพนักงานบริ

นและเสนอขอแ

ลองกับภาวการ

ายงานการปฏิบ

หนาที่อื่นใดที่ค

ปฏิบัติงานตามห

ารกําหนดคาต

ปฏิบัติตามขอบ

ารวมประชุมเพือ่

ตามหนาที่ของ

ลและสรรหาดํา

บเขตอํานาจหน

ระชุมเพื่อชี้แจง 

ทภิบาลและสรร

บผิดชอบคาใชจ

าตอบแทน ปร
านิชพันธ 

องกุศลกิจ 

งคลสวัสดิ์ 

ตอบแทนมีวาระ

นงในวันประชุม

มการกําหนดค

ตอบแทนมีหนาที

นุมัติหรือเพื่อเส

ตอบแทน วิธกี

อยคณะตางๆ  ที

ารกําหนดคาตอ

ที่บริหาร ตลอ

ัติงานประจําป 

งสราง หลักเกณ

บ ผลการดําเนิ

ในภาพรวม เกี

ษัท 

แกไข ขอบเขต 

รณ 

บัติงานเสนอคณ

ณะกรรมการบ

หนาที่ของคณะ

ตอบแทนดําเนนิ

บเขต อํานาจห

อชี้แจง  หรือให

คณะกรรมการ

าเนินการดังนี้ 

นาที่ ใหคณะก

 หรือใหสงเอกส

รหา อาจจาง

จายดังกลาว 

ระกอบดวย 
ประธานก

กรรมการ

กรรมการ

ะการดํารงตําแห

มสามัญผูถือหุน

คาตอบแทน 

ที่เสนอแนะควา

สนอตอที่ประชมุ

การจายคาตอบ

ที่คณะกรรมกา

อบแทนและผลป

อดจนพิจารณา

 

ณฑตางๆ เกี่ยว

นนงานของบรษิั

กี่ยวกับการขึ้นเ ิ

หนาที่ และคว

ณะกรรมการบริ

บริษัทมอบหมาย

ะกรรมการกําหน

นการดังนี้ 

นาที่ ใหคณะก

หสงเอกสารที่เกี

บรรษัทภิบาลแ

กรรมการบรรษั

สารที่เกี่ยวของไ

งที่ปรึกษาหรือมี

กรรมการ 

 

 

หนงคราวละ 3 

นประจําป 255

ามเห็นเกี่ยวกบั

มผูถือหุน แลวแ

บแทนและผลปร

รบริษัทแตงตั้ง 

ประโยชนอื่นใด

หลักเกณฑและ

วกับคาตอบแท

ษทัฯ  และใหสอ

งินเดือน และเ

วามรับผิดชอบข

ริษัทอยางนอย 

ย 

นดคาตอบแทน

กรรมการกําหน

กี่ยวของได 

และสรรหาเปนไ

ษทัภิบาลและสร

ได 

มีกิจกรรมอื่นใด

 ป นับตั้งแตเดื

56 

บการบริหารผลต

แตกรณี ดังนี้ 

ระโยชนอื่นใด 

 

ด โดยคํานึงถึง

ะประเมินผลกา

ทนตามขอ 1 แ

ดคลองกับภาว

เงินรางวัลประจํ

ของคณะกรรมก

ปละ 1 ครั้ง 

นเปนไปอยางมี

นดคาตอบแทนเ

ไปอยางมีประสิ

รรหา เชิญฝา

ดที่เกี่ยวกับการ

ดอืนเมษายน 2

ตอบแทนตางๆ

ใหแกคณะกรร

งหนาที่และควา

ารปฏิบัติงาน 

และ ขอ 2 ใหเ

ะตลาดดวย 

จําป ตลอดจน

การกําหนดคาต

ประสิทธิภาพ 

เชิญฝายจัดกา

 

หนา 85 

สิทธิภาพ ให

ยจัดการหรือ

ปฏิบัติหนาที่

2553 และจะ

    ตอ

รมการบริษัท  

ามรับผิดชอบ

เพื่อกําหนด

เหมาะสมกับ

ผลประโยชน

ตอบแทน ให

ให

รหรือหัวหนา
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2. คณะกร

บริษัทฯ

) ผูบริหาร* ป
1. นายชนิ

2. นายระวิ

3. นางสม

4. นายสถิ

5. นายอัค

6. นางอุด

หมายเหตุ:  

 *  ผูบริหาร 4

มกราคม 2552

และพัฒนาอง

** นายระวิ ค

นายสถิตพงษ 

แตงตั้งนายสม

 

อํานาจหนาที

1. การปรบั

อนุมัตแิ

2. การอนุ

ลงทุนอื่

3. การอนุ

4. การอนุ

Ratio S

5. การลงท

6. กล่ันกร

สําคัญข

7. พิจารณ

7.1. 

7.2. 
7.3. 
7.4. 

รรมการกําหนด

ฯ เปนผูรับผิดชอ

ประกอบดวย 
นนิท วอ

ว ิ คอ

ฤดี ชยั

ถิตพงษ วฒั

ครพงษ       ไท

มลักษณ   โอ

4 อันดับแรกรองล

2 ประกอบดวยผู

คกร แผนงานองค

คอศิริ ครบวาระเก

 วัฒนานุชิต ท

มยศ รุจิรวัฒน ทาํ

ที่ของประธานเ

บปรุงแผนการป

แลว 

มัติการใชเงินล

อื่นๆ  ที่ไมใชงบ

มัติงบลงทุนรา

มัติงบดําเนินก

S/R)  อนุมัติไดใ

ทุนในโครงการที

รองและนําเสนอ

ของพนักงาน 

ณาและอนุมัติกา

การทําสัญญ

ลานบาท 

การทําสัญญ

การทําสัญญ

การทําสัญญ

ลานบาท 

ดคาตอบแทนอ

อบคาใชจายดงั

องกุศลกิจ 

อศิริ** 

ยมงคล 

ฒนานุชิต 

ทยานนท 

อฬาร 

ลงมาจากประธาน

ที่ไดรับการแตงตั้ง

คกรและพัฒนาธุร

กษียณอายุวันที่ 3

ทําหนาที่รักษาการ

าหนาที่ประธานเจ

เจาหนาที่บริหา

ปฏิบัติการ 1 ป

ลงทุนเกินงบลงท

ลงทุนโครงการ

ยการใหมที่ไมไ

ารโดยรวมที่เพิ่

ในวงเงินไมเกิน

ที่มีมูลคารวมข

องบประมาณป

ารเขาทําสัญญ

ญาบริการเปดห

ญาขนสงถานหนิ

ญาบริการขนสง

ญาจัดซื้อ  จัดจ

าจจางที่ปรึกษา

งกลาว 

ประธานเจา

ประธานเจา

ผูชวยประธา

ผูชวยประธา

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ

นเจาหนาที่บริหาร

ั้งใหทําหนาที่บริห

รกิจ และองคกรสั

31 ธันวาคม 255

รในตําแหนงประธ

จาหนาที่ปฏิบัติกา

าร  

ป อนุมัติไดในว

ทุนโครงการที่ได

รรวมไมเกินรอย

ไดตั้งงบประมา

มขึ้นเนื่องจากก

น 500 ลานบาท

องโครงการในว

ปรับเงินเดือนปร

ญาซื้อ สัญญาเช

หนาดิน ขุดขนถ

นทางบกระยะเ

งระยะเวลาไมเกิ

าง  บริการ  เช

าหรือใชจายอื่น

าหนาที่บริหาร 

าหนาที่ปฏิบัติก

านเจาหนาที่บริ

านเจาหนาที่บริ

รสายอาวุโส – 

รสายอาวุโส – 

ร   เปนไปตามโค

หารจัดการ หนวยธ

สมัพันธ  

53 บริษัทฯ อยูใน

ธานเจาหนาที่ปฏิ

ารต้ังแตวันที่ 21 ม

วงเงินไมเกินรอ

ดรับอนุมัติไวรว

ยละ 10 

าณไว อนุมัติได

การปรับปรุงอัต

ท 

วงเงิน 600 ลาน

ระจําป งบป

ชา หรือสัญญาบ

ถานหิน ระยะเว

เวลาไมเกิน 5 ป

กิน 5 ป และมูล

ชา/เชาซื้อ ระยะ

นใดที่เกี่ยวกับก

าร   

ริหาร – การเงนิ

ริหาร - บริหารแ

แผนงานองคก

องคกรสัมพันธ

ครงสรางองคกรขอ

ธุรกิจถานหิน หน

นระหวางดําเนินก

บัติการ  และค

มกราคม 2554 เป

อยละ 5 ของงบ

วมไมเกินรอยล

ในวงเงินไมเกนิ

ตราสวนเปดหน

นบาท 

ระมาณจายโบ

บริการ ดังนี้ 

วลาไมเกิน 5 

ป และมูลคาไม

ลคาไมเกิน 2,40

ะเวลาไมเกิน 5 

การปฏิบัติหนาที

น 

และพัฒนาองค

รและพัฒนาธุร

ธ 

องบริษัทที่ประกา

วยธุรกิจไฟฟา  ก

การสรรหา บริษัท

คณะกรรมการบริ

ปนตนไป   

บดําเนินการรว

ะ 10 และอนุ

น 100 ลานบาท

นาดินตอถานหิน

นัสพนักงาน 

ป และมูลคาไม

เกิน 4,000 ลาน

00 ลานบาท 

 ป และมูลคาไ
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ที่ได โดย

กร 

รกิจ 

ศใชเมื่อวันที่ 1 

การเงิน  บริหาร

ฯ ไดแตงตั้งให

ษัทไดอนุมัติให

มที่ไดรับการ

นมัติการใชงบ

ทตอรายการ 

น (Stripping 

สวัสดิการที่

มเกิน 4,000 

นบาท 

ไมเกิน 1,600 



 
(6

 

7.5. 

8. การขาย

ลานบา

9. การขาย

บาท 

10. การกูยื
1,000 ล

11. การทําส
ธุรกิจถา

12. การจัดซื
ตั้งงบป

13. กําหนด
 

คณะกรรมก

ปฏิบัติงานข

เจาหนาที่บริ

กับแผนกลยุ

) (6) กรรมก
1. นายเกริ

2. นายมน

3. นายกอ

4. นายสม

5. นายรัต

6. นายอโน

บริษัท 

กํากับหลักท

ตลาดทุนที่  

อิสระ” หมา

1. ถือหุนไ

บริษัทร

เกี่ยวขอ

2. ไมเปนห

อํานาจ

การอนุมัติก

เหรียญสหรัฐ

ยสินทรัพยถาว

าท  

ยสินทรัพยถาว

มเงินสุทธิที่เกนิ

ลานบาทในเวล

สัญญาหลัก ซึ่

านหิน และธุรกิ

ซื้อที่ดินหรือทรั

ประมาณไว 

ดและทบทวนอาํ

ารบริษัทกําหน

องประธานเจา

ริหารและผูบริห

ยุทธและแผนงา

การอิสระมีจําน
ริกไกร 

นตรี 

อปร 

มเกียรติ  

น   

นทัย   
  

บานปู จํากัด 

ทรัพยและตลาด

 ทจ.4/2552  ล

ายถึง กรรมการ

ไมเกินรอยละห

รวม ผูถือหุนรา

องของกรรมกา

หรือเคยเปนกร

จควบคุมของผูข

ารทําสัญญาซือ้

ฐ 

รประเภทที่ดินแ

รประเภทอาคา

นยอดสูงสุดที่กํา

ลา 1 ป 

ซึ่งมีมูลคาของสั

กิจไฟฟา) 

รัพยสินเพื่อธุรกิ

านาจอนุมัติทีม่

นดเปาหมายกา

าหนาที่บริหารเป

หารระดับสูงลงไ

านประจําป  เพือ่

นวนรอยละ 5
จีระแพทย 

มงคลสวัสดิ์ 

กฤตยากีรณ 

เจริญกุล 

พานิชพันธ 

เตชะมนตรีกุล 

(มหาชน) ไดกํ

ดหลักทรัพย แล

ลงวันที่ 20 กุม

ที่มีคุณสมบัติ ด

หนึ่งของจํานวน

ายใหญ หรือผู

รอิสระรายนั้นๆ

รมการที่มีสวนร

ขออนุญาต บริ

อขายถานหิน 

และสวนปรับป

ารและสิ่งปลูกส

าหนดไวในงบป

สัญญาไมเกิน 3

จของบริษัทฯ ซึ

มอบใหระดับผูช

รปฏิบัติงานขอ

ปนประจําทุกป

ไปตามลําดับ โ

อพิจารณากําห

50 ของคณะกร

 

าหนดนิยามก

ละ ตลาดหลักท

ภาพันธ 2552 

ดังนี้ 

นหุนที่มีสิทธิออ

ผูมีอํานาจควบ

ๆ ดวย 

รวมบริหารงาน

ษัทใหญ บริษัท

ระยะเวลาไมเกิ

รุงที่ดินราคาตล

สราง ราคาตลา

ประมาณหรือทีป่

300 ลานบาท 

ซึ่งมีมูลคาของท

ชวยประธานเจา

องประธานเจาห

 ประธานเจาห

ดยใชเปาหมาย

หนดคาตอบแทน

รรมการบริษทั
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

รรมการอิสระไ

ทรัพยแหงประเท

 เรื่องคุณสมบัติ

อกเสียงทั้งหมด

คุมของผูขออน

น ลูกจาง พนักง

ทยอย บริษัทรว

กิน 5 ป และมู

ลาด ณ วันที

ด ณ วันที่ขาย

ประมาณการป

 (เชน สัญญา

ทรัพยสินไมเกิน

าหนาที่บริหารล

หนาที่บริหาร แ

หนาที่บริหารปร

ยและหลักเกณฑ

นและมาตรการ

ท ประกอบดว
ะ 

ะ  

ะ 

ะ 

ะ 

ะ 

ไว เทากับขอกํ

ทศไทย ตามปร

ติของกรรมการ ิ

ดของผูขออนุญ

นุญาต ทั้งนี้ให

งาน ที่ปรึกษาที่

วม บริษัทยอยล

มูลคาไมเกินกว

ที่ขายอนุมัติไดไ

ย อนุมัติไดไมเกิ

ประจําปไว อนุ

การซื้อเครื่องจั

น 300 ลานบา

ลงไป 

และใหมีการปร

ะเมินผลการปฏิ

ฑในการประเมิ

รจูงใจที่เหมาะส

วย 

กําหนดของ คณ

ระกาศคณะกรร

อิสระ กลาวคือ

ญาต บริษัทใหญ

หนับรวมการถื

ที่ไดเงินเดือนปร

ลําดับเดียวกัน
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า 150 ลาน

ไมเกิน 300 

กิน 300 ลาน

นุมัติไดไมเกิน 

ักร  สําหรับ

าท และไมได

ระเมินผลการ

ฏิบัติงานของ

มินที่เชื่อมโยง

สม 

ณะกรรมการ

รมการกํากับ

อ “กรรมการ

ญ บริษัทยอย 

อหุนของผูที่

ระจํา หรือผูมี

 ผูถือหุนราย



ใหญ ห

นอยกว

กรรมก

ควบคมุ

3. ไมเปนบ

มารดา 

หรือบุค

4. ไมมีหรื

หรือผูมี

ของตน

ผูขออนุ

เวนแตจ

ความสั

กิจการ

ชวยเห ื

พฤติกา

ตั้งแตรอ

ใดจะต่ํ

กันตาม

อนุโลม

ความสั

5. ไมเปนห

มีอํานา

งานสอ

มีอํานา

สองปก

6. ไมเปนห

ทางกา

รวม ผูถื

หรือหุน

กวาสอ

7.   ไมเปนก

ถือหุนซึ

8. ไมประ

บริษัทย

พนักงา

หรือของผูมีอําน

วาสองปกอนวัน

ารอิสระเคยเป

มของผูขออนุญ

บุคคลที่มีความ

   คูสมรส พี่นอ

คคลที่จะไดรับก

อเคยมีความสั

มีอํานาจควบคุม

น รวมทั้งไมเปน

นุญาต บริษัทให

จะไดพนจากกา

สัมพันธทางธุร

 การเชาหรือให

ลือทางการเงิน

ารณอื่นทํานอง

อยละสามของสิ

ากวา   ทั้งนี้ กา

มประกาศคณะ

ม แตในการพิจ

สัมพันธทางธุรกิ

หรือเคยเปนผูส

าจควบคุมของ

บบัญชี ซึ่งมีผูส

าจควบคุมของผ

กอนวันที่ยื่นคําข

หรือเคยเปนผูใ

รเงิน ซึ่งไดรับค

ถือหุนรายใหญ 

นสวนของ   ผูให

งปกอนวันที่ยื่น

กรรมการที่ไดรับ

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวข

กอบกิจการที่มี

ยอย หรือไมเป

าน ที่ปรึกษาที่รั

นาจควบคุมขอ

นที่ยื่นคําขออนุ

ปนขาราชการ ห

าต 

มสัมพันธทางส

อง และบุตร  รว

การเสนอใหเปน

ัมพันธทางธุรกิ

มของผูขออนุญ

หรือเคยเปนผูถื

หญ บริษัทยอย

ารมีลักษณะดัง

กิจตามวรรคห

หเชาอสังหาริม

น ดวยการรับห

เดียวกัน  ซึ่งเป

สินทรัพยที่มีตัว

ารคํานวณภาร

ะกรรมการกํา

จารณาภาระห

กิจกับบุคคลเดีย

สอบบัญชีของผู

งผูขออนุญาต 

สอบบัญชีของผู

ผูขออนุญาตสัง

ขออนุญาตตอสํ

ใหบริการทางวิ

คาบริการเกินก

 หรือผูมีอํานาจ

หบริการทางวิช

นคําขออนุญาต

บการแตงตั้งขึ้น

ของกับผูถือหุน

มีสภาพอยางเ

ปนหุนสวนที่มีน

รับเงินเดือนประ

องผูขออนุญาต

นุญาตตอสํานัก

หรือที่ปรึกษา ข

ายโลหิต หรือโ

วมทั้งคูสมรสขอ

นผูบริหารหรือผู

กิจกับผูขออนุญ

ญาต ในลักษณ

ถือหุนที่มีนัย หรื

ย บริษัทรวม ผู

งกลาวมาแลวไม

หนึ่ง รวมถึงกา

มทรัพย รายกา

หรือใหกูยืม ค้ํา

นผลใหผูขออนุ

วตนสุทธิของผูข

ะหนี้ดังกลาวให

กับตลาดทุนว

นี้ดังกลาว  ให

ยวกัน 

ผูขออนุญาต บริ

และไมเปนผูถื

ผูขออนุญาต บ ิ

ังกัดอยู เวนแต

สํานักงาน 

ชาชีพใดๆ ซึ่งร

กวาสองลานบา

จควบคุมของผูข

ชาชีพนั้นดวย เว

ตตอสํานักงาน 

นเพื่อเปนตัวแทน

นรายใหญ 

เดียวกันและเป

นัยในหางหุนส

ะจํา หรือถือหุน

ต  เวนแตจะได

กงาน  ทั้งนี้ ลั

ของสวนราชกา

โดยการจดทะเบี

องบุตร ของผูบ ิ

มีอํานาจควบคุ

ญาต บริษัทใหญ

ณะที่อาจเปนกา

รือผูมีอํานาจคว

ถือหุนรายใหญ

มนอยกวาสองป

รทํารายการทา

รเกี่ยวกับสินท

ประกัน การให

นญุาตหรือคูสัญ

ขออนุญาตหรือ

หเปนไปตามวิธี

าดวยหลักเกณ

หนับรวมภาระ

ริษัทใหญ บริษั

ถือหุนที่มีนัย ผู

ริษัทใหญ บริษั

ตจะไดพนจากก

รวมถึงการใหบ ิ

าทตอปจากผูข

ขออนุญาต แล

วนแตจะไดพน

นของกรรมการ

ปนการแขงขันที

สวน หรือเปนก

นเกินรอยละหนึ่

พนจากการมีล

ลักษณะตองหา

ารซึ่งเปนผูถือหุ

บียนตามกฎหม

ริหาร ผูถือหุนร

คมุของผูขออนุญ

ญ บริษัทยอย บ

ารขัดขวางการใ

วบคุมของผูที่มี

ญหรือผูมีอํานา

ปกอนวันที่ยื่นค

างการคาที่กระ

ทรัพยหรือบริกา

หสินทรัพยเปน

ญญามีภาระหนี้

อตั้งแตยี่สิบลาน

ธีการคํานวณมู

ณฑในการทําร

หนี้ที่เกิดขึ้นใน

ษัทยอย บริษัทร

มีอํานาจควบ

ษัทยอย บริษัทร

การมีลักษณะด

ริการเปนที่ปรึก

ขออนุญาต บริษ

ละไมเปนผูถือหุ

จากการมีลักษ

รของผูขออนุญ

ที่มีนัยกับกิจก

กรรมการที่มีสว

นึ่งของจํานวนหุ

ลักษณะดังกลา

ามดังกลาวไมร

หุนรายใหญ หรื

มาย ในลักษณ

รายใหญ ผูมีอํา

ญาตหรือบริษทั

บริษัทรวม ผูถือ

ใชวิจารณญาณ

มีความสัมพันธท

าจควบคุมของผ

คําขออนุญาตต

ะทําเปนปกติเ

าร หรือการใหห

นหลักประกันห

นี้ ที่ตองชําระตอ

นบาทขึ้นไป แล

ลคาของรายกา

รายการที่เกี่ยว

นระหวางหนึ่งป

รวม ผูถือหุนราย

คุม หรือหุนสว

รวม ผูถือหุนราย

ดังกลาวมาแลว

กษากฎหมายห

ษัทใหญ บริษัท

นที่มีนัย ผูมีอํา

ษณะดังกลาวมา

ญาต ผูถือหุนราย

ารของผูขออนุ

วนรวมบริหาร

หุนที่มีสิทธิออก

 

หนา 88 

าวมาแลวไม

รวมถึงกรณีที่

รือผูมีอํานาจ

ณะที่เปน บิดา

านาจควบคุม 

ทยอย 

อหุนรายใหญ 

ณอยางอิสระ

ทางธุรกิจกับ

ผูขออนุญาต 

ตอสํานักงาน 

พื่อประกอบ

หรือรับความ

นี้สิน รวมถึง

ออีกฝายหนึ่ง 

ลวแตจํานวน

ารที่เกี่ยวโยง

วโยงกัน โดย

ปกอนวันที่มี

ยใหญ หรือผู

วนของสํานัก

ยใหญ หรือผู

วไมนอยกวา

หรือที่ปรึกษา

ทยอย บริษัท

านาจควบคุม 

าแลวไมนอย

ยใหญ หรือผู

นุญาต   หรือ

งาน ลูกจาง 

เสียงทั้งหมด



 

งา

ทา

  
 (7

 

ของบริ

อนุญาต

9. ไมมีลัก

ภายหลั

อาจได

บริษัทย

โดยมีก

ความใน

ในชวงส

วันที่ 1 

ในกรณี

ทางธุรกิ

ผอนผัน

ตอเมื่อผ

แลววา 

จัดใหมี

ก. 

ข. 
ค. 

เพื่อประโยช

นสอบบัญชี ห

างวิชาชีพ (แลว

7) เลขานุการบ

 คณะกร

กําหนดไวใน

เพื่อรับผิดชอ

มติดังกลาว 

รักษาทะเบยี

ประจําปของ

รายงานโดย

รษัทอื่น ซึ่งประ

ตหรือบริษัทยอ

ษณะอื่นใดที่ทํ

ลังไดรับการแต

รับมอบหมาย

ยอย บริษัทรวม

ารตัดสินใจในรู

นขอ (2) (4) (5

สองปกอนวันที่

กรกฎาคม 255

ณีที่บุคคลที่ผูขอ

กิจหรือการใหบ

นขอหามการมีห

ผูขออนุญาตได

 การแตงตั้งบุค

การเปดเผยขอ

ลักษณะความ

เปนไปตามหลั

เหตุผลและควา

ความเห็นของ

กรรมการอิสระ

นตามขอ (5) 

หรือผูใหบริการท

วแตกรณี) ในนา

บริษัท 

รรมการบริษัทไ

นพระราชบัญญั

อบการจัดประช

 ดูแลและใหคํ

ยนกรรมการ 

งบริษัท หนัง

กรรมการหรือผู

ะกอบกิจการที่

ย 

าใหไมสามารถ

งตั้งใหเปนกรร

จากคณะกรรม

ม บริษัทยอยลํา

รูปแบบขององค

) และ (6) ในสว

ที่ยื่นคําขออนุญ

53 เปนตนไป 

อนุญาตแตงตั้ง

บริการทางวิชาชี

หรือเคยมีความ

ดจัดใหมีความเห

คคลดังกลาวไม

อมูลตอไปนี้   ใน

สัมพันธทางธุร

ักเกณฑที่กําหน

ามจําเปนที่ยังค

งคณะกรรมกา

ะ 

และ ขอ (6)

ทางวิชาชีพ ให

ามของนิติบุคค

ไดแตงตั้ง นางบ

ญตัิหลักทรัพยแล

ชุมคณะกรรมก

คาํแนะนําแกคณ

หนังสือนัดปร

สือนัดประชุมผู

ผูบริหาร และดาํ

ที่มีสภาพอยาง

ถใหความเห็นอ

รมการอิสระท่ีมี

มการ ใหตัดสิน

าดับเดียวกัน ผู

คคณะ (collect

วนที่กําหนดให

ญาตตอสํานักงา

ังใหดํารงตําแห

ชีพเกินมูลคาที่ก

มสัมพันธทางธุ

ห็นคณะกรรมก

มมีผลกระทบตอ

นหนังสือนัดปร

รกิจหรือการให

นด 

คงหรือแตงตั้งให

ารของผูขออนุ

 คําวา “หุนส

หเปนผูลงลายมื

ลนั้น 

บุญศิริ จารุศิริ 

ละตลาดหลักท

ารบริษัทและก

ณะกรรมการเกี่

ระชุมคณะกรรม

ผูถือหุน และ

าเนินการอื่นๆ ต

เดียวกันและเป

ยางเปนอิสระเ

มีลักษณะเปนไ

นใจในการดํา

ถือหุนรายใหญ

tive decision) 

หพิจารณาคุณส

าน ใหใชบังคับ

หนงกรรมการอิ

กําหนดตามขอ 

ธุรกิจหรือการใ

การบริษัทที่แสด

อการปฏิบัติหน

ะชุมผูถือหุนใน

บริการทางวิชา

หบุคคลดังกลา

นุญาตในการเส

วน” หมายคว

อชื่อในรายงาน

 ทําหนาที่เลขา

ทรัพย พ.ศ. 25

ารประชุมผูถือห

ยวกับกฎเกณฑ

มการ รายง

รายงานการปร

ตามที่คณะกรร

ปนการแขงขัน

กี่ยวกับการดํา

ไปตามขอ (1) ถึ

เนินกิจการของ

ญ หรือผูมีอํานา

 ได 

สมบัติของกรรม

กับคําขออนุญ

สระเปนบุคคล

 (4) หรือ ขอ (6

หบริการทางวิช

ดงวาไดพิจารณ

นาที่และการให

นวาระพิจารณา

าชีพ ที่ทําใหบุค

าวเปนกรรมการ

สนอใหมีการแ

ามวา บุคคลที

นการสอบบัญชี

านุการบริษัท โ

35 แกไขเพิ่มเติ

หุน รวมถึงช

ฑตางๆ ที่ตอง

งานการประชุม

ระชุมผูถือหุน 

รมการกํากับตล

นที่มีนัยกับกิจก

เนินงานของผูข

ถึง (9) แลว กร

งผูขออนุญาต

าจควบคุมของผ

มการอิสระของ

าตที่ยื่นตอสําน

ที่มีหรือเคยมีค

6) ใหผูขออนุญ

ชาชีพเกินมูลค

ณาตามหลักใน

หความเห็นที่เป

แตงตั้งกรรมกา

คคลดังกลาวมีค

รอิสระ 

แตงตั้งบุคคลดั

ที่ไดรับมอบหมา

ชี หรือรายงานก

โดยใหมีอํานาจ

ตมิ (ฉบับที่ 4)

ชวยดูแลใหมีกา

ปฏิบัติ การจั

มคณะกรรมการ

รายงานการมี

ลาดทุนประกาศ
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การของผูขอ

ขออนุญาต 

รรมการอิสระ

 บริษัทใหญ 

ผูขออนุญาต 

ผูขออนุญาต

นักงานตั้งแต

ความสัมพันธ

ญาตไดรับการ

คาดังกลาว ก็

นมาตรา 89/7 

ปนอิสระ และ

ารอิสระดวย 

คุณสมบัติไม

ดังกลาวเปน

ายจากสํานัก

การใหบริการ

จหนาที่ตามที่

) พ.ศ. 2551 

ารปฏิบัติตาม

ัดทําและเก็บ

รและรายงาน

มีสวนไดเสียที่

ศกําหนด 



8.2  การสร
คณ

ตําแหน

 

