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สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรั
ก พย
1. ขอมูลทัว่ ไป
ไ
1. ชื่อ สถถานที่ตั้งของบบริษัท บานปู จํจากัด (มหาชนน)
อ ษัท
ชื่อบริ
ชื่อภาษาอั
อ
งกฤษ
ปรระกอบธุรกิจหลัลัก
เลขทะเบียนบริษัษทั
น
ยน
ทุนจดทะเบี
ทุนที
น ่เรียกชําระแลลว
จํานวนหุ
า
น
ราคาพาร
ทีตัต่ ้งสํานักงานใหหญ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

โททรศัพท
โททรสาร
Web Site
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:

า กลงทุนสัมพัพนธ
ฝายนั

:

า ่อสารองคกร
ก
ฝายสื

:

บริริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Baanpu Public Company
C
Limited
พลลังงาน
บมมจ. 152
3,540,504,790 บาท
บ
บ
2,717,478,550 บาท
2771,747,855 หุน
100 บาท
ชั้น 26-28 อาคารรธนภูมิ เลขที่ 1550
1 ถนนเพชรรบุรีตัดใหม แขขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0--2694-6600
0--2207-0696-8
wwww.banpu.com
โททรศัพท 0-26944-6825
e--mail : bodsecc@banpu.co.tth
โททรศัพท 0-26944-6744
e--mail : investor@banpu.co.tth
โททรศัพท 0-26944-6923
e--mail : corp_com@banpu.co.th
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2. ชื่อ สถานนที่ต้งั ของนิติบุคคลที่บริษทฯ
ทั ถือหุนตั้งแต
แ รอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท
1. บริษัท บานปู
จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอย :
2. บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด

ประเภทท
ธุรกิจ
พลังงานน

ผลิตและจําหน
ห าย
ถานหิน

ทุนจดททะเบียน

ทุนชําระแลว

จํานวนหุน ที่
ชาระแล
ชํ
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)

3,5400,504,790
บาท

2,7717,478,550
บาท

271,747,855
2

400,000,000
บาท

40,000,000
บาท

40,000

มูลคคาหุน สัดสวนการร
ที่ต้งั สํานักงานใใหญ
ตอหน
ห วย ถือหุน (%)
10

-

1,000 99.99%

โทรศััพท

ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 0 2694 66000
เลขที่ 1550 ถ.เพชรรบุรีตัด
ใหม แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1
58/1 ซ.ทุงกวาว 1
ถ.ยนตรกิจโกศล ม.1
ต.ทุงกวาว
อ.เมืองแพร จ.แพร

0 2694 66000

3. Banpu Singappore
Pte. Ltd.

คาถานหิหิน

ไมมีการกกําหนดคา
ทุนจดดทะเบียน*

1,500,000
SGD

1,500,000

ไมมมีการ 100.00%
กําหนด
มูลค
ล าหุน
ตอหน
ห วย*

One Marina
Boulevard,
#28-00 Singaporee
018989

65 6890 7188

4. Banpu Mineraals
(Singapore) Ptee.
Ltd.

ลงทุนในธุรกิจถถานหิน
ในตาง
ประเทศศ

ไมมีการกกําหนดคา
ทุนจดดทะเบียน*

17,670,002
SGD
11,000,000
USD

17,670,002

ไมมมีการ 100.00%
กําหนด
มูลค
ล าหุน
ตอหน
ห วย*

One Marina
Boulevard, #28-000
Singapore 018989

65 6890 7188

5. Banpu Australlia
Co. Pty Ltd

ลงทุนในธุรกิจถถานหิน
ในประเททศ
ออสเตรเลีลีย

22,721,000
AUD

2,721,000
AUD

2,721,000

Level 12,31 Queeen
street, Melbournee, VIC
3000

61 2 8613 8888

6. PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

ใหบริการทําเหมื
เ อง 1,500,0000,000,000
กอสราง ขนสสง และ
IDR
บริการทั่วไป เกีกี่ยวกับ
ธุรกิจเหมืองถถานหิน
ในประเทศอินโดนี
โ เซีย

564,9962,500,000
IDR

1,129,925,000

7. PT. Indomincoo
Mandiri

ผลิตถานหิหิน
ในประเทศอินโดนี
โ เซีย

20,0000,000,000
IDR

8. PT. Jorong
Barutama Grestton

ผลิตถานหินใน
น
ประเทศอินโดดนีเซีย

9. PT. Trubaindoo
Coal Mining

10. PT. Kitadin

11,000,000

1 100.00%

500

65.00%

3rd Floor, Venturaa
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakartaa
12430, Indonesiaa

6221 750 4390
4

12,5500,000,000
IDR

12,500 1,0000,000

99.99%

3rd Floor, Venturaa
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakartaa
12430, Indonesiaa

6221 750 4390
4

4,5000,000,000
IDR

4,5500,000,000
IDR

300 15,0000,000

99.67%

3rd Floor, Venturaa
Building, Jalan R.A.
Kartini No.26,
Cilandak, Jakartaa
12430, Indonesiaa

6221 750 4390
4

ผลิตถานหิหิน
ในประเททศ
อินโดนีเซีย

100,000,000,000
IDR

63,5500,000,000
IDR

63,500 1,000,000

99.99%

3rd Floor, Venturra
Building, Jalan R.A.
R
Kartini No.26,
Cilandak, Jakarta
12430, Indonesiaa

6221 750 4390

ผลิตถานหิหิน
จําหนายแและ
ใหบริการทําเหมื
เ อง
ถานหิน
ในประเททศ
อินโดนีเซีย

1,000,000,000,000
IDR

377,8890,000,000
IDR

188,945 2,000,000

99.99%

3rd Floor, Ventura
Building, Jalan R.A.
R
Kartini No.26,
Cilandak, Jakartta
12430, Indonesiia

6221 750 4390

หนา 2

ชื่อบริษัท
11. PT. Bharinto
Ekatama

12. PT. Centralink
Wisesa International

ประเภภท
ธุรกิจ

ทุนจดททะเบียน

ทุนชําระแลว

ผลิตถานหิ
น น
ในประเเทศ
อินโดนีเซีย

68,000,000,000
IDR

17,000,000,000
IDR

บริการดานการทํ
น า
เหมืองแและ
จําหนายถถานหิน
ในประเเทศ
อินโดนีเซีย

110,0000,000,000
IDR

109,,473,000,000
IDR

จํานวนหุ
น น ที่
มูลคาหุหน สัดสวนการ
ชําระแล
า
ว
ที่ต้งั สํานักงานใหหญ
ตอหนนวย ถือหุน (%)
ทั้งหมด
ห (หุน)
17,000 1,000,000 99.00% 33rd Floor, Ventura
BBuilding, Jalan R.AA.
KKartini No.26,
CCilandak, Jakarta
112430, Indonesia
109,473 1,000,000

95.00%

โทรศัพท
6221 750 4390

33rd Floor, Ventura
6221 750 43990
BBuilding, Jalan R.A.
KKartini No.26, Cilanddak,
JJakarta 12430,
IIndonesia

13. Banpu Coal
Investment Comppany
Limited

ลงทุนในธธุรกิจ
ถานหิหิน

11,050,500
USD

11,050,000
USD

11,050,000

1 100.00% 44th Floor, Ebene
Skies, Rue de
L’Institut, Ebene,
Mauritius

230 210 40000

14.บริษัท บานปู อินเตอร
น
เนชัน่ แนล จํากัด

ลงทุนในธธุรกิจ
ถานหิหิน

250,000,000
บาท

250,000,000
บาท

255,000,000

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ 0 2694 6600
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

15.บริษัท ศิลามณี จํากัด

คาถานหิ
น น

75,000,000
บาท

75,000,000
บาท

7,500,000
7

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ 0 2694 6600
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

16.บริษัท ศิลามณีหิหินออน
จํากัด

คาถานหิ
น น

50,000,000
บาท

50,000,000
บาท

500,000

100 99.96% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ 0 2694 6600
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

17. บริษัทเหมืองบานสระ
า
ลงทุนในธธุรกิจ
จํากัด
ผลิตและจําหน
า าย
ถานหิหิน

60,000,000
บาท

60,000,000
บาท

600,000

100 98.87% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ 0 2694 6600
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

18.บริษัท เหมืองเชียงมวน ผลิตและจําหน
า าย
จํากัด
ถานหิหิน

100,000,000
บาท

100,000,000
บาท

100,000,000

10 99.42% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ 0 2694 6600
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

หนา 3

19. บริษัท บีพี โออเวอร
ซีส ดีเวลลอปเมนนท
จํากัด

ลงทุนในธธุรกิจ
ถานหิหิน

15,533,002
USD

จํานวนหุ
น น ที่
ชําระแล
า
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)
15,533,002 155,533,002
USD

20. Asian Amerrican
Coal Inc.

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

500,000,000
USD

40,917,026
USD

400,917,026

1 100.00%

21. AACI Gaohee
(HK) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

10,000
HKD

10
HKD

1

10 100.00%

22. AACI SAADDEC
(BVI) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

50,000
USD

1
USD

1

1 100.00%

23. AACI SAADDEC
(HK) Holdings
Limited

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

10,000
HKD

10,000
HKD

1,000

10 100.00%
H
HKD

300,016,000
USD

30,016,000
USD

3,001,600
3

533,600,000
USD

53,600,000
USD

NA

2,4499,783,562
AUD

2,4449,783,562
AUD

3955,126,381

6
6.20
100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

ชื่อบริษัท

ประเภภท
ธุรกิจ

ทุนจดททะเบียน

ทุนชําระแลว

สัดสวน
มูลคาหุ
า น
การถือหุน ที่ต้งั สํานักงานใหหญ
โทรศัพทท
ตอหนนวย
(%)
1 100.00% 4th Floor, Ebene Skies,
S
230 210 40000
Rue de L’Institut,
Ebene, Mauritius
Geneva Place, 2nd
(284)494-4388
Floor, Wickham’s Cay,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islannds.
1401 Hutchison
House, 10 Harcouurt
Road, Hong Kongg

(852)2846
1932

P.O. Box 957,
(284)494 2233
2
Offshore
Incorporations Ceentre,
Road Town, Tortola,
British Virgin Islannds
1401 Hutchison
House, 10 Harcouurt
Road, Hong Kongg

(852)2846
1932

Daning Yangcheng
Country, Jinchengg,
Shanxi Province,
P.R.China

(8610) 58200
3663

10
UUSD

24. Shanxi Asiaan
American Daninng
Energy Co.Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

NA 56.00%

25. Centennial Coal
C
Company Ltd.

Coal Mining
and Markketing

26. Centennial
Northern Coal
Services Pty Lim
mited

Employerr
Companyy for
Newstan
Washery

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

27. Berrima Coaal P/L

Assets soold
August 2009
(now
Dormant))