สํา

ติดตาม

และผูบ

ในอนา

รรหากรรมการ
ณะกรรมการบร

นงที่วางลงดวยเ

1. ทบทวนพิ

เสริมสราง

2.  ทบทวนคุ

การสรรหา

ของตลาด

หาจะเสน

แตงตั้งเปน

าหรับการสรรหา

มความคืบหนาแ

บริหารระดับสูง 

คต  

รและผูบริหาร
รรษัทภิบาลและ

เหตุอื่น ขั้นตอน

จารณาทบทวน

งความเขมแข็งใ

ณสมบัติทั่วไป 

าและคัดเลือกเ

ดหลักทรัพยแหง

นอตอคณะกรรม

นกรรมการบรษิ

าคัดเลือกบุคค

แผนสืบทอดตาํ

 เพื่อใหม่ันใจวา

ร 
ะสรรหา เ

นการดําเนินการ

นโครงสรางและ

ในภาพรวมใหก

 คุณสมบัติเฉพ

เพื่อใหตรงกับส

งประเทศไทย 

มการบริษัทเพือ่

ษัทตอไป 

ลเขาดํารงตําแห

าแหนงที่ครอบค

าบริษัทฯ มีผูบ ิ

เปนผูทําหนาทีส่

รประกอบดวย 

ะองคประกอบที

กับคณะกรรมก

พาะ คุณสมบั

ถานการณและ

เมื่อผานการพ

อใหความเห็นช

หนงผูบริหาร 

คลุมตําแหนงป

ริหารที่มีความรู

สรรหากรรมกา

ที่เหมาะสมของ

การบริษัท   

ัติของกรรมการ

ะความตองการ

พิจารณาสรรหา

อบ และเสน

คณะกรรมการ

ระธานเจาหนา

รู ความสามาร

รทดแทนกรรม

งคณะกรรมการ

รอิสระ และกาํ

รของบริษัทฯ แล

าแลวคณะกรร

นอตอที่ประชุมส

รบรรษัทภิบาล

าที่บริหาร ป

รถ สามารถสืบท

การที่ครบวาระ

รบริษัททั้งคณะ

าหนดเพิ่มเติมห

ละใหเปนไปตา

มการบรรษัทภิ

สามัญผูถือหุน 

และสรรหา ไ

ระธานเจาหนา

ทอดตําแหนงที่
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ะหรือทดแทน

ะ เพื่อ

หลักเกณฑใน

ามขอกําหนด

บาลและสรร

เพื่อลงมติ

ดจัดใหมีการ

าที่ปฏิบัติการ 

ทีสํ่าคัญตอไป



1

2

3

4

5

6

7

8

9
  
1

1
  
1
  

8.3 คาตอบ
1.   คา
(ก) คา

ทัง้

ชื่อ –
ตํ

. นายเกริกไกร
ประธานกรรม

2. นายวิฑูรย วอ
รองประธานก
กรรมการกําห

3. นายรัตน พานิ
กรรมการอิสร
กําหนดคาตอ

4. นายมนตรี มง
กรรมการอิสร
กรรมการกําห

5. นายกอปร กฤ
กรรมการอิสร
บรรษัทภิบาล

6. นายสมเกียรติ
กรรมการอิสร
ประธานกรรม

7. นายอโนทยั เ
กรรมการอิสร
กรรมการบรร

8. นายสวัสดิภา
กรรมการ/ กร
และสรรหา 

9. นายชนินท วอ
     กรรมการ 
0. นายเมธี เอือ้อ
กรรมการ 

1. นายองอาจ เอื
    กรรมการ 
2. นายวีระเจตน
    กรรมการ/ กร
และสรรหา 

หมายเหตุ :    

บแทน 
าตอบแทนที่เป
าตอบแทนรวมที

งส้ิน  56,420,7

– นามสกุล 
ตําแหนง 

 

ร จีระแพทย 
มการ/ กรรมการ
องกศุลกิจ 
กรรมการ/  
หนดคาตอบแทน
นิชพันธ 
ระ/ประธานกรรม
อบแทน 
งคลสวัสด์ิ 
ระ / กรรมการตร
หนดคาตอบแทน
ฤตยากีรณ 
ระ / ประธานกรร
ลและสรรหา 
ติ เจริญกุล 
ระ/ 
มการตรวจสอบ 
เตชะมนตรีกุล 
ระ/ กรรมการตรว
รษัทภิบาลและส
าพ กันทาธรรม
รรมการบรรษัทภิ

องกศุลกิจ 

อภิญญกุล 

อือ้อภิญญกุล 

น วองกุศลกิจ 
รรมการบรรษัทภิ

- นายสุนทร วอง

2553  ไดรับค

ปนตัวเงนิ สําห
ที่เปนตัวเงินขอ

749.99  บาท รา

คณะ

บ

รอสิระ 1,36

น 1,12

มการ
1,05

รวจสอบ/ 
น 1,05

รมการ
1,05

1,05

วจสอบ/ 
สรรหา 1,05

ภิบาล
1,05

60

60

60

ภิบาล
62

งกุศลกิจ  ดํารงตํ

าตอบแทนรวม 4

หรับปส้ินสุดวั
งคณะกรรมกา

ายละเอียดดังนี้

ะกรรมการ

บริษัท 

คณะ

ตร

  
5,000.00  

8,750.00 

0,000.00 

0,000.00 24

0,000.00 

0,000.00 31

0,000.00 24

0,000.00 

0,000.00 

0,000.00 

0,000.00 

5,000.00 

าแหนงรองประธา

,481,887.55 บาท

ันที่ 31 ธันวา
ารบริษัทในรูปข

นี้ 

เบี้ยประชุม (บ
ะกรรมการ

รวจสอบ 

คณ

บร

แ

- 

- 

- 

40,000.00 

- 1

2,000.00 

40,000.00 

- 1

- 

- 

- 

- 

านกรรมการ/ กรร

ท 

คม 2553 
องเบี้ยประชุมแ

บาท) 
ณะกรรมการ

รรษัทภิบาล 

และสรรหา 

ค

- 

- 

- 

- 

162,500.00 

- 

125,000.00 

125,000.00 

- 

- 

- 

75,000.00 

มการบรรษัทภิบา

และบําเหน็จกร

คณะกรรมการ

กําหนด

คาตอบแทน 

- 

125,000.00 

162,500.00 

125,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
รวม 

าลและสรรหา ที่ได

รรมการ เปนจํา

 
บําเหน็จ 

กรรมการ 

 (บาท) 

  
4,489,959.84 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

3,453,815.26 

- 
 

ดลาออกเมื่อวันที่
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านวนเงินรวม

 
คาตอบแทนร

(บาท) 

 
5,854,959

4,707,565

4,666,315

4,868,815

4,666,315

4,815,815

4,868,815

4,628,815

4,053,815

4,053,815

4,053,815

700,000
51,938,862
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- นายวีระเจตน 
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หมายเหตุ: 
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นายอัคร
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นายอัคร
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นายอัคร
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นายอัคร

 

 

แตงตั้งนายวิฑูรย 
 วองกุศลกิจ ไดรับ

นตัวเงินของผูบ

วย : บาท 

วม 

รวม 

  ผูบริหาร 6 คน ไ
รพงษ ไทยานนท  
  ผูบริหาร 6 คน ไ
รพงษ ไทยานนท  

น 
องทุนสํารองเลี้

สมทบเงินเขากอ

(หนวย: บาท) 

บกองทุนสํารอง

  ผูบริหาร 6 คน ไ
รพงษ ไทยานนท  
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  วองกุศลกิจ  เปน
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บริหารของบริษัท

จํานวนรา

6 
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ไดแก นายชนินท 
 และนางอุดมลักษ
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 และนางอุดมลักษ
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  2553 
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ยระวิ คอศิริ   นาง

ริหารของบริษัท

ป 2553 
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สมฤดี ชัยมงคล น

ทฯ ดังนี้  

จํานวนราย

0 6 

สมฤดี ชัยมงคล น

สมฤดี ชัยมงคล น

มถิุนายน 2553 
2553  

ป  255

44,122,200

39,125,720

83,247,920

นายสถิตพงษ  วัฒ

นายสถิตพงษ  วัฒ

ย ป 255
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นายสถิตพงษ  วัฒ

นายสถิตพงษ  วัฒ
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ฒนานุชิต  

ฒนานุชิต  
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บา

ทกุ

วนั
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ารถือครองหุนข
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ร้ังถัดไปหลังจา

ริษัทฯ ทานใด 

านปู จํากัด (ม

กครั้งในการประ

นที่ 31 ธันวาคม

1. นายเกริกไก

2. นายสุนทร  

3. นายมนตรี  

4. นายสวัสดภิ

5. นายวิฑูรย  

6. นายกอปร  

7.  นายสมเกีย

8. นายรัตน     

9. นายอโนทัย 

10. นายชนินท

11. นายเมธี  

12. นายองอาจ

13. นายวีระเจ

14. นายระวิ  

15. นางสมฤดี

16. นายสถิตพ

17. นายอัครพ

18. นางอุดมลั
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คณ

กรรม

 

องคณะกรรมก
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คอศิ ิ
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กุศลกิจ* 

ริ 

งคล 

นานุชิต 

านนท 

าร 
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 2553 3
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- 
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- 

9,971 
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ของคณะกรรมก

หุนสามัญ (หุน) 
30 ธ.ค. 2552 

- 
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- 

675,745 

3,590,911 

- 

- 

- 

- 

1,549,971 

221,599 

420,225 

- 

- 

212,628 

- 

4,000 

11,000 

1 ธันวาคม 2553 

วันที่ 1 มิถุนาย

มีมติแตงตั้งนายวี

ถุนายน 2553 เป

ทรัพยบริษัท บ

รรมการบริษัทใน

หลังจากนั้นห

ซื้อขายหลักทรพั

ประชุมคณะกรร

การบริษัทและผู

 
 เพิ่ม 

20

(40

(25

1

 

ยน 2553 และ

วีระเจตน วองกุศล

นตนไป 

 

หนา 93 

บานปู จํากัด 

นการประชุม

หากกรรมการ

พยของบริษัท 

รมการบริษัท  

ผูบริหาร ณ 

 (ลด) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,000 

,000) 

,000) 

- 

- 

- 

- 

1,400 

- 

ะที่ประชุม

ลกิจ เปน



8.4 การกาํ
 

1. นโ
 

ปจ

นโ

ปร

เห

แล

บุค

 

Ke

วฒั

ตา

 

มุง

ส่ือ

 

 

 

ากับดูแลกิจกา

โยบายเกี่ยวกับ
คณะกร

จจัยสําคัญ โดย

โยบายบรรษัทภิ

ระกาศใชในป 

มาะสมกับสถา

ละคูมือจริยธรร

คคลภายนอกที่

บริษัทฯ

ey Performan

ฒนธรรมองคกร

ามระดับพนักงา

สําหรับ

งเสริมสรางควา

อสารไปยังพนัก

1) จัด

ตอ

2) กา

กํา

หล

3) กา

บา

To

ปร

4) กิจ

คา

นโ

5) กา

คว

“M

บร

ทา

 

าร 

ับการกํากับดแู
รรมการบริษัทยึ

ยกําหนดใหมีน

ภิบาลและคูมือจ

2549 โดยจั

านการณ และค

มธุรกิจใหกรรม

ทีส่นใจ รวมทั้งเผ

ฯ มีการติดตา

nce Indicato

รในสวนของกา

านและจําแนกต

ในป 2553 บ ิ

ามรูความเขาใจ

กงานในทุกระดับ

ดใหมีการอบรม

อเนื่อง        

ารจัดสัมมนาให

ากับดูแลกิจการ

ลักการกํากับดูแ

ารเสนอขาวสาร

าลภายในบริษัท

own และให

ระเมินผลโดยแ

จกรรม “CG Tr

านิยมIntegrity 

โยบายบรรษัทภิ

ารจัดงาน “CG

วามสําคัญ พ

Make it Rea

รรษัทภิบาลและ

างจริยธรรม 

 

แลกิจการ 
ยึดมั่นในหลักกา

โยบายบรรษัทภ

จริยธรรมธุรกิจ

จัดทําเปนฉบับภ

ครอบคลุมแนว

มการ ผูบริหาร 

ผยแพรบนเว็บไ

มประเมินถึงปร

r (KPI) แบบ

รยึดมั่นในควา

ตามสถานที่ปฏิ

ริษัทฯ ไดจัดให

จเพื่อนําไปสูกา

ับขององคกรดว

มหลักการกํากบั

หกับผูบริหารใน

รที่ดีสําหรับผูบ ิ

แลกิจการที่ดีเพื

รเกี่ยวกับการกาํ

ทฯ ในชื่อ CG 

พนักงานทุกระ

บบสอบถามคว

rue Story Coo

 หรือทัศนคติด

ภิบาลและคูมือจ

G Day”  

รอมยึดมั่นและ

al”  สนับสน

ะจริยธรรมธุรกิ

ารบริหารจัดกา

ภิบาลและคูมือ

ฉบับที่ใชอยูปจ

ภาษาไทย ภา

ปฏิบัติอันเปนส

และพนักงานทุ

ไซตของบริษัทฯ

ระสิทธิภาพในก

บประเมินพฤติก

มถูกตอง (Inte

ฏิบัติการอยูในเก

หมีแผนงานสงเ

รปฏิบัติตามนโ

วยกิจกรรมตาง

บดูแลกิจการที่ดี

นระดับผูจัดการ

ริหาร เพือ่

พื่อเปนตนแบบใ

ากับดูแลกิจกา

 Corner และก

ะดับเขามามีสวน

วามพึงพอใจซึ่ง

ol Story” ใหพน

านบรรษัทภิบา

จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อสงเสริมแล

ะยืนหยัดอยูบน

นุนใหพนักงาน

จ  เพื่อบรรล

ารที่มีระบบและ

อจริยธรรมธุรกจิ

จจุบันเปนฉบับ

าษาอังกฤษ แ

สากลมากขึ้น บ

ทกุคน เพื่อใชอา

ฯ ภายใตหัวขอ 

การนํานโยบาย

กรรม (Behavi

egrity) เปนตัวชี

กณฑที่นาพอใจ

เสริมวัฒนธรรม

โยบายบรรษัทภิ

งๆ ดังตอไปนี้ 

ดใีนหลักสูตรปฐ

รสวนโดยวิทยาก

อเสริมสรางควา

ใหกับพนักงานใ

รที่ดีและทันตอ

การส่ือสารผาน

นรวมในกิจกรร

งมีอยูในเกณฑท

นกังานรวมสงป

าล และสามารถ

  

ะปลูกฝงใหพนั

นความถูกตอง 

ปฏิบัติตามนโย

ลุเปาหมายทาง

ะกระบวนการกํ

จอยางเปนลาย

ที่ 2 ซึ่งมีการ

และภาษาอินโด

บริษัทฯ ไดแจก

างอิงและถือเปน

 “บรรษัทภิบา

ยบรรษัทภิบาลไ

oral Factor) 

ชี้วัด โดยผลกา

จ 

มองคกรและทัศ

ภิบาลและคูมือจ

ฐมนิเทศพนักงา

กรภายนอกทีมี่

ามเขาใจถึงบทบ

ในองคกร  

อเหตุการณ 

นระบบอินทราเน
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ประกวดเรื่องราว

ถเชื่อมโยงกับน
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ผานบอรดขาวส
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ารตอบคําถาม 
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นโยบายและแน

ในทุกระดับได

3 ไดนําเสนอแ

ฏิบัติที่กําหนดไ

กับการธํารงไว
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ความทันสมัย 
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ัวขอหลักการ

ผูบริหารตาม

สารบรรษัทภิ

Talk of the 

 มีการ

ใจซึ่งสะทอน

นวปฏิบัติตาม

ดตระหนักถึง

แนวความคิด 
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ซึ่งมาตรฐาน
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สิท
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กร
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ในป 2

ปซิฟก (หรือ “A

เชีย ทั้งนี้บริษัท

orbes Asia ได

รียญสหรัฐฯ จํ

ละผลตอบแทน

องราคาหุน แล

ริษัทจดทะเบียน

ะเบียนประจําป

ยแพรผลสํารวจ
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อันดับที

อันดับที
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ถือหุน: สิทธแิ

คณะกร

รรษัทภิบาลอยา

ารไดรับสารสนเ

ระชุมและออกเ

ทธิในการเลือกต

บงผลกําไร 

 ในการป

รบถวน ชัดเจน 

ระชุม หรือมอบ

รณีที่ไมสามารถ

ยางเทาเทียมกัน
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ทบานปู จํากัด
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างใกลชิด เพื่อ

บริษัทฯ มี

ตลอดเวลา โด

ามสัญญาที่ทําไ

ายของลูกคาใน

างๆ ที่มีตอลูกค

ความปลอดภัย

ธิภาพและเปน

ดยมิชอบ 

เจาหนี้ บริษัทฯ 

ชนสูงสุดของบริ

ณที่ทําใหเกิดคว

คา บริษัทฯ กําห

การคาใหสอดค

ความลับหรือลว

มโดยปฏิบัติตาม

องที่เกี่ยวกับคูแ

ยุน คลองตัว (

รางสรรค (Pos

ญชา โดยสรุปคื

นวัตกรรม (Inn

ะเปน  “พนักงา

แทนที่เปนธรรม

รางมูลคาเพิ่มให

สในการเรียนรู 

ไดจัดตั้งคณะก

 Developme

ee) คณะกรร

ความโปรงใสแ

มีความมุงมั่นที่จ

ดยกําหนดเปนน

ไวกับลูกคาอยา

นราคาที่เปนธรร

คาอยางเครงครั

ยของสินคาและ

ประโยชนกับลูก

 กําหนดนโยบา

ริษัทฯ และตั้งอ

ามขัดแยงทาง

หนดเปนนโยบ

คลองกับหลักส

วงรูความลับทา

มแนวปฏิบัติที่ก

แขงทางการคา

Flexibility) พร

sitive Creativi

คอื บริษัทฯ มุง

novation) ยึดมั

านมืออาชีพ” 

แกพนักงาน 

หกับผูถือหุนใน

พัฒนาความ

กรรมการประเมิ

ent Committe

รมการบรรษัทภิ

และขับเคลื่อนท

จะแสวงหาวิธกี

นโยบายและกา

างเครงครัด 

รม การใหข

รัด ตลอดจนกา

ะบริการ รวมถึ

กคาสูงสุด นอ

ายและการปฏบิ

อยูบนพื้นฐานข

ผลประโยชน ร

ายและการปฏบิ

ากล ภายใตก

างการคาของคูค

กําหนดไวในจริ

 

รอมปฏิบัติงานใ

ty) รวมถึงใหเกี

สรางใหบุคลาก

ม่ันในความถูกต

ทั้งในดานเงิน

นระยะยาว มีก

มรู ความสาม

มินคางาน (Job

ee) และสนับ

ภิบาลและสรรห

ทรัพยากรของบ ิ

การที่จะสนองค

ารปฏิบัติตอลูก

โดยการสงม

ขอมูลขาวสารที

ารจัดใหมีระบบ

ถึงการใหคําแนะ

อกจากนี้ ยังเน

บัติตอคูคาและ

ของการไดรับผล

รวมทั้งปฏิบัติต

บัติตอคูแขงทา

กรอบแหงกฎหม

คาดวยวิธีฉอฉล

ยธรรมธุรกิจอย

ในทุกพื้นที่และ

กียรติในความเ

กรของบริษัทฯ 

ตอง (Integrity)

นเดือน สวัสดิ

การบริหารจัดกา

มารถของพนักง

b Evaluation 

สนุนคณะกรรม

หา (Governa

ริษัทฯ ไปสูอน

ความตองการขอ

คาไวในคูมือจริ

มอบสินคาและ

ที่ถูกตองเพียงพ

และกระบวนก

ะนําเกี่ยวกับวธิี

นนถึงการรักษาค

/หรือเจาหนี้อย

ลตอบแทนที่เป

ามพันธะสัญญ

งการคาไวในคู

มายเกี่ยวกับหลั

ล บริษัทฯ ยึ

ยางเครงครัด ใ
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ะสถานการณ 

เปนมืออาชีพ 

เปน  “ผูยึด

) หวงใยและ

ดกิาร และ

ารบุคลากร

งานอยางเต็ม

Committee) 

มการกําหนด

ance and 

นาคตไดอยาง

องลูกคาใหมี

ริยธรรมธุรกิจ 

ใหบริการที่มี

พอและทันตอ

ารที่ใหลูกคา

ธการใชสินคา

ความลับของ

ยางเสมอภาค

นธรรมตอทั้ง

ญาที่ตกลงกัน

มือจริยธรรม

ลักปฏิบัติการ

ยึดมั่นในการ

ในปที่ผานมา 



 

โด

นโ

คร

แล

พัฒ

ระ

กํา

ส่ิง

ทีจ่

 

Re

แล

สว

ทัง้

สา

หล

ตอ

 

4.  กา

 

ณ

กรุ

ได

ขอ

คว

ปร

กํา

เข

 

ขอ

คดิ

รา

สา

 

ณ

สวนชมุ

ยรวม ใหความ

โยบายของบรษิั

รบถวน มุงมั่นที

ละรวมมือกับรัฐ

ฒนาที่ยั่งยืน (S

ะดับโลก เชน ก

าหนดแนวทางก

งแวดลอม  ซึ่งค

จะเกิดตอพนักง

เพื่อสนั

esponsibility) 

ละส่ิงแวดลอม

วนหนึ่งจากราย

งนี้รวมไปถึงโคร

าธารณรัฐประช

ลัก นอกจากนี้ย

อเนื่อง  เพื่อใหด

ารประชุมผูถือ

ในป 25

 หองพลาซาแ

รุงเทพมหานคร

ดรับสารสนเทศอ

อมูลประกอบกา

วามเห็นของคณ

ระธานคณะกรร

าหนดคาตอบแท

ารวมประชุมดว

ประธาน

องบริษัทฯ และ

ดเห็นและขอคํา

ยงานการประช

ามารถตรวจสอ

และในป

 หองแกรนดบอ

มชนและสังคมท

มสําคัญกับการ

ษทัฯ ที่จะยึ

ที่จะใชความพย

ฐและชุมชน ต

Sustainable D

การรายงานเรือ่

การปฏิบัติใหเกิ

ครอบคลุมการบ

งาน  พันธมิตรท

นบัสนุนนโยบาย

หรือ ซีเอสอาร

ม”  โดยใหการ

ยไดของบริษัทฯ

รงการซีเอสอาร

ชาชนจีน ทั้งนี้บ

ยังไดดําเนินการ

ดํารงอยูเปนวัฒ

อหุน 

553 บริษัทฯ มี

แอทธินี 1 โรงแ

ร 10330 คณะก

อยางครบถวน 

ารประชุมตามว

ณะกรรมการบริ

รมการตรวจสอ

ทน บริษัทฯ ได

วย 

นในที่ประชุมได

ะสอบถามขอสง

าอธิบายเกี่ยวกับ

ชุมใหแลวเสร็จ

บไดและเสนอแ

ปนี้บริษัทฯ ไดจ

อลรูม โรงแรมแ

ทั่วไปนั้น บริษั

ดูแลรักษาขนบ

ดมั่นปฏิบัติตน

ยายามอยางตอ

ลอดจนองคกร

Development P

องภาวะโลกรอน

กิดประสิทธิผลใ

บงชี้ประเมิน แล

ทางธุรกิจ  ส่ิงแ

ยขางตน บริษัท

ร (CSR) ตาม

รสนับสนุนกิจก

  เพื่อใชดําเนิน

รในประเทศที่บ ิ

บริษัทฯ จะเนน

รปลูกฝงจิตสํานึ

ฒนธรรมองคกร

การประชุมสาม

แรมพลาซาแอท

กรรมการบริษทั

 เพียงพอ และ

วาระตางๆ ให

ษัทประกอบ 

อบ ประธาน

ดจัดใหผูบริหาร

ดเปดโอกาสให

งสัยตางๆ ในแ

ับการดําเนินงา

และเผยแพรผา

แนะการแกไขได

จัดประชุมวิสาม

แกรนด ไฮแอท 

ษทัฯ มีนโยบาย

บธรรมเนียม ปร

เปนพลเมืองที่ดี

อเนื่องที่จะดําเนิ

พัฒนาเอกชน 

Policy) โดยนาํ

น (Green Hou

ในการดําเนินงา

ละบริหารจัดกา

แวดลอม  และชุ

ัทฯ ไดดําเนินกิ

ความเชื่อที่วา 

รรมที่มีสวนสรา

นกิจกรรม ซีเอ

ริษัทฯ เขาไปดํ

นการดําเนินกจิ

นึกของพนักงาน

ที่ดีตลอดไป 

มัญประจําปผูถื

ทธินี รอยัล เม

ทมีนโยบายใหผู

ทันเวลา เพื่อก

ผูถือหุนทราบล

ในการประชุมม

คณะกรรมการ

รระดับสูง ผูสอ

ผูถือหุนทุกราย

ตละวาระการป

านของบริษัทฯ 

านทางเว็บไซตข

ดภายในภายใน

มัญผูถือหุนครัง้

 เอราวัณ กรุงเท

ยที่จะดําเนินธรุ

ระเพณีทองถิ่นที

ดี ปฏิบัติตา

นนิการยกระดบั

 นอกจากนี้บ

ามาใชเพื่อเทียบ

use Effect) ที

านตามมาตรฐา

รความเสี่ยงอัน

ชมชนที่บริษัทฯ 

กิจกรรมความรั

“อุตสาหกรรม

างสรรคสังคมอ

อสอาร ทั้งในระ

าเนินธุรกิจดวย

จกรรมทางดาน

นทุกระดับใหมี

ถือหุน 1 ครั้ง เมื

อริเดียน เลขที

ถือหุนไดมีสวน

ารตัดสินใจ บริ

ลวงหนากอนปร

มีกรรมการเขาร

รบรรษัทภิบาลแ

อบบัญชี และผูส

ยมีสิทธิอยางเทา

ประชุม ประธาน

นอกจากนี

ของบริษัทฯ 1

น 30 วัน 

งที่ 1/2553 เมื่อ

ทพฯ เลขที่ 494

รกิจที่เปนประโย

ที่หนวยงานของ

ามกฎหมายแล

บคุณภาพของส

บริษัทฯ ยังไดด

บเคียงมาตรฐาน

ที่เหมืองถานหิน

านดานความปล

นเปนผลมาจาก

 ดําเนินธุรกิจอย

รับผิดชอบตอสั

มที่ดีจะตองพั

อยางสม่ําเสมอ 

ะดับทองถิ่นและ

ย โดยเฉพาะที่ส

การศึกษา ส่ิง

ความรับผิดชอ

ม่ือวันที่ 2 เมษ

ที่ 61 ถนนวิทย

นรวมในการตัดสิ

ริษัทฯ ไดจัดสง

ระชุม 10 วันท

รวมประชุมจําน

และสรรหา 

สังเกตการณอิส

าเทียมกันในกา

นที่ประชุมสนบั

นี้คณะกรรมกา

4 วันนับจาก

อวันที่ 10 สิงห

4 ถนนราชดําริ

ยชนตอเศรษฐกิ

งบริษัทฯ ตั้งอยู

ละขอบังคับที่เกี่

สังคม ทั้งที่ ดํ

ดําเนินการตาม

นของบริษัทฯ ก

นหรือโรงไฟฟา 

ลอดภัย อาชีวอ

กการดําเนินงาน

ยู 

ังคม (Corpor

ัฒนาไปพรอม

 และไดจัดงบส

ะระดับองคกรอ

สาธารณรัฐอินโ

แวดลอมและเย

อบตอสังคมอยา

ษายน 2553 เวล

ยุ แขวงลุมพินี 

สินใจและจัดกา

งหนังสือนัดประ

ทําการ โดยใน

นวน 12 คน

และประธานคณ

สระจากสํานักง

ารตรวจสอบกา

บสนุนใหผูถือหุน

รบริษัทไดจัดให

วันประชุม เพื

าคม 2553 เวล

ริ กรุงเทพฯ 103
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กิจและสังคม

ยู และถือเปน

กี่ยวของอยาง

าเนินการเอง

นโยบายการ

กับมาตรฐาน

 รวมถึงการ

อนามัย และ

นของบริษัทฯ  

rate Social 

มๆกับสังคม

สรรประมาณ

อยางตอเนื่อง 

โดนีเซีย และ

ยาวชน เปน

างจริงจังและ

ลา 13.00 น. 

 เขตปทุมวัน 

ารใหผูถือหุน

ะชุมพรอมทั้ง

นแตละวาระมี

น ซึ่งรวมถึง

ณะกรรมการ

งานกฎหมาย

ารดําเนินงาน

นแสดงความ

หมีการจัดทํา

พื่อใหผูถือหุน

ลา 13.00 น. 