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

28. Centennial Airly
A
Pty Limited

Coal Mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

29. Centennial
Angus Place P//L

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

หนา 4

ชื่อบริษัท

ประเภภท
ธุรกิจ

30. Centennial Coal
C
Infrastructure Pty
P
Limited

Coal exporting
logistics and
a
infrastruccture

2
AUD

จํานวนหุ
น น ที่
ชําระแล
า
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)
2
2
AUD

31. Centennial Coal
C
Sales and Markketing
Pty Limited

Coal
Marketingg

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

32. Centennial
Fassifern P/L

Coal Mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

33. Centennial
Newstan Lochieel P/L

Employerr
Companyy for
Newstan
Lochiel

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

34. Centennial
Ingenook Pty
Limited

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

35. Centennial
Mandalong P/L

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

36. Centennial
Mannering P/L

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

37. Centennial
Munmorah P/L

Coal Mining
(now
Dormant))

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

38. Centennial
Myuna P/L

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

39. Centennial
Newstan P/L

Coal Mining

1
AUD

1
AUD

1

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

40. Charbon Cooal
P/L

Coal Mining

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

41. Coalex Pty Ltd

Coal Mining –
Clarencee JV

750,000
AUD

750,000
AUD

750,000

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

42. Clarence Cooal
Investments P/LL

Coal Mining –
Clarencee JV

199,500,002
AUD

19,500,002
AUD

155,500,002

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

ทุนจดททะเบียน

ทุนชําระแลว

Ord
O A shares

4,000,000
4
Ord B share

43. Clarence Coolliery
P/L

Coal Mining –
Clarencee JV

10,000
AUD

10,000
AUD

10,000

สัดสวน
มูลคาหุ
า น
การถือหุน ที่ต้งั สํานักงานใหหญ
โทรศัพทท
ตอหนนวย
(%)
1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia
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ชื่อบริษัท

ประเภภท
ธุรกิจ

ทุนจดททะเบียน

จํานวนหุ
น น ที่
ชําระแล
า
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)
2
2
AUD

ทุนชําระแลว

สัดสวน
มูลคาหุ
า น
การถือหุน ที่ต้งั สํานักงานใหหญ
โทรศัพทท
ตอหนนวย
(%)
1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

44. Clarence Cooal
Pty Ltd.

Coal Mining –
Clarencee JV

2
AUD

45. Centennial
Clarence Pty Limited

Coal Mining –
Clarencee JV

88,800,000
AUD

8,800,000
AUD

8,800,000
8

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

46. Powercoal Pty
P
Lyd.

Dormant
Holding
Companyy

44,590,001
AUD

4,590,001
AUD

4,590,001
4

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

47. Powercoal
Superannuationn Pty
Ltd.

Superannnuation Company
(Dormantt)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

48. Collieries
Superannuationn P/L

Superannnuation Company
(Dormantt)

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

49. Elcom Collieeries
P/L

Dormant

750,000
AUD

750,000
AUD

750,000

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

50. Huntley Colliery
P/L

Dormant

177,000
AUD

177,000
AUD

177,000

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

51. Mandalong
Pastoral
Management P/L

Dormant

22,736,028
AUD

2,736,028
AUD

100,000,000

2 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

Ordd partly paid
shhares - $0.20

368,014
Ord
O Shares $2.00

52. Powercoal
Employee
Entitlement
Company P/L

Employeee
Trust
Companyy Ex
Powercoaal

53. Hartley Valleey
Coal Co P/L

Dormant

54. Ivanheo Coal P/L

Coal Mining

55. Preston Coaal P/L

Dormant

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

1,000,000
AUD

1,000,000
AUD

1,000,000

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

2
AUD

2
AUD

2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

1,250,000
AUD

1,250,000
AUD

750,000

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

A Class
C Shares

250,000
B Class
C Shares

250,000
c Class
C Shares
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ชื่อบริษัท

ประเภภท
ธุรกิจ

ทุนจดททะเบียน

จํานวนหุ
น น ที่
ชําระแล
า
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)
1
1
AUD

ทุนชําระแลว

สัดสวน
มูลคาหุ
า น
การถือหุน ที่ต้งั สํานักงานใหหญ
โทรศัพทท
ตอหนนวย
(%)
1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

56. Centennial
Springvale Holddings
P/L

Coal Mining

1
AUD

57. Centennial
Springvale P/L

Coal Mining

1,000,000
AUD

1,000,000
AUD

1,000,000

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

58. Springvale Coal
C
Pty Limited

Coal Mining

22,000,000
AUD

2,000,000
AUD

2,000,000
2

1 100.00% Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

59. Springvale Coal
C
Sales Pty Limiteed

Coal
Marketingg

2
AUD

2
AUD

2

1 50.00%

60. บริษัท บานปูปู
เพาเวอร จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

6,021,995,000
บาท

6,0021,995,000
บาท

6022,199,500

10 99.99%

ชั้น 26-28 อาคารธนนภูมิ
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มักกะสัน เขตราชเทวีี
กรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

61. บริษัท บานปูปู โคล
เพาเวอร จํากัด

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

5,921,587,160
บาท

5,9921,587,160
บาท

5922,158,716

10 99.99%

ชั้น 26-28 อาคารธนนภูมิ
เลขที่ 1550
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มักกะสัน เขตราชเทวีี
กรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

62. Banpu Powwer
International Ltdd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

50,000
USD

50,000
USD

50,000

63. Banpu Powwer
Investment Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟฟา

ไมมีการกกําหนดคา
ทุนจดดทะเบียน*

84,177,391
USD

777,132,663

64. Shijiazhuang
Chengfeng Coggen
Co., Ltd

ผลิตและ
จําหนาย
พลังงานไฟฟฟา
และไอน้ํา

155,125,000
USD

14,000,000
USD

1,125,000

65. Peak Pacificc
Investment
Company (L) BHD

ลงทุนในกกลุม
ธุรกิจพลังงาน

1,000
USD

1
USD

1

66. Zouping Peeak
Pte. Ltd.

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงานไฟฟฟา

2
SGD

2

ไมมีการกําหนดคา
ทุนจดทะเเบียน*

Level 18, BT Toweer, 1 61 2 9266 2700
2
Market Street, Syddney
NSW 2000, Austraalia

1 100.00% 4th Floor, Ebene Skies,
S
230 404 80000
Rue de L’Institut,
Ebene, Mauritius
ไมมีมีการ 100.00% 8 Marina Boulevarrd
กําหนด
ห
#05-01
มูลคาหุน
Marina Bay Financcial
ตอหนวย
Centre Tower 1
Singapore 018981
NA 100.00% North Beiguan,
Zhengding Countyy,
Shijiazhuang City
050800,Hebei
Province, PRC

65 6338 18888

(86311)
85176918

1 100.00% Level 15 (A2), Main
60 87 443 118
1
Office Tower, Financial
Park, 87000 Labuaan
FT, Malaysia
ไมมีมีการ 100.00% 8 Marina Boulevarrd
กําหนด
ห
#05-01
มูลคาหุน
Marina Bay Financcial
ตอหนนวย*
Centre Tower 1
Singapore 018981

65 6338 18888
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ชื่อบริษัท

ประเภภท
ธุรกิจ

ทุนจดททะเบียน

ทุนชําระแลว

จํานวนหุ
น น ที่
ชําระแล
า
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)

สัดสวน
มูลคาหุ
า น
การถือหุน
ตอหนนวย
(%)

ที่ต้งั สํานักงานใหหญ

โทรศัพทท

67. Banpu Powwer
Investment (China)
Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
หลังงานไฟฟฟา

300,000,000
USD

30,000,000
USD

0

NA 100.00% 2nd Floor, Sunflowwer (8610)
Tower, No.37
85275162
Maizidian Street,
Chaoyang Dist, Beeijing
100026, PRC

68. Pan-Westerrn
Energy Corporaation
LLC

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน

100,000
USD

100,000
USD

1,000,000

69. Tangshan
Banpu Heat andd
Power Co., Ltd

ผลิตและ
จําหนาย
พลังงานไฟฟฟา
และไอน้ํา

477,504,000
USD

47,504,000
USD

0

NA 100.00% West of Gujiaying
(86315)
Village, Bensi Roaad,
4168274
Luannan Country,
Tangshan City 0633500,
Hebei Province, PRC

70. Zouping Peeak
CHP Co., Ltd

ผลิตและ
จําหนาย
พลังงานไฟฟฟา
และไอน้ํา

261,800,000
RMB

2261,800,000
RMB

0

NA 70.00%

71. บจก. บานปู
พลังงานใหม โฮลลดิ้งส

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
ทดแทน

600,000,000
Baht

37,500,000
Baht

6,000,000
6

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

72. บจก. ไบโอฟูเอลเด
เวลอปเมนท โฮลดิ้งส

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
ทดแทน

300,000,000
Baht

30,000,000
Baht

3,000,000
3

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

73. บจก. ประจววบ
พลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
ทดแทน

100,000,000
Baht

2,500,000
Baht

1,000,000

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

74. บจก. มิตรภาาพ
พลังงานลม

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
ทดแทน

100,000,000
Baht

2,500,000
Baht

1,000,000

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

0
0.01
100.00% Maples and Caldeer,
1 345 949 8066
8
Ugland House, Soouth
Church Street, P.O
O.
Box 309, George
Town, Grand Caym
man,
Cayman Islands

Xiwang Industrial
Region, Handian
Town, Zouping
County, Binzhou City
C
256209, Shandong
Province, PRC

(86543)
4615655
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ชื่อบริษัท
75. บจก.เพชรเกษม
พลังงานลม

บริษัทรวม
76. Shanxi Gaoohe
Energy Co., Ltdd.