330 เพื่อใหผู



ถือ

ทาํ

ขอ

ซึ่ง

20

กิจ

 

5.  ภา

 

กล

คณ

กอ

พัฒ

คณ

 

5 

เต ี

โด

ได

สํา

 

6.  คว

 

ผูบ

กร

ขัด

เส

กา

ปร

อย

 

หรื

ภา

ขา

ยัง

อหุนพิจารณาอ

าคําเสนอซื้อหุน

อง Centennial

งไดซื้อเมื่อเดือน

0,000 ลานบา

จการที่ดีเชนเดีย

าวะผูนําและวิ

คณะกร

ลยุทธระยะยาว

ณะกรรมการบริ

อนที่จะพิจารณ

ฒนากลยุทธแล

ณะกรรมการบริ

ในป 25

ปขางหนา  (ป

รียมความพรอ

ยคณะกรรมกา

ดพิจารณาอนุมัติ

าหรับ  ป 2554 

วามขัดแยงขอ

บริษัทฯ

บริหาร หรือพนั

รรมการ ผูบริห

ดแยงทางผลปร

มือนการทําราย

ารพิจารณาอนุม

ระเทศไทย จะต

ยางเครงครัด   

นอกจา

รือพนักงานในก

ายในเพื่อประโย

ายหุนของบริษทั

งไมไดเปดเผยต

นุมัติ Banpu M

นที่เหลือทั้งหมด

 Coal Compa

นพฤษภาคมแล

าท ทั้งนี้ในกา

ยวกับการประชุ

สัยทัศน 

รรมการบริษัทดู

ว แผนงานและ

ริษัทแสดงความ

ณาอนุมัติ 

ละนํากลยุทธไป

ริษัท คณะกรรม

553  ฝายบรหิ

ป 2554 – ป 2

มของบริษัทฯ 

ารบริษัทไดเขาร

ัตแิผนกลยุทธข

 - ป 2558 

องผลประโยชน

ฯ ถือเปนนโยบ

นกังาน บริษัทฯ 

หาร และพนักง

ระโยชนกับบริษั

ยการกับบุคคล

มัติ   หาก

ตองปฏิบัติตาม

ากนี้ คณะกรร

การหาประโยชน

ยชนของตนในก

ทฯ ในกรณีทีผู่

ตอสาธารณะแล

Minerals (Sing

ดใน Centennia

any Limited โด

ละเดือนมิถุนาย

รจัดประชุมวิสา

ชุมสามัญผูถือหุ

ดแูลใหมีการจดั

ะงบประมาณป

มคิดเห็นและอภิ

โดยคณะกรรม

ปปฏิบัติ และได

มการยอย และ

หารโดยการนําข

558)  เพื่อกําห

ในการดําเนนิ

รวมในการจัดทํ

ของบริษัทฯ ใน

น 

บายสําคัญที่จะไ

 แสวงหาผลปร

งานของบริษัทฯ

ษัทฯ และใน

ภายนอก และ

กรายการใดเขา

หลักเกณฑ วธิี

รมการยังกําหน

นสวนตน หรือ

การซื้อขายหุนข

ผูบริหารหรือพนั

ละอยูระหวางก

gapore) Pte. L

al Coal Comp

ดย Banpu Mi

ยน 2553 พ

ามัญผูถือหุนดัง

หุน 

ดทําวิสัยทัศน พ

ประจําปของบรษิ

ภิปรายรวมกับฝ

มการบริษัทไดแ

ดพิจารณากําหน

ฝายบริหาร 

ของประธานเจา

หนดแนวทางธุร

นแนวทางธุรกิจน

ทาํกลยุทธและแ

นการประชุมคณ

ไมใหกรรมการ

ระโยชนสวนตน

ฯ ใหหลีกเลี่ยง

กรณีที่จําเปนต

ะกรรมการหรือพ

าขายเปนรายกา

ธกีาร และการเป

นดขอหามไมให

ทําธุรกิจที่แขงข

ของบริษัทฯ 

นกังานของบริษั

ารเจรจา ซึ่งงา

Ltd. (ซึ่งเปนบริ

pany Limited 

nerals (Singa

พรอมทั้งการพจิ

ังกลาว บริษทั

พันธกิจ เปาหม

ษัทฯ โดยมอบ

ฝายบริหารอยา

แตงตั้งประธานเ

นดบทบาท หน

าหนาที่บริหารไ

รกิจของบริษัทฯ

นั้นๆ ภายใตส

แนวทางธุรกิจสํ

ณะกรรมการบริ

ร ผูบริหาร แล

น จึงกําหนดไวใ

การทํารายการ

ตองทํารายการด

พนักงานที่มีสว

ารที่เกี่ยวโยงกนั

ปดเผยขอมูลรา

ใชโอกาสหรือข

ขันกับบริษัทฯ 

หรือใหขอมูลภ

ษทัฯ มีสวนรวม

านนั้นๆ เขาข

ริษัทยอยที่บริษั

จํานวนรอยละ 

apore) Pte. Lt

จารณาอนุมัตกิ

ทฯ ไดดําเนินก

มาย นโยบาย ทิ

บหมายใหฝายบ

างเต็มที่ เพื่อใ

เจาหนาที่บริหา

นาที่ และความ

ไดยกรางกลยทุ

ฯ และเพื่อใหมี

สถานการณตา

าหรับบริษัทฯ 

ริษัทครั้งที่ 17 

ละพนักงานใชโอ

ในคูมือจริยธรรม

รที่เกี่ยวโยงกับต

ดังกลาวตองกร

นไดเสียในราย

นภายใตประกา

ายการที่เกี่ยวโย

ขอมูลที่ไดจากก

หรือธุรกิจที่เกี่ย

ภายในแกบุคคล

มในการทํางาน

ายการเก็บรักษ

ษทัฯ ถือหุนรอยล

 80.1 และอนมุ

d. จํานวนรวม

การออกหุนกูใน

การตามหลักกา

ทศิทางการดําเนิ

บริหารเปนผูนาํ

ใหเกิดความเหน็

ารใหเปนผูรับผิ

มรับผิดชอบที่ชดั

ทธและแนวทาง

การประเมินคว

างๆ ที่จะเกิดขึ้

และคณะกรร

 เดือนพฤศจกิ

อกาสจากการเ

มธุรกิจ ถึงขอป

ตนเองที่อาจกอ

ระทําโดยมีราคา

การนั้น จะตอ

าศของตลาดหล

ยงกันของบริษัท

การเปนกรรมกา

ยวเนื่อง รวมทั้

ลอื่นเพื่อประโย

เฉพาะกิจที่เกีย่

ษาขอมูลภายใน

 

หนา 99 

ละ 100) เขา

มัติการซื้อหุน

รอยละ 19.9 

นวงเงินไมเกิน 

ารกํากับดูแล

นินงาน แผน

าเสนอ และ

นชอบรวมกัน

ดชอบในการ

ดเจนระหวาง

ธรุกิจสําหรับ 

วามเส่ียงและ

ขึ้นในอนาคต   

รมการบริษัท

กายน 2553   

ปนกรรมการ 

ปฏิบัติสําหรับ

อใหเกิดความ

าและเงื่อนไข

งไมมีสวนใน

ลักทรัพยแหง

ทจดทะเบียน

าร ผูบริหาร 

ทัง้ไมใชขอมูล

ชนในการซื้อ

ยวกับขอมูลที่

นอันอาจมีผล

 

 



ตอ

(C

สํา

 

7.  จริ

 

ดาํ

เพื่

อุด

ผูบ

กา

 

รับ

ปร

ขอ

บริ

ทร

ตวั

สร

ดรี

สอ

 

8.  กา

 

จํา

แล

 

ทัง้

ผูบ

 

9.  กา

 

บท

ดแู

 

อความเคลื่อนไ

Confidentiality 

านักงานคณะก

รยิธรรมธุรกิจ

นอกจา

าเนินธุรกิจใหเกิ

พื่อใหไดมาซึ่งคว

ดมการณ คานยิ

บริหาร และพนั

ารปฏิบัติงาน ที่

บริษัทฯ

บทราบ ทําคว

ระชุมชี้แจง จดั

องบริษัทฯ 

ริษัทฯ กําหน

ราบ เขาใจ 

วอยางที่ดี นอก

รางคานิยมรวม

รวมกัน โดยกํ

อดคลองกับแนว

ารถวงดุลของ

คณะกร

านวนกรรมการ 

ละมีกรรมการอิ

ในปทีผ่

งในดานสัดสวน

บริหารมีความเห

ารรวมหรือแย

คณะกร

ทบาท อํานาจ 

แลกิจการที่ดี ซึ่ง

ไหวของราคาหุน

 Agreement) 

รรมการกํากับห

 

ากการยึดมั่นใน

กิดผลประโยชน

วามสําเร็จนั้น 

ยม หลักการแล

นกังานของบริษั

ตองเกี่ยวของกั

ฯ กําหนดใหเป

วามเขาใจ แล

ดทําส่ือเผยแพร

ทั้งในประเท

นดใหผูบริหารร

และสงเสริมให

กเหนือจากมาต

องคกร (Corpo

กําหนดเปนคําแ

วนโยบายที่กําห

กรรมการที่ไม

รรมการบริษัทไ

 12 คน   ปร

สระจํานวน 6 ค

ผานมา คณะก

นของกรรมการที

หมาะสมแลว 

ยกตําแหนง 

รรมการบริษัทกํ

 และหนาที่ทีแ่

งประธานกรรม

นของบริษัทฯ 

 ไวกับบริษัทฯ 

หลักทรัพยและ

นหลักการการกาํ

นสูงสุดแกผูถือห

  ในคูมือจริย

ละนโยบายบรรษ

ษทัฯ ใหรับทราบ

กับพนักงาน ผูถื

ปนหนาที่และค

ละปฏิบัติตามน

รประชาสัมพันธ

ศและตางประเ

ะดับสายงานใน

ปฏิบัติตามคูมือ

ตรฐานการประ

orate Shared 

แนะนําสําหรับพ

หนดไวในคูมือจ

มเปนผูบริหาร

ไดจัดใหมีจํานว

ระกอบดวยกรร

คน 

กรรมการบรรษั

ที่ไมเปนผูบริหา

กําหนดใหประธ

แบงแยกออกจา

มการคนปจจุบนั

ผูบริหารและพ

จนกวาจะมีกา

ตลาดหลักทรพั

ากับดูแลกิจกา

หุนอยางเปนรูป

ยธรรมธุรกิจมีก

ษัทภิบาล และ

บถึงมาตรฐานก

ถือหุน ลูกคา คูค

ความรับผิดชอบ

นโยบายและขอป

ธ และทํากิจก

เทศรับทราบแล

นองคกรตองดูแ

อจริยธรรมธุรกิ

พฤติปฏิบัติที่กํ

Values) สําหรั

พนักงานที่ชัดเจ

จริยธรรมธุรกิจ 

ร 

วนกรรมการที่เห

รมการที่เปนผูบ

ษทัภิบาลและสร

ารและกรรมกา

ธานกรรมการเป

ากกันอยางชัดเ

นเปนกรรมการ

นักงานเหลานั้น

ารเปดเผยขอมูล

พย 

รที่ดีแลว   คณ

ธรรม โดยให

การกําหนดเปาห

ะขอพึงปฏิบัติเพื

การปฏิบัติที่บริ

คา เจาหนี้ คูแข

บของกรรมการ 

ปฏิบัติตามที่กํา

รรมเพื่อสรางค

ละเขาใจถึงควา

แลรับผิดชอบให

จอยางจริงจัง 

าหนดไวในคูมือ

รับพนักงานเพือ่

จนวาส่ิงใดควรป

 ซึ่งทําใหเกิดกา

หมาะสมกับขน

บริหารจํานวน 3

รรหาไดพิจารณ

รที่เปนอิสระแล

ปนบุคคลคนละ

จน เพื่อสรางด

อิสระ 

ันจะตองทําสัญ

ลตอตลาดหลกั

ณะกรรมการบริ

หความสําคัญใ

หมายไวใน วิส

พื่อใหเกิดความช

รษัทฯ คาดหวงั

ขงขันทางการคา

 ผูบริหาร แ

าหนดไวในคูมือ

วามเขาใจอยา

มสําคัญของกา

หพนักงานภาย

และพนักงาน

อจริยธรรมธุรกิ

อเสริมสรางคานิ

ปฏิบัติ ส่ิงใด

ารปฏิบัติที่เปน

าดของกิจการบ

3 คน  กรรมก

ณาทบทวนองคป

ลว เห็นว

ะคนกับประธาน

ดุลยภาพระหวา

ญญาเก็บรักษาข

กทรัพยแหงประ

ริษัทมีนโยบาย

ในเรื่องเปาหมา

สัยทัศน พันธกิ

ชัดเจน สะดวก

ง และยึดถือเป

า และ สังคมสว

และพนักงานทุก

อจริยธรรมธุรกจิ

างตอเนื่อง เพื่อ

ารปฏิบัติตามคู

ใตสายบังคับบั

นทุกระดับตองป

จแลว บริษัทฯ

นิยมและวัฒนธ

ดควรละเวนการ

รูปธรรมมากยิง่

บริษัทฯ  โ

การที่ไมเปนผูบ ิ

ประกอบของคณ

วาสัดสวนกรรม

นเจาหนาที่บริห

างการบริหารแ

 

หนา 100 

ขอมูลภายใน 

ะเทศไทยและ

ที่จะใหมีการ

ายและวิธีการ

กิจ  รวมถึง

กแกกรรมการ 

นแนวทางใน

วนรวม 

กคนที่จะตอง

จ มีการจัด

อใหพนักงาน

คูมือจริยธรรม   

บัญชาของตน

ปฏิบัติตนเปน

ฯ มีโครงการ

ธรรมองคกรที่

รปฏิบัติ ซึ่ง

งขึ้น 

โดยปจจุบันมี

บริหาร 9 คน   

ณะกรรมการ 

มการที่ไมเปน

หาร โดยมี

ละการกํากับ

     

  



10. คาตอบ

 คณะก

คาตอบ

อยูในลั

(Perfor

ปฏิบัตงิ

 คาตอบ

จากกา

จายคา

 จํานวน

คาตอบ

 

11. การประ

 คณะกร

และมีก

ประชุม

ศึกษาข

มีเหตุผ

ประมา

บริษัทเ

กําลังพิ

บันทึกก

ถูกตอง

บันทึกก

กรรมกา

การประ

  

 

บแทนของกรร

รรมการบริษัท

บแทนและอัตรา

ักษณะที่เหมาะ

rmance-based

งานไดอยางมปี

บแทนของกรรม

รเขารวมประชุม

ตอบแทนกรรม

นคาตอบแทน

บแทน) 

ะชุมคณะกรร

รรมการบริษัทก

การประชุมพิเศษ

ที่ครบถวน เพีย

ขอมูลอยางเพีย

ลความจําเปน

ณสามชั่วโมงค

ปนผูประมวลค

จารณาตองออ

การประชุมจัดทํ

งของเอกสารทุก

การประชุมซึ่งถู

ารและผูที่เกี่ยว

ะชุมดวย 

รมการและผูบ

ทกําหนดใหคณ

าคาตอบแทนที่

ะสมโดยคํานึงถึ

d) และสามา

ประสิทธิภาพ 

มการประกอบด

ม สวนบําเหนจ็

มการจะตองไดรั

ในป 2553 ที่

มการ 

กําหนดใหมีการ

ษเพิ่มตามควา

ยงพอ และจัดส

งพอกอนเขารว

นมากเทานั้น 

คร่ึง กรรมการ

ความเห็นและข

อกจากการประช

ทาํเปนลายลักษ

กฉบับโดยประ

ถูกจัดเก็บอยูใน

วของตรวจสอบ

 

บริหาร 

ณะกรรมการกํ

ที่เหมาะสมสําห

ถึงภาระ หนาที

ารถแขงขันไดใ

ดวย 2 สวนในจ

จกรรมการประจ

รับการพิจารณา

บริษัทฯ ไดจา

รประชุมอยางน

มจําเปน ในกา

สงใหกับคณะก

วมประชุม การจ

และตองไดรับก

รทุกคนมีโอกาส

ขอสรุปที่ไดจาก

ชุมระหวางการ

ษณอักษร และห

ะธานกรรมการ

นรูปแบบแฟมเอ

อางอิงได และก

าหนดคาตอบ

หรับผูบริหารขอ

ที่ ความรับผิดช

ในตลาดแรงงา

จํานวนที่เทากัน

จําปจะเชื่อมโยง

าอนุมัติจากทีป่

ายใหแกกรรม

นอยเดือนละ 1

ารประชุมมีการ

รรมการลวงหน

จะเพิ่มวาระกา

การอนุมัติจาก

สอภิปรายและ

กที่ประชุม ในก

รพิจารณาเรื่องน

หลังจากที่ผานก

บริษัทและเลข

อกสารที่เปนตน

การจัดเก็บเปน

แทนเปนผูพิจ

งบริษัทฯ โดยกํ

ชอบและเชื่อมโย

น และธุรกิจ น

นคือ คาตอบแท

งกับการพิจารณ

ระชุมผูถือหุน 

การและผูบริห

 ครั้ง ซึ่งกําหน

รกําหนดวาระก

นาอยางนอย 7

รประชุมภายห

ประธานกรรมก

ะแสดงความเห็

กรณีที่กรรมกา

นั้นๆ 

การรับรองจาก

ขานุการคณะก

นฉบับ และกา

นแฟมอิเล็กทรอ

ารณาทบทวน

กําหนดเปนนโย

ยงกับผลปฏิบัติ

นอกจากนั้นสา

ทนประจําเปน

ณาเงินปนผลที่

หาร (รายละเ

ดไวลวงหนาใน

ารประชุมที่ชัด

7 วัน เพื่อใหคณ

ลังการจัดสงเอ

การบริษัท กา

นอยางเปดเผย

รผูมีสวนไดเสีย

ที่ประชุมแลวจ

รรมการบริษัท 

ารสแกนตนฉบั

อนิกส ซึ่งจะรวม

นโครงสราง ระ

ยบายวาคาตอบ

ติงานของผูบริห

มารถสรางแรง

รายเดือน และ

จายใหกับผูถือ

เอียดดังที่แสด

นทุกวันพุธสุดท

เจน มีเอกสารป

ณะกรรมการบริ

อกสารจะทําไดเ

ารประชุมแตละ

ย โดยมีประธ

ยอยางมีนัยสํา

จะมีการลงนาม

 เอกสารที่จัด

บับเพื่อความสะ

มถึงเอกสารที่ป
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ะบบการจาย

บแทนจะตอง

หารแตละคน 

งจูงใจในการ

ะคาตอบแทน

อหุน และการ

ดงไวในเรื่อง

ทายของเดือน 

ประกอบการ

รษัทไดมีเวลา

เฉพาะเรื่องที่

ะครั้งใชเวลา

านกรรมการ

คัญในเรื่องที่

รับรองความ

ดเก็บจะมีทั้ง

ะดวกสําหรับ

ประกอบวาระ



 ในป 25

คน มีดัง

 
หมายเหตุ : 

 

 

1. นายเก ิ

2. นายวฑูิ

3. นายมน

4. นายสวั

5. นายกอ

6. นายสม

7. นายรตั

8. นายอโ

9. นายชนิ

10. นายเ

11. นายอ

12. นายวี

553 คณะกรรม

ังนี้ 

- คณะกรรมกา

- นายสุนทร  ว

บริษัทวาระป

รายชื่อ 

ริกไกร  จีระแพ

ฑูรย  วองกุศลกิ

นตรี  มงคลสวสั

วสัดิภาพ  กันท

อปร  กฤตยากรี

มเกียรติ เจริญก

ตน พานิชพันธ 

โนทัย เตชะมนต

นนิท  วองกุศลกิ

มธี  เอื้ออภิญญ

องอาจ  เอื้ออภิ

วรีะเจตน  วองก

การบริษัทมีกา

ารบริษัทไดแตงตัง้

วองกุศลกิจ ดํารงต

ปกติ 5 ครั้ง และวา

 

ต

พทย ป

กิจ รอ

สดิ์ กรร

าธรรม ก

รณ กรร

กุล กรร

กรร

ตรีกุล กรร

กิจ ก

ญกุล ก

ญญกุล ก

กุศลกิจ ก

ารประชุมทั้งหม

งนายวีระเจตน  ว

ตําแหนงรองประธ

าระพิเศษ 1 ครั้ง ร

ตําแหนง 

ประธาน 
เ

ส

องประธาน 
เ

ส

รมการอิสระ 
เ

ส

กรรมการ 
เ

ส

รมการอิสระ 
เ

ส

รมการอิสระ 
เ

ส

รมการอิสระ 
เ

ส

รมการอิสระ 
เ

ส

กรรมการ 
เ

ส

กรรมการ 
เ

ส

กรรมการ 
เ

ส

กรรมการ 
เ

ส

มด 18 ครั้ง   จํา

วองกุศลกิจ เปนก

ธานบริษัท ที่ไดลา

รวมเขารวมประชุ

วาระการดาํ

เม.ย. 2551 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2552 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2551 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2553 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2553 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2553 –  ว

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2551 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2552 - วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2551 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2551 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2552 – วั

สามัญผูถือหุนป

เม.ย. 2553 – วั

สามัญผูถือหุนป

นวนครั้งในการ

รรมการ ต้ังแตวัน

าออกเมื่อวันที่ 1 มิ

มทั้งสิ้น 6 ครั้ง  

ารงตําแหนง 

วันประชุม

ประจําป 2554 

วันประชุม

ประจําป 2555 

วันประชุม

ประจําป 2554 

วันประชุม

ประจําป 2556 

วันประชุม

ประจําป 2556 

วันประชุม

ประจําป 2556 

วันประชุม

ประจําป 2554 

ันประชุม

ประจําป 2555 

วันประชุม

ประจําป 2554 

วันประชุม

ประจําป 2554 

วันประชุม

ประจําป 2555 

วันประชุม

ประจําป 2555 

รเขารวมประชุม

นที่ 1 มิถุนายน 25

มถิุนายน 2553 ได

การ

วาระปกติ 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
10 

 
7 

มของกรรมการ

553 

ดเขารวมประชุมก

รเขารวมประชมุ 

วาระพิเศษ 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

4 
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รบริษัทแตละ

กรรมการ

 

รวม 

18/18 

18/18 

18/18 

18/18 

18/18 

18/18 

18/18 

18/18 

18/18 

17/18 

16/18 

11/11 



12.  คณะก
o คณ

คณ

บริ

ธรุ

ระ

กัน

คว

ระ

ปร

อย
 

o คณ

ใน

สม

แน

หล

ปร

ดาํ

หรื

ใน

 

o คณ

คณ

เป

ใน

 
13.  ระบบก
 คณะกร

การปฏิ

ประสิท

ภายใน

ตรวจสอ

ทานกา

สนับสน

ปฏิบัตงิ
 

รรมการยอย 
ณะกรรมการตร

ณะกรรมการตร

ริษัทฯ สอบท

รกรรมอนุพันธท

ะเบียบที่เกี่ยวขอ

นหรือรายการที่

วามเห็นเกี่ยวกับ

ะหวางป 2553

ระสานงานและ

ยางชัดเจน 

ณะกรรมการบร

นป 2553 คณะ

มาชิกทั้งหมดเป

นวทางปฏิบัติใน

ลักปฏิบัติในกรอ

ระธานเจาหนาที

ารงตําแหนงผูบ

รือเพื่อเสนอตอท

นป 2553  คณะ

ณะกรรมการกาํ

ณะกรรมการกํา

นกรรมการที่ไม

นป 2553 คณะก

การควบคุมแล
รรมการบริษัทฯ

บัติงาน การดาํ

ธิภาพเพียงพอ

มีความเปนอิส

อบภายในเปนก

ารควบคุมภายใ

นุน ใหคําปรึกษ

งานของบริษัทฯ

 
รวจสอบ 

รวจสอบประกอ

ทานความเพียง

ทางการเงิน รวม

อง พิจารณาคัด

อาจมีความขดั

บแผนงานและ

3 คณะกรรมก

ะติดตามการดาํ

รรษัทภิบาลและ

ะกรรมการบรรษ

ปนกรรมการที่ไม

นเรื่องการกํากับ

อบของการมีจริ

ที่บริหารและเจ

บริหารระดับสูง 

ที่ประชุมผูถือหุ

ะกรรมการบรรษ

าหนดคาตอบแ

าหนดคาตอบแ

มไดเปนผูบริหา

กรรมการกําหน

ละการตรวจสอ
ฯ ไดจัดใหมีระบ

าเนินการใหเปน

ในการปกปอง

ระ โดยให

กลไกสําคัญใน

ในของกระบวน

ษาและขอเสนอ

ฯ ไปสูความเปน
 

อบดวยกรรมกา

งพอของระบบก

มถึงการทํา Co

ดเลือก  และกํ

ดแยงทางผลปร

ผลการปฏิบัติง

การตรวจสอบมี

าเนินงาน ตา

ะสรรหา 

ษัทภิบาลและส

มไดเปนผูบริหา

บดูแลกิจการที่ดี

ริยธรรมนั้น 

จาหนาที่บริหาร

 ตั้งแตระดับผูอ

หุน แลวแตกรณี

ษัทภิบาลและส

ทน  

แทนประกอบดว

าร  

นดคาตอบแทน

อบภายใน 
บบการควบคุมภ

นไปตามกฎหม

รักษา ดูแลเงินท

รายงานตรงตอ

นการขับเคลื่อนธ

การปฏิบัติงาน

อแนะเกี่ยวกับระ

นเลิศ ใหสอดค

ารอิสระ 3 คน 

การควบคุมภาย

mmodity Hed

กําหนดคาตอบแ

ะโยชนใหมีควา

าน งบประม

มีการประชุมรว

มขอเสนอแนะ

สรรหาประกอบ

าร ปฏิบัติหนา

ดแีละจริยธรรม

และมีหนาที่สร

ร ติดตามแผนสื

อํานวยการสาย

ณ ี

รรหามีการประ

วยกรรมการ 3

มีการประชุม 5

ภายในที่ครอบ

าย ขอบังคับ ร

ทุนของผูถือหุน

อคณะกรรมการ

ธุรกิจที่เติบโตอ

นและระบบงาน

ะบบการควบคมุ

ลองกับการเติบ

 มีหนาที่รับผิด

ยในและระบบก

dging สอบทาน

แทนผูสอบบัญชี

ามถูกตอง คร

าณและอัตรากํ

ม 8 ครั้ง 

ของคณะกรรม

ดวยกรรมการ 

าที่หลัก 2 ดาน

มทางธุรกิจ พร

รหาและคัดเลอื

สืบทอดตําแหน

ยขึ้นไป และรา

ะชุม 5 ครั้ง โดย

 คน มีกรรมก

5 ครั้ง โดยมีกรร

คลุมทุกดาน ทั้

ระเบียบที่เกี่ยวข

น ทรัพยสินของ

รตรวจสอบ 

อยางยั่งยืน  

สําคัญ 

มภายใน การบ

บโตของธุรกิจแล

ชอบการสอบท

การบริหารควา

นการปฏิบัติตา

ชีของบริษัทฯ ส

รบถวน และโป

กําลังของสํานัก

มีกรรมการเขา

มการตรวจสอบท

4 คน มีกรรมก

น คือ การพิจ

รอมทั้งติดตามก

อกบุคคลเขาดาํ

นงเพื่อสรรหาบุ

ายงานตอคณะก

ยมีกรรมการทุก

ารอิสระเปนปร

รมการทุกคนเข

ทั้งดานบัญชีแล

ของ และมีกลไ

บริษัทฯ กํากับด

ม่ันใจไดวาระ

สํานักงานตรว

ครอบคลุมหน

บริหารความเสี่ย

ละเศรษฐกิจทีเ่

ทานรายงานทาง

มเส่ียง สอบ

มขอกําหนด กฎ

สอบทานรายก

ปรงใส รวมทัง้

งานตรวจสอบ

าประชุมครบทกุ

ที่บันทึกรายงาน

การอิสระเปนป

จารณาทบทวนน

การปฏิบัติตามน

ารงตําแหนงกรร

คคลที่เหมาะสม

กรรมการบริษทั

คนเขาประชุมค

ระธาน และสม

าประชุมครบทุ

ะการเงิน การดู

ไกการตรวจสอบ

ดูแลใหสํานักงา

ะบบการควบคุม

จสอบภายในทํ

นวยงานธุรกิจแล

ยง เพื่อพัฒนา

เปล่ียนแปลงรว
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งการเงินของ

บทานการทํา

ฎหมาย และ

ารที่เกี่ยวโยง

งพิจารณาให

ภายใน ใน

กครั้ง มีการ

นการประชุม

ประธาน และ

นโยบายและ

นโยบายและ

รมการบริษัท 

มสําหรับการ

ท เพื่ออนุมัติ

ครบทุกครั้ง 

มาชิกทั้งหมด

กครั้ง 

ดแูลทรัพยสิน 

บ ถวงดุลที่มี

านตรวจสอบ

มภายในและ

ทําหนาที่สอบ

ละหนวยงาน

กระบวนการ

วดเร็ว 



14. รายงาน

คณะกร

ปรากฏ

เลือกใช

ทบทวน

ย้ําใหผู

ประกอ

โดยคณ

ทางกา

คณะกร

คณะกร

ถูกตอง

 
 

15. ความสั
 คณะกร

ประกอ

การประ

ปฏิบัตติ

และตล

ของสําน

ใหมีกา

หนาที่สื

องคกรท

ทั้งในแล

 ในป 2

จํานวน

Meetin

(Comp

ครั้ง เ

สําคัญๆ

 นอกจา

กลุมอืน่

ลงทุนสั

 หรือ e-
 

นของคณะกร

รรมการบริษัทเ

ฏในรายงานประ

ชนโยบายบัญชี

นความเหมาะส

จัดทํามีการใชด

บงบการเงิน 

ณะกรรมการบริ

รเงินและระบบ

รรมการตรวจส

รรมการบริษัทมี

 ครบถวน เพียง

สัมพันธกับผูล

รรมการบริษัทดู

บการของบริษัท

ะกอบการและส

ตามกฎหมาย ร

ลาดหลักทรัพย 

นักงานคณะกร

รส่ือสารไปยังผู

ส่ือสารโดยตรงก

ทําหนาที่เผยแพ

ละตางประเทศ

553 บริษัทฯ ไ

น 1 ครั้ง จัดกา

ng) จํานวน 

pany Visit) จํา

เผยแพรขาวประ

ๆ 

ากนี้ ไดมีการเป

นๆ ไดรับรูขอมู

สัมพันธของบรษิ

mail:  investo

รรมการ 

เปนผูรับผิดชอบ

ะจําป รายงาน

ชที่เหมาะสมแล

สมของนโยบาย

ดุลยพินิจอยาง

ริษัทไดมอบหม

บควบคุมภายใน

อบซึ่งแสดงไวใ

มีความเห็นวา ร

งพอ และเชื่อถื

งทุน 

ดแูลใหมีการเป

ัทฯ ที่ตรงตอคว

สถานภาพทางก

ระเบียบ และข

และตลาดหลกั

รรมการกํากับห

ผูถือหุนและนักล

กับผูถือหุน นกั

พรขอมูลขาวสา

ศเชนเดียวกัน 

ไดจัดใหมีการนํ

ารประชุมแถลง

4 ครั้ง ให

นวน 58 ครั้ง 

ะชาสัมพันธ 

ปดเผยขอมูลสา

ลอยางเทาเทยี

ษัทฯ ไดที่โทรศัพ

or_relations@b

บในรายงานกา

นการเงินดังกลา

ละถือปฏิบัติสมํ่

บัญชีที่ถือปฏบิั

ระมัดระวังในก

มายใหคณะกร

น และความเห็

ในรายงานประจ

รายงานการเงิน

อได 

ดเผยขอมูลและ

วามเปนจริง คร

การเงินที่แทจริ

ขอบังคับที่เกี่ยว

กทรัพยแหงประ

หลักทรัพยและต

ลงทุนผานชองท

กลงทุน และนกั

ารของบริษัทฯ 

นาํเสนอขอมูลแ

งผลการดําเนินง

หการตอนรับนัก

จัดแถลงขาวแก

(Press Rele

ารสนเทศตางๆ 
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งานประจําไตร
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 ผูสนใจสามา

02 694 6744 โท

บริษัทฯ และบ

มมาตรฐานกา
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บริษัทฯ จัด
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เขาถึงขอมูล

ตรงกับความ

สาธารณะแล

หลักทรัพยข
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  ไมใชขอมูล
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ยการที่เกี่ยวโยง

มูลรายการที่เกี่ย

ษทัฯ ไดนําระบ
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ณะกรรมการ
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- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

- 

กาํหนด 



(2) คา

2.