ประเภภท
ธุรกิจ

ทุนจดททะเบียน

ทุนชําระแลว

จํานวนหุ
น น ที่
ชําระแล
า
ว
ทั้งหมด
ห (หุน)

สัดสวน
มูลคาหุ
า น
การถือหุน
ตอหนนวย
(%)

ที่ต้งั สํานักงานใหหญ

โทรศัพทท

10 99.99% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400

0 2694 66000

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
ทดแทน

100,000,000
Baht

2,500,000
Baht

1,000,000

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

6700,250,000
RMB

6670,250,000
RMB

NA

NA

45.00%

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

(8610)
5820 36633

12,0100,000,000
บาท

12,0010,000,000
บาท

1200,100,000

1
100

49.99%

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาาพุด
อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

038 9251000

7833,330,000
RMB

7783,330,000
RMB

NA

NA

40.00%

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

(86) 392 291
2
7401-2

100,000
USD

100,000
USD

10,000

10

40.00% Building B, Park View
Executive Suites, Ban
B
Sithanneau,
Sikhottabong Distrrict,
Vientiene Capital City,
C
Lao PDR

865(0)2122224
82

10

37.50% Building B, Park View
Executive Suites, Ban
B
Sithanneau,
Sikhottabong Distrrict,
Vientiene Capital City,
C
Lao PDR

865(0)2122224
82

77. บริษัท บีแอลลซีพี
เพาเวอร จํากัด

ผลิตและ
จําหนาย
กระแสไฟฟฟา

78. Hebi Zhongg Tai
Mining Co., Ltd

ลงทุนในธุรกิจ
ถานหิน

79. Hongsa Powwer
Company Limiteed

ผลิตและ
จําหนาย
กระแสไฟฟฟา

80. Phu Fai Minning
Company Limiteed

ลงทุนในธธุรกิจ
ถานหิหิน

50,000
USD

50,000
USD

5,000

81. บจก. สุรินทรร กรีน
เอ็นเนอรยี

ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
ทดแทน

1000,000,000
Baht

1100,000,000
Baht

100,000,000

82. Port Kemblla
Coal Terminal Ltd.
L

Shiploading
Coal Portt

600,000
AUD

600,000
AUD

600,000

10 30.00% ชชั้น 26-28 อาคารธนภภูมิ
เเลขที่ 1550
ถถ.เพชรบุรีตัดใหม แขขวง
มมักกะสัน เขตราชเทวีวี
กกรุงเทพฯ 10400
1 16.67%

Port Kembla Roadd,
Inner Harbour,
Wollongong NSW
2520, Australia

0 2694 66000

61 2 4228 0288
0

หมายเหตุ: * under Singaporrean Corporate Law
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3. ชื่อ สถาานที่ตั้งของบุคคลอ
ค างอิงอืน่ ๆ
1) นายทะะเบียนหุนสามัญ

บริษัท ศูนย
น รับฝากหลักทรั
ท พย (ประเทศศไทย) จํากัด
62 อาคารรตลาดหลักทรััพยแหงประเทศศไทย
ถนนรัชดาาภิเษก แขวงคลลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0 2229 2800

2) นายทะะเบียนหุนกู

ธนาคาร ทหารไทย
ท
จํากััด (มหาชน)
3000 ถนนพหลโยธิน เขขตจตุจักร กรุงเททพฯ 10900
โทรศัพท 0 2299 1111
ก งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุ
333 ถนนนสีลม เขตบางรัรัก กรุงเทพฯ 100500
โทรศัพท 0 2230 1893
ธนาคาร ไทยพาณิ
ไ
ชย จํากั
า ด (มหาชน)
9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯฯ 10900
โทรศัพท 0 2544 1111

3) ผูสอบบับัญชี

นายสมชาาย จิณโณวาทท
ผูสอบบัญชี
ญ รับอนุญาต เลขที
เ ่ 3271
บริษัท ไพพรซวอเตอรเฮาสสคูเปรส เอบีเออเอส จํากัด
ชั้น 15 อาาคารบางกอกซิซิตี้ ทาวเวอร เลขที่ 179/74-800
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2286 9999, 0 2344 10000

ษ
น
4) ที่ปรึกษาทางการเงิ

--ไมมี--

ษ อผูจัดการรภายใตสัญญาการจัดการ
5) ที่ปรึกษาหรื

บริษัทฯ ไม
ไ ไดวาจางทีปรึ
ป่ กษาและหรืออผูจัดการภายใตตสัญญาการ
จัดการ เปปนการประจําถาวร
ถ แตจะมีกการวาจางที่ปรึกษา
ก (เชน ที่
ปรึกษาทาางการเงิน) เปนการเฉพาะะเรื่องเฉพาะกรณีตามความ
จําเปนในนการดําเนินงานนเปนครั้งคราว การบริหารงานบริษัทฯ
จะดําเนินการภายใต
น
การรกํากับดูแลของงคณะกรรมการบริษัทเปน
สําคัญ

น
นที่ติดตอเป
อ นประจํา
6) สถาบันการเงิ

ธนาคารพพาณิชยและสถาบันการเงินทั้งงในและตางประเทศ
ประมาณ
ณ 30 แหง
หนา 10

2. ปปจจัยความเสีย่ ง
บริริษัทฯ และกลุมบริ
ม ษัท มีการบริหารความเสีสี่ยงทางธุรกิจภายใตคณะกรรมการกลุมตางๆๆ เพื่อใหครอบบคลุมในทุกๆ
ดานที่อาจจะะมีความเสี่ยง
อ
กการเปลี่ยนแปลงภายในและ
โดยจัดการใหเปนไปออยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ
ภายนอกองคคกร เชน คณะะกรรมการบริหารความเสี
า
่ยง (Risk Management Committtee) มีการประะชุมทุกไตรมาสส รวมถึงการ
รายงานและะติดตามผลการรบริหารความเสีสี่ยงของแตละหหนวยธุรกิจที่จดให
ัด มีการประชุชุมเปนประจําทุกเดือน
คณ
ณะกรรมการ
Financial Management
M
Committee มีการประชุมทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดติดตามดูแล วิิเคราะห และบริหารความ
เสี่ยงในระดับปฏิ
บ บัติงาน โดยมีการรายงาานความคืบหนาเปนประจําทุกเดื
ก อน
2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategicc Risk)
น นสํารองได
(ก) คววามเสี่ยงจากกาารไมสามารถเพิพิ่มปริมาณถานหิ
จากแผนธุรกิจป 25553-2558 บริษัษทฯ ไดมีการนําปจจัยภายใในและปจจัยภาายนอกที่สําคัญมาพิ
ญ จารณา
เพืพื่อใหเปนไปตามมสถานการณทางธุ
ท รกิจที่เปลียนแปลงไปอย
ย่
างรวดเร็
า
ว ซึ่งแผนการลงทุทุนทั้งในสินทรัพย
พ ที่มีอยูแลว
แลละสินทรัพยที่กาลั
าํ งอยูในระหววางการพิจารณ
ณาหาเขามาใหมม เพื่อเพิ่มปริมิ าณถานหินสสํารองเพื่อการผผลิตและขาย
ถือเป
อ นปจจัยสําคัญในการสรางความเจริ
ง
ญเติบโตให
บ กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีการรบริหารความเสีสี่ยงในเรื่องนี้
อยยางตอเนื่อง ทัท้้งการติดตามสสภาวะความเปนไปของธุรกิจถถานหิน ธุรกิจไฟฟ
จ า และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื
อ ่อง ทําใหทราบถึ
ร งการเปลียนแปลงและส
่
ามารถเขาลงทุทุนดานตางๆ
รวมทั้งประสสานงานกับหนนวยงานตางๆ
ในนการพิจารณาปปจจัยในการลงทุนเพิ่มเติม เพืพื่อนําไปปรับปรรุงเกณฑการลงงทุนใหเหมาะสสมกับสถานการรณการลงทุน
แลละความเคลื่อนไหวของธุ
น
รกิจตตางๆ และใชประโยชน
ป
จากสัสัญญาและขอตกลงร
ต วมระหวางรัฐบาลของปประเทศตางๆ
ใหหเปนประโยชนตตอการลงทุน เชชน ขอตกลงระหวางรัฐบาลไททยและอินโดนีเซีย เปนตน
สําหรับการสํารวจปริมาณถ
ม านหินสํารอง
า
หากมีการสํ
ก ารวจเพิ่มเติมและไดขอมูลเพิ่มจากเดิมอาจจะทําให
ปริริมาณสํารองถานหิ
า นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรืรอลดลงก็ได ปจจุบันบริษัทฯ ไดดําเนินการรหาแหลงถานหิหินแหลงใหม
เพิพิ่มเติมอยูตลอดดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษทฯ
ทั จะสามารถตตอบสนองความตองการของลูลูกคาไดอยางยยาวนาน
(ข) คววามเสี่ยงจากกาารกําหนดแผนกลยุทธที่ไมเหมมาะสมกับสภาพการณ
กรณีบริษัทฯ บริหารคความเสี่ยงจากกการกําหนดแผผนกลยุทธที่ไมเหมาะสมกั
เ
บสภภาพการณที่อาจเกิดมาจาก
กาารคาดการณสถานการณ
ถ
ทางเเศรษฐกิจและธุธุรกิจที่เกี่ยวของผิ
ง ดพลาด บริษิ ัทฯ ไดสราางระบบและกรระบวนการใน
กาารทบทวนแผนกกลยุทธของบริษัษทฯ เปนระยะะๆ เชน การปรระชุม Quarterrly Strategic Review (QSRR) และมีการ
รายงานผูบริหารรระดับสูงทันที หากมีความจําเป
า นตองเปลี่ยนแปลงทิ
น
ศทางการดําเนินงานน รวมทั้งมีการรเปรียบเทียบ
อ ลจากสถาบันและแหล
น
งที่เชื่อถือไดตางๆ เพื่อตรวจสออบความนาเชือถื
อ่ อของขอมูลแและวิเคราะหความแตกตาง
ขอมู
ขอองสมมติฐานตางๆ
า นอกจากนันั้น บริษัทฯ ไดมีมกี ารปรึกษากับผู
บ เชี่ยวชาญภาายนอก รวมทัง้งมีการพัฒนาความสามารถ
ภาายในเพื่อเปนประโยชนในการรคาดการณสภาาวะเศรษฐกิจ สังคม และะดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชชน พัฒนา
คววามสามารถขอองหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสสม่ําเสมอ และะพัฒนาเครื่องมืมือที่ชวยในการรคาดการณสภาพเศรษฐกิจ
อยยางเปนระบบเพืพื่อประกอบการรตัดสินใจ เปนตน
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(ค) คววามเสี่ยงจากกาารขาดบุคลากรรสนับสนุนตามมแผนธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ติดตามงานดานการวางแผนนและจัดกําลังพลรายไตรมาส
พ
รวมกับหนวยธุธุรกิจตางๆ รวมทั้งมีการ
ปรัรับปรุงกลยุทธดดา นการรับสมัครและคั
ค
ดเลือกพนักงาน มีการพั
า ฒนาบุคลาากรในตําแหนงที่สําคัญตาม Succession
Plaan และ Indivvidual Develoopment Plan (IDP) นอกจจากนั้นบริษัทฯ ไดฝกอบรมพนนักงานตาม Competency
C
Prrofile และงานใในความรับผิดชอบ
ช รวมถึงเพิ่มความชั
ม
ดเจนขของโครงสรางอองคกรในระดับตางๆ รวมทั้งกําหนดหนาที่
คววามรับผิดชอบแและขั้นตอนการปฏิบัติงานระหหวางสํานักงานนกรุงเทพและสํานักงานในประะเทศที่บริษัทฯ ลงทุนอยาง
ชัดเจน
ด
(ง) คววามเสี่ยงจากกาารไมสามารถสสรางมูลคาเพิ่มจากกิ
จ จการใหมม
บริษัทฯ ไดทําการลงทุทุนเพื่อซื้อกิจกาารใหม และมีการบริ
า หารความมเสี่ยงเพื่อทําใหหแนใจวากิจการรใหมที่ซื้อมา
นัน้ สามารถสรรางมูลคาใหไมนอยกวาที่คาดดการณไวกอนกการเขาซื้อกิจกาาร ไมวาจะเปปนการกําหนดบบุคลากรดาน
ตางๆ
า ที่มีความรูรูความสามารถถใหชวยในการปประสานงานกับพนั
บ กงานและผผูบริหารของกิจจการใหม และมีมีการกําหนด
ลําดั
า บความสําคัญและความเร
ญ
ง วนของเรื่องทีที่จะตองทํางานนรวมกันในระยะะสั้น ระยะกลาาง และระยะยาว รวมทั้งมี
งด
กาารกําหนดกระบบวนการและขันตอนการทํ
น้
างานนรวมกันอยางชชัดเจน โดยเนนการสรางควาามสัมพันธอันดี เพื่อบริหาร
กาารเปลี่ยนแปลง (Change Managemennt) ใหการคววบรวมกิจการเปปนไปอยางราบบรื่นและสามารรถสรางความ
เจริญ
ิ เติบโตในระะยะยาวใหกับบริ
บ ษัทฯ
2.2 ความเสี่ยงทางการเงิงิน
ต
งทุน
(ก) คววามเสี่ยงจากกาารไมสามารถจัจัดหาเงินทุนไดตามแผนการลง
บริษัทฯ บริหารความมเสี่ยงนี้เพื่อทําให
ใ แนใจวา บริริษัทฯ จะมีเงินทุ
น นอยางเพียงพพอในการสรางความเติ
ง
บโต
ตาามแผนการลงทุทุน ดวยการจัดทํ
ด าแผนกลยุทธทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สออดคลองกับแผนนกลยุทธทาง
ธุรกิ
ร จ มีการคาดการณภายใตสถานการณ
ส
(SScenario) ตางๆ
ง กันถึงเรื่องขของแหลงเงินทุนจากสวนตางๆๆ ทั้งภายใน
แลละภายนอกบริษัษทฯ โดยเนนการสรางความมสัมพันธอันดีกับสถาบันการเงิงิน เพื่อมีการจจัดหาแหลงเงินทุ
น นสํารองไว
อยยางตอเนื่อง รววมทั้งบริหารกรระแสเงินสดเขาใหเปนไปอยางต
ง อเนื่องและสม่ําเสมอ
(ข) คววามเสี่ยงจากอััตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการบริหารรความเสี่ยงเพือลดผลกระทบจ
อ่
จากความผันผววนของอัตราแลลกเปลี่ยนทั้งทีระดั
่ร บบริษัทฯ
ล นตางประเททศ (Natural Hedging)
H
ใน
แลละระดับกลุมบริริษัท โดยการสสรางสมดุลของสิสินทรัพยและหหนี้สินที่เปนสกุลเงิ
กาารดําเนินธุรกิจทัท้งในประเทศไททย สาธารณรัฐอิ
ฐ นโดนีเซีย แลละสาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น รรวมถึงมีการใชเครื
เ ่องมือทาง
กาารเงินตามความมเหมาะสมแลวแต
ว กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว
2553 บริ
บ ษัทฯ มีหนี้สินที
น ่เปนสกุลเงินบาทในสั
น
ดสวนร
น อยละ 29 หนี้สินที่เปนสกุลเงิ
ล นดอลลาร
ว อยละ 57 สกุ
ส ลเงินหยวนใในสัดสวนรอยลละ 1 และที่เปปนสกุลเงินดอลลลารออสเตรเลีลียในสัดสวน
สหหรัฐฯ ในสัดสวนร
รอยละ
อ 13 และจจะดําเนินการเพิพิ่มสัดสวนหนีสิส้ นิ สกุลเงินดอลลารใหมากขึ้น มีการปรับสัดดสวนการทําสัญญาซื
ญ ้อขาย
เงินตราต
น างประเททศลวงหนาใหมีมสี ัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตตางประเทศที่มอยู
อี  เพื่อให
สออดคลองกับแนววโนมและตามสสถานการณนนๆ
นั้
รวมไไปถึงการจัดสรรรรายไดที่เปนสกุลตางประเทศศในสัดสวนที่
เหมาะสม (Natural hedge) และระดมเงินทุนในสกุ
น
ลดอลลาารหรือแปลงเปนสกุลตางประเทศ เพื่อใชในกการลงทุนตอ
ซึ่ วยใหการบริริหารความเสี่ยงมี
ง ความคลองตตัวและลดผลกระทบลงได
ในนตางประเทศ ซงช
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สําหรับกลุมบริษัทในสสาธารณรัฐอินโดนี