 

 

2.2

 

(3) กา

o 
o 
o 

 

(4) ขอ

- ไ
 

(5) นโ

าตอบแทนของพ

1 ในป 2553 

ประชาชนจนี

1,532,195,3

ห

เงินเดือน 

โบนัส 

2 คาตอบแทน

เงินสมทบกอ

พนักงานของ

อินโดนีเซีย 

บริษัทฯ ไดส
 

ห

เงินสมท

ารเปล่ียนแปลง

ในป 2553  

ในป 2552  

ในป 2551  

อพิพาทดานแรง

ไมมี – 

โยบายการพัฒน

บริษัทฯ ใหก

จัดการ (Ma

Technology

and Healt

สูงสุด อันจ

มาตรฐานสา

พนักงาน    

คาตอบแทนทีเ่

น และในส

378.06 บาท  

หนวย : บาท 

รวม 

นอื่น  

องทุนสํารองเลี้

งบริษัทฯ แล

ไดสะสมเงินเข

สมทบเงินเขากอ

หนวย : บาท 

ทบกองทุนเลี้ยง

จํานวนพนักงา

มีพนักงานลาอ

มีพนักงานลาอ

มีพนักงานลาอ

งงานที่สําคัญใน

นาบุคลากร 

การสงเสริมและ

anagement) 

y)  ระบบคุณภ

th) ทั้งนี้เพื่อให

จะสงผลใหบุคล

ากล (Internati

เปนตัวเงินของพ

สาธารณรัฐอินโ

ยงชีพ ป 2553 

ละบริษัทยอย 

ากองทุนสํารอง

องทุนสํารองเลี้ย

ชีพ 

นของบริษัทฯ ใ

ออก 149 คน  แ

ออก 125 คน  แ

ออก 247 คน  แ

นรอบระยะเวล

ะสนับสนุนบุคล

  เทคนิคในก

ภาพ (Quality) 

หบุคลากรของบ

ลากรของบริษทั

onal Standard

พนักงานของบ ิ

ดนีเซีย ปร

ป 2553 

1,036,896,94

495,298,42

1,532,195,37

 

ทั้งในประเทศ

งเล้ียงชีพรอยล

ยงชีพใหแกพนั

ป 2553 

24,177,57

ในรอบระยะเวล

และมีการรับพนั

และมีการรับพนั

และมีการรับพนั

า 3 ปที่ผานมา

ลากรทุกระดับใ

การปฏิบัติงาน 

ส่ิงแวดลอม (E

บริษัทฯ มีควา

ทฯ กาวสูควา

dization)  ตอไป

ริษัทฯ และบริษ

ระกอบดวยเงิน

48.11 

29.95 

78.06 

ไทย ในสาธา

ะ 6 ของเงินเดื

นกังาน เปนจําน

72.52 

ลา 3 ปที่ผานม

นกังานใหม 124

นกังานใหม 255

นกังานใหม 300

า 

ใหไดรับการพฒั

 (Technical) 

Environment) 

มรู ความสาม

ามเปนมืออาชีพ

ป 

ษัทยอย ทั้งในป

เดือนและโบนสั

ป 2

797,55

673,39

1,470,94

ารณรัฐประชาช

ดอืน และบริษทั

นวนทั้งส้ิน 24,1

ป 2

21,17

า 

4 คน 

5 คน 

0 คน 

ฒนาในทุกๆ ดา

  เทคโนโลยี

ความปลอดภัย

มารถในการปฏบิ

พ (Professio

ประเทศไทย ใน

ส เปนเงินจ

2552 

56,258.17  

93,210.12  

49,468.29  

ชนจีน และใน

ทฯ สมทบอีกรอ

77,572.52  บา

2552 

75,103.71  

าน ทั้งเรื่องการ

ยีสารสนเทศ (

ยและอาชีวอนา

บัติงานใหเกิดป

onal) และกา
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นสาธารณรัฐ

จํานวนทั้งส้ิน  

นสาธารณรัฐ

อยละ 6 โดย

าท 

รบริหาร การ

(Information 

ามัย (Safety 

ประสิทธิภาพ

วสูความเปน



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10

11

 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ

จัดสรรงบปร

การสงพนักง

พัฒนาภายใ

จัดใหมีการอ

สปริต (Ban

จัดใหมี Com

ความสามาร

จัดทําแผน 

ดวยวิธี One

จัดทําแผนพั

จัดใหมี Car

งานของบุคล

จัดใหมีการฝ

ความเจริญก

จัดใหมีการฝ

สอดคลองกั

ใหการสงเสริ

0.  สนับสนุนให

เปนการเพิ่ม

. ดําเนินการสํ
ตางๆ ที่เกี่ยว

 

ฯ ใหการสงเสริม

ระมาณการพัฒ

งานไปเขารับกา

ในหนวยงาน 

อบรมพัฒนา ต

pu Spirit)  

mpetency Pro

รถในการปฏิบัติ

และดําเนินการ

e-on-One Coa

พัฒนารายบุคค

reer Developm

ลากรในองคกร

ฝกอบรมดานเท

กาวหนาทางดา

ฝกอบรมและเผ

ับกฎหมายและ

ริมและสนับสนุ

หผูบริหาร และ

มศักยภาพของตั

สํารวจระดับ E

วของเพื่อเพิ่มระ

 

มและสนับสนุน

ฒนาบุคลากร เป

ารศึกษาตอ โ

ตลอดจนมีกิจก

ofile ในแตละตํ

ตงิานใหมีความ

รพัฒนาผูบริหา

aching เพื่อเตรี

ล (Individual 

ment และ Suc

ร 

ทคโนโลยีสารสน

านเทคโนโลยี 

ผยแพรขาวสารท

ะขอบังคับที่กําห

นุนบุคลากรในบ

ะพนักงาน แบง

ตวัเอง และเพิ่ม

mployee Eng

ะดับ Employe

นการพัฒนาบคุ

ปนเงิน 5% ขอ

โดยการสนับสน

กรรมเพ่ือสงเสริ

าแหนงงาน เพื่

มเปนมืออาชีพ 

ารในทุกระดับ ใ

รยมพรอมกับคว

Development

ccession Plann

นเทศ (Inform

ทางดานคุณภา

หนดไว และรอง

บริษัทฯ ศึกษาแ

งปนประสบการ

ประสิทธิภาพก

gagement ขอ

ee Engageme

คลากรในดานต

องเงินเดือนรวม

นุนของบริษัทฯ

รมใหบุคลากรใน

อเปนแนวทางใ

 รองรับความเจ

ในลักษณะโปร

วามตองการขอ

t Plan: IDP) ให

ning  เพื่อใหพน

mation Techno

าพ ส่ิงแวดลอ

งรับกับระบบคุ

และเรียนรูเรื่องต

รณและความรูผ

การทํางาน  

องพนักงาน แล

nt 

างๆ ดังนี้ 

มทั้งบริษัทฯ ซึง่

 การฝกอบรม

นบริษัทฯ แสด

ในการพัฒนาบุ

จริญกาวหนาขอ

รแกรมตอเนื่อง 

องธุรกิจตามแผ

หกับพนักงานระ

นักงานมีความ

ology) เพื่อรอ

อม ความปลอ

ณภาพมาตรฐา

ตางๆ ดวยตนเอ

ผาน Knowled

ละดําเนินการป

งเปนงบประมา

มภายในบริษัท

ดงออกซึ่งคานิย

บุคลากรของบรษิ

องบริษัทฯ 

 รวมทั้งการพฒั

นการเติบโตขอ

ะดับผูจัดการฝา

เจริญกาวหนาใ

องรับระบบสารส

ดภัยและอาชีว

าน 

อง ผานระบบ E

dge Sharing 

ปรับปรุง พัฒน
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าณทั้งในเรื่อง

ฯ และการ

ยมรวมบานปู 

ษัทฯ ใหมีขีด

ฒนาผูบริหาร

องบริษัท 

ายขึ้นไป 

ในหนาที่การ

สนเทศ และ

วอนามัย ให

E-Training  

Sessionเพื่อ

นางานในสวน



 
สํา

ทุกครั้ง เพื่อใ

ไดชี้แจงและ

ในป 2553 

ตรวจสอบภ

ดวยกฎบัตร

ดูแลระบบก

ตรวจสอบตา

การควบคุม

ทรัพยากร ก

ความถูกตอง

คณะกรรมก

 
1. องคกร

1.1 
1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 


าหรับป 2553 

ใหความเห็นเกี

ะรายงานสรุปผ

มีการประชุม

ายใน คณะกร

คณะกรรมการ

ารบริหารความ

ามความเสี่ยงสํ

ภายในมีความ

การดูแลรักษาท

งเชื่อถือได รวม

ารบริษัทฯ มีคว

รและสภาพแว
บริษัทฯ สงเสริ

คณะกรรมการ

ประจําปที่ชัดเ

อยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ปรับป

เพื่อใหกรรมกา

บาล  รวมทั้งขอ

การจัดการโคร

องคกรที่ชัดเจน

อยางมีประสิท

บริษัทฯ มีการจ

จัดซื้อ การบริห

สอดคลองตาม

บริษัทฯ มุงเนน

ลักษณะงาน ห

รับผิดชอบในแ

มีการบริหารทร

ฝกอบรม การ

พนักงานวาเปน

คณะกรรมการ

กี่ยวกับความเพี

ลการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

รรมการตรวจสอ

ตรวจสอบที่สํา

มเส่ียง การเสน

สําคัญ (Risk B

มเพียงพอเหมา

ทรัพยสิน การป

มทั้งการปฏิบัตติ

วามเห็นตอระบ

วดลอมการคว
มและสนับสนนุ

รบริษัทฯ กํากับ

เจน วัดผลได ร

กอใหเกิดวิสัยท

ปรุงและสื่อสาร

าร ผูบริหารแล

อพึงปฏิบัติที่ด ี

รงสรางขององค

น มีการกําหน

ธิภาพ  

จัดทํานโยบาย

หารงานบุคคล

มเปาหมายองค

นการจัดการบุ

หนาที่ ระดับค

แตละตําแหนงง

รัพยากรบุคคล 

รเล่ือนตําแหนง

นไปอยางสมเห

9.   ก

บริษัทฯ มีการป

พียงพอและควา

บภายในสําหรับ

รตรวจสอบรวม

อบไดปฏิบัติหน

คัญ (Audit Co

นอแตงตั้งผูสอบ

Based Audit) ก

ะสมกับการดํา

ปองกัน หรือลด

ตามกฎหมาย ร

บบการควบคุมภ

วบคุม 
นใหเกิดสภาพแ

บดูแลบริษัทฯ โ

รวมทั้งไดปรับป

ทัศนและแผนก

คูมือจริยธรรมธ

ะพนักงาน มีจ

  นําไปสูการดํา

คกรอยางเหมาะ

นดอํานาจการอ

และระเบียบวิธี

ล และการบริห

กร 

คคลากรที่เปน

ความรู ความส

านอยางเหมาะ

 ทั้งในเรื่องการ

ง การเลื่อนขั้น

หตุสมผล 

การควบคุมภ

ประชุมรวม 18 

ามเหมาะสมขอ

ับป 2552 ใหค

ม 8 ครั้ง เปน

นาที่ตามขอบเ

ommittee Cha

บบัญชี การกําก

การสอบทานก

าเนินธุรกิจ มีป

ดความผิดพลา

ระเบียบ ขอบังค

ภายในเชนเดียว

แวดลอมของกา

โดยฝายบริหา

ปรุงกระบวนก

ลยุทธที่เหมาะส

ธุรกิจของบริษัท

รรยาบรรณ มีอ

าเนินธุรกิจที่มีคุ

ะสม มีสายการบ

นุมัติตามระดับ

ธีปฏิบัติงานเปน

หารทั่วไปที่รัดก

นระบบ ไดกําหน

สามารถ ทักษะ

ะสม  

รสรรหาบุคคลา

นเงินเดือน รวม

ภายใน 

 ครั้ง โดยมีคณ

องระบบการคว

ณะกรรมการบ

นการประชุมรวม

ขตที่คณะกรรม

rter) ไดแก กา

กับดูแลงานตรว

ารประเมินระบ

ประสิทธิผลประ

าด ความเสียห

คับที่เกี่ยวของกั

วกับคณะกรรม

ารควบคุมภายใ

รของทุกหนวย

ารกําหนดเปา

สมตอสภาพธุร

ทฯ (Code of 

อุดมการณ ปฏิบ

ณคาตอสังคมแ

บังคับบัญชาแล

บตําแหนง เพื่อ

นลายลักษณอั

กุม เพื่อใหพ

นดคุณลักษณ

ะ ที่ชัดเจน  ตล

กรใหเหมาะสม

มทั้งมีการวิเคร

ณะกรรมการตร

วบคุมภายใน ซึ

บริษัทรับทราบเ

มกับผูบริหาร ผ

มการบริษัทฯ ม

รสอบทานรายง

วจสอบภายใน

บบการควบคุมภ

ะสิทธิภาพในก

หาย ระบบบัญชี

กับการดําเนินธุร

มการตรวจสอบ

ในที่ดี ดังนี้ 

ยงานกําหนดเป

หมายทางธุรกิ

รกิจ 

f Conduct) แ

บัติตนตามหลัก

และประเทศชา

ละความสัมพนั

อชวยใหฝายบริ

ักษร ทั้งในดาน

พนักงานใชเปน

ะเฉพาะตําแห

ลอดจนมอบหม

มกับตําแหนง ก

าะหถึงการใหสิ

รวจสอบเขารวม

ซึ่งคณะกรรมกา

ม่ือวันที่ 22 มก

ผูสอบบัญชี แล

มอบหมายตาม

งานทางการเงิน

น โดยการสอบท

ภายใน เพื่อมุง

การดําเนินงาน 

ชีและรายงานท

รกิจของบริษัทฯ

 สรุปสาระสําคั

ปาหมายธุรกิจแ

กิจและการวาง

กพนักงานทุกค

กการและนโยบ

าติ 

นธระหวางหนวย

ริหารสามารถดํ

นการเงินและก

นแนวทางในก

นง (Job D

มายอํานาจหนา

การพัฒนาบุคล

ส่ิงจูงใจหรือผล
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มประชุมดวย

ารตรวจสอบ

กราคม 2553 

ละสํานักงาน

มขอบังคับวา

น  การกํากับ

ทานแผนการ

เนนใหระบบ

 และการใช

ทางการเงินมี

ฯ  

คญั ดังนี้ 

และแผนงาน

แผนกลยุทธ

คนสม่ําเสมอ 

บายบรรษัทภิ

ยงานภายใน

ดําเนินงานได

ารบัญชี การ

การปฏิบัติให

Description) 

าที่และความ

ลากรและการ

ตอบแทนแก



2. การดาํ

• วฒั

 

เสริมส

ความสํ

ในความ

จริยธรร

(Innova

สามารถ

รวมบา

และ ใน

IQ-I C

สรางสร

ความสํ

• กา

 

of Co

ปฏิบัติง

และส่ิง

ครอบค

ทัศนคติ

ขาวสาร

Story” 

และแน

ตระหนั
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างจากเปาหมา

ากนี้ไดนําระบบ

วาการดําเนินง

มรวม 8 ครั้ง  

ายที่กําหนดไว

ทบตอองคกร ใ

เส่ียงที่สําคัญท

รรมการบริษัทเ

ารติดตามการดํ

บริษัทฯ จัดใ

นวยงานตางๆ 

จนมีการตรวจส

แปลง สํานักงา

ของบริษัทฯ แล

อเปนการปฏบิั

ธุรกิจที่เติบโตแล

อื้อเปนประโยช

ดาํเนินงานในระ

ารประชุมคณะ

ณาและติดตาม

าย จะมีมติให

 KPI มาใชในก

านบรรลุตามเ

เพื่อพิจารณาแ

ว (Check and

ในสวนของกา

ทุกไตรมาส รา

ปนประจําทุกป

ดาํเนินงานในระ

ใหมีการแบงแย

มีระบบการคว

สอบใหเกิดการ

านตรวจสอบภา

ละบริษัทในเครื

บัติตามกลไกกา

 

ละเปนไปตามต

นในการตัดสิน

ะดับบริหาร  

ะกรรมการบริษั

มผลการดําเนิน

หฝายบริหารดํา

การติดตามผลก

ปาหมายและแ

และติดตามฐาน

d Balance) มี

รรายงานคณะ

ายงานสรุปผล

ป    

ะดับปฏิบัติการ 

ยกหนาที่ในหน

วบคุมการปฏิบั

ถวงดุลและคว

ายในมีอิสระใน

รือ และรายงาน

รดูแลกิจการที่ไ

ตามมาตรฐานบ

นใจทางธุรกิจสํา

ษัทฯ ระหวางป 2

นงานของฝายบ

าเนินการแกไข

การบริหารและ

แผนธุรกิจที่กํา

นะการเงินและ

มีการสอบทาน

ะกรรมการตรวจ

ลการตรวจสอ

  

นวยงานตางๆ มี

บัติงานและติด

ามโปรงใส  เ

นการตรวจสอบ

นผลการตรวจส

ไดมาตรฐานแล

บัญชีสากล (IF

าหรับผูบริหารข

2553 รวม 18 

บริหารใหเปนไ

ขและรายงาน

ปฏิบัติงานของ

าหนดไว      ใน

ะผลการดําเนิน

ระบบการควบ

จสอบไดรายงา

อบ และรายงา

มีการปรับปรุงข

ตามการดําเนิ

พื่อใหสอดคลอ

บ  กําหนดแผน

สอบตอฝายบริ

ละสรางความเชื

FRS) เพิ่มความ

องบริษัทฯ  

ครั้ง มีการประช

ไปตามเปาหมา

ความคืบหนา

งฝายบริหารแล

นป 2553 คณะ

นงาน มีการกําก

คุมภายใน ใหข

านผลการสอบ

านการสอบทา

ขั้นตอน ระบบ 

นนงานอยางชัด

องกับการเติบโ

นการตรวจสอบ

ริหารและคณะ

ชื่อม่ันในการดาํ

มม่ันใจในความ

ชุมผูบริหารอย

าย หากผลกา

ตอคณะกรรม

ละพนักงานทุกร

ะกรรมการตรว

กับดูแลการปฏิ

ขอเสนอแนะสํา

ทานงบการเงิน

านการควบคุม

 ระเบียบ วิธีกา

ดเจนสามารถต

ตของธุรกิจและ

ที่ครอบคลุมกา

กรรมการตรวจ

าเนินธุรกิจ  
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ม ถูกตองของ

างสม่ําเสมอ

รดําเนินงาน

มการบริษัทฯ   

ระดับ เพื่อให

วจสอบมีการ

ฏิบัติงานตาม

าคัญที่อาจมี

น การบริหาร

มภายในตอ

ารปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบได 

ะเศรษฐกิจที่

ารปฏิบัติงาน

จสอบทุกไตร

 



 

10.1 รายก

 

 ชื่อบริษั
ประเภท

1 บริษัท น้ํ
จํากัด 
(ผลิตแล
น้ําตาลแ
กากน้ําต

2 บริษัท ที
แคปตอล
(บริษัทเพื

3 บริษัท รว
อุตสาหก
(ผลิตแล
น้ําตาลแ
กากน้ําต

4 บริษัท แ
คอรปอเร
(ตัวแทน
สงออกน้ํ

 

การบุคคลที่มี

ษัท /  
ทธุรกิจ 
นา้ตาลมิตรผล 

ะจําหนาย
และ
ตาล) 

1
  
2
  
3

เอ็มอี  
ล จํากัด 
พื่อการลงทุน) 

1
  
2
  
3

 

วมเกษตรกร 
กรรม จํากัด 
ะจําหนาย
และ
ตาล) 

1
  
2
3
  
  
 
 

ปซิฟก ชูการ 
รช่ัน จํากัด 
นําเขา- 
น้าํตาล) 

1
  
2
3
  
 

ผลประโยชนร

ลักษณะ

)  เปนผูถือหุนรา
    ถือหุนรอยละ 2
2)  มีผูถือหุนใหญ
    ซ่ึงเปนกลุมเดีย
3)  มีกรรมการรวม

1. นายวิฑูร
2. นายชนนิ
3. นายวีระ

)  เปนผูถือหุนรา
    ถือหุนรอยละ 2
2)  มีผูถือหุนใหญ
    ซ่ึงเปนกลุมเดีย
3)  มีกรรมการรวม

1. นายวิฑูรย 
2. นายชนินท 
3. นายเมธี เอื้
4. นายองอาจ
5. นายสวัสดิภ
6. นายวีระเจต

)  เปนผูถือหุนขอ
    รอยละ 0.65 ข
2)  มีผูถือหุนใหญ
3)  มีกรรมการรวม
      1. นายวิฑูรย
      2. นายวีระเจ

)  เปนผูถือหุนขอ
    รอยละ 0.25 ข
2)  มีผูถือหุนใหญ
3)  ไมมีกรรมการร
        

 

10.   

รวม 

ความสัมพันธ 

ยใหญของบริษัท
2.96 ของทุนชําระ
 คือ ตระกูลวองกุ
ยวกันกับบริษัทฯ 
มกัน 3 ทาน คือ 
รย วองกุศลกิจ 
นท วองกุศลกิจ 
เจตน วองกุศลกจิ

ยใหญของบริษัทฯ
2.25 ของทุนชําระ
 คือ ตระกูลวองกุ
ยวกันกับบริษัทฯ  
มกัน 6 ทาน คือ 
วองกุศลกิจ 
 วองกุศลกิจ 
้ออภิญญกุล 
จ เอื้ออภิญญกุล 
ภาพ กันทาธรรม 
ตน  วองกุศลกิจ 

องบริษัทฯ โดยถือ
ของทุนชําระแลว 
 คือ บจ.น้ําตาลมิ
มกัน 2 ทาน คือ  
 วองกุศลกิจ 
ตน วองกุศลกิจ 

องบริษัทฯ โดยถือ
ของทุนชําระแลว 
 คือ บจ.น้ําตาลมิ
รวมกัน  

 รายการระห

ฯ โดย  
ะแลว 
กศุลกิจ  

จ 

ณ วันที
1. บจ.
 

ฯ โดย   
ะแลว  
ศลกิจ   
   

ณ วันที
1. ตร
2. ตร
3. บจ
4. ตร
5. ตร
6. ตร

หุน 

มติรผล 

ณ วันที
บจ.น้าํ
 

หุน 

มติรผล 

ณ วันที
บจ.น้าํ
 

หวางกัน 

รายชื่อผูถือหุนร

ที่ 31 ธันวาคม 25
น้ําตาลมิตรสยาม

ที่ 31 ธันวาคม 25
ระกูลวองกุศลกิจ 
ระกูลเอื้ออภิญญก
จ.ยูฟนเวส           
ระกูลกันทาธรรม  
ระกูลกาญจนกําเนิ
ระกูลพุทธพงษศิริ

ที่ 31 ธันวาคม 25
าตาลมิตรผล       

ที่ 31 ธันวาคม 25
าตาลมิตรผล       

รายใหญ 

553 
ม         99.99% 

553 
          54.23% 
กุล       24.16% 
          10.50%  
             3.17% 
นดิ        0.58% 
พร        0.63% 

553 
          87.56% 

553 
          62.50% 

รายชื่อคณ

1.  นายวิฑูรย    
2.  นายอิสระ     
3.  นายชนินท    
4.  นายบรรเทิง  
5.  นายชูศักดิ์    
6.  นายผดุง       
7.  นายทวีวัฒน 
8.  พญ.ลักษมี   
9. นายกฤษฎา  
10. นายวีระเจต
11. ร.ศ.ดร.จีรเด
 

 
1. นายสุนทร    ว
2. นายวิฑูรย    ว
3. นายชนินท    
4. นายเมธี        
5. นายองอาจ    
6. นายสวัสดิภาพ
7. นายประจวบ 
8. นายวีระเจตน
9. นส. จินตนา ก
10. นายบรรเจิด

1. นายวิฑูรย   ว
2. นายอิสระ    ว
3. นายบรรเทิง  
4. นส. ชญาวดี 
5. นายทวีวัฒน 
6. นส. จินตนา  
7. นายสุขกาญจ
8. นายกฤษฎา  
9. นายวีระเจตน
 

1. นายอิสระ    ว
2. นายจิรศักด  
3. นายกฤษฎา  
4.นายคนอง    ศ
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ณะกรรมการ 

  วองกุศลกิจ 
  วองกุศลกิจ 
  วองกุศลกิจ 
  วองกุศลกิจ 
  วองกุศลกิจ 
  เตชะศรินทร 
  ทวีปยมาภรณ 
  วองกุศลกิจ 
 มณเฑียรวิเชียรฉ
ตน   วองกุศลกิจ 
ดช    อูสวัสดิ 

วองกุศลกิจ 
วองกุศลกิจ 
วองกุศลกิจ 
เอื้ออภิญญกุล 
 เอื้ออภิญญกุล 
พ กันทาธรรม 
 ตรีนิกร 
น วองกุศลกิจ 
กาญจนกําเนิด 
ด  วองกุศลกิจ 

วองกุศลกิจ 
วองกุศลกิจ 
 วองกุศลกิจ 
 ชัยอนันต 
  ทวีปยมาภรณ 
 กาญจนกําเนิด 
จน  วัธนเวคิน 
 มณเฑียรวิเชียรฉ
น  วองกุศลกิจ 

วองกุศลกิจ 
  วองกุศลกิจ 
 มณเฑียรวิเชียรฉ
ศักดิ์เพ็ชร 

ฉาย 

ฉาย 

ฉาย 



 ชื่อบริษั
ประเภท

5 บริษัท น้ํ
ภูเวียง จํ
(ผลิตแล
น้ําตาลแ
กากน้ําต

6 บริษัท ยู
(Holdin
Compa

7 บริษัท น้ํ
มิตรกาฬ
(ผลิตแล
น้ําตาลแ
กากน้ําต
 

* บุคคลที่เกีย่

ษัท /  
ทธุรกิจ 
นา้ตาลมิตร    
ากัด 
ละจําหนาย
และ 
ตาล) 

1
  
2
  
3
 

ฟนเวส จํากัด 
g 

any) 

1
  
2
  
3

นา้ตาล 
ฬสินธุ จํากัด 
ะจําหนาย
และ 
ตาล) 

1
  
2
  
3

ยวของ ผูบริหาร 

ลักษณะ

)  เปนผูถือหุนขอ
    รอยละ 0.23 ข
2)  มีผูถือหุนใหญ
    อุตสาหกรรมฯ 
3)  ไมมีกรรมการร

)  เปนผูถือหุนขอ
    รอยละ 0.24 ข
2)  มีผูถือหุนใหญ
    ซ่ึงเปนกลุมเดีย
3)  มีกรรมการรวม

1. นายวิฑูรย ว
2. นายชนินท 
3. นายเมธี    
4. นายองอาจ
5. นายสวัสดิภ
6.นายวีระเจต

)  เปนผูถือหุนขอ
    รอยละ 0.18 ข
2)  มีผูถือหุนใหญ
    อุตสาหกรรม 
3)  มีกรรมการรวม

1. นายวิฑูรย 
 

ผูมีอํานาจควบค

ความสัมพันธ 

องบริษัทฯ โดยถือ
ของทุนชําระแลว 
 คือ บจ.รวมเกษต
  
รวมกันทาน 

 
องบริษัทฯ โดยถือ
ของทุนชําระแลว 
 คือ ตระกูลวองกุ
ยวกันกับบริษัทฯ  
มกัน 6 ทาน คือ 
วองกุศลกิจ 
 วองกุศลกิจ 
เอื้ออภิญญกุล 
จ  เอื้ออภิญญกุล 
ภาพ  กันทาธรรม 
ตน  วองกุศลกิจ 

 
 

องบริษัทฯ โดยถือ
ของทุนชําระแลว 
 คือ บจ.รวมเกษต

มกัน 1 ทาน คือ  
วองกุศลกิจ 

คุมในบริษัทฯ บริ

หุน 

ตรกร 

ณ วันที
1. รวม

หุน 

กศุลกิจ  
 

 

ณ วันที
1. บจ.

หุน 

ตรกร 

ณ วันที
บจ.รว
 

ริษัทยอย และบริ

รายชื่อผูถือหุน

ที่ 31 ธันวาคม 25
มเกษตรกรอุตสาห

 

ที่ 31 ธันวาคม 25
ทีเอ็มอี แคปตอล

 

ที่ 31 ธันวาคม 25
มเกษตรกรอุตสา

ริษัทรวม ปรากฏ

นรายใหญ 

553 
หกรรม  99.99% 

553 
ล            100.00%

553 
หกรรม  99.99% 

ฏในเอกสารแนบ

รายชื่อค

1. นายอสิระ 
2. นายบรรเทิ
3.นายกฤษฎา
 

% 
1. นายสุนทร
2. นายวิฑูรย
3. นายชนินท
4. นายเมธี   
5. นายองอาจ
6. นายสวัสดิ
7. นายประจว
8. นายวีระเจ
9. น.ส.จินตน
10.นายบรรเจิ

 
1. นายวฑิูรย 
2. นายอสิระ  
3. นายบรรเทิ
4. นายทววีฒั
5. นส. จินตน
6. นายสุขกาญ
7. นส. ชญาว
8.นายกฤษฎา
 
 

บ 2 
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คณะกรรมการ 

  วองกุศลกิจ 
ง  วองกุศลกิจ 
า มณเฑียรวิเชียรฉ

 

ร วองกุศลกิจ 
 วองกุศลกิจ 
ท วองกุศลกิจ 
 เอื้ออภิญญกุล 
จ  เอื้ออภิญญกุล
ภาพ  กันทาธรรม
วบ    ตรีนิกร 
จตน   วองกุศลกิจ
นา   กาญจนกําเนิ
จิด  วองกุศลกิจ 

 

  วองกศุลกิจ 
  วองกุศลกิจ 
ง  วองกุศลกิจ 

ฒน ทวีปยมาภรณ 
า กาญจนกําเนิด 
ญจน วัธนเวคิน 
ดี ชัยอนันต 
า มณเฑียรวิเชียรฉ

ฉาย 

 
ม 

 
นดิ   

ฉาย 



รายการระห

ขายและอัตร

ในหมายเหต

 
o รา

 

บริษัท บานป

1.   บริษัทฯ ท

• ป 25

2.   บริษัทฯ ท

ดังนี้ 

• ณ 31

ลานบ

 

3.  รายการระ

บริษัทฯ ใ

สัญญาใช

บวกรอยล

บริษัทฯ มี

• ณ 3

• ป 25

• ป 25

• ป 25

 

4.   รายการร

      บริษัทฯ ใ

ของตั๋วสัญ

ถัวเฉลี่ยบ

      บริษัทฯ 

จํากัด ดัง

• ณ 3

• ป 25

• ณ 3

 

 
 

วางกันอื่นๆ ขอ

ราดอกเบี้ยที่ใช

ตุประกอบงบกา

ยการระหวางกิ

ปู จาํกัด (มหาช

ทํารายการระหว

53 มีเงินทดรอง

ทํารายการระหว

1 ธันวาคม 2553

บาท 

ะหวางกันกับ บริ

ใหเงินกูยมืแก บริ

ชเงิน  โดยคํานวณ

ละ 0.5  ตอป  

มีรายการระหวาง

31 ธันวาคม 255

553 มีดอกเบีย้รั

553 มีรายไดกา

553 มีเงินทดรอง

ระหวางกันกับ บ ิ

ใหเงนิกูยืมแก บ

ญญาใชเงิน    โด

บวกรอยละ  2  ต

มีรายการระหว

นี ้

31 ธันวาคม 255

553  มีดอกเบี้ยร

31 ธันวาคม 255

องบริษัทฯ กับ

ช   โดยที่บริษัท

ารเงินขอ 10 

กิจการที่เกี่ยวขอ

รายการระหวา

ชน) 

างกันกับ บริษัท

จายที่เกี่ยวของก

างกันกับ บริษัท

3 มีรายไดคา Ma

ริษัท บานปู มินเ

ริษัท บานปู มินเ

ณอัตราดอกเบีย้

งกันกับบริษัท บ

53  มียอดเงินกูจํ

รับจํานวน 622.8

รใหบริการลางถ

งจายที่เกี่ยวของ

ริษัท บีพี โอเวอร

บริษัท บีพี โอเวอ

ดยคํานวณอัตรา

ตอป 

างกันกับบริษัท 

53  มียอดเงินกูจํ

รับจํานวน 183.8

53 มียอดเงินทดร

 

บริษัทยอย บริ

ฯ มีรายการระห

องกันโดยมีลักษ

างกัน 

ท เหมอืงเชียงมวน

กัน จํานวน 0.19

ท บานปู อินเตอร

anagement fee

เนอรัล จํากัด 

เนอรัล จํากดั   ใ

ยจากตนทุนของเ

านป ูมินเนอรัล 

จํานวน  55,945.

80 ลานบาท 

ถานหินจํานวน 5

งกัน จํานวน 1.2

รซสี ดีเวลลอปเม

อรซสี ดีเวลลอปเ

าดอกเบีย้จากตน

บีพี โอเวอรซสี

จํานวน 197 ลาน

84 ลานบาท 

รองจายจํานวน 

ริษัทรวม และบ

หวางกันกับบริษ

ษณะความสัมพ

น จํากัด ดังนี้ 

9 ลานบาท 

รเนชั่นแนล จํากัด

e   จํานวน 30 

ในรูปของตั๋ว

เงินที่กูมาถัวเฉลี

 จํากัด ดังนี ้

93 ลานบาท 

58.45 ลานบาท 

23 ลานบาท 

มนทจํากดั 

เมนท จํากัด ในรู

นทุนของเงินที่กูม

ส ดีเวลลอปเมน

นเหรียญสหรัฐ 

  226.86 ลานบา

บริษัทที่เกี่ยวขอ

ษัทยอย บริษทั

พันธ ดังนี้  

บริ

 

บริษัท เหมื

ัด   บริษัท บา

จํากัด 

 

ลีย่

 

บริษัท บา

รูป

มา

นท 

าท 

บริษัท บีพี

เมนท จํากั

องกัน รวมทั้งน

ทรวม และบริษัท

ริษัทที่เกี่ยวของ

มืองเชยีงมวน จํา

นป ูอินเตอรเนชั่

นป ูมินเนอรัล จํ

พี โอเวอรซีส ดีเว

กดั 

นโยบายการกําห

ทที่เกี่ยวของกัน

ง มูล

 

ากัด 

ชั่นแนล 

 

จํากัด 

ลลอป

ลาน
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หนดราคาซื้อ
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0.19 

ลานบาท 

30.00 

ลานบาท 

56,628.41 

 ลานบาท 

  

197 

นเหรียญสหรัฐ 

และ  410.70 

ลานบาท 



5.  รายการระ

บริษัทฯ มี

• รายไ

6.  รายการระ

บริษัทฯ มี

• ณ 3

7.   รายการร

บริษัทฯ มี

• ณ 3

8.  รายการระ

บริษัทฯ มี

ดังนี้  

• ณ 3

• ป 25

9.  รายการระ

บริษัทฯ ใ

สัญญาใช

เฉลี่ยบวก

บริษัทฯ มี

• ณ 3

• ยอด

• ป 25

• รายไ

10.  รายการร

บริษัทฯ มี

Ltd. ดังนี้

• ป 25

• ณ 31

11.  รายการร

       บริษัทฯ 

• ณ 31

12. รายการร

      บริษัทฯ มี

• ณ 31

 

ะหวางกันกับ Ba

มีรายการระหวาง

ไดคา Managem

ะหวางกันกับ PT

มีรายการระหวาง

31 ธันวาคม 255

ระหวางกันกับ P

มีรายการระหวาง

31 ธันวาคม 255

ะหวางกันกับ PT

มีรายการระหวาง

31 ธันวาคม 255

553  รายไดคา M

ะหวางกันกับบริษ

ใหเงินกูยมืแก บริ

ชเงิน  โดยคํานวณ

กรอยละ 2 ตอป 

มีรายการระหวาง

31 ธันวาคม 255

ดเงินทดรองจายจ

553  มีดอกเบี้ยร

ไดคา Managem

ระหวางกันกับ B

มีรายการระหวาง

น้  

53 มีดอกเบีย้รับ

1 ธันวาคม 2553

ระหวางกันกับ P

 มีรายการระหวา

1 ธันวาคม 2553

ระหวางกันกับ P

มีรายการระหวา

1 ธันวาคม 2553

รายการระหวา

anpu Singapor

งกันกับ Banpu 

ment fee  จํานว

T. Jorong Baru

งกันกับ PT. Jor

53  มียอดเงินทด

T. Kitadin 

งกันกับ PT. Kita

53  มียอดเงินทด

T.Indo Tamban

งกันกับ PT.Indo

53 มียอดเงินทดร

Management f

ษัท บานปู เพาเ

ริษัท บานปู เพา

ณอัตราดอกเบีย้

 

งกันกับ บริษัท บ

53  มียอดเงินกูจํ

จํานวน  173.71

รับจํานวน 71.84

ment fee  จํานว

Banpu Minerals

งกันกับ  Banpu

บจํานวน 71.89 

3  มียอดเงินทดร

PT. Trubaindo C

างกันกับ  PT. Tr

3  มียอดเงินทดร

T. Indominco M

งกันกับ  PT. Ind

3  มียอดเงินทดร

 

างกัน 

re Pte. Ltd. 

 Singapore Pte

วน 1.25 ลานบา

tama Greston 

rong Barutama

ดรองจายจํานวน

adin ดังนี ้

ดรองจายจํานวน

ngraya Megah 

o Tambangray

รองจายจํานวน 

fee  จํานวน 1,0

วอร จํากัด 

เวอร จํากัด  ใน

ยจากตนทุนของเ

บานป ูเพาเวอร จ

จํานวน 1,212.93

 ลานบาท 

4 ลานบาท และ

วน 50 ลานบาท 

s (Singapore) P

u Minerals (Sing

ลานบาท 

รองจายจํานวน  

Coal Minging 

rubaindo Coal 

รองจายจํานวน  

Mandiri  

dominco Mand

รองจายจํานวน  

e. Ltd. ดังนี้  

าท 

 Greston  ดังนี้ 

น  0.08 ลานบาท

น  0.35 ลานบาท

 Tbk 

a Megah Tbk 

 0.46 ลานบาท 

53.36 ลานบาท

รูปของตั๋ว

เงินที่กูมาถัว

จํากัด ดังนี้  

3 ลานบาท และ 

ะ 

 

Pte. Ltd. 

gapore) Pte. 

 449.29 ลานบา

 Mining ดังนี้  

 0.12 ลานบาท 

diri  ดังนี ้ 

 0.30 ลานบาท 

บริ

Banpu Si

  

ท 

PT. Joron

ท 

PT. Kitad

ท 

PT.Indo T

Tbk 

 

บริษัท บา

าท 

Banpu M

Pte. Ltd. 

 

 

 

PT. Truba

 

 

PT. Indom

 

ริษัทที่เกี่ยวของ

ngapore Pte. L

ng Barutama G

in 

Tambangraya M

นป ูเพาเวอร จํา

Minerals (Sing

aindo Coal Min

minco Mandiri 

ง มูล

Ltd. 

Greston 

Megah 

 

ากัด 

gapore) 

ning 
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 1.25  

ลานบาท 

0.08

ลานบาท

0.35  

ลานบาท 

1,053.82  

ลานบาท 

 

1,508.48  

ลานบาท 

 

   521.18 

ลานบาท

0.12 

      ลานบาท 

0.30 

ลานบาท 



13. ระหวางกั

บริษัทฯ มี

• ณ 31

 

14. ระหวางกั

บริษัทฯ มี

• ณ 31

 

15. ระหวางกั

บริษัทฯ มี

ดังนี้  

• ณ 31

 

16. ระหวางกั

บริษัทฯ มี

จํากัด ดัง

• ณ 31

 

17. ระหวางกั

      บริษัทฯ มี

• ณ 31

 

18. ระหวางกั

      บริษัทฯ มี

• ณ 31

 

19. ระหวางกั

      บริษัทฯ มี

 ดังนี้  

• ณ 31

 

 
 

กนักบับริษัท PT.

มีรายการระหวาง

1 ธันวาคม 2553

กนักบั Banpu In

มีรายการระหวาง

1 ธันวาคม 2553

กนักบั บริษัท บา

มีรายการระหวาง

1 ธันวาคม 2553

กนักบั บริษัท ไบ

มีรายการระหวาง

นี้  

1 ธันวาคม 2553

กนักบั บริษัท ปร

มีรายการระหวา

1 ธันวาคม 2553

กนักบั บริษัท มิต

มีรายการระหวา

1 ธันวาคม 2553

กนักบั บริษัท เพ

มีรายการระหวา

1 ธันวาคม 2553

รายการระหวา

. Bharinto Ekat

งกันกับ PT. Bha

3  มียอดเงินทดร

nvestment (Chi

งกันกับ Banpu 

3  มียอดเงินทดร

านปูพลังงานใหม

งกันกับ บริษัท บ

3  มียอดเงินทดร

โอฟูเอลเดเวลอป

งกันกับ บริษัท ไ

3  มียอดเงินทดร

ระจวบพลังงานล

งกันกับบริษัท ป

3  มียอดเงินทดร

ตรภาพพลังงานล

งกันกับ บริษัท มิ

3  มียอดเงินทดร

ชรเกษมพลังงาน

งกันกับ บริษัท เ

3  มียอดเงินทดร

 

างกัน 

tama 

arinto Ekatama

รองจายจํานวน  

ina) Ltd. 

 Investment (C

รองจายจํานวน  

ม โฮลด้ิงส จํากัด

บานปูพลังงานให

รองจายจํานวน  

ปเมนท โฮลด้ิง จ

ไบโอฟูเอลเดเวล

รองจายจํานวน  

ลม จํากัด 

ประจวบพลังงาน

รองจายจํานวน  

ลม จํากัด 

มิตรภาพพลังงา

รองจายจํานวน  

นลม จาํกัด 

เพชรเกษมพลังง

รองจายจํานวน  

a  ดังนี้  

 0.06 ลานบาท 

hina) Ltd.ดังนี้  

 1.11 ลานบาท 

ด 

หม โฮลด้ิงส จาํก

 0.29 ลานบาท 

จํากัด 

อปเมนท โฮลด้ิง

 0.18 ลานบาท 

นลม จํากัด ดังนี้ 

 0.06 ลานบาท 

นลม จาํกัด ดังนี้

 0.06 ลานบาท 

งานลม จํากัด 

 0.06 ลานบาท 

บริ

 

PT. Bhari

 

 

Banpu In

Ltd. 

กัด

 

บริษัท บา

ด้ิงส จํากัด

ง 

 

บริษัท ไบโ

โฮลด้ิง จํา

  

 

บริษัท ประ

จํากัด 

 

นี้  

 

บริษัท มิต

จํากัด 

 

 

บริษัท เพช

จํากัด 

 

ริษัทที่เกี่ยวของ

nto Ekatama 

vestment (Chin

นปูพลงังานใหม

ด 

โอฟูเอลเดเวลอป

กัด 

ะจวบพลังงานล

 

รภาพพลังงานล

 

ชรเกษมพลังงาน

 

ง มูล

na) 

ม โฮล

ปเมนท 

ม 

ลม 

นลม 
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0.06 

ลานบาท 

1.11 

ลานบาท 

0.29 

ลานบาท 

0.18 

ลานบาท 

0.06 

ลานบาท 

0.06 

ลานบาท 

0.06 

ลานบาท 



บริษัท บานปู

1.  ระหวางกั

     บริษัท บา

ของตั๋วสัญ

มาถัวเฉลี่

บริษัท บา

ศิลามณี จ

• ณ 31

• ป 25

2.  ระหวางกั

บริษัท บ

จํากัด ใน

ของเงินที่

บริษัท บา

มวน จํากั

• ณ 31

• ป 25

3.  รายการร

บริษัท บา

แนล จํากั

ของเงินกู

บริษัท บา

บานปู อนิ

• ณ 31

• ป 25

4. ระหวางกัน

บริษัท บา

(Singapo

มาถัวเฉลี่

บริษัท บา

Minerals

• ณ 31

สหรัฐ

• ป 25

 

 

ป ูมินเนอรัล จํากั

ันกับบริษัท ศิลา

านป ูมินเนอรัล จํ

ญญาใชเงิน     โ

ลีย่บวกรอยละ 0

านป ูมินเนอรัล จ

จํากัด ดังนี้  

1 ธันวาคม 2553

53  มีดอกเบี้ยจ

ันกบับริษัท เหมื

บานปู มินเนอรลั

นรูปของต๋ัวสัญญ

กูมาถัวเฉลี่ยบว

านป ูมินเนอรัล จ

กดั ดังนี ้

1 ธันวาคม 2553

53  มีดอกเบี้ยรับ

ะหวางกันกับ บ ิ

านป ูมินเนอรัล จ

กดั ในรูปต๋ัวสัญญ

ยืมมาถวัเฉลี่ยบ

านป ูมินเนอรัล จ

นเตอรเนชั่นแนล

1 ธันวาคม 2553

53  มีดอกเบี้ยจ

นกับ Banpu Min

านป ูมินเนอรัล จ

ore) Pte. Ltd. โด

ลีย่บวก รอยละ 2

านป ูมินเนอรัล จ

 (Singapore) P

1 ธันวาคม 2553

ฐ 

53  มีดอกเบี้ยรับ

รายการระหวา

ัด  

ามณี จาํกัด  

จํากัด มีเงินกูยืม

ดยคํานวณอัตรา

.5 ตอป 

จํากัด มีเงนิกูยืม

3  มีเงินกูยืมจาํน

ายจํานวน 0.81

องเชยีงมวน จํา

ล จํากัด ใหเงิน

ญาใชเงิน  โดย

กรอยละ 0.5  ต

จํากัด มีรายการ

3  มียอดเงินกูจํา

ับจํานวน 5.92 ล

ริษัท บานปู อินเ

จํากัด มีเงนิกูยืม

ญาใชเงิน โดยคํา

บวก รอยละ 0.5 

จํากัด มีเงนิกูยืม

ล จํากัด ดังนี้ 

3 มีเงินกูยืมจําน

ายจํานวน 1.25

nerals (Singap

จํากัด มีเงนิใหกูยื

ดยคํานวณอัตรา

2.0 ตอป  

จํากัด มีเงนิใหกูยื

Pte. Ltd. ดังนี้ 

3 มียอดเงินใหกูยื

ับ 324.06 ลานบ

างกัน 

จากบรษัิท  ศิลา

าดอกเบีย้จากตน

มและดอกเบีย้จา

นวน 81 ลานบาท

 ลานบาท 

กัด  

นกูยืมแก บริษัท

ยคํานวณอตัราด

อป  

ระหวางกันกับบ

านวน 140 ลานบ

ลานบาท  

เตอรเนชั่นแนล จ

มจาก บริษัท บาน

านวณอัตราดอก

ตอป  

มและดอกเบีย้จา

วน 247 ลานบา

5 ลานบาท        

pore) Pte. Ltd. 

ยมืแก Banpu M

าดอกเบีย้จากตน

ยมืและดอกเบี้ย

ยมืจํานวน 1,62

บาท 

ามณ ีจํากัด ในรู

นทุนของเงินที่กู

ายจาก บริษัท  

ท 

ท เหมืองเชยีงมว

ดอกเบี้ยจากตนท

บริษัท เหมืองเชีย

บาท 

จํากัด   

นป ูอินเตอรเนชั่น

กเบีย้จากตนทนุ

ายจาก บริษัท 

าท 

Minerals 

นทุนของเงินกูยืม

รับจาก Banpu 

4.46 ลานเหรียญ

บริ

 

ป

บริษัท ศิล

 

วน 

ทุน

ยง

บริษัท เหมื

ัน

บริษัท บา

จํากัด 

ม

 

ญ

Banpu M

Pte. Ltd. 
 

ริษัทที่เกี่ยวของ

ามณี จาํกัด  

มืองเชยีงมวน จํา

นป ูอินเตอรเนชั่

inerals (Singap

ง มูล

 

 

ากัด 

ชั่นแนล 

pore) 

ลาน

 

หนา 118 

คารายการ 
 

81.81 

ลานบาท 

145.92 

 ลานบาท 

  

248.25 

ลานบาท 

1,624.46  

นเหรียญสหรัฐ   

และ 324.06 

ลานบาท 



5. ระหวางกัน

    บริษัท บา

Ltd. 

รอยละ 2

     บริษัท บา

Australia

• ณ 31

สหรัฐ

• ป 25

 

6.  รายการระ

บริษัท บ

จํากัด ใน

ของเงินที่

บริษัท บา

ศิลามณีหิ

• ณ 31

• ป 25

 

7.  รายการระ

บริษัท 

Develop

ดอกเบีย้จ

บริษัท บา

Develop

• ณ 31

ลานเ

• ป 25

 

 
 

นกับ Banpu Au

นปู มินเนอรัล จ

โดยคํานวณอัตร

.0 ตอป  

านป ู มินเนอรัล 

a CO.Pty Ltd. ดั

1 ธันวาคม 2553

ฐ 

53  มีดอกเบี้ยรับ

ะหวางกันกับบริษ

บานป ู มินเนอรลั

นรูปของตั๋วสัญญ

กูมาถัวเฉลี่ยบว

านป ูมินเนอรัล จ

หินออน จํากัด ดั

1 ธันวาคม 2553

53  มีดอกเบี้ยจ

ะหวางกันกับ BP

บานป ู มินเนอ

ment Co., Ltd

จากตนทนุของเงิ

านป ูมินเนอรัล จ

ment Co., Ltd 

1 ธันวาคม 2553

เหรียญสหรัฐ) 

53  มีดอกเบี้ยรับ

รายการระหวา

stralia CO.Pty 

จํากัด มีเงินใหกู

ราดอกเบีย้จากต

 จํากดั มีเงินให

ดังนี้ 

3 มียอดเงินใหกูยื

ับจํานวน 0.08 ล

ษัท  ศิลามณีหิน

ล จํากัด มีเงินกู

ญาใชเงิน  โดย

กรอยละ 0.5 ตอ

จํากัด มีเงนิกูยมื

ังนี้  

3   มีเงินกูยืมจาํน

ายจํานวน 0.33

P Overseas De

อรัล จาํกัด 

d ในรูปของตั๋วส

งนิที่กูมาถวัเฉลีย่

จํากัด มีรายการ

ดังนี้ 

3  มียอดเงินกูจํา

ับจํานวน 329.4

 

างกัน 

 Ltd 

ยืมแก Banpu A

ตนทุนของเงินกูยื

หกูยืมและดอกเบี

ยมืจํานวน 0.75

ลานบาท 

นออน จํากัด 

กูยืมจากบรษัิท 

ยคํานวณอตัราด

อป 

มและดอกเบีย้จา

นวน 32.93 ลาน

3 ลานบาท 

evelopment Co

ใหเงินกูยมืแก 

สัญญาใชเงิน  

ยบวกรอยละ 0.5

ระหวางกันกับ B

านวน 8,101.70 

48 ลานบาท 

Australia CO.P

ยมืมาถัวเฉลีย่บว

บี้ยรับจาก Banp

 ลานเหรียญ

 ศิลามณีหนิออ

ดอกเบี้ยจากตนท

ายจาก บริษัท  

นบาท 

o., Ltd 

BP Overse

โดยคํานวณอัต

5  ตอป     

BP Overseas 

 ลานบาท( 270 

บริ

Pty 

วก 

pu 

Banpu Au

อน 

ทุน

  บริษัท ศิลา

 

as 

รา

 

BP Overs

Co., Ltd 

ริษัทที่เกี่ยวของ

ustralia Co.Pty 

ามณหีินออน จํา

seas Developm

ง มูล

y Ltd. 

ลาน

ากัด 

ment 

ลาน
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คารายการ 
 

0.75 

นเหรียญสหรัฐ   

 และ 0.08 

ลานบาท 

33.26 

ลานบาท 

329.48 

ลานบาท 

 และ 270 

นเหรียญสหรัฐ   

 



10.2 ความ
ในกร

เกี่ยว

โดยค

 มาต
ในกร

บุคค

ปฏบิั

ปฏบิั

บุคค

10.3  นโยบ
- ไมมี

 

มจําเปนและค
รณีที่บริษัทฯ เข

วของ และ/หรือ

คํานึงถึงผลประ

รการหรือขั้นต
รณีที่บริษัทฯ เข

ลภายนอก  แ

บัติตามหลักเกณ

บัติการของบรษิั

ลภายนอก โดย

บายหรือแนวโ
มี - 

ความสมเหตุส
ขาทําสัญญาใด

อบุคคลภายนอ

ะโยชนของบรษิั

ตอนการอนุมั
ขาทําสัญญาใด

และ/หรือบุคคล

ณฑของประกาศ

ษทัจดทะเบียนใน

ยกรรมการหรือ

โนมการทํารา

 

สมผลของราย
ดๆ ก็ตาม หรือมี

อก บริษัทฯ จะ

ษทัฯ เปนหลัก 

ัติการทํารายก
ดๆ ก็ตาม หรือ

ลที่อาจมีความข

ศคณะกรรมกา

นรายการที่เกี่ย

พนักงานที่มีสว

ยการระหวาง

การระหวางกั
มีการทํารายกา

ะพิจารณาถึงค

การระหวางกนั
มีการทํารายกา

ขัดแยง เพื่อปร

รตลาดหลักทรั

วโยงกัน แ

วนไดเสียในราย

งกันในอนาคต

นั 
ารระหวางกันกบั

วามจําเปนและ

น 
ารระหวางกันกับ

ระโยชนของบรษิ

รัพยแหงประเทศ

และใหมีราคาแ

ยการนั้นจะตอง

ต 

บบริษัทฯ  บริษ

ะความเหมาะส

ับบริษัทยอย บ

ษัทฯ คณะกรร

ศไทย เรื่อง

และเงื่อนไข 

งไมมีสวนในกา

ษัทยอย บริษัทร

สมในการเขาทาํ

บริษัทรวม บริษั

รมการบริษัทกาํ

งการเปดเผยขอ

เสมือนการทํ

รพิจารณาอนมัุ

 

หนา 120 

รวม บริษัทที่

าสัญญานั้นๆ  

ษทัที่เกี่ยวของ 

าหนดใหตอง

อมูลและการ

ทาํรายการกับ

มัติ 



 

11.1 ขอมู

 (1)  
o 

o 

o 

 

มลูทางการเงนิ

สรุปรายงานก
งบดุลรวมและ

งบแสดงการเป

งบกระแสเงินส

บานปู จํากัด (

ผูรับผิดชอบตอ

เอบีเอเอส จําก

ผลการตรวจสอ

ผูสอบบัญชีรับ

วางแผนและป

สาระสําคัญหรื

การเปดเผยขอ

รายการทางกา

แสดงรายการที

เกณฑอยางเห

ผูสอบบัญชีรับ

การเงินเฉพาะบ

กระแสเงินสดร

บริษัทยอย แล

รับรองทั่วไป 

11

นโดยสรุป 

การสอบบัญชี
งบดุลเฉพาะบริ

ปล่ียนแปลงในส

สดรวม และงบ

(มหาชน) และบ

อความถูกตองแ

กัด ซึ่งเปนผูสอ

อบของผูสอบบั

อนุญาตไดปฏบิ

ฏิบัติงานเพื่อให

รือไม การตร

อมูลในงบการเงิ

ารเงินที่เปนสาร

ที่นําเสนอในงบ

มาะสมในการแ

อนุญาตเห็นวา

บริษัท  ณ วันท

รวมและกระแส

ะของเฉพาะบริ

1. ฐานะการ

 
ริษัท ณ วันที่ 3

สวนของผูถือหุน

กระแสเงินสดเ

บริษัทยอย และ

และครบถวนขอ

อบบัญชีรับอนญุ

บัญชี 

บัติงานตรวจสอ

หไดความเชื่อมั

รวจสอบรวมถึง

งินการประเมินค

ระสําคัญซึ่งผูบริ

บการเงินโดยรวม

แสดงความเห็น

า งบการเงินรวม

ที่ 31 ธันวาคม

เงินสดเฉพาะบ

ริษัท บานปู จาํ

เงินและผลก

31 ธันวาคม  25

นรวมและงบแส

เฉพาะบริษัท สํ

ะของเฉพาะบริ

องขอมูลในงบก

ญาต เปนผูรับ

อบตามมาตรฐ

ม่ันอยางมีเหตุผ

งการใชวิธีการท

ความเหมาะสม

ริหารเปนผูจัดทํ

มผูสอบบัญชีรับ

นของผูสอบบญั

มและงบการเงิน

ม 2553 ผลการ

บริษัทสําหรับปสิ

ากัด (มหาชน) โ

การดําเนินงา

553 งบกําไรขา

สดงการเปลี่ยน

สําหรับปส้ินสุดว

ษัท บานปู จําก

การเงินเหลานี้ 

ผิดชอบในการ

านการสอบบัญ

ลวางบการเงนิ

ทดสอบหลักฐาน

มของหลักการบั

ทาํขึ้น ตลอด

บอนุญาตเชื่อว

ญชีรับอนุญาต 

นเฉพาะบริษัทข

รดําเนินงานรวม

ส้ินสุดวันเดียวก

โดยถูกตองตาม

าน 

ดทุนรวมและง

นแปลงในสวนข

วันที่ 31 ธันวา

กัด  (มหาชน) 