โ เซียมีการบริริหารความเสี่ยงนี้ ดวยการรทําการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดออลลารสหรัฐฯ กับเงินสกุลอินิ โดนีเซียรูเปยะหใหมีสัดสวนที่สอดคลองกักับแนวโนมและะสถานการณตลาดเงินนั้นๆ
โดยทําระหวางภาายในกลุมเดียวกั
ว นและกับธนาาคาร รวมถึงซื้อขายเงินดออลลารสหรัฐฯ ลวงหนาตามปประมาณการ
ล นโดนีเซียรู
รายไดและคาใชจจาย เพื่อลดผลลกระทบจากความผันผวนขอองเงินสกุลดอลลลารสหรัฐฯ เทีทียบกับเงินสกุลอิ
เปยะห
(ค) คววามเสี่ยงจากอััตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีการบริหารคความเสี่ยงจากกอัตราดอกเบี้ย โดยมีเปาหมาายใหความเสี่ยงงอยูในระดับทีเหมาะสมกั
่เ
บ
ก ดตามแนววโนมของอัตราดดอกเบี้ยในตลาาดโลกและในปประเทศไทย มีการจัดสรรเงินกูกทั้งระยะสั้น
สถถานการณ มีการติ
แลละระยะยาว ทั้งในสวนทีเป
เ่ นอัตราดอกเบบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยยตัวในสัดสวนทที่สอดคลองกับประเภทการ
บ
ลงงทุนของกิจการร รวมถึงมีการใใชเครื่องมือทางงการเงิน เชน Interest rate swap ในการรบริหารเพื่อเพิมสั
ม่ ดสวนของ
อัตราดอกเบี
ต
้ยคงที่ใหสอดคลองกับแนวโนมขอองสถานการณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดดอกเบี้ยลอยตััวอยูที่รอยละ
11 และ 89 ตามลลําดับ
(ง) คววามเสี่ยงจากคววามผันผวนของราคาถานหินและราคาน้ํามัน
กลุมบริริษัทมีการบริหารความเสี
า
่ยงดานราคาถ
า
านหินซึ
น ่งมีผลกระทบบกับรายไดของงบริษัทฯ และราาคาน้ํามันซึ่ง
ผ
บตนทุน โดยใชเครื
ค ื่องมือประเภททอนุพันธทางกาารเงินในการขาายถานหินลวงหหนา (Coal swwap) และซื้อ
มีผลกระทบกั
น้ามั
าํ นลวงหนา (G
Gas oil swap) บางสวน เพืพื่อชวยลดความมผันผวนของผลลประกอบการจจากธุรกิจถานหิหินได ภายใต
กาารจัดการโดยคณ
ณะกรรมการบริิหารความเสี่ยงราคาถ
ย
านหินและราคาน้ํามัน (Commoddity Risk Management
Coommittee) เพื่อพิจารณากการบริหารควาามเสี่ยงจากราคคาถานหินและรราคาน้ํามันของงกลุมบริษัท รวมถึงการ
พิจารณาทบทวน
จ
นสถานะความเสีสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารรคูสัญญาเปนประจํ
ป าทุกป มีการปรับแนววทางการขาย
แลละผลิตในระยะะสั้นและระยะกลางอยูเสมอ
เพื่อลดผลกกระทบในทางลลบที่อาจจะเกิดดขึ้นหากตนทุนการผลิตเพิ่ม
สูงขึ
ง ้น นอกจากนนั้นบริษัทฯ ไดดติดตามและประเมินสภาวะตตลาดถานหินแลละแนวโนมราคคาอยูตลอดเวลา เพื่อเลือก
ชวงเวลาที
ว
่เหมาะะสมในการตกลลงราคาซื้อขายถถานหินกับลูกคาที่ทําสัญญาไไวกับบริษัทฯ โโดยมีการกระจายการตกลง
ราคาออกไปในชวงต
ว างๆ ของป พรอมทั้งมีการปรั
า บสัดสวนกการขายถานหินแบบราคาคงที
น
ที่และแบบราคาาแปรผันตาม
ราคาตลาดโลก (Index Link) ใหเหมาะสมกกับสภาวะตลาดในขณะนั้น เพื่อใหไดราคคาจําหนายที่ดี และมีความ
แนนนอนเรื่องรายไไดมากขึ้น
2.3 ความเสี่ยงในธุรกิจถถานหิน
น งมอบสินค
น า
(ก) คววามเสี่ยงในดานการส
ความเสีสี่ยงในดานการรสงมอบสินคาสสวนใหญเกิดจาากเหตุสุดวิสัย เชน เกิดฝฝนตกหนักที่เหมื
ห องทําใหไม
น นไดเปนระยะเวลานาน การเกิ
ก ดอุบัติเหตุ
ห ขนาดใหญทาให
าํ เครื่องจักรเเสียหายมาก เป
เ นตน ไมมี
สาามารถผลิตถานหิ
สินค
น าในการสงมอบให
ม
ลูกคา ความเสี่ยงที่จะเกิกิดขึ้น คือ การรเสียคาปรับใหกักบเรือที่มาจอดดรอรับสินคา (DDemurrage)
อยยางไรก็ตามควาามเสี่ยงนี้ก็เปนความเสี
น
่ยงที่สามารถจํ
า
ากัดขออบเขตความเสียหายได โดยยบริษัทฯ จะเจรรจากับลูกคา
ขออใหสงเรือลําดังกล
ง าวไปรับถานหินที่ทาเรืออื่นก
น อน และเจรจาขอเลื่อนกําหนดการส
ห
งมอบบถานหินออกไปปจนกวาการ
ผลิลิตถานหินของบบริษัทฯ จะสามมารถดําเนินกาารไดอีกครั้ง ปจจุ
จ บันบริษัทฯ ได
ไ จัดทําระบบติติดตามขอมูลการผลิ
ก ต การ
ขนนสงถานหิน ทําให
า ทราบปริมาณการผลิต คุณภาพ
ณ และสต็อกถ
อ านหินอยูตลอดเวลา ทําใหหปรับเปลี่ยนกําหนดการสง
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มออบถานหินลวงหหนาได โดยบบริษัทฯ ไดเพิ่มพื้นที่กองเก็บถานหิ
า นที่ทาเรือบอนตั
บ งขึ้นอีก 1 เทาตัว จาก 350,000
3
ตัน
เปน 650,000 ตัน ทําใหบริษัทฯ สามารถสต็อกถ
อ านหินไดเพิ่มมากขึ้น และะลดความเสี่ยงใในดานการสงมอบสิ
ม นคาลง
(ข) คววามเสี่ยงจากกาารดําเนินงานแและขนสงที่ทาเรืรือในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย
ความเสีสี่ยงจากการหยุยุดขนถายถานหิหินของทาเรือบอนตัง เนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น บริริษัทฯ ไดทํา
อ
ง ทั้งในนสวนของทรัพยสินและการหยุยุดดําเนินงานจากเหตุตางๆ ตามเงื
ต ่อนไขที่
ปรระกันภัยความเเสี่ยงของทาเรือบอนตั
กําหนดไว
า
สําหรัรับความเสี่ยงจาากเครื่องจักรชํารุ
า ดนั้น บริษัทฯ ไดมีการจัดทํทาแผนการซอมมบํารุง โดยเนนไปที่การทํา
Prreventive maintenance การรพัฒนาทักษะขของหนวยงานซซอมบํารุงอยางตอเนื่อง การจััดใหมี critical spare part
อยยางเพียงพอ ทําใหการซอมแซมใชเวลาสั้นและมี
น
ผลกระททบตอการดําเนินงานน
น
อย ในนกรณีเกิดเหตุสุสดวิสัยทําให
ทาเรื
า อขนถายถานหิ
น นตองหยุดทํางาน บริษัทฯ ไดมีการจัดทํทาแผนงานฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณดงกล
ัง าวไวแลว
โดยการนําถานหิหนขนถายลงเรือลํ
อ าเลียงขนาดเล็กแลวไปขนถถายขึ้นเรือบรรททุกถานหินขนาดใหญกลางทะะเล หรือไป
ใชชทาเรืออื่นชั่วครราวเพื่อใหกระททบกับการสงมออบถานหินใหลูลกู คานอยที่สุด นอกจากนี้บริษษััทฯ ไดเชา Flooating crane
มาาใชที่ทาเรือบอนนตัง เพื่อเพิ่มอัตราการขนถายถานหิน ซึ่งจะะสามารถใชขนถ
น ายถานหินลงงเรือใหญไดในกกรณีที่ทาเรือ
บออนตังเกิดปญหา
ห
(ค) คววามเสี่ยงดานคความผันผวนขอองตนทุนการผลิลิต
ตนทุนการผลิ
ก ตถานหินที
น ่มีสัดสวนสําคัญคือตนทุนคคาเชื้อเพลิง ปจจุบันบริษัทฯ ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
า บเครื่องจักรหลั
ร กในการขุดขนหน
ด
าดินและะถานหิน ดังนั้นความผันผววนของราคาน้ํามันในตลาดโลกจะสงผล
สําหรั
กรระทบตอตนทุนการผลิตถานหินคอนขางมากก บริษัทฯ จึงไดดบริหารความเสีสี่ยงดังกลาว โดดยการติดตามแและวิเคราะห
คววามเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลก
น
เพื่อนํามาวางแผนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ใหสอดคลองกั
ง บแผนการ
ผลิลิตเพื่อลดการพึพึ่งพาการใชน้ํามัมนเชื้อเพลิง รวมถึ
ร งการสงเสสริมเพิ่มประสิทธิ
ท ภาพในการใชชเชื้อเพลิงโดยรรวม และใน
ระะยะยาวไดทํากาารศึกษาเพื่อลดดการใชเครื่องจัจักรที่ใชน้ํามันเปปนเชื้อเพลิงลง
(ง) คววามเสี่ยงดานการดําเนินงานขของผูรับเหมา
เ องของบริษัษทั ฯ ใชวิธีการรวาจางผูรับเหมมาในการเปดหนนาดินและขนถานหิน หากกผูรับเหมาไม
การทําเหมื
เ น เครื่องจักรไม
ร เขามาตามกกําหนด การซอมบํ
อ ารุงไมได
สาามารถดําเนินงาานไดตามแผนออันเนื่องมาจากกปญหาตางๆ เช
มาาตรฐาน การดํดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพพ มีปญหาแรงงาน เปนตน ยอมสงผลกระะทบถึงการผลิตถ
ต านหินของ
บริริษัทฯ ในการปปองกันปญหานีนีท้ างบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูรับเหมาที
เ
่มีความนนาเชื่อถือ มีปรระวัติการทํางานนที่ดี โดยทํา
สัญญาว
ญ าจางระยยะกลางและระะยะยาวเพื่อใหผูผรับเหมามีควาามคุมคาในการรลงทุนเครื่องจักกรใหม นอกจจากนี้บริษัทฯ
ไดดดําเนินงานเปดหน
ด าดินและขนนถานหินเองบาางสวน เพื่อลดดการพึ่งพาผูรับเหมาลง ทําใหหสามารถลดคววามเสี่ยงดาน
กาารดําเนินงานขอองผูรับเหมาลงได
2.4 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ
ไ า
จ าภายในปประเทศไทยขอองบริษัทฯ จัดว
ด าเปนการลงททุนในธุรกิจที่มคีความเสี่ยงคอนข
น างต่ําเมื่อมี
กาารลงทุนในธุรกิจไฟฟ
การบริหารสั
ห ญญาที่ดี ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนนที่มั่นคง จึงไมมมีความเสี่ยงในนเรื่องการตลาดและราคาขายยเพราะมีการ
ระบุไวอย
อ างชัดเจนในสสัญญาซื้อขายไไฟฟาระยะยาววกับการไฟฟาฝฝายผลิตแหงปรระเทศไทย โโดยมีการกําหนนดปริมาณรับ
ซื้อไฟฟฟาที่แนนอน (ตตามกําลังการผผลิตที่มีอยู) แลละมีการกําหนดดโครงสรางของงราคาคาไฟฟาาที่สามารถปรับได
บ ตามราคา
เชื้อเพลิลิง และอัตราแลลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้น