  สวนบริษัท 

แสดงความเหน็

ญชีที่รับรองทั่วไ

นแสดงขอมูลทีข่ั

นประกอบรายก

บัญชีที่กิจการใช

จนการประเมนิ

าการตรวจสอบ

ขางตนนี้แสดงฐ

มและผลการดาํ

กันของบริษัท บ

มที่ควรในสาระ

บกําไรขาดทุน

องผูถือหุนเฉพ

าคม ของแตละ

 ซึ่งผูบริหารขอ

 ไพรซวอเตอรเ

นตองบการเงิน

ไป ซึ่งกํา

ขัดตอขอเท็จจริง

การทั้งที่เปนจาํ

ชและประมาณ

นถึงความเหมา

บดังกลาว ใหข

ฐานะการเงินรว

าเนินงานเฉพาะ

บานปู จํากัด (ม

ะสําคัญตามหลั

 

หนา 121 

เฉพาะบริษัท 

าะบริษัท  

ะปของบริษัท 

องกิจการเปน

เฮาสคูเปอรส 

ดังกลาวจาก

าหนดใหตอง

งอันเปน

านวนเงินและ

ณการเกี่ยวกับ

ะสมของการ

ขอสรุปที่เปน

วมและฐานะ

ะบริษัท และ

มหาชน) และ

ักการบัญชีที่



(2)  งบการ

 
 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมนุ
เงินสดและราย
ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้กิจการที
เงินปนผลคาง
เงินทดรองจาย
เงินใหกูยืมระย
สินคาคงเหลอื
อะไหลและวสั
สินทรัพยหมนุ

รวมสิ
 
สินทรัพยไมหม
เงินใหกูยืมแก
เงินใหกูยืมระย
เงินใหกูยืมระย
เงินลงทุนในบ ิ
เงินลงทุนอื่น  
ที่ดิน อาคารแ
สินทรัพยไมหม
คาใชจายใน
สิทธิในเหมื
โครงการระ
สินทรัพยไม

รวมสิ
 
รวมสินทรัพย 
 

 

หมายเหตุ:  

  

รเงินรวม 

นเวียน 
ยการเทียบเทาเงนิ
– สุทธิ 
ที่เกี่ยวของกัน 
งรับจากกิจการที่เกี
ยแกกิจการที่เกี่ยว
ยะสัน้แกกิจกรรม
อ – สุทธิ 
สดุเครื่องจักร 
นเวียนอื่น 
นทรัพยหมุนเวียน

มุนเวยีน 
พนักงาน 
ยะยาวแกกิจการที
ยะยาวแกบริษัทอื
ริษัทยอยและสวน
 – สุทธิ 
และอุปกรณ  – สทุ
มุนเวยีนอื่น 
นการเปดหนาดิน
องถานหิน - สุทธิ
หวางการพัฒนา 
มหมุนเวยีนอื่น 
นทรัพยไมหมนุเวี

 

- เพื่อประกอบใ

ธันวาคม  255

บ

ณ วันที่ 3

นสด 

กี่ยวของกัน 
วของ 
รวมคา 

น 

ที่เกี่ยวของกัน 
อื่น 
นไดเสียในกิจการ

ทธ ิ

รอตัดบัญชี - สุทธิ
ธ 
 

วียน 

นการอานงบการ

53”  

บริษัท บานปู 

1 ธันวาคม  2

รรวมคา 

ธิ 

1

1

เงินรวม โดยควรอ

จํากัด (มหาช
งบดุล 

2553  2552 แล

ป 2553 
จํานวนเงิน อ

ร
 
 

16,979,739 
6,898,206 

16,280 
5,755,010 

239,915 
370,791 

4,117,905 
1,117,082 
6,959,077 

42,454,005 
 
 

16,948 
- 

4,501 
33,587,292 

440,243 
40,858,723 

 
14,928,524 
59,361,777 

405,460 
1,540,914 

51,144,382 
 

93,598,387 1
 

อานคูกับ “งบการ

น) และบริษทั

ละ  2551  (ตร

อัตรา 
อยละ 

จําน

 
 

8.77 21,05
3.56 5,38
0.01 3
2.97 5,30
0.12 
0.19 
2.13 2,75
0.58 60
3.59 2,20

21.93 37,6
 
 

0.01 
- 

0.00 29
17.35 29,60

0.23 8,06
21.10 17,79

 
7.71 3,60

30.66 1,32
0.21 2,37
0.80 73

78.07 63,80
 

100.00 101,4
 

รเงินรวมและงบกา

ทยอย 

รวจสอบแลว)

ป 2552 
นวนเงิน อัตรา 

รอยละ
 
  

50,427 20.7
89,211 5.3
14,089 0.3
02,218 5.2

21 0.0
- 

51,772 2.7
02,460 0.5
03,102 2.1
13,300 37.0

 
 

16,429 0.0
360 0.0

97,782 0.3
03,851 33.0
62,137 9.0
92,441 19.8

 
06,403 4.0
21,096 1.4
72,854 2.6
30,116 0.8
03,469 62.9

 
16,769 100.0

 

ารเงินเฉพาะบริษัท

) 
ห

ป 25
 
ะ 

จํานวนเงิ

 

76 12,849,68
31 6,028,65
31 321,66
23 3,889,86
00 2

- 640,41
71 1,651,03
59 402,76

7 1,813,32
09 27,597,42

 
 

02 14,16
00 
33 298,01
04 26,372,75
00 9,528,37
86 17,579,88

 
03 3,626,26
47 1,469,23
65 2,153,43
81 947,68
91 61,989,81

 
00 89,587,24

 

ัทฯ สําหรับปสิ้นสุ
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หนวย: พันบาท 

551 
น อัตรา 

รอยละ 
  
  

82 14.38 
54 6.73 
67 0.36 
66 4.34 
21 0.00 

4 0.72 
32 1.84 
68 0.45 
24 2.02 
28 30.81 

  
  

65 0.02 
- - 
9 0.33 

53 29.44 
72 10.64 
85 19.62 

  
68 4.05 
30 1.64 
33 2.40 
87 1.06 

2 69.19 
  

40 100.00 
  

สดุวันที่ 31 



 
 

หนี้สินและสว
หนี้สินหมุนเวยี
เงินกูยืมระยะ
เจาหนี้การคา 
สวนของเงินกู
สวนของหุนกูที
หนี้สินหมุนเวยี
คาเปดหนา
ดอกเบี้ยคา
คาภาคหลว
ภาษีเงินไดค
ประมาณกา
สํารองคาใช
หนี้สินหมนุ

รวมห
 
หนี้สินไมหมุ
เงินกูยืมระยะ
เงินกูยืมระยะ
หุนกู – สุทธ ิ
ประมาณการห
สํารองคาใชจา
หนี้สินสัญญา
หนี้สินอื่น 

รวมห
 

รวมหนี้สิน 
 
 

วนของผูถือหุน 
ยน 
สั้นจากสถาบันกา
 
ยืมระยะยาวที่ถึง
ที่ถึงกาํหนดไถถอ
ยนอืน่ 
าดินและคาขนถาน
างจาย 
วงคางจาย 
คางจาย 
ารหนี้สินจากการซื
ชจายผลประโยชน
นเวียนอืน่ 
หนี้สินหมุนเวียน 

นเวยีน 
ยาวจากบริษัทอืน่
ยาว - สุทธิ 

หนี้สินจากการซ้ือ
ายผลประโยชนพ
ขายถานหินรอตัด

หนี้สินไมหมุนเวียน

บ

ณ วันที่ 3

ารเงิน 

กําหนดชําระในห
นในหนึง่ป-สุทธิ 

นหินคางจาย 

ซ้ือเงินลงทุน 
นพนักงาน 

น 

อเงินลงทุน 
นักงานจากการเก
ดจําหนาย 

น 

 

บริษัท บานปู 

31 ธันวาคม 2

หนึ่งป-สุทธ ิ

กษียณอายุ 

จํากัด (มหาช
งบดุล 

553  2552 แล

ป 255
จํานวนเงิน 

 
 

1,387,375 
3,067,690 
2,782,421 
1,500,000 

 
2,821,118 

343,521 
599,931 
755,891 

 
2,232,374 
8,183,292 

23,673,613 
 
 

25,500 
76,152,714 

8,780,454 
- 

621,000 
13,076,332 

1,555,087 
100,211,087 

 
123,884,700 

น) และบริษทั

ละ  2551  (ตร

3 
อัตรา 
รอยละ 

จํ

 
 

0.72 1
1.58 1
1.44 2
0.77 3

 
1.46 2
0.18 
0.31 2
0.39 2

 
1.15 
4.23 4

12.23 22
 
 

0.01 
39.34 12

4.54 10
- 

0.32 
6.75 
0.80 

51.76 23
 

63.99 45

ทยอย 

รวจสอบแลว)

ป 2552 
จํานวนเงิน อั

รอ
 
 

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

 
2,982,599 2

105,966 0
2,028,984 2
2,812,410 2

481,449 
 

0

4,546,668 4
2,094,070 24

 
 

2,146,063 11
0,273,953 10

- 
601,724 0

349,322 0
3,371,062 23

 
5,465,132 44

 
ห

ป
อตัรา 
ยละ 

จํานวน

 
 

1.66 4,767
1.53 1,518
2.56 5,174
3.25 1,300

 
2.94 2,029
0.10 118
2.00 2,020
2.77 2,944
0.47 

4.48 4,834
4.66 24,708

 
 

1.98 10,546
0.13 7,284

- 1,133
0.59 362

0.34 17
3.04 19,344

 
4.83 44,053

 

หนา 123 

หนวย: พันบาท 

ป 2551 
นเงิน อัตรา 

รอยละ 
  
  

,687 5.32 
,562 1.70 
,672 5.78 
,000 1.45 

  
,212 2.27 
,575 0.13 
,457 2.26 
,309 3.29 

  

,996 5.40 
,470 27.58 

  
  

,696 11.77 
,860 8.13 
,005 1.26 
,226 0.40 

,947 0.02 
,734 21.59 

  
,204 49.17 



 
 

สวนของผูถอื
ทุนเรือนหุน 
ทุนจดทะเบี
หุนสามญั

ทุนที่ออกแล
สวนเกินมูลคา
       สวนเกินจ
การเปลี่ยนแป
ความตองก

ผลตางจากกา
กําไรสะสม 
จัดสรรแลว
สํารองต

ยังไมไดจัด
รวมสวนของผู
สวนของผูถือห
รวมสวนของผู
รวมหนี้สินและ

 

อหุน 

บียน 
ญ 354,050,479 
ละเรียกชําระแลว 
าหุน 
จากการลดสัดสวน
ปลงมูลคายุติธรรม
การของตลาดประ
ารแปลงคางบการ

  
ามกฎหมาย 
สรร 
ผูถือหุนบริษัทใหญ
หุนสวนนอย 
ผูถือหุน 
ะสวนของผูถือหุน

บ

ณ วันที่ 3

มูลคาหุนละ 10 บ
 

นการลงทุนในบริ
มสําหรับหลักทรัพ
ะเภทเผื่อขาย 
รเงินของบริษัทใน

ญ 

น 

 

บริษัท บานปู 

31 ธันวาคม 2

บาท 

ษัทยอย 
ยหุนทุนใน

ตางประเทศ 

จํากัด (มหาช
งบดุล 

553  2552 แล

ป 255
จํานวนเงิน 

 
 
 

3,540,505 
2,717,479 
5,058,329 
6,760,098 
(137,595) 

(3,867,944) 
 
 

1,869,661 
48,576,649 
60,976,677 

8,737,010 
69,713,687 

193,598,387 
 

น) และบริษทั

ละ  2551  (ตร

3 
อัตรา 
รอยละ 

จํ

 
 
 
 3

1.40 2
2.61 5
3.49 7

(0.07) 4

(2.00) (2,
 
 

0.97 1
25.09 29
31.50 48

4.51 7
36.01 55

100.00 101

ทยอย 

รวจสอบแลว)

ป 2552 
จํานวนเงิน อั

รอ
 
 
 

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

,843,582) (2
 
 

1,422,367 1
9,950,695 29
8,429,101 47
7,522,536 7
5,951,637 55
1,416,769 100

 
ห

ป
อตัรา 
ยละ 

จํานวน

 
 
 
 3,540

2.68 2,717
4.99 5,058
7.56 7,667
4.39 6,013

2.80) (1,683,9
 
 

1.40 1,055
9.53 19,659
7.75 40,486
7.42 5,047
5.17 45,534
.00 89,587

 

หนา 124 

หนวย: พันบาท 

ป 2551 
นเงิน อัตรา 

รอยละ 
  
  
  

,505  
,479 3.03 
,329 5.65 
,014 8.56 
,034 6.71 

988) (1.88) 
  
  

,400 1.18 
,697 21.94 
,965 45.19 
,071 5.63 
,036 50.83 
,240   100.00 



 
 

 
รายไดจากกา
ตนทุนขาย 
กําไรขั้นตน 
คาใชจายในก
คาใชจายในก
คาภาคหลวง 
กําไร(ขาดทุน)
กําไรจากกา
กําไร(ขาดทุ
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีหัก ณ 
คาบริหารจั
คาตอบแทน

    กําไร(ขาดท
กําไรจาการ
กําไร(ขาดทุ

คาใชจายอื่น 
    ขาดทุนจาก
     กําไร(ขาดท
กําไรจากการด
สวนแบงกําไร
กําไรกอนดอก
ดอกเบี้ยจาย 
คาใชจายทาง
ภาษีเงินได 
กําไรสุทธิสําห
(หัก) สวนที่เป
กําไรสุทธิสําห

 
กําไร(ขาดทุน)
 

สํา

รขาย 

ารขาย 
ารบริหาร 

)จากการขาย 
ารขายเงินลงทุน ใ
ทนุ)จากการทําสญั
ับจากบริษัทอื่น 
 
 ทีจายที่ขอคืนไมไ
ัดการและอื่นๆ 
นกรรมการ 
ทุน)สุทธิจากอัตรา
รจําหนายเงินทุนใ
ทนุ)จากการจําหน

กการทําสัญญาอน
ทุน)สุทธิจากอัตร
ดําเนินงาน 
ของบริษัทรวมแล
กเบี้ยจายและภาษี

การเงิน 

หรับป 
ปนของผูถือหุนสวน
หรับป 

)ตอหุนขั้นพื้นฐาน

บ

าหรับปส้ินสุด

ในหลักทรัพยเพื่อ
ญญาอนุพนัธทางก

ได 

าแลกเปลี่ยน 
ในบริษัทยอย 
นายเงินลงทุนในห

นุพันธทางการเงนิ
าแลกเปลี่ยน 

ละสวนไดเสียในกิจ
ษีเงินได 

นนอย 

น (บาท) 

บริษัท บานปู 

ดวันที่ 31 ธันว

ขาย 
การเงิน 

ลักทรพัยเผื่อขาย

น 

จการรวมคา 

จํากัด (มหาช
งบกําไรขาดท

วาคม 2553  2

ป 25
จํานวนเงนิ

65,285,315
(38,640,322

26,644,993
(4,013,103
(6,241,283
(6,925,295

9,465,312

(939,944
591,917
337,940

1,066,326
(173,122

 
11,691,829

4,085,074

186,929
26,312,26

6,116,983
32,429,244
(1,682,484

(298,840
(3,732,848
26,715,072
(1,987,350
24,727,722

91.00

น) และบริษทั
ทนุ 
552 และ  255

53 
น อัตรา 

รอยละ 
จ

  
5 73.99 5

2) (43.79) (29
3 30.20 2

3) (4.55) (2
3) (7.07) (4
5) (7.85) (6
2 10.73 1

  
4) (1.07) 
7 0.67 
0 0.38 

  
6 1.21 

2) (0.20) 
 

9 
4 

 
 

9 

 
13.25 

4.63 
 
 

0.21 
1 29.82 1
3 6.93 
4 36.75 2

4) (1.91) (1
0) (0.34) 
8) (4.23) (5
2 30.28 1

0) (2.25) (3
2 28.02 1

  
0  

  

ทยอย 

51 (ตรวจสอบ

ป 2552 
จํานวนเงิน 

รอ
 

7,865,340 8
9,991,613) (4
7,873,727 4

2,738,632) (
4,915,865) (
6,466,903) (
3,752,327 1

 
2,919,697 

486,138 
207,412 

 
146,218 

(145,037) (
 
 
 
 
 

(521,428) (
6,845,327 2
7,446,624 1
4,291,951 3

1,281,762) (
(180,642) (

5,026,878) (
7,802,669 2

3,573,536) (
4,229,133 2

 
52.36 

 

บแลว) 
ห

ป
อัตรา 
อยละ 

จํานวน

 
83.78 50,529
3.42) (28,110,
40.35 22,419
3.96) (2,683,
7.12) (3,094,
9.36) (5,536,
19.91 11,104

 80
4.23 
0.70 489
0.30 403

 (310,
0.21 415

0.21) (103,
 
 
 
 
 

0.75) 

383

(1,712,

24.39 10,751
10.78 4,945
35.17 15,697
1.86) (1,239,
0.26) (128,
7.28) (3,767,
25.77 10,561
5.17) (1,333,
20.60 9,227

 
 3
 

 

หนา 125 

หนวย: พันบาท 

ป 2551 
นเงิน อัตรา 

รอยละ 
  

9,835 88.26 
,423) (49.10) 
9,412 39.16 
,962) (4.69) 
,186) (5.40) 
,808) (9.67) 
4,456 19.40 
0,423 0.14 

  
9,653 0.86 
3,931 0.71 
,533) (0.54) 
5,447 0.73 
,015) (0.18) 
3,487 

 
 
 

,595) 

0.67 
 
 
 

(2.99) 

,254 18.78 
5,813 8.64 
7,067 27.42 
,929) (2.17) 
,382) (0.22) 
,677) (6.58) 
,079 18.45 

,413) (2.33) 
7,666 16.12 

  
33.96  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

กระแสเงินสด
กําไรสุทธิสํา
ปรับกระทบก
คาเสื่อมรา
ตัดจําหนา
ตัดจําหนา
ตัดจําหนา
คาเผื่อการ
คาเผื่อหนี้
คาเผื่อการ
ประมาณก
ดอกเบี้ยจ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายท
สวนแบงกํ
เงินปนผล
(กําไร)ขาด
กําไรจากก
(กําไร)ขาด
กําไรจากก
(กําไร)ขาด

กําไร(ขาดทนุ
 ลูกหนี้กา
 ลูกหนี้กิจ
 สินคาคงเ
 อะไหลแล
 สินทรัพย
คาใชจายใ
เจาหนี้การ
คาเปดหน
คาภาคหล
หนี้สินหมนุ

    สํารองคาใ
เงินสดสุทธิไ
    การจายด
    การจายภ
เงินสดสุทธิไ

สํา

ดจากกิจกรรมดํา
หรับปกอนภาษีเงิ
กําไรสุทธิเปนเงินส
าคาและตัดจําหน
ายอะไหลและวัสด
ายโครงการระหวา
ายที่ดิน อาคารแล
รดอยคาของคาเป
นส้งสัยจะสูญ 
รลดมูลคาของสนิ
การหนี้สินทางภา
าย 
ับ 
ทางการเงิน 
กาํไรของบริษัทรวม
รับจากบริษัทอื่น 
ดทุนจากการขายท
การขายเงินลงทุน
ดทุนจากการจําห
การขายเงินลงทุน
ดทุนสุทธิจากอัตร
น)จากการดําเนิน
รคา 
การที่เกี่ยวของกนั
เหลือ 
ละวัสดุเครื่องจักร 
หมุนเวียนอื่น 
ในการเปดหนาดิน
รคา 
นาดินและคาขนถา
ลวงคางจาย 
นเวียนอืน่ 
ใชจายผลประโยช
ดมา(ใชไป)จากกิ
ดอกเบี้ย 
ภาษีเงินได 
ดมา(ใชไป)จากกิ

บ

าหรับปส้ินสุด

เนินงาน 
งินได 
สดรับ(จาย)จากก
นายคาใชจายตัดจ
ดุเครื่องจักร 
างการพัฒนา 
ละอุปกรณ 
ปดหนาดินรอตัดบั

นคาคงเหลือตามมู
ษี 

มและสวนไดเสียใ
 
ที่ดิน อาคาร และ
นในบริษัทรวม 
นายเงินลงทุนในห
นอื่น 
ราแลกเปลี่ยนที่ยงั
งานกอนการเปลี่ย

น 

 

นรอตัดบัญชี 

านหินคางจาย 

ชนพนักงานจากก
จกรรมดําเนินงาน

จกรรมดําเนินงาน

บริษัท บานปู 

ดวันที่ 31 ธันว

การดําเนินงาน 
จาย 

บัญชี 

มลูคาที่คาดวาจะไ

ในกิจกรรมรวมคา

ะอุปกรณ 

หลักทรพัยเผื่อขา

งไมเกิดขึ้นจริง 
ยนแปลงเงินทุนห

การเกษียณอาย ุ
น 

น 

 จํากัด (มหาช
งบกระแสเงิน

วาคม 2553  2
 

ไดรับคืน 

า 

ย 

หมนุเวียน 

ชน) และบริษทั
นสด 
552 และ  255

ป 255

30,447,92

2,710,08

483,90
144,40

(30,914

1,682,48
(337,940

298,84
(6,116,983

(591,917
(2,847

(11,691,829
(4,085,074

(2,185,936
10,723,79

402,00
(14,277

(484,333
75,79

(1,957,751
1,580,63

917,74
(161,481

(1,429,053
(1,331,708

12,49
8,333,86

(1,438,147
(5,630,034

1,265,68

ทยอย 

51 (ตรวจสอบ

53 
 
 

20 22
 

82 2
- 

07 
08 

- 
4) 

 
 1

84 1
0) (
40 
3) (7,
7) (
7) 
9) 
4) 
- 

6) 
97 19
02 
7) 
3) (1,
95 (
1) (
33 
48 
1) 
3) 
8) (
94 
66 19
7) (1,
4) (6,
85 12

บแลว) 

ห
ป 2552 

 
 

,829,547 
 

,020,746 
- 
- 

209,727 
- 

(29,239) 
36,679 

,176,392 
,281,762 
207,412) 
180,642 

446,624) 
486,138) 

(2,836) 
- 

- 
48,122 

,611,368 
660,052 

3,103 
137,419) 
147,861) 
375,500) 
446,658 

34,297 
953,387 

8,527 
297,055) 
230,093 
,989,650 
284,966) 
160,983) 
,543,701 

 

หนา 126 

หนวย: พันบาท 
ป 2551 

 
 

14,328,756 
 

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) 
222,196 

(579,822) 
578,819 
(37,402) 

1,034,886 
516,873 

94,071 
10,752,214 
(1,232,411) 
(1,551,918) 

7,967,885 



 

กระแสเงินสด
เงินสดรับ(
เงินสดรับจ
เงินสดรับจ
เงินสดจาย
เงินสดจาย
เงินสดรับ(
เงินสดรับจ
เงินสดจาย
เงินสดรับจ
เงินสดรับจ
เงินสดจาย
เงินสดจาย
เงินสดรับจ
เงินสดจาย
เงินสดรับจ
สินทรัพยไ
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจ

    เงินสดรับ
เงินสดสุทธิไ
กระแสเงินสด
เงินสดรับจ
เงินสดจาย
เงินสดรับจ
เงินสดรับจ
เงินสดรับจ
เงินสดจาย
เงินสดจาย
จายเงินคืน
หนี้สินอื่น 
เงินปนผล

    เงินปนผล
    เงินสดรับ
    เงินสดจาย
เงินสดสุทธิไ
เงินสดและรา
เพิ่มขึ้นจากก
รายการปรับป
เงินสดที่ไดม
เงินสดและรา
เงินสดและรา

 

สํา

ดจากกิจกรรมลงท
(จาย)จากเงินทดร
จากเงินใหกูยืมระ
จากเงินใหกูยืมระ
ยจากเงินใหกูยืมร
ยสําหรับเงินใหกูยื
(จาย)สุทธิจากเงนิ
จากการขายเงินล
ยเพื่อซ้ือเงินลงทุน
จากการจําหนาย
จากการขายเงินล
ยเพื่อซ้ือเงินลงทุน
ยสําหรับโครงการ
จากการจําหนายโ
ยเพื่อซ้ือที่ดิน อาค
จากการขายที่ดิน
ไมหมุนเวยีนอื่น 
ับ 
จากเงินปนผลจาก
จากเงินปนผลรับ
ดมา(ใชไป)จากกิ
ดจากกิจกรรมจัด
จากเงินกูยืมธนาค
ยคืนเงินกูยืมจาก
จากเงินกูยืมจากกิ
จากเงินใหกูยืมระ
จากเงินกูยืมระยะ
ยคืนเงินกูยืมระยะ
ยสําหรับคาใชจาย
นหุนกู 
 
จาย 
ลจายของบริษัทยอ
จากการออกหุนกู
ยสําหรับคาใชจาย
ดมา(ใชไป)จากกิ
ายการเทียบเทาเงิ
การซ้ือเงินลงทุน 
ปรุงจากการแปลง
าจากการซื้อบริษั
ายการเทียบเทาเงิ
ายการเทียบเทาเงิ

บ

าหรับปส้ินสุด

ทุน 
รองจายแกกิจการ
ะยะสั้นแกบริษัทอื่
ะยะสั้นแกกจิการร
ระยะยาวแกกิจกา
ยมืระยะยาวแกบริ
นใหกูยืมแกพนักง
ลงทุนในบรษิัทยอย
นในบริษัทยอยแล
เงินลงทุนในหลักท
ลงทุนอื่น 
นอื่น 
รระหวางพัฒนา 
โครงการระหวางพ
คาร และอุปกรณ 
น อาคาร และอุปก

กเงินลงทุนอื่น 
จากบริษัทยอยแล
จกรรมลงทุน 
หาเงิน 
คาร 
ธนาคาร 
กจิการที่เกี่ยวของ
ะยะสั้นจากกิจการ
ะยาว 
ะยาว 
ยทางการเงิน 

อย 
กู 
ยทางการเงิน 
จกรรมจัดหาเงิน 
งินสดเพิ่มขึ้น(ลดล

งคาเงินตราตางป
ษทัยอย 
งินสด ณ วันตนป
งินสด ณ วันปลาย

บริษัท บานปู 

ดวันที่ 31 ธันว

รที่เกี่ยวของกัน 
อืน่ 
รวมคา 
ารรวมคา 
ริษัทอื่น 
งาน  
ยและบริษัทรวมค
ะสวนไดเสีย ในกิ
ทรัพยเผื่อขาย 

พัฒนา 
 
กรณ 

ละกิจการรวมคา 

งกัน 
รอื่นแกบริษัทอื่น 

 
ลง)สุทธ ิ

ประเทศ 

 
ยป 

 จํากัด (มหาช
งบกระแสเงิน

วาคม 2553  2
 

คา 
กจิกรรมรวมคา 

ชน) และบริษทั
นสด 
552 และ  255

(7

(

(4

(1

(1

(

(
(

4
(

ทยอย 

51 (ตรวจสอบ

ป 2553 
 
 

(239,894) 
364,340 

- 
(520,000) 

813,159 
(519) 

11,923,933 
71,739,496) 

7,172,454 
- 
- 

(981,499) 
2,328,895 

(3,440,025) 
96,355 
65,995 

591,816 
591,917 

3,347,414 
49,625,155) 

 
11,311,018 
3,462,445) 

 
25,500 

68,225,952 
3,629,714) 

- 
(3,300,000) 

100,172 
(4,347,966) 
(1,311,520) 

- 
(578,916) 

43,032,081 
(5,327,389) 

- 
937,509 
319,192 

21,050,427 
16,979,739 

บแลว) 

ห
ป 2552 

 
 

- 
- 

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) 

 
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 
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หนวย: พันบาท 
ป 2551 

 
 

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) 

 
15,882,359 

(14,111,963) 
317,963 

12,221,360 
(2,273,415) 

- 
(1,400,00) 

(43,916) 
(3,135,535) 
(1,080,667) 

- 
(29,373) 

6,346,813 
(1,568,348) 

943,117 
170,565 

13,304,348 
12,849,682 



(3)  อั

 

อัตราสวนส

อัตราสว

อัตราสว

อัตราสว

อัตราสว

ระยะเว

อัตราสว

ระยะเว

อัตราสว

ระยะเว

Cash C
 
อัตราสวนแ

อัตรากาํ

อัตรากาํ

อัตรากาํ

อัตราสว

อัตรากาํ

อัตราผล
 
อัตราสวนแ

อัตราผล

อัตราผล

อัตราหม
 
อัตราสวนวิ

อัตราสว

อัตราสว

อัตราสว

อัตรากา

 

อัตราสวนทางก

สภาพคลอง (Liqu

วนสภาพคลอง 

วนสภาพคลองหม

วนสภาพคลองกร

วนหมุนเวียนลูกห

ลาเก็บหนี้เฉลี่ย 

วนหมุนเวียนสินค

ลาขายสินคาเฉลี่

วนหมุนเวียนเจาห

ลาชําระหนี้ 

Cycle 

แสดงความสามา

าไรขั้นตน 

าไรจากการดําเนนิ

าไรอื่น 

วนเงินสดตอการท

าไรสุทธิ 

ลตอบแทนผูถือหุน

แสดงประสิทธิภา

ลตอบแทนจากสนิ

ลตอบแทนจากสนิ

มุนของสินทรัพย 

วเิคราะหนโยบาย

วนหนี้สินตอสวนข

วนหนี้สินสุทธิตอส

วนความสามารถ

ารจายเงินปนผล 

การเงิน 

บ
สําหรับ

uidity ratio) 

มุนเร็ว 

ระแสเงินสด 

หนี้การคา 

คาคงเหลือ 

ย 

หนี้ 

ารถในการหากาํ

นงาน 

ทํากําไร 

น 

าพในการดําเนิน

นทรัพย 

นทรัพยถาวร 

ยทางการเงิน (F

ของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน 

ชําระดอกเบี้ย 

บริษัท บานปู 
บปส้ินสุดวันที่ 

าไร (Profitability 

นงาน (Efficiency

Financial ratio) 

 
จํากัด (มหาช
 31 ธันวาคม 

 
 

 

(เทา) 

(เทา) 

(เทา) 

(เทา) 

(วัน) 

(เทา) 

(วัน) 

(เทา) 

(วัน) 

(วัน) 
 

 ratio) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 
 

y ratio) 

(%) 

(%) 

(เทา) 
 

(เทา) 

(เทา) 

(เทา) 

(%) 

 

น) และบริษทั
 2553  2552 

ทยอย 
และ  2551 

ป 2553 
 
 

1.79 

1.15 

0.36 

10.35 

34.79 

11.25 

32.00 

16.73 

21.52 

45.27 
 

40.81 

49.86 

20.50 

0.26 

30.11 

39.35 
 

16.76 

93.56 

0.56 
 

1.78 

1.06 

10.71 

17.58 

 

ป 2552 
 
 

1.70 

1.36 

0.85 

9.60 

37.49 

13.62 

26.42 

19.53 

18.43 

45.49 
 

48.17 

37.61 

6.10 

0.92 

23.09 

28.04 
 

14.90 

91.88 

0.65 
 

0.81 

0.16 

21.03 

24.70 

 

 

หนา 128 

ป 2551 
 
 

1.12 

0.91 

0.59 

10.09 

35.68 

16.05 

22.42 

22.87 

15.74 

42.36 
 

44.37 

28.02 

3.39 

0.76 

17.64 

21.96 
 

11.93 

69.40 

0.68 
 

0.97 

0.36 

10.98 

33.98 

 



11.2 คําอ
ผลกา

31 ธั
 

1. 

 

ธิบายและการ
ารดําเนินงานสํ

ันวาคม 2553  

งบกําไรขาดท
ธันวาคม 255
1.1 รายไดจ

เปนรอย

เพิ่มขึน้

 รา

กา

- 

- 

- 

 รา

ขา

 รา

 ปริ

23

แล

ขอ

ถา

- 

- 

- 

 รา

25

เห ี

1.2 ตนทุนข

เพิ่มขึน้

คุณภาพ

ปกอนห

1.3 กําไรขัน้

ขั้นตนต

ซึ่งธุรกจิ

รวิเคราะหฐาน
สําหรับปส้ินสุดวั

  เปรียบเทียบกั

ทนุรวม สําหรับ
52 
จากการขายรวม

ยละ 13 จากป ิ

น นอกจากนี้บริษ

ายไดจากการจํา

ารขายรวม เพิ่ม

รายไดจากกา

รายไดจากกา

รายไดจากกา

ายไดจากการจํา

ายรวมเพิ่มขึ้นร

ายไดอื่นๆ จํานว

ริมาณขายถาน

3 จากการเพิ่ม

ละปริมาณการผ

องเหมืองในประ

านหินประกอบ

ปริมาณขายถ

ปริมาณขายถ

ปริมาณขายถ

าคาขายถานหิน

553 เทากับ 7

หรียญสหรัฐฯตอ

ขายรวม 38,64

นของเหมืองในอิ

พดีที่เพิ่มขึ้น ร

หนา อีกทั้งไดรับ

นตนรวมจํานวน

ตอยอดขายรวม

จถานหินมีอัตร

 

นะการเงินและ
วนัที่ เปรียบเทีย

กับงบดุล ณ วัน

ับปส้ินสุดวันที

มจํานวน 65,2

ริมาณการขาย

ษัทยังไดเริ่มรวม

าหนายถานหิน

มขึ้น 7,446 ลาน

ารขายถานหินจ

ารขายถานหินจ

ารขายถานหินจ

าหนายไฟฟา ไ

อยละ 2 

วน 520 ลานบา

หินสําหรับป ส้ิ

มขึ้นของปริมาณ

ผลิตและขายใน

ะเทศไทยลดลง

ดวย 

ถานหินจากเหมื

ถานหินจากเหมื

ถานหินจากเหมื

นเฉล่ียจากเหมือ

74.65 เหรียญส

อตัน     

40 ลานบาท เ

อินโดนีเซียจากก

ราคาดีเซลที่ปรับ

บรูตนทุนขายขอ

น 26,645 ลาน

ม (Gross Prof

ากําไรขั้นตนรอ

ะผลการดําเนิ
ยบกับงวดเดียว

นที่ 31 ธันวาคม

ที่ 31 ธันวาคม

85 ลานบาท  

และราคาขายถ

มงบการเงินขอ

จํานวน 59,90

นบาท หรือรอย

จากแหลงผลิตใ

จากแหลงผลิตใ

จากแหลงผลิตใ

ไอน้ํา จํานวน  

าท 

ส้ินสุดวันที่ 31 

ณการผลิตและข

นประเทศออสเ

งตามปริมาณสํา

มืองของบริษัทย

มืองของบริษัทย

มืองในประเทศ 

องของบริษัทยอ

สหรัฐฯตอตัน 

เพิ่มขึ้น 8,649 

การเพิ่มขึ้นของ

ับตัวเพิ่มขึ้นตล

องบริษัทยอยใน

นบาท ลดลง 1

it Margin) สํา

อยละ 43 และธุ

นงานของฝาย
วกัน ส้ินสุดวันที

ม 2552 ดังนี้ 

ม 2553 เปรียบ

เพิ่มขึ้นจากงวด

ถานหินจากเหมื

งบริษัทยอยใน

01 ลานบาท คิ

ละ 14 โดยแยก

ในสาธารณรัฐอิ

ในประเทศออส

ในประเทศไทย 

 4,865 ลานบา

ธันวาคม 2553

ขายของเหมืองใ

ตรเลีย 3.57 ลา

ารองถานหินขอ

ยอยในอินโดนีเซี

ยอยในออสเตร

 0.15 ลานตัน 

อยในอินโดนีเซี

เปรียบเทียบกบั

ลานบาท คิด

งปริมาณการขา

อดทั้งปและกา

นประเทศออสเ

1,229 ลานบาท

หรับปส้ินสุดวัน

ธรุกิจไฟฟามีอัต

ยบริหาร 
ที่ 31 ธันวาคม 

บเทียบกับ งวด

ดเดียวกันของป

มืองในประเทศ

นประเทศออสเต

คิดเปนสัดสวนร

กเปน 

อินโดนีเซีย 53,3

เตรเลีย 6,498 

 74 ลานบาท 

าท  คิดเปนรอ

3 จํานวน 25.9

ในสาธารณรัฐอิ

านตัน ในขณะ

องเหมืองในปร

ซีย 22.18 ลาน

เลีย 3.57 ลานต

ซย สําหรับปส้ิ

บราคาขายในป

เปนรอยละ 29

ายถานหิน 

ารทําเหมืองในแ

เตรเลียในงบกา

ทคิดเปนรอยละ

นที่ 31 ธันวาคม

ตรากําไรขั้นตนร

 2553  และงบ

ดเดียวกัน ส้ิน

ปกอน 7,420 ล

สาธารณรัฐอิน

ตรเลีย สัดสวนร

รอยละ 93 ขอ

329 ลานบาท  

 ลานบาท 

ยละ 7 ของรา

90 ลานตัน  เพิ

อินโดนีเซีย 1.

ที่ปริมาณการผ

ะเทศไทย  

นตัน 

ตัน 

ส้ินสุดวันที่ 31

ปกอนหนาซึ่งเท

9 ซึ่งเปนผลมา

สัดสวนการ

แนวลึกมากขึ้นเ

ารเงินรวม 

ะ 4 อัตราสวน

ม 2553 คิดเป

รอยละ 16 
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บดุล ณ วันที่ 

นสุดวันที่ 31 

ลานบาท คิด

โดนีเซียปรับ

รายไดมีดังนี้ 

องรายไดจาก

 

ยไดจากการ

พิ่มขึ้นรอยละ 

33 ลานตัน

ผลิตและขาย

ปริมาณขาย

1 ธันวาคม  

ากับ 71.69 

จากตนทุนที่

รขายถานหิน

เม่ือเทียบกับ

นการทํากําไร

นรอยละ 41 



 

1.4 คาใชจา

Demur

มากกว

ความต

1.5 คาใชจา

การศึก

หนึ่งใน

คาชดเช

1.6 คาภาค

ถานหนิ

1.7 เงินปน

ธุรกิจไฟ

1.8 กําไรจา

เงินลงท

1.9 กําไรจา

ลงทุนใน

1.10 กําไรสุท

521 ลา

1.11 ขาดทุน

น้ํามันล

จํานวน

1.12  การรับ

3,035 ล

1.13 ดอกเบี้

เหมืองถ

1.14 ภาษีเงิน

ลวงหน

แลว 

1.15 กําไรสุท

ของปก

1.16 กําไรตอ

งวดเดยี

 

ายในการขาย 

rrage ซึ่งเป

าปกติ สงผล

ตองการของลูกค

ายในการบริหา

ษาการทําเหมอื

สาธารณรัฐอิน

ชยการเลิกจางง

คหลวงรวม 6,9

นที่เพิ่มขึ้น 

ผลรับจํานวน 5

ฟฟา 

าการขายเงินลง

ทุนในบริษัท ITM

าการขายเงินลง

นบริษัทผลิตแล

ทธิจากอัตราแล

านบาท ในปกอ

นสุทธิจากการทํ

ลวงหนาของบริ

น 2,920 ลานบา

บรูผลกําไรของบ

ลานบาทและรับ

ยจายรวม 1,6

ถานหินในประเ

นไดนิติบุคคลจํ

นาถานหินและน้ํ

ทธิรวมสําหรับป

อน 10,499 ลา

อหุนขั้นพื้นฐาน

ยวกันของปกอน

 

4,013 ลานบา

ปนผลมาจากก

ลตอปริมาณกา

คา อีกทั้งไดรวม

ารรวม 6,241 

องใตดินในประ

นโดนีเซีย การเพิ

งาน และคาใชจ

25 ลานบาท เ

592 ลานบาท  

งทุนในบริษัทยอ

M ในสาธารณรั

งทุนในหลักทรพั

ละจําหนายไฟฟ

ลกเปลี่ยนจํานว

อนหนา  

ทาํสัญญาอนุพนั

รษัทยอยแหงหนึ

าทในปกอนหน

บริษัทรวมจํานว

ับรูผลกําไรของ

82 ลานบาท 

เทศออสเตรเลยี

จํานวน 3,733 

น้าํมัน หลังจาก

ป ส้ินสุดวันที่ 3

านบาท คิดเปน

น (EPS) สําหรบั

นซึ่งเทากับ 52.

าท เพิ่มขึ้น 1,

การการหยุดซอม

ารผลิตของเหมอื

มคาใชจายในก

ลานบาท เพิม่

ะเทศสาธารณรัฐ

พิ่มขึ้นของคาใช

จายในการบริห

เพิ่มขึ้น 458 ลา

 โดยสวนใหญ

อยและรวมจําน

รัฐอินโดนีเซีย ร

พยเผ่ือขายจําน

ฟาแหงหนึ่ง ซึ่งอ

วน 187 ลานบ

นธทางการเงิน 

นึ่งในสาธารณรั

นา 

วน 6,117 ลาน

งธุรกิจถานหินใน

เพิ่มขึ้น 401 ล

ย  

ลานบาท ลดล

กหักภาษีที่เพิม่

31 ธันวาคม 25

นรอยละ 74  

บป ส้ินสุดวันที ่

.36 บาทตอหุน

274 ลานบาท

มแซมทาเรือบอ

องตางๆ ไมเ

การขายของบรษิ

มขึ้น 1,325 ล

ัฐอินโดนีเซีย 

ชจายบริหาร ค

หารของบริษัทย

านบาท  คิดเป

เปนเงินปนผลรั

นวน 11,692 

รอยละ 8.72 

นวน 4,085 ลา

อยูในตลาดหลั

บาท เทียบกับ

 940 ลานบา

รัฐอินโดนีเซีย 

นบาท สวนใหญ

นสาธารณรัฐป

ลานบาท จากด

ลง 1,294 ลา

มขึ้นจากกําไรจา

553 จํานวน 2

 31 ธันวาคม 2

น ปรับตัวสูงขึ้นร

ท คิดเปนรอยล

อนตังและปริมา

เปนไปตามแผน

ษัทยอยในประ

านบาท คิดเป

ภาษีจากเงินป

าใชจายในการ

ยอยในประเทศอ

ปนรอยละ  7  

รับจากบริษัทจด

ลานบาท เปน

านบาท เปนผล

ักทรัพยฯ 

บขาดทุนสุทธิจา

ท จากการทาํ

ในขณะที่มีกา

ญเปนการรับรูผ

ประชาชนจีน จํา

ดอกเบี้ยจายสํา

นบาท จากผล

ากการขายเงินล

24,728 ลานบา

2553 เทากับ 9

รอยละ 74 

ะ 47 จากการ

าณฝนที่เกาะก

นการผสมถานหิ

เทศออสเตรเลยี

นรอยละ 27 

ปนผลรับของบริ

รหาแหลงลงทุน

ออสเตรเลีย  

เปนผลมาจาก

ดทะเบียนแหงห

ผลกําไรจากกา

ลกําไรจากการ

ากอัตราแลกเป

าสัญญาซื้อขาย

ารบันทึกกําไรสุท

ผลกําไรของ BL

านวน 3,213 ลา

าหรับเงินกูเพื่อก

ลขาดทุนจากสัญ

ลงทุนในหลักท

าท เพิ่มขึ้นจาก

91.00 บาทตอห

 

หนา 130 

รเพิ่มขึ้น คา 

ะลิมันตันตก

หนิใหไดตาม

ย  

คาใชจายใน

รษัทยอยแหง

นใหม สํารอง

ปริมาณขาย

หนึ่งที่ดําเนิน

ารลดสัดสวน

จําหนายเงิน

ปล่ียนจํานวน 

ยถานหินและ

ทธิรายการนี้

LCP จํานวน 

านบาท 

การลงทุนใน

ญญาซื้อขาย

รัพยเผ่ือขาย

งวดเดียวกัน

หุน เทียบกับ



2. งบดุลรวม ณ 
2.1 สินทรัพย

31 ธันวา

  เงินส
เปนเ ิ

ถานหิ

  ลูกห
การค

  เงินป

  สินค
ของก

  สินท
ผลป

ปวย 

เงินไ

  เงินล
คิดเป

สาธา

  เงินล
บริษั

  ที่ดนิ
จากก

การป

  คาใช
คิดเป

  คาสิท
กิจกา

2.2 หนี้สินรว

31 ธันวา

  เงินเบิ
18 จ

  สวนข
ลานบ

  คาเป
คาเป

 วันที่ 31 ธันว
ยรวมจํานวน 1

าคม  2552 โดย

สดและเงินฝากธ

เงินสดใชไปในก

หนิและโรงไฟฟ

นี้การคาจํานวน

คาของกลุมบริษ

ปนผลคางรับจา

าคงเหลือสุทธิจ

กลุมบริษัทยอย

รัพยหมุนเวียน

ระโยชนพนักงา

 และ Long S

ดนิติบุคคลรอรั

ลงทุนในบริษัทย

ปนรอยละ 13

ารณรัฐประชาช

ลงทุนอื่นจํานวน

ัทไฟฟาโฮลดิ้ง 

น อาคารและอปุ

การรวม งบการ

ปรับลดลงจากอ

ชจายในการสํา

ปนรอยละ 326 

ทธิในเหมืองถา

ารเหมืองถานหิ

วมจํานวน 123

าคม 2552 โดย

บิกเกินบัญชีแล

จากการชําระคนื

ของเงินกูยืมระ

บาท ลดลง 1,6

ปดหนาดินและข

ปดหนาดินและ

วาคม 2553 เป
93,598 ลานบ

ยมีรายละเอียด

ธนาคารจํานวน

การคืนเงินกูยืม

ฟาในสาธารณรั

น 6,898 ลานบ

ษัทยอยในประเ

ากกิจการที่เกี่ยว

จํานวน 4,118 

ยในประเทศออส

นอื่นจํานวน 6,

านอื่นของกลุม

ervice Leave 

รับคืนของบริษทั

ยอย บริษัทรวม

3 จากการรบั

ชนจีน 

น 440 ลานบาท

 แหงหนึ่ง ซึ่งอยู

ปกรณ – สุทธิจํ

รเงินของ Cent

อัตราแลกเปลีย่

รวจและพัฒนา

 จากการเขาซือ้

านหินสุทธิจํานว

หนิในประเทศอ

,885 ลานบาท

ยมีรายละเอียดข

ละเงินกูยืมจาก

นกูเงินระยะสั้น

ะยะยาวที่ถึงกําห

617 ลานบาท จ

ขนถานหินคาง

คาขนสงถานหิ

ปรียบเทียบกบั
าท เพิ่มขึ้น 92

ดของการเพิ่มขึน้

น 16,980 ลานบ

มที่ครบกําหนดช

รัฐอินโดนีเซียแล

บาท เพิ่มขึ้น 1,

เทศออสเตรเลีย

วของจํานวน 5

ลานบาท เพิ่มขึ้

สเตรเลีย ซึ่งไม

959 ลานบาท

บริษัทยอยในป

 ซึ่งจายทุกเดอื

ทยอยในสาธาร

มคาและบริษัทร

บรูสวนแบงกําไ

ท ลดลง 7,622

ยูในตลาดหลักท

านวน 40,431 

ennial Coal เข

ยนเงินบาทที่แข็

ารอการตัดบัญชี

อกิจการของบริ

วน 59,362 ลา

อสเตรเลียสูงก

 เพิ่มขึ้น 78,42

ของการเพิ่มขึน้

ธนาคารจํานวน

  

หนดชําระในหนึ

จากเงินกูระยะย

จายจํานวน 2,

นของบริษัทยอ

บงบดุลรวม ณ
2,182 ลานบาท

นและลดลงที่มี

บาทลดลง 4,0

ชําระในปนี้ แล

ละโรงไฟฟาในส

,509 ลานบาท 

ยที่เขามาในปนี้

,755 ลานบาท

ขึ้น 1,366 ลานบ

มีรายการนี้ในป

ท เพิ่มขึ้น 4,7

ประเทศออสเตร

อนตามขอกําหน

รณรัฐอินโดนีเซี

รวมจํานวน 33

ไรหลังเงินปนผล

 ลานบาท คิดเ

ทรัพยฯ 

 ลานบาท เพิ่ม

ขามาในปนี้หลัง

งคาขึ้น 

ชีจํานวน 15,3

ษัทยอยในประ

านบาท เพิ่มขึ้น

วามูลคายุติธรร

20 ลานบาท คดิ

นและลดลงที่มีส

น 1,387 ลานบ

นึ่งปและหุนกูที่

ยาวและหุนกูบา

821 ลานบาท 

อยในสาธารณรั

ณ วันที่ 31 ธันว
ท คิดเปนรอยละ

สาระสําคัญดงั

71 ลานบาท คิ

ะใชไปเพื่อการ

สาธารณรัฐประ

 คิดเปนรอยละ

นี้ 

 เปนเงินปนผล

บาทคิดเปนรอย

ปกอนหนา 

756 ลานบาท

รเลีย อันไดแกก

นดของ Coal M

ย  

3,587 ลานบาท

ลรับจาก BL

เปนรอยละ 95 

ขึ้น 22,638 ลา

งหักมูลคาทางบ

357 ลานบาท 

ะเทศออสเตรเลี

น 58,041 ลานบ

รมของสินทรัพย

ดเปนรอยละ 1

สาระสําคัญดังนี

บาท  ลดลง 297

ทีถ่ึงกําหนดชําร

างสวนไดครบกํ

 ลดลง 161 ลา

รัฐอินโดนีเซีย 

วาคม 2552 
ะ 91 เมื่อเทียบ

งนี้ 

คดิเปนรอยละ 1

ลงทุนในเครื่อง

ะชาชนจีน 

ะ 28 ผลจากจา

ลคางรับจาก BL

ยละ 50 จากสิน

คิดเปนรอยละ 

การลาหยุดประ

Mining Indust

ท เพิ่มขึ้น 3,98

CP และธุรกิ

  จากการจําหน

านบาท คิดเปน

บัญชีของสินทรั

เพิ่มขึ้น 11,75

ย 

บาท จากตนทุน

ย 

72    เมื่อเทียบ

นี ้

7 ลานบาท   คดิ

ะในหนึ่งปจําน

กําหนดชําระคนื

านบาท   สวน

 

หนา 131 

บกับ ณ วันที่ 

19 สวนใหญ

จักรในธุรกิจ

ากรับรูลูกหนี้

LCP 

นคาคงเหลือ

 216 จาก

ะจําป การลา

try และภาษี

83 ลานบาท 

กิจถานหินใน

นายลงทุนใน

นรอยละ 127 

รัพยเหลานี้มี

50 ลานบาท 

นของการซื้อ

บกับ ณ วันที่ 

ดเปนรอยละ 

วน 4,282 

นในป 2553   

นใหญมาจาก



3. 

  หนี้สิ
ขายถ

ขายถ

  เงินกู
บริษั

ประเ

  หุนกู
สวนข

2.3 สวนของ

  เพิ่มขึ

  ลดลง

  ลดลง
จําหน

ลงทนุ

  ลดลง
ลานบ

2.4 อัตราสว

รวมเทาก

อัตราสว
 

งบกระแสเงิน
วันที่ 31 ธันวา
งบกระแสเงินส

แยกเปน 

3.1 เงินสดรั

  รับ

  จา

  จา

  จา

  จา

  จา
3.2 เงินสดส

  เงนิ

  เงนิ
บา

  รับ

นหมุนเวียนอืน่

ถานหินรอตัดบั

ถานหินระยะยา

กูยืมระยะยาวจํ

ัทยอยในประเท

เทศเพื่อการลงท

จํานวน 8,780 

ของหุนกูที่ถึงกํ

งผูถือหุนจํานวน

ขึ้นจากกําไรสุท

งจากการจายเงิ

งจากรายการป

นายลงทุนซึ่งเค

นในบริษัทดังก

งจากสวนตางจ

บาท  

นหนี้สินสุทธิตอ

กับ 1.06 เทา 

นหนี้สินสุทธิตอ

นสด สําหรับป
าคม 2552 
สดสําหรับป ส้ิน

รับจากการดําเนิ

บเงินจากการขา

ายคาเปดหนาดิ

ายดอกเบี้ยจําน

ายภาษีเงินไดนิ

ายคาภาคหลวง

ายคาใชจายในก

สุทธิใชไปในกิจ

นรับจากการขา

นปนผลรับจาก

าท 

บคืนเงินกูยืมจา

นจํานวน 8,183

บัญชีของบริษัทย

าวใหแกลูกคา 

านวน 76,153

ทศออสเตรเลียซึ

ทุนในเหมืองถา

 ลานบาท ลดล

าหนดไถถอนใน

น 69,714 ลานบ

ทธิสําหรับปส้ินส

งินปนผลใหแก

ปรับมูลคาเงินล

คยปรับปรุงตาม

ลาวในปนี้ 

จากการแปลงค

อทุน (Net deb

และงบการเงนิ

อทุนสําหรับงบ

 ส้ินสุดวันที่ 3

นสุดวันที่ 31 ธนั

นนิงาน 1,266 

ายถานหิน จําน

ดนิ คาขุดขนถา

นวน 1,438 ลาน

นติบุคคลจํานวน

งจํานวน 8,354

การผลิตชองบริ

จกรรมลงทุนจํา

ายเงินลงทุนในบ

กธุรกิจไฟฟาในป

ากบริษัทรวมคา

3 ลานบาท เพิ่ม

ยอยในประเทศ

ณ วันที่บริษัทเ

3 ลานบาท เพิ

ซึ่งมีเงินกูระยะย

านหินประเทศอ

ลง 1,493 ลาน

นหนึ่งป 

บาท เพิ่มขึ้น 13

สุด 31 ธันวาคม

ผูถือหุนจํานวน

งทุนตามราคา

มราคาตลาด 

คางบการเงินขอ

bt to equity) ข

นเฉพาะบริษัทเท

การเงินรวม 0.

31 ธันวาคม 2

นวาคม พ.ศ. 2

ลานบาท  โดย

นวน 63,776 ลา

นหิน และคาขน

นบาท 

น 5,630 ลานบ

4 ลานบาท 

ริษัทยอยในประ

นวนเงิน 49,62

บริษัทยอยและ

ประเทศและธรุ

าจํานวน 520 ล

มขึ้น 3,637 ลา

ศออสเตรเลีย 

ขาซื้อกิจการ 

พิ่มขึ้น 64,007

ยาวจํานวน 1

ออสเตรเลีย 

นบาท จากการโ

3,762 ลานบาท

ม จํานวน 24,72

น 8,087 ลานบ

ตลาดของหลัก

สงผลใหไมมี

องบริษัทยอยทีแ่

ของบริษัท ณ วั

ทากับ 4.54 เท

16 เทา และงบ

2553 เปรียบเที

2553 บริษัทมีเงิ

มีคาใชจายดําเ

านบาท 

นสงถานหิน จํา

าท 

ะเทศออสเตรเลี

25 ลานบาท มีส

ะธุรกิจไฟฟาแห

รกิจถานหินในป

ลานบาท 

านบาท คิดเปน

ซึ่งคิดจากการ

7 ลานบาท จา

12,620 ลาน

โอนยายหุนกูทีมี่

ท คิดเปนรอยล

28 ลานบาท 

าท 

ทรัพยรวม 4,

มีรายการปรับป

แสดงเปนสกุลเ

ันที่ 31 ธันวาค

ทา ในขณะที่ ณ

บการเงินเฉพาะ

ทยีบกับรอบร

งินสดสุทธิลดลง

เนินงานที่สําคัญ

านวน 21,845 ล

ลียจํานวน 4,39

สาระสําคัญดังนี

งหนึ่งจํานวน 1

ประเทศออสเตร

นรอยละ 80 ห

รตีราคายุติธรรม

ากการจัดทํางบ

นบาท และกา

มีกําหนดชําระใ

ละ 25 เปนผลจา

,594 ลานบา

ปรุงตามราคาต

เงินตราตางประ

คม 2553 สําหรั

ณ วันที่ 31 ธัน

บริษัทอยูที่ระดั

ระยะเวลาเดียว

งรวม 5,327 ล

ญดังนี้ 

ลานบาท 

94 ลานบาท 

นี้  

19,096 ลานบา

รเลียจํานวน 3
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นี้สินสัญญา

มของสัญญา

บการเงินรวม

ารกูยืมเงินใน

ในปนี้ไปเปน

าก  

ท จากการ

ตลาดของเงิน

ะเทศ 1,024 

รับงบการเงิน

วาคม 2552    

ดับ 1.32 เทา   

วกัน ส้ินสุด

านบาท โดย

าท 

3,895 ลาน

 



4. 