หนา 14

สําหรั
า บความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟาในสาธารณรั
า
ฐ
ฐประชาชนจี
น
ถือวามีความเสี
ว ่ยงสูงกวาาธุรกิจไฟฟาในนประเทศไทย
เนื่องจาากโรงไฟฟาพลัังงานความรอนร
น วมจะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล
และเปนโรงไฟฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงกวา
โรงไฟฟฟาทั่วๆ ไป โดยยไดรับสิทธิพิเศษในการขายไอ
ศ
อน้ําและความรรอนในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต รวมทั้งกาารประกันการ
ขายไฟฟฟาใหกับการไฟฟฟาทองถิ่น ซึ่งเป
ง นปจจัยสําคัคญที่สามารถนํนํามาใชในการบบริหารความเสีย่ยง
คววามเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟฟา เปนความเเสี่ยงทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจั
ง กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงไไฟฟา การบริหารต
า นทุน เชน เชื้อเพลิงถานหิหิน ประสิทธิภาพของการจัดกาารโดยรวม ควาามมั่นคงของ
บ มชนและหนนวยงานรัฐบาลททองถิ่น เปนตน จากนโยบบายการเพิ่มประะสิทธิภาพใน
ลูกคาไออน้ํา และการปประสานงานกับชุ
การใชพลั
พ งงานและนโโยบายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแววดลอมของรัฐบาลสาธารณรั
บ
ฐ
ฐประชาชนจี
น
ทําใหมีมกี ารปรับปรุง
กฎเกณ
ณฑตางๆ ที่เกี่ยวข
ย อง อาจมีมีผลกระทบตอการดํ
ก าเนินการขของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรั
า
ฐฐประชาชนจีนบาง สําหรับ
ในชวงปป 2553 ที่ผานมาความเสี
น
่ยงจจากราคาคาเชื้อเพลิ
อ งถานหินเพิ
เ ่มขึ้น เนื่องจากความต
อ
อองการใชถานหินที
น ่เพิ่มสูงขึ้น
ในสาธาารณรัฐประชาชชนจีน บริษัทฯ ไดบริหารจัดการความเสี่ยงด
ง วยการซื้อถานหิ
น นมาสํารองไไวใหถูกจังหวะะเวลา และ
เพิ่มรายยรับจากการขาายไอน้ําและควาามรอน เปนตน
2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงททางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรั
แ
ฐั ประชาชนจีน
ค
ยหายตอเงิ
อ นลงทุนของงบริษัทฯ จํานววน 250 ลานเหหรียญสหรัฐฯ
บริริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครอองเพื่อปองกันความเสี
ซึ่งเปนการคุ
ก มครองในนสวนของสินทรัรัพยในบริษัทยอยในสาธารณรั
อ
รัฐอินโดนีเซียและจํานวน 755 ลานเหรียญสหรั
ญ ฐฯ ใน
สาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน สินทรัพย
พ ที่บริษัทฯ ไดจัดทําควาามคุมครองความเสียหายประกกอบดวยเงินลงงทุนในบริษัท
ดังตอไปปนี้
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. PTT. Indo Tambaangraya Megaah ( บริษัทโฮลลดิ้งและจําหนายถานหิน)
2. PTT. Jorong Baruutama Grestoon (ดําเนินธุรกิจผลิ
จ ตและจําหนนาย - เหมือง JJorong)
3. PTT. Trubaindo Coal
C Mining (ดดําเนินธุรกิจผลิลิตและจําหนาย - เหมือง Trubbaindo)
4. PTT. Kitadin (ดําเนิ
เ นธุรกิจผลิตและจํ
แ าหนาย - เหมือง Kitadinn)
5. PTT. Indominco Mandiri (ดําเนินินธุรกิจผลิตแลละจําหนาย - เหหมือง Indominnco)
6. PTT. Bharinto Ekkatama (ดําเนินธุ
น รกิจผลิตและะจําหนาย - เหมืมือง Bharinto))
สาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น
1. Shhanxi Asian Am
merican Daning Energy Coo.,Ltd
2. Shhanxi Gaohe Energy
E
Co.,Ltd.
ท ลงทุน
2.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกกฎเกณฑและนนโยบายในปรระเทศที่บริษัทฯ
น างประเทศ ไดแก สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น
จาากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนใหญอยูในต
และประเทศออสเตรเลีลีย ทําใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี
ค
่ยงในกาารเปลี่ยนแปลงงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละ
ในรอบปที่ผานมามี
า
การเปลี่ยนแปลงในกฎฎระเบียบและ
ประเทศศ ที่เกิดขึ้นอาาจกระทบตอกาารดําเนินงานของบริษัทฯ
นโยบายภายในประเททศดังกลาวหลาายเรื่อง อาทิ
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สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลสาาธารณรัฐอินโดดนีเซียไดออกกฎฎหมายเหมืองแรใหม (New Mining Law) อาจจะสงผล
ใหมีการออกกฎระเบียบที
ย ่เกี่ยวกับภาาษีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขขอตกลงในสัญญาทํ
ญ าเหมือง (Coal Contract of Work)
ก ่มภาระคคาใชจายใหกับผูผลิตถานหินในอนาคต
ใ
นอกกจากนี้รัฐบาลสสาธารณรัฐอินโดนีเซียกําลังอยูยูระหวางการ
จะเปนการเพิ
เริ่มบังคับใชกฎหมาย DMO (Domestic Market Obligation) จะเปนการกําหนดให
ห
ผูผลิตถถานหินในประเททศตองมีการ
จําหนายถานหินในปรระเทศในสัดสวนหนึ
น ่ง เพื่อตอบบสนองความตองการใช
อ
ภายในนประเทศใหเพียงพอ และกฎหมาย Price
น าหนดราคาจําหนายถานหิ
น นขั้นต่ําสําหรั
ห บสงออกไปตตางประเทศ เพื่อใหผูผลิตไมมขายถานหิน
Regulaation ซึ่งเปนการกํ
ออกไปตางประเทศในนราคาที่ต่ําเกินไป
ไ จะทําใหรัฐบาลเก็
ฐ
บภาษี (Royalty fee) ไดนอย อยางไรก็ตาม มาตรรการดังกลาว
ร
บบริษทฯ
ทั
อยางมีนยสํ
ยั าคัญ เพราาะบริษัทฯ ไดมีแผนเพิ่มสัดสสวนการขายถานหินในประเทศศสาธารณรัฐ
ยังไมกระทบกั
อินโดนีนเซียใหมากขึ้น รวมทั้งใชกลไไกตางๆ ตามทีที่รัฐบาลอนุญาต
า ที่จะชวยใหหบริษัทฯ เพิ่มมปริมาณการขาายถานหินใน
ประเทศศได สําหรับ Price Reguulation จะเปนการตกลงรราคาขายในแตละปที่เหมาะสมมกับภาวะตลาดในขณะนั้น
นอกจาากนั้น รัฐบาลอิอินโดนีเซียยังไดมีการทําขอตกลงรวมกับรัฐบาลประเทศอื
บ
น่ ที่มีสาระสําคัญตอผลกระะทบการออก
นๆ
ใบอนุญาตป
ญ าไมตอบริริษัทฯ บาง บริษิ ัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงโดดยการวางแผนนขอใบอนุญาตที่สําคัญไวลวงหนาใหระยะ
ยาวขึ้น ทั้งนี้การรักษาาสิ่งแวดลอมในนปาอนุรักษก็เปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญตลอดมา
ญ
สาธารณ
ณรัฐประชาชนนจีน เนื่องจากกอยูในชวงปรับปรุ
บ งและพัฒนากฎระเบี
น
ยบตตางๆ เพื่อใหสออดคลองกับกาารเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการเปลีลี่ยนแปลงในห ลายดาน ในดานพลังงานซึ่งมี
ง ถานหินเปนนพลังงานหลักของประเทศ
ข
ญ นอยางยิ่ง จึงไดกําหนดนโโยบายตางๆ ดัังนี้
รัฐบาลใใหความสําคัญเป
การควบคุมดานความปลออดภัยของเหมืองถานหินและกการสงเสริมทางดานสิ่งแวดลออม
มาตรการที่ทําอยาง
อ านหินขนาดดกลางและเล็กที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมมีควาามปลอดภัยเพียงพอ
ย
และมี
ตอเนื่อง คือ การปดเหมืองถ
กําลังการผลิลิตต่ํากวา 30,0000 ตันตอป อีกทั้งกําหนดใหหเหมืองที่ดําเนินินการผลิตอยูใในปจจุบันที่ตั้งอยู
อ ในมณฑล
ซานซีและมณ
ณฑลเหอหนานน จะตองมีกําลังการผลิตไมตากว
่ํ า 90,000 ตันตอป นอกจจากนี้ไดมีการออกกฎเกณฑ
ดานความปลอดภัยใหม เชชน การใหมีเจาหนาที่ระดับสูงของเหมืองลงงไปปฏิบัติหนาทที่และควบคุมการทํ
ก างานใน
นิ อมพนักงานนตลอดระยะเวลาการผลิต เพื่อควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราาการเสียชีวิต
เหมืองใตดนพร
รวมทั้งมีการรปรับเพิ่มอัตราการสํารองเงินกองทุ
ก นเพื่อควาามปลอดภัยขอองเหมือง
และการเก็บภาษี
ภ ทางดาน
สิ่งแวดลอม
การใชทรัพยากรธรรมชาติ
ย
ใ เกิดประโยชนนสูงสุด
ให
โดยเหมืองถ
ง านหินจะตองงปรับปรุงประสิสิทธิภาพและ
ความสามารรถในการผลิต รัฐบาลไดกําหนดให
ห
เหมืองถถานหินแหลงใหหมตองมีกําลังกการผลิตไมต่ํากว
ก า 300,000
ตันตอป โดยเฉพาะเหมืมืองแหลงใหมในมณฑลซานซี
น
มณฑลสานซี และมณฑลอินเนอรมองโกเลีลีย จะตองมี
1
ตันต
น อป และสงเสริมใหเหมืองถานหินขนาดใใหญควบรวมเหหมืองถานหิน
กําลังการผลิลิตไมต่ํากวา 1,200,000
ขนาดเล็ก อีกทั้งไดปรับเพิมค
่ าธรรมเนียมการใช
ม
ทรัพยากรในมณฑลที่เปนยุทธศาสตรรในการผลิตถานหิ
า นรวมกับ
การปรับเพิ่มอั
ม ตราเงินกองททุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถานหินอยางยั
ง ่งยืน
การลดความมขัดแยงทางดานการค
า
าระหวางประเทศ และอนุรักษการใชทรัพยากรททางดานพลังงาานในประเทศ
โดยการยกเลิลิกพิกัดภาษีการนํ
า าเขาถานหิน และการปรับเพิ
บ ่มภาษีการสสงออกถาน Coking จากรอยละ 5 เปน
รอยละ 10 และเรี
แ ยกเก็บภาาษีการสงออกถถานหินประเภททอื่นที่รอยละ 10
การปรับลดรระดับคาความเเขมขนของกาซคาร
ซ บอนไดออกไซด ที่ปลดปลอยมาจากภาาคอุตสาหกรรมมอีก 40-45%
ตอหนวยผลลผลิตมวลรวม (GDP)
(
ภายในนป 2563 โดยนับจากป 25488
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เริ่มตั้งแตเดือนธั
อ นวาคม 2553
2
ไดมีการปปรับอัตราการเสีสียภาษีบํารุงทองที่และกอสราาง (urban maintenance
m
and consttruction tax) ของบริษัทตางชาติ
า ที่ดําเนินธุ
น รกิจในประเททศจีนใหอยูในเกกณฑเดียวกันกับบริษัทของ
ประเทศจีนในอั
ใ ตรารอยละ 1 ถึง 7 และภาาษีสําหรับกองททุนการศึกษา (education funnd) ในอัตรารอยละ 3
่ไ กลาวมาแลวข
ว างตน จะนนํามาซึ่งตนทุนการผลิ
ก ตและ
นอกจาากนโยบายและมาตรการทางดดานพลังงานจาากถานหินดังทีได
การดําเนิ
เ นงานของเหมืมืองถานหินที่ปรั
ป บตัวสูงขึ้นนั้น
รัฐบาลลไดใหสิทธิพิเศษษทางดานภาษีษีเงินไดแกบริษทร
ัท วมทุนจาก
ตางชาติติ โดยกําหนดอัอัตราภาษีเงินไดดที่ 25% เทากัับผูประกอบกาารทองถิ่น ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคมม 2551 เปน
ตนมา อยางไรก็ตามบริ
า ษัทรวมทุนจากต
น
างชาติทีท่ไี ดรับสิทธิพิเศษทางด
ศ
านภาษีษีเงินได สามาารถใชสิทธิพิเศษษตอไปไดอีก
ท ที่รัฐบาลกําหนดให
ห
ทั้งนี้เหมื
ห องถานหินเฮฮอปและตาหนิงคงได
ง รับสิทธิพิพิเศษทางดานภภาษีตอไปจนถึงป
ง 2554
ตามสิทธิ
ไ มีการประกาศศจะบังคับใชกฎหมาย
ฎ
Mineral Resourcee Rent Tax
ประเทศศออสเตรเลีย เนื่องจากรัฐบาาลออสเตรเลียได
(MRRTT) ในชวงประมมาณเดือนกรกฎฎาคม 2555 แนนวทางการบังคับใชกฎหมายดดังกลาว ยังอยูยูในระหวางกระะบวนการราง
รายละเเอียดการบังคับใช
บ และฟงความเห็นจากผูมีสวนได
 เสียกลุมตตางๆ ตลอดป 2554 และมีมีกําหนดการโดยประมาณที่
จะนําเสสนอตอรัฐสภาแและวุฒิสภาในนชวงประมาณตตนป 2555 ซึ่งรายละเอียดยัยังอาจเปลี่ยนแแปลงไดตลอดเววลา บริษัทฯ
ไดบริหารความเสี
า
่ยงในนเรื่องนี้โดยไดทํทาประมาณการผลกระทบจาก MRRT รวมมไปสวนหนึ่งกอนการซื้อกิจการและลงทุน
ในประเเทศออสเตรเลีย โดยวาจางบริษิ ัทที่ปรึกษาททางการเงินที่มความเชี
ีค
่ยวชาญ
ญเรื่องภาษีชวยใใหคําปรึกษา และบริษัทฯ
ไดติดตามนโยบายเกี่ยวกั
ย บเรื่องนี้อยางใกลชิด และะสรางความพรอมในการปรั
อ
บตัตวตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจจจะเกิดขึ้น
า ขางตน บริ
บ ษัทฯ ไดมีการรกําหนดใหผูทรัี่ บผิดชอบในแแตละประเทศติดดตามการเปลียนแปลงด
ย่
าน
จาากความเสี่ยงตางๆ
กฎระเบีบียบและนโยบาายภายในของแแตละประเทศออยางใกลชิดทั้งระดั
ร บรัฐบาลกลลางและทองถิน่
รวมถึงไดวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาด
ษ านกฎหมายยทองถิ่นเพื่อชวยเหลื
ว อในการตีความและแนนวทางปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินนการเปนไปอยางถู
า กตอง
า น
2.7 ความเสี่ยงดานสิ่งแววดลอมและคววามปลอดภัยในการผลิตถานหิ
ก) คววามเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการร
ญ
วมกันปกปองรักษาแและฟนฟูธรรมชชาติและสิ่งแวดลอม จึงได
า
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งระบุอยางชั
า ดเจนถึงคววามมุงมั่นในกาารลดและควบคุคุมผลกระทบตอสิ
อ ่งแวดลอม
กําหนดนโยบายก
ทีเป
เ่ นผลมาจากกการดําเนินงานขของบริษัทฯ
โดยคณะกกรรมการบริหารการพั
า
ฒนาทีย่ยั่งยืน
(SSustainable
Deevelopment Committee)
C
ไดดกํากับและตรววจสอบผลการดดําเนินงานดานสิ
น ่งแวดลอม แและมอบหมายใใหหนวยงาน
คุณภาพ
ณ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม เปนผู
น ประสานงานนและใหความชชวยเหลือแกหนนวยงานยอยตางๆ
ง เพื่อให
กาารปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดล
ง
อมสําหรับกิจกรรมการรผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได
ไ ปฏิบัติตาม
มาาตรฐานดานสิ่งแวดล
ง
อม (Ennvironmental Compliance) ใหเปนไปตามมที่กฎหมายกําาหนด และไดมุมงเนนการใช
ทรัรัพยากรอยางคุคุม คา (Effective Resource Utilization)
U
เพือเป
่อ นการสงวนททรัพยากรธรรมมชาติและควบคคุมผลกระทบ
ทาางออมดานสิ่งแวดล
แ อมจากกาารใชทรัพยากร เชน การเปลียนแปลงสภาพ
่ย
พภูมิอากาศโลกก (Climate Chhange) และ
คววามหลากหลายยทางชีวภาพ (BBiodiversity) เป
เ นตน
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•

การปฏิบัติตามมาตรฐานด
ต
ดานสิ่งแวดลอม (Environmenntal Compliannce)
มาตรฐาานดานสิ่งแวดลลอมเปนขอกําหนดที
ห ่บริษัทฯตตองปฏิบัติตาม ประกอบดดวย มาตรฐฐานคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามกฎหมาย
ม
และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเงื่อนไขทีก่กําหนดในรายงงานวิเคราะห
ผลกระทบดดานสิ่งแวดลอม โดยในป 25553 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาานตามมาตรฐาานดานสิ่งแวดลลอมในเกณฑ
ดีและมีพัฒนาการอย
ฒ
างตอเนื
อ ่อง เพื่อให
ใ บรรลุปณิธานนในการลดผลกกระทบตอสิ่งแววดลอมใหมากทที่สุด ตาม
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ไดมุมงุ เนนการจัดกาารปจจัยความเเสี่ยงที่สําคัญซึง่งประกอบดวย
คุณภาพพของน้ําที่ปลอยจากพื
อ
้นที่เหมืมืองสูแหลงน้ําสาธารณะ
ส
โดยมีดัชนีคุณภาพพหลัก คือ สภาาพความเปน
กรดดาง และความมขุนขนของตะกกอนดิน สําหรับพื้นที่การทําเหมื
า องที่มีองคประกอบของดินและแรซึ่งมี
ศักยภาาพในการกอกําเนิดน้ําเปนกรดด ไดแก เหมืองที่ดําเนินการออยูแลวในปจจุบบัน เชน เหมืองอินโดมินโค
เหมืองททรูบาอินโด และเหมืองโจรง ในสาธารณรััฐอินโดนีเซีย รวมไปถึงโครงกการที่อยูระหวางการพั
า
ฒนา
เชน แหลงถานหินบาริ
บ นโต ในนสาธารณรัฐอินโดนี
น เซีย แลละหงสาลิกไนตต ในประเทศศสาธารณรัฐ
ทั ไดจัดทํามาาตรการปองกันและแก
น
ไขการเเกิดน้ําที่เปนกรดจากการทํา
ประชาธิธิปไตยประชาชชนลาว บริษทฯ
เหมือง ซึ่งเนนการจััดการตั้งแตขั้นตอนการสํ
ต
ารวจจ การวางแผนนผลิต การจัดดการพื้นที่ไปจนนถึงการฟนฟู
สภาพขของพื้นที่ภายหลลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการผลิ
ก
ต สําหรับทุกเหมืมืองที่เปนเหมืองเปด ไดมีการปลูกพืชคลุม
ดิน เพือลดการชะล
อ่
างพั
ง งทลายของดิดิน การจัดทําบบอดักตะกอนแลละการบํารุงรักษษาใหมีประสิทธิภิ าพในการ
ตกตะกกอนดินที่เปนผลลจากการชะลางพั
า งทลายของดิน ซึ่งเปนมาตตรฐานการปฏิบบัติมาโดยตลอดด นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดยึดถือแนววทางการปองกััน โดยทําการถมดินกลับในบบอเหมืองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได และ
หากจําเปนตองทําการรทิ้งดินภายนอกบอเหมือง บริริษัทฯ ไดกําหนดใหดําเนินการรฟนฟูสภาพกอองดินโดยการ
า
วในพื้นที่เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการถมแและปรับหนาดินแล
น ว
ปลูกปาโดยเร็
ฝุนละออองที่เกิดจากกิจกรรมต
จ
างๆ อาทิ
อ การขุดขนนดินและถานหิน การปรับปรุงงคุณภาพของถถานหิน และ
ขนสงถานหิน ดวยสภภาพพื้นที่ที่กวางและสภาพภู
ง
มอากาศที
ิ
่เปลี่ยนแปลงตลอดเว
น
วลา การควบคุคุมการกําเนิด
แ
นเรื่องทีทํ่ าไดยากในทาางปฏิบัติ บริษัทฯ จึงได
และแพพรกระจายของฝฝุนละอองใหไดอยางสมบูรณแบบเป
กําหนดดมาตรการที่หลากหลายโดยมุ
ล
มุงเนนการจัดกาารอยางเหมาะสสมสําหรับแตละพื้นที่ปฏิบัติการ เชน การ
ปลูกตนไม
น สรางแนวกัันลม สําหรัรับพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงในการรกอกําเนิดฝุน การจํากัด
ความเร็ร็วของรถที่วิ่งในนพื้นที่เหมืองเพืพื่อลดปริมาณฝุฝุน ละอองและคความปลอดภัยใในการทํางาน การหมั่น
พรมน้าบนถนนที
าํ
่มีพนผิ
นื้ วเปนดิน เปนต
น น นอกจากนีนี้มีการตรวจวัดปริ
ด มาณฝุนทัง้งในบริเวณพื้นที่เหมือง และ
บริเวณ
ณชุมชนขางเคียงอย
ง างสม่ําเสมอเพื่อใหแนใจววาสามารถความคุมฝุนละอองงที่เกิดจากการททําเหมืองได
อยางมีประสิทธิภาพ