  รับ

  ลง

  ลง
จํา

3.3 เงินสดไ

  เงนิ

  จา

  จา

  จา
 

สรุปความเหน็
งบกา

ดําเนินการที่ดีจ

สวนสําคัญที่สง

รายการ นอกจ

ความสําเร็จใน

เหมือ

เหมืองที่สําคญั

(สูงขึ้นรอยละ 

ถานหินลดลงเป

เหมืองโจรงยังอ

ราคา

รอยละ 4 เนื่อง

อินโดนีเซียไดเ

ธุรกิจถานหินโด

ธุรกจิ

เปนไตรมาสแร

ธุรกจิ

รอยละ 20 เนื่

การตออายุใบอ

อยูในระดับสูง 

ในสว

โดยถาไมรวมกํ

จะทําใหสวนแบ

ที่ปรับลดลงตา

บเงินจากการพัฒ

งทุนเพิ่มในบริษั

งทุนในเครื่องจัก

านวน 981 ลาน

ไดมาในกิจกรร

นสดรับจากเงิน

ายคืน เงินกูยืมธ

ายคาใชจายทา

ายเงินปนผลจํา

นของฝายบรหิ
ารเงินประจําป 

จากธุรกิจถานหิ

งผลตอผลประ

จากนี้ ในไตรม

นการเขาซื้อกิจก

องถานหินในสา

ญ 2 แหง ไดแก

19) และจํานว

ปน 1.01 ลานต

อยูในระหวางก

าขายถานหินเฉ

งจากสภาวะรา

ผชิญกับตนทุน

ดยรวมจึงออนต

จถานหินในออส

รกที่บริษัทไดรว

จถานหินในสาธ

องจากการหยุด

อนุญาต อยางไ

 ซึ่งสงผลใหสวน

วนธุรกิจไฟฟานั้

กําไรจากอัตราแ

บงกําไรลดลงเป

ามสัญญาการซื้

ฒนาโครงการจํ

ษทัยอยและบริษ

กรและอุปกรณ

นบาท 

มจัดหาเงินจําน

นกูธนาคารจําน

ธนาคาร เงินกูร

งการเงินจํานว

านวน 5,660 ลา

หาร 
 2553 รายงาน

หนิในสาธารณรั

กอบการโดยรว

มาส 4/2553 บ

การ 

าธารณรัฐอินโด

ก อินโดมิงโก 

วน 5.39 ลานตั

ตันเนื่องจากได

การขอใบอนุญา

ฉล่ียในสาธารณ

าคาถานหินในต

นราคาดีเซลที่ปร

ตัวลงเปนรอยล

สเตรเลียไดบันทึ

วมงบการเงินเข

ธารณรัฐประชา

ดผลิตถานหินชั่

ไรก็ตาม ผลปร

นแบงกําไรจาก

นัน้ BLCP ไดร

แลกเปลี่ยนจําน

ปนรอยละ 23 

ซื้อไฟฟา (Powe

จํานวน 2,329 ล

ษัทรวมคาจํานว

 จํานวน 3,440

นวน 43,032  ล

นวน 79,537 ลา

ระยะยาวและหุ

น 579 ลานบา

านบาท  

นถึงกําไรสุทธิที่

รัฐอินโดนีเซีย 

วม ในป 255

บริษัทยังไดเริ่มร

ดนีเซียบันทึกปริ

และ ทรูบาอินโ

ตนั (สูงขึ้นรอยล

ดมีการระงับการ

าตใชพื้นที่ 

ณรัฐอินโดนีเซียคิ

ตลาดภูมิภาคยัง

รับสูงขึ้นรอยละ

ละ 43 จากรอยล

ทกึปริมาณขาย

ามาภายใตกลุ

าชนจีนไดรายง

ชั่วคราวที่เหมือง

ระกอบการโดยร

กเหมืองเฮอปปร

รายงานสวนแบ

นวน 531 ลานบ

ผลประกอบกา

er Purchase A

ลานบาท 

วน 73,400 ลาน

0 ลานบาท แล

ลานบาท โดย 

านบาท 

นกูจํานวน 30,

ท  

เพิ่มขึ้นรอยละ 

จากปริมาณกา

53 บริษัทยังไ

รวมงบการเงินข

ริมาณขายจําน

โด ไดจําหนาย

ละ 5) ตามลําด

รผลิตถานหินเมื

คดิเปน 74.65

ังทรงตัวอยูในร

ะ 38 เปน 0.7

ละ 51 ในปกอน

ยถานหินจํานวน

มบานปู  

านสวนแบงกําไ

งตาหนิงเมื่อไต

รวมยังคงไดรับ

รับสูงขึ้นรอยละ

บงกําไรที่ลดลงร

บาท ซึ่งบันทึกเ

ารที่ออนตัวลงข

Agreement) รา

นบาท   

ะการลงทุนในโ

392 ลานบาท 

 74 เปนจํานวน

ารจําหนายถาน

ไดรับรูกําไรจาก

ของบริษัทยอยใ

วน 22.18 ลา

ถานหินสูงขึ้นเป

ดับ อยางไรก็ต

ม่ือชวงครึ่งปแร

5 เหรียญฯตอต

ระดับที่ดี อนึ่ง ธ

76 เหรียญฯตอ

นหนา 

น 3.57 ลานต

ไรจํานวน 3,2

รมาส 3/2553 

ผลดีจากราคาข

ะ 36 เปนจํานว

รอยละ 11 เป

เปนสวนหนึ่งใน

ของ BLCP นั้นไ

ายไดสวนอื่นจา

โครงการระหวา

 

น 24,728 ลานบ

นหินและราคาข

กการจําหนายเงิ

ในออสเตรเลียสื

านตัน ปรับสูงขึ้

ปนจํานวน 14

าม เหมืองโจรง

ก 2553 สืบเนือ่

ตัน  ปรับเพิ่ม

ธุรกิจถานหินใน

อลิตร อัตรากําไ

ตันในไตรมาส 

212 ลานบาท 

 จากความลาช

ขายถานหินในป

น 599 ลานบา

นจํานวน 3,03

นสวนแบงกําไรด

ไดสะทอนถึงอตั

ากธุรกิจไฟฟาป

 

หนา 133 

างดําเนินการ 

บาท ผลการ

ขายที่สูงขึ้นมี

งินลงทุน 2 

สืบเนื่องจาก

ขึ้นรอยละ 6 

.48 ลานตัน 

งไดจําหนาย

องจากการที่

มขึ้นเล็กนอย  

นสาธารณรัฐ

ไรขั้นตนของ

4/2553 ซึ่ง

  ซึ่งลดลง   

ชาในขั้นตอน

ประเทศที่ยัง

าท 

35 ลานบาท 

ดังกลาวแลว 

ตราคาไฟฟา

ประกอบดวย



 

เงินปนผลรับจา

(Banpu Inves

นอกจา

ทั้งนี้เพื่อเปนกา

ประกอบดวยก

จําหนายเงินลง

การจําหนายเงิ

เมื่อพิจา

21,966 ลานบ

(ลดลงรอยละ 

ากบริษัทไฟฟา

stment China)

ากผลประกอบก

ารสนับสนุนกา

การจําหนายสัด

งทุนทั้งหมดในบ

งินลงทุน 2 ราย

ารณาจากผลป

าท ซึ่งปรับลดล

5) และ EBITD
 

แหงหนึ่งจํานว

 ซึ่งลงทุนในธุร

การจากธุรกิจห

รเติบโตของบริ

ดสวนการถือหุน

บริษัทไฟฟาจด

การนี้สงผลใหบ

ประกอบการที่ไม

ลงรอยละ 8 ใน

DA จากธุรกิจไฟ

น 489 ลานบา

กิจไฟฟา 3 แหง

ลักแลว ในป 

รษัทตามกรอบข

นบางสวนรอยล

ดทะเบียนแหงห

บริษัทรับรูกําไร

มรวมรายการพิ

นจํานวนนี้แบงเป

ฟฟาจํานวน 3,9

าท และกําไรสุท

งในสาธารณรัฐ

2553 บริษัทย

ของแผนกลยุทธ

ะ 8.72 ในบ

หนึ่งเปนสัดสวน

รกอนภาษีจํานว

พิเศษแลว ในป

ปน EBITDA จ

962 ลานบาท (

ทธิจํานวน 298

ฐประชาชนจีน 

ยังไดมีการจําห

ธ 5 ป 

บริษัท ITM 

นรอยละ 14.9 

วน 15,777 ลาน

ป 2553 บริษทั

ากธุรกิจถานหิน

(ลดลงรอยละ 1

8 ลานบาท จาก

หนายเงินลงทุน 

เงินลงทุนที

เมื่อเดือนกันยา

เมื่อเดือนพฤศจิ

นบาท 

ทไดรับรู EBIT

นจํานวน 18,00

18)  
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กบริษัท BIC 

 2 รายการ 

ที่ไดจําหนาย

ายนและการ

จิกายน โดย

DA จํานวน 

04 ลานบาท 



89,587

2551

ลานบาท

45,534 

2551

ลานบาท

50,530 

2551

ลานบาท

อัตราสวนท
 
สินทรัพยรว

สวนของผูถื

 
รายไดจากก

7 
10

1

55,9

25

57,8

25

ทางการเงิน 

วม 

ถือหุนรวม 

การขายรวม 

1,417 

2552

952 

552

865 

552

193,598 

2553

69,714 

2553

65,285 

2553

 

สิน

ลา

เมื

งบ

จา
 
 
 

สว

13

วนั

จํา

ผูถื

ปรั

4,
 
 

รา

จา

เป

จา

นอ

ปร

ปริ

ตนั

ใน

ไท

ขอ

เห

เฉ

71

นทรัพยรวม ณ 

านบาท เพิ่มขึ้น

ม่ือเทียบกับ ณ 

บการเงินรวมบริ

ากความสําเร็จที

วนของผูถือหุนร

3,762 ลานบาท

นที่ 31 ธันวาค

านวน 24,728 

ถือหุนจํานวน 

รับมูลคาเงินลง

594 ลานบาท 

ายไดจากการขา

ากงวดเดียวกัน

ปนรอยละ 13 จ

ากเหมืองในปร

อกจากนี้บริษัท

ระเทศออสเตรเ

ริมาณขายถาน

น  จากเหมืองใ

นออสเตรเลีย 3

ทย 0.15 ลานตั

องบริษัทยอยใน

หรียญสหรัฐฯตอ

ฉล่ียจากเหมืองข

1.69 เหรียญสห

 วันที่ 31 ธันวา

น 92,182 ลานบ

 วันที่ 31 ธันวา

ริษัทยอยในประ

ที่กลุมบริษัทเข

รวมจํานวน 6

ท หรือคิดเปนร

ม 2552 มาจา

 ลานบาท   ใน

8,087 ลานบา

งทุนตามราคาต

จากการจําหนา

ายรวม จํานวน

นของปกอนจําน

จากปริมาณกา

ะเทศสาธารณรั

ยังไดเริ่มรวมงบ

เลีย  

นหินสําหรับป 2

ในอินโดนีเซีย 

3.57 ลานตัน 

ัน โดยที่ราคาข

นอินโดนีเซียสํา

อตัน ขณะที่ป

ของบริษัทยอย

หรัฐฯตอตัน 

คม 2553 จําน

บาท หรือคิดเป

าคม 2552  จ

ะเทศออสเตรเลี

าซื้อกิจการ  

69,714 ลานบ

รอยละ 25 เมือ่

ากกําไรสุทธิสํา

นขณะที่จายเงิน

าท  และลดลง

ตลาดของหลักท

ายเงินลงทุน 

น 65,285 ลานบ

นวน 7,420 ล

ารขายและราคา

รัฐอินโดนีเซียป

บการเงินของบ ิ

2553 จํานวน 

22.18 ลานตนั

และจากเหมือ

ขายถานหินเฉล่ี

าหรับป 2553 เท

 2552 ราคา

ในอินโดนีเซียเ
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นวน 193,598 

ปนรอยละ 91 

ากการจัดทํา

ลีย  สืบเนื่อง

บาท เพิ่มขึ้น 

อเทียบกับ ณ 

หรับป 2553 

นปนผลใหแก

งจากรายการ

ทรัพย รวม 

บาท เพิ่มขึ้น

านบาท คิด

าขายถานหิน

ปรับเพิ่มขึ้น 

บริษัทยอยใน 

25.90 ลาน

น จากเหมือง

องในประเทศ

ล่ียจากเหมือง

ทากับ 74.65 

าขายถานหิน

ทากับ 



9,22

255

ลานบาท

ลานบาท

18,77

255

ลานบาท
22,41

255

กําไรสุทธิร

กําไรจากกา
 

กําไรขั้นตน

 

28 
1

51

72 
2

51

9 
27

1

วม 

ารดาํเนินงาน

นรวม 

4,229 

2552

23,785 

2552

7,874 

2552

กอนดอกเบี้ย

 

24,728 

2553

21,966 

2553

26,645 

2553

 ภาษี คาเส่ือม

 

กํา

24

จํา
 
 
 
 
 
 

มราคาและคา

 

กํา

แล

บา

เที

จา

ไฟ
 
 
 
 

 

กาํ

ลด

ป

ขึ้น

บริ

อัต

คดิ

ระ

ตอ

แล

16

าไรสุทธิ สําหรับ

4,728 ลานบ

านวน 10,499 ล

าใชจายตัดจาย

าไรจากการดําเ

ละคาใชจายตัด

าท ลดลง 1,8

ทยีบกับงวดเดีย

ากธุรกิจถานหิน

ฟฟาจํานวน 3,9

าไรขั้นตนสําหรั

ดลง 1,229 ลาน

ปรับตัวเพิ่มขึ้นต

นเมื่อเทียบกับป

ริษัทยอยในประ

ตราสวนกําไรขั้น

ดเปนรอยละ 

ะดับรอยละ 48 

อยอดขายรอยล

ละธุรกิจไฟฟามี

6 เทียบกับรอยล

บปส้ินสุดวันที่ 

บาท เพิ่มขึ้น

ลานบาท คิดเป

ย (EBITDA) 

เนินงานกอนดอ

ดจาย (EBITDA

819 ลานบาท 

วกันของปกอน

นจํานวน 18,00

962 ลานบาท 

รับป 2553 จํ

นบาท เปนผลม

ตลอดทั้งปและก

ปกอนหนา 

ะเทศออสเตรเลี

ันตนตอยอดขา

41 ต่ํากวาง

  โดยธุรกิจถาน

ละ 43 เทียบกั

มีอัตราสวนกําไ

ละ 25 ในปกอน

31 ธันวาคม 2

นจากงวดเดียวกั

ปนรอยละ 74   

อกเบี้ย ภาษี ค

A) จํานวน 2

หรือคิดเปนรอ

น โดยแบงเปน

04 ลานบาท  แ

จํานวน 26,64

มาจากราคาน้ํา

การทําเหมืองใน

อีกทั้งไดรับรูตน

ลียในงบการเงนิ

าย (Gross Pro

งวดเดียวกันขอ

นหินมีอัตราสวน

ับรอยละ 51 ใ

รขั้นตนตอยอด

นหนา 
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2553 จํานวน 

กันของปกอน

คาเสื่อมราคา

21,966 ลาน

ยละ 8 เมื่อ

น EBITDA 

และจากธุรกิจ

5 ลานบาท 

มันดีเซลที่ 

นแนวลึกมาก

นทุนขายของ

นรวม 

ofit Margin) 

องปกอนที่อยู

นกําไรขั้นตน

ในปกอนหนา  

ดขายรอยละ 



33.9

2551

บาทตอหุน

เทา

0.36

2551

กําไรตอหุน

อัตราสวนห

 
 

96 

5

1 2

6 
0

1 2

น 

หนี้สินสุทธิตอ

52.36 

2552

0.16 

2552

ทุน 

91.00 

2553

1.06 

2553

 

กํา

91

เดี
 
 
 
 
 

 

หนี

กอ

บริ

จํา

เพื

 

อัต

25

าไรตอหุนสําหรั

1 บาทตอหุน 

ดยีวกันของปกอ

นี้สินสุทธิรวมจํา

อน  64,698  ล

ริษัทยอยในประ

านวน 12,620 

พื่อการลงทุนใน

ตราสวนหนี้สินส

552 เปน 1.06 

รับปส้ินสุดวันที่ 

 เพิ่มขึ้นรอยล

อน  ซึ่งมีกําไรตอ

านวน 73,649

านบาท   จากก

ะเทศออสเตรเลี

 ลานบาท   

เหมืองถานหินป

สุทธิตอทุนเพิม่

เทาในป  2553

 31 ธันวาคม 2

ละ 74 เมื่อ

อหุน 52.36 บา

9 ลานบาท เ

การจัดทํางบกา

ลียซึ่งมีเงินกูระย

และการกูยืมเงิ

ประเทศออสเต

มขึ้นจาก 0.16

3 

 

หนา 137 

2553 เทากับ 

เทียบกับงวด

าทตอหุน   

เพิ่มขึ้นจากป

ารเงินรวม 

ยะยาว 

งินในประเทศ

ตรเลีย 

6 เทา ในป 



11.3 คาต
1. 

2. 

 
 

- ไมมี -

อบแทนผูสอบ
คาตอบแทนจา

บริษัทฯ และ

2553  เปนดังนี

o คาตอบแท

o คาตอบแท

o คาตอบแท

คาบริการอื่น (

- ไมมี – 

- 

บบัญชี 
ากการสอบบญั

ะบริษัทยอยจาย

นี้ 

ทนการสอบบญั

ทนการสอบบญั

ทนการสอบบญั

Non-audit fee

ญชี (Audit fee) 

ยคาตอบแทนก

ญชีสําหรับบริษัท

ญชีสําหรับบริษัท

ญชีสําหรับบริษัท

e) 

12.   ข

 

ารสอบบัญชีให

ัทในประเทศไท

ัทในตางประเท

ัทในตางประเท

อมลูอ่ืนที่เกี

หแกผูสอบบัญชี

ทย มีจํานวนเงิน

ศ มีจํานวนเงนิ

ศ มีจํานวนเงนิ

กี่ยวของ 

ชีของบริษัทฯ 

นรวม 2,744,00

นรวม 529,000 

นรวม 32,000 เห

และบริษัทยอย

00 บาท 

 เหรียญสหรัฐฯ

หรียญสิงคโปร 
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ย ในรอบป 

ฯ 

 



 

 

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   และบรษิัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว  ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว  บริษัทฯ 

ไดมอบหมายให  นางบุญศิริ  จารุศิริ   เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย    หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นางบุญศิริ  จารุศิริ  กํากับไว  บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 
 

              ช่ือ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
 

1.  นายชนินท   วองกุศลกิจ กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร  ……..…........................................... 

2. นายเมธี   เอื้ออภิญญกุล กรรมการ/เจาหนาที่บริหาร ..…...…............................................ 

3.  นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ/เจาหนาที่บริหาร ..…...…............................................ 

4.  นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ ..…...…............................................ 

5.  นายวีระเจตน วองกุศลกิจ กรรมการ ..…...…............................................ 
 
 
 
ผูรับมอบอํานาจ 

  นางบุญศิริ   จารุศิริ เลขานุการบริษัท ….....…............................................ 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1) นายเกริกไกร  จีระแพทย 

-  กรรมการอิสระ 

-  ประธานกรรมการ 
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- 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) 

- ประกาศนียบัตรหลักสตูร ผูบริหารระดับสูง สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 (วตท.) 

 

- ปจจุบัน 

 

 

 

2549 - 2551 

2548 - 2549 

2548 - 2549 

 

2546 - 2549 

2546 - 2548 

 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองประธานกรรมการมูลนิธิ  
กรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการบริหาร(Executive Director) 

 

กรรมการ 

ผูชวยรัฐมนตรี 

 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

กระทรวงพาณิชย 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

International Institute for Trade and  Development 

(Public Organization) 

คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแหงประเทศไทย 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 

- รองประธานกรรมการ 

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

* เปนพี่ชายของบุคคลใน 

  ลําดับที่  10 และเปนอาของ  

  บุคคลในลําดับที่ 12  
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- 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)  

 

1.32 ปจจุบัน 

2526 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

 

2517 - ปจจุบัน 

2530 - ปจจุบัน 

2520 -  ปจจุบัน 

2526 - 2552 

2532 - 2550 

2541 - 2549 

 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการเงิน

และบริหารความเสี่ยง 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ในเครือ 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 

บริษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            หนา 

   
 

 

141

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

3)  นายรัตน พานิชพันธ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

 

63  - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays    

Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation   

Program: Governance Training for Listed 

Company Directors (DAP)  รุน 4/2546 จาก 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification   

Program (DCP) รุน 61/2548 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions   

    Governance Program (FGP) รุน 1/2010  จาก 

    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 -  ปริญญาบตัร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

    รวมเอกชน (วปรอ. 388) 

 

- 2548 - ปจจุบัน 

 

2552 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

 

2544 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

2549  - 2552 

 

2551- ปจจุบัน 

 

2545 - 2551 

2549 - 2551 

 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และกรรมการผูจัดการ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ

พิจารณาคาตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

กรรมการ 

 

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) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

       

 

67 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

  รวมเอกชน (วปรอ. 355) 

- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 3/2001  

  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  (IOD) 

- 2542 - ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด 

คาตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

 

5) นายกอปร กฤตยากีรณ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 

 

71 - วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Ph.D. (Physics) Harvard University 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 11/2001 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน  

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

- 2546 - ปจจุบัน 

2547 – ปจจุบัน 

2536 - 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 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

6) นายสมเกียรติ เจริญกุล 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

69 - 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) 

- อบรมหลักสตูร Directors Accreditation   

Program(DAP) รุนที่ 21/2004 สมาคมสงเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 
 

- 2548 - ปจจุบัน 

 

2547 - ปจจุบัน 

2548 - 2550 

2549 - 2553 

2549 -  2553 

2549 -  2553 

2546 -  2552 

 

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท จันทบุรี รีสอรต แอนด สปา จํากัด 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด 

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด 

บริษัท เมืองกิจ จํากัด 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

  - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program  

  รุนที่ 1/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลักสูตร “Successful Formulation  

& Execution of Strategy” จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

    

7) นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

67 - 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) 

 

- 2549 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท แอมคอร เฟล็กซิเบิ้ลกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) 

บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด 

บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จํากัด 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัท  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

8) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  

- กรรมการ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

- 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) 

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) 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 

บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 

บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด 

สมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สมาคมชาวแพร 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัท  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

9) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 

- กรรมการ 

- เจาหนาที่บริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 11 

57 

 

- 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) 

 

 

 

0.07 2526 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

 

2552 - ปจจุบัน 

 

2548 – 2549 

2544  - 2551 

2544 - 2549 

 

2546 - 2549 

 

 

กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจํา

คณะกรรมาธิการการพลังงาน 

กรรมการ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐาน

แหงชาติ 

อนุกรรมการสงเสริมการลงทุน 

อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 

การพลังงาน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

สภาผูแทนราษฎร 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

จํากัด (มหาชน) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

สํานักงานสงเสริมการลงทุน 

การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 

สภาผูแทนราษฎร 

 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10) นายชนินท วองกุศลกิจ 

- กรรมการ 

 - ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

*  เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่ 

2 และ เปนอาของบุคคลใน

ลําดับที่ 12 

58 - M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 

  U.S.A. 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course  รุนที่   

  3/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

0.53 2526 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

2526 - ปจจุบัน 

 2548 – 2552 

 

 

 

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

อุปนายก 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

  

  

 

11) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 

- กรรมการ 

- เจาหนาที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับ   

ที่ 9 

54 - 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 2526 - ปจจุบัน กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 

 

 

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

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัท  

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

12) นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ 

- กรรมการ  

- กรรมการบรรษัทภิบาล 

  และสรรหา 

 

 

 

 

 

 

 

 * เปนหลานชายของบุคคลในลําดับ

ที่ 2  และลําดับที่ 10 

 

46 

 

-  Bachelor of Science (Finance) 

    Babson College, Massachusetts, U.S.A. 

-  อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

   (DCP) รุนที่ 24/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 

- 2553  - ปจจุบัน 

 

2551 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

2541 - 2549 

2547 - 2553 

2550 - 2553 

กรรมการ  / กรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท น้ําตาลมิตรสยาม จํากัด 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด 

กลุมมิตรผล 

บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล  จํากัด 

บริษัท แอดวานซ เมดิคอลเซ็นเตอร จํากัด 

บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

บริษัท พาเนล พลัส จํากัด 

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

13) นายระวิ คอศิริ 

- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  

  

60 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทร 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 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 

  ศาสตร รวมกับ The Wharton School, University   

  of Pennsylvania, U.S.A. 

 

- 

 

2544 - ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจุบัน 

 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

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 

Banpu Power Investment Co., Ltd. 

Peak Pacific Investment (L) BHD 

บริษัท ศิลามณี จํากัด 

บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

Hongsa Power Co., Ltd. 

Centennial Coal Company Limited 

บริษัท บานปูพลังงานใหม โฮลดิ้งส จํากัด 

บริษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด 

บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท โฮลดิ้งส จํากัด 

บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด 

บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด 
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14) นางสมฤดี ชัยมงคล 
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –

การเงิน       

 

49 - 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) 

0.08 2549 - ปจจุบัน 
2544 - 2549 
ปจจุบัน 

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

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท 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 ศิลามณีหินออน จํากัด 
BP Overseas Development Co., Ltd. 

Centennial Coal Company Limited 

บริษัท บานปูพลังงานใหม โฮลดิ้งส จํากัด 

บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท โฮลดิ้งส จํากัด 

15) นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต 
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริหาร และ พัฒนาองคกร 

52 - 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) 

- 2550 - ปจจุบัน 
 
2549 - 2550 
 
 

 

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริหาร และ พัฒนาองคกร 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ 
พัฒนาองคกร 

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

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

16) นายอัครพงษ ไทยานนท 
- ผูอํานวยการสายอาวุโส-แผนงาน

องคกรและพัฒนาธุรกิจ 

52 -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- MBA, Bowling Green State University, Ohio, 

U.S.A. 
- Executive Program in Strategy and Organization, 

Stanford University, California, U.S.A. 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุนที่ 91/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- วุฒิบัตร Director Diploma Examination รุนที่ 
22/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 

0.00 2551 - ปจจุบัน 
 
2544 - 2551 

 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2552 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
2553 – ปจจุบัน 
 

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

บริษัท 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 บานปูพลังงานใหม โฮลดิ้ง จํากัด 

บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท โฮลดิ้ง จํากัด 

บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด 

บริษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด 

บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด 

17)  นางอุดมลักษณ  โอฬาร 
- ผูอํานวยการสายอาวุโส - องคกร

สัมพันธ 

50 -  ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน     

(การโฆษณาและประชาสัมพันธ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.00 2552 – ปจจุบัน 

2550 – 2551 

 

2544 - 2550 
 

 

 

ผูอํานวยการสายอาวุโส – องคกรสัมพันธ 

ผูอํานวยการสาย – สื่อสารองคกรและ 

กิจการสัมพันธ 

ผูอํานวยการสาย - สื่อสารองคกร 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตาํแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย 
 

 
รายชื่อ 

 บริษัทยอย 

BP
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C 
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S 
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I 
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S 
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 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย X                        

 2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ V                        

 3. นายรัตน พานิชพันธ ///                        

 4. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ /                        

 5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม /                        

 6. นายสมเกียรติ  เจริญกุล //                        

 7. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ //                        

 8. นายกอปร กฤตยากรีณ ///                        

 9. นายอโนทัย  เตชะมนตรีกุล //                        

 10. นายชนินท วองกุศลกิจ /,M       / / /   /  / / / / / / / / /  

 11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล /,N    /                    

 12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล /,N  /  / / /  /           / / / / / 

 13. นายระวิ คอศิริ O / / /    / / / / / / / / / / / /      

 15. นางสมฤดี  ชัยมงคล O / / / /   / / / / / /  /     / / / /  

 16. นายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต O /  /       / /             

 17. นายอัครพงษ ไทยานนท O /  /     /  / / /  /          

 18. นางอุดมลักษณ  โอฬาร O                        

 

หมายเหตุ : 
o สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจาหนาที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจาหนาที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร  
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทรวม 
 

 
รายชื่อ 
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Y 

NH
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C 

PW
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PW
2 

M
W

 

บริษัทรวม 

BP
 

He
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e 
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CP

 

Ho
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sa
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u 

Fa
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 1. นายเกริกไกร  จีระแพทย X            

 2. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ V            

 3. นายรัตน  พานิชพันธ ///            

 4. นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ /            

 5. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม /            

 6. นายสมเกียรติ  เจริญกุล //            

 7. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ //            

 8. นายกอปร  กฤตยากรีณ ///            

 9. นายอโนทัย  เตชะมนตรีกุล //            

 10. นายชนินท  วองกุศลกิจ /,M / / / / / /   / / / 

 11. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล /,N            

 12. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล /,N       / /    

 13. นายระวิ  คอศิริ O / / / / / /   / / / 

 15. นางสมฤดี  ชัยมงคล O / / /         

 16. นายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต O            

 17. นายอัครพงษ  ไทยานนท O  / / / / /      

 18. นางอุดมลักษณ  โอฬาร O            

 

หมายเหตุ : 
o สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจาหนาที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจาหนาที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร  
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สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
BP บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)  

BMC บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co.,Ltd.)  

BPS Banpu Singapore Pte.Ltd.  

BPI Banpu International Ltd.  

BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.  

Ban-Sa บริษัท เหมอืงบานสระ จํากัด (Ban-Sa Mining Co.,Ltd.) 

CMMC บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.) 

BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 

BPA Banpu Australia Co., Pty Ltd. 

BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 

SLM บริษัท ศิลามณี จาํกัด (Silamani Corp.Ltd.) 

SLMM บริษัท ศิลามณีหนิออน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.) 

BPP บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด (Banpu Power Ltd.) 

BPPI บริษัท บานป ูเพาเวอร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.) 

BPCP บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.) 

BIC Banpu Power Investment Co.Ltd. 

PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 

ZPP Zouping Peak Pte.Ltd. 

PPIC(L) Peak Pacific Investment Company (L) BHD 

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. 

CEY Centennial Coal Company Limited 

NH บริษัท บานปูพลงังานใหม โฮลด้ิง จํากัด 

BDC บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท โฮลด้ิง จํากัด 

PW1 บริษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด 

PW2 บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากดั 

MW บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด 

Hebi Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 

Gaohe Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd 

BLCP บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.) 

Hongsa Hongsa Power Company Limited 

Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 

 
 