ย (Resourcce Utilization)
• การใชทรัพยากร
การใชทรั
ท พยากรจะไมใชปจจัยเสี่ยงโโดยตรงตอธุรกิจ
แตการใช
ก ทรัพยากรอยางไมมีประะสิทธิภาพจะ
กอใหเกิดภาระตอสิ่งแวดลลอมโดยไมจําเปปนจากมลพิษและกากของเสี
แ
ย เปนการเพิ่มมตนทุนการผลิต ทําใหเกิด
แ งทรัพยากรทีที่มีจํากัด บริรษัทฯ จึงมุงเนนการบริหารจัดดการการใชทรัพยากรใน
พ
2
ความขัดแยยงจากการแกงแย
ประเด็นหลััก ไดแก
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การใชประโยชน
ป
จากทีที่ดิน ถึงแมวาบริ
บ ษัทฯ จะไดดรับสิทธิในพื้นที่สัมปทานเพื่อกการทําเหมืองแแรเปนจํานวน
มากก็ตาม
ต บริษัทฯ ไดดตระหนักถึงคววามสําคัญของการบริหารจัดการและใช
ก
ประโโยชนจากพื้นทีดั่ งกลาวดวย
การวางงแผนการทําเหมืองอยางรอบคคอบ เพื่อใหหเกิดผลกระทบบตอสภาพทางภภูมิศาสตรและระบบนิเวศน
นอยทีสุส่ ด ตามแผนแมมบทดานการจัดการสิ
ด ่งแวดลอมและแผนการ
อ
รฟนฟูสภาพเหมืมือง ในป 2553 บริษัทฯ มี
พื้นที่ครอบครองทั
ร
้งสิน้ 64,398 เฮฮกตาร มีพื้นทีที่ ่ถูกใชประโยชชนจริงเพื่อการททําเหมืองมีจํานวนเพี
น ยงราว
11,2344 เฮกตาร หรือคิ
อ ดเปนรอยละะ17 ของพืน้ ทีทัท่ ้งหมด ขณะทีที่พื้นที่ที่บริษัทฯ ไดทําการฟนฟู
น สภาพแลว
ทั้งสิ้นราว 5,732 เฮกตาร (รอยละ 51ของพื
5
้นที่ใชประโยชน
ป
) นอกกจากนี้พื้นที่ในสสวนที่เหลือไดสงวนไว
ส
ใหคง
สภาพปปาดั้งเดิม เปปนการชวยปกปปองทรัพยากรปปาไมในอีกทางหนึ่งดวย สําหรับบริษัทฯ ไดพัพฒนาระบบ
สารสนเทศทางดานภูมิมศิ าสตร และภภาพถายดาวเทีทียม (Geograpphic Information System and
a Remote
เ ่อนํามาใชสนับสนุนการจัดบริ
บ หารจัดการรวมกั
ว นระหวางกการผลิต การขนนสง และการ
Sensinng; GIS&RS) เพื
จัดการสิ่งิ แวดลอม ซึ่งไดทําการติดตั
ด ้งเสร็จสิ้นและะใชงานที่เหมืองอิ
อ นโดมินโค แและเริ่มขยายไปปสูการนํามา
ชวยในกการบริหารจัดการขนส
ก
งถานหิหิน รวมทั้งเหมืองอื
อ ่นในปตอไปป
การใชพลั
พ งงาน พลัลังงานจัดเปนตนทุ
น นหลักอยางหนึ่งของบริษทฯ
ทั
แตการลดดการใชพลังงานนจะนํามาซึ่ง
ประโยชชนที่ไดตอสิ่งแววดลอม เชชน การลดกการปลดปลอยก
ย าซเรือนกระจจกที่เปนสาเหตุหลักของการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก บริษัทฯ มีมความตระหนันักในความสําคััญของการมีสวนร
ว วมในการ
น บยั้งปญหาดัังกลาว และไดดกําหนดไวในนนโยบายเพื่อควาามยั่งยืน ในเรื่อองที่จะจัดทําฐาานขอมูลและ
ชวยกันยั
รายงานนปริมาณการปลอยกาซเรือนกกระจกตอสาธาารณะ ในขณ
ณะเดียวกัน บริิษัทฯ ไดดําเนินโครงการ
อนุรักษพลังงานสําหรัรับเหมืองทุกแหหง รวมทั้งสํานักงาน ซึ่งการลดการใชชพลังงานยังเปนการลดการ
กอกําเนินิดมลพิษทางออากาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการรเผาไหมเชื้อเพลิง อาทิ ซัลเฟออรไดออกไซด และออกไซด
ของไนโโตรเจน สําหรั
ห บการทําเหมืมืองใตดินที่บริษัษทั ฯ ถือหุนอยูยู ที่เหมืองตาหหนิงและเหมืองเกาเหอ
ง
ใน
สาธารณ
ณรัฐประชาชนจีนี ไดมีการรนํากาซมีเทนทีทีจ่ ําเปนตองระบบายออกจากชั้นนถานหินกอนดํดําเนินการขุด
ขน ไปททําการผลิตไฟฟฟา นอกจากนี้บริ
บ ษัทฯ มีการปปรับปรุงหมอไอน้ําที่โรงไฟฟาหหลวนหนาน แลละโจวผิงใหมี
ประสิทธิ
ท ภาพสูงขึ้น จึงทําใหสามารถผลิตกระแสไไฟฟาและไอน้าได
าํ อยางมีประะสิทธิภาพมากยิยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเปนการใช
น
ทรัพยาากรที่คุมคา และะลดการปลดปลอยกาซเรือนกกระจกดวย
ข) คววามเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัภัยในการทํางานน
ดวยลักษณะของการททําเหมืองที่เกี่ยวข
ว องกับกิจกรรรมที่ใชเครื่องจักรและยานพาห
ก
หนะจํานวนมากก ความเสี่ยง
อ บัติภัยอันเกิดจากการทํ
ด
างานยอมมีมากเชชนกัน แตบริษัทฯมีความมุงมัน่ ที่จะลดอัตราาการเจ็บปวย การบาดเจ็บ
ตออุ
แลละเสียชีวิตอันเกิกิดจากการทํางานให
ง เหลือนอยที่สุด ในป 25553 บริษัทฯ ไดดประกาศนโยบบายเพื่อสงเสริมและรณรงค
ม
สรรางวัฒนธรรมอองคกรเพื่อความมปลอดภัยในพพนักงานทุกระดัดับ รวมถึงผูรบเหมาทุ
บั
กประเเภท ภายใตนโยบาย
น
“3
ZEEROs” อันประกกอบดวย ZERO INCIDENT ZERO REPEEAT และ ZERO
O COMPROM
MISE โดยมีเปาหมายในการ
สรรางวัฒนธรรมคความปลอดภัยให
ใ เกิดขึ้นภายใในองคกร ไดแก การปฏิบัติตามกฎระะเบียบความปลลอดภัยอยาง
เครงครัดโดยไมมีมขี อยกเวน การไมยอมใหการรเกิดอุบัติการณ
ณซ้ําซอน และกการตั้งเปาหมาายไมเกิดอุบัติเหตุ
ห ขึ้นภายใน
กาารปฏิบัติงาน
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นออกจากนั้น บริรษัทฯ ไดมีการรบริหารจัดการความตอเนื่องททางธุรกิจ (Buusiness Conttinuity Managgement) ที่
สํานั
า กงานกรุงเทพพและสํานักงานนจาการตา ซึ่งมีการฝกซอมเป
อ นประจําทุทกป เพื่อรอองรับและลดผลลกระทบจาก
เหตุการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณ
ณวิกฤตที่อาจจะะเกิดขึ้นกับบริษัษทฯ ได
ค
มชน
2.8 ความเสี่ยงจากผลกรระทบดานสังคมและชุ
และผลกระะทบทางดาน
ผลลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนไมววาจะเปนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
คววามปลอดภัย
เศรษฐกิกิจและสังคม บริษัทฯ ไดตระหนั
ต
กและใหหความสําคัญโดยกําหนดแผนนงานการบริหารจัดการความเเสี่ยงดังกลาว
ดังนี้
ด ้งคณะกรรมกการที่ปรึกษากาารพัฒนาชุมชนน (Community Consultativve Committeee: CCC) ซึ่งประกอบด
ป
วย
(ก) จัดตั
ตัวแทนจากรั
ว
ฐบาาลทองถิ่น ชุมชน
ช และบริษัทฯ เพื่อรวมกันกําหนดทิ
า
ศทางการพัฒนาชุมชนนในแตละพื้นทีให
่ เหมาะสม
เกิดความยั่งยืน และตรงกั
แ
บควาามตองการของชชุมชนมากที่สดุ
า นโครงการพัพัฒนาชุมชนที่มุมงตอบสนองคววามตองการแลละแกไขปญหาขของชุมชนแตละะแหง ในลักษณะของการ
ษ
(ข) ดําเนิ
สรรางกระบวนการรมีสวนรวม
โดยยึดถือความต
ค
องการขันพื
้น ้นฐานที่มาจจากประชาชนเปปนหลักนําไปสูการพั

ฒนาที่
ยั่งยื
ง นในระยะยาวว (Go Together , Grow Toggether , Sustainability for Life)
(ค) จัดให
ด มีขั้นตอนกาารสื่อสารระหวางชุมชนและเหหมือง โดยมีมีเจาหนาที่พัฒนาชุ
ฒ มชนของทุทุกเหมืองรับผิดชอบโดยตรง
พรรอมกันกับการติติดตามตรวจสออบทัศนคติของงชุมชน (Com
mmunity Perrception Surrvey) การจัดทํ
ด า Social
Maapping เพื่อใหหคณะกรรมการรที่ปรึกษาการพพัฒนาชุมชน มีฐานขอมูลของงชุมชนแตละแหหงโดยละเอียด สําหรับการ
วาางแผน และติดตามการพั
ต
ฒนาาในดานตางๆ ได
ไ เต็มประสิทธิภาพ
ฟฟา
2.9 ความเสี่ยงดานสิ่งแววดลอมและคววามปลอดภัยในการผลิตไฟ
(ก) คววามเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
น กทางดานสิสิ่งแวดลอมของงโรงไฟฟา คือ คุณภาพอากกาศ ที่เปนผลจากการปลดปปลอยกาซเผา
ประเด็นหลั
ไหหมจากเครื่องกําเนิ
า ดไอน้ํา โดยยมีดัชนีคุณภาพพที่สําคัญ ไดแก
แ ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และฝุน
ละะออง บริษัทฯ ได
ไ มุงเนนการคววบคุมและลดผผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ทางปรระกอบดวย
(1) การรปองกัน โดยเลืลือกใชเชื้อเพลิงที
ง ่เหมาะสม เชชน ถานหินคุณภาพสู
ณ
งที่มีสวนนประกอบที่เปนกํ
น ามะถันต่ํา
เปนตน และ
ร
กฝุนละออองแบบไฟฟาสถิตย (Electroostatic Precippitator) และ
(2) การรบําบัดหรือกําจัจด โดยติดตั้งระบบดั
ระะบบดักจับกาซซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gaas Desulphurization) ใหเปนมาตรฐานปฏิ
น
บบัติในโรงไฟฟาที่บริษัทฯ ได
เขาลงทุนทั้งในปรระเทศไทย สาธารณรัฐประชาาชนจีน และโคครงการหงสาลิกไนต
ก ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ
ป
ปไตย
โ
าบีแอลซีพียังไดติดตั้งระบบการตรวจจวัดคุณภาพอาากาศจากแหลงกํ
ง าเนิดอยาง
ปรระชาชนลาว นอกจากนี้ โรงไฟฟ
ตอเนื
อ ่อง (Continuous Emissioon Monitoring System: CEM
MS) พรอมกันกัับติดตั้งระบบกการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ณ
ในนบรรยากาศแบบเรียลไทม (RReal-time Monnitoring System) จํานวน 4 สถานีรอบโรงไไฟฟา รวมถึงไดดจัดทําระบบ
กาารจัดการสิ่งแวดดลอม และไดรัรับการรับรองมาาตรฐาน ISO 14001 ในป 2551 สําหรับบโรงไฟฟาหลวนนหนาน และ
โรงงไฟฟาเจิ้งติ้ง ที่บริษัทฯ ไดถืถือหุนอยูในสาธธารณรัฐประชาาชนจีนนั้น ก็ไดดจัดทําระบบการจัดการสิ่งแววดลอม และ
ไดดรับการรับรองมมาตรฐาน ISO 14001 ในป 25551 และ 25522 ตามลําดับ
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(ข) คววามเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัภัย
อ บความรอนและความดั
น
น โรงไฟฟาทุกกแหงมีมาตรฐาานดานความ
ดวยลักษณะของการททํางานที่เกี่ยวของกั
ปลลอดภัยที่เขมงววด โดยโรงไฟฟฟาบีแอลซีพีไดจัจัดทําระบบการรจัดการอาชีวอนนามัยและความปลอดภัย จนนกระทั่งไดรับ
กาารรับรองมาตรฐฐาน OHSAS 18001
1
ตั้งแตป 2550 พรอมทัทัง้ มีการซอมแผผนฉุกเฉินฯ เปนนประจําทุกป สสวนโรงไฟฟา
ในนสาธารณรัฐปรระชาชนจีนไดปฏิบัติตามมาตรรการและกฎระะเบียบดานความปลอดภัยที่กาําหนดโดยภาครัฐอยาง
ครรบถวนและเครงครั
ง ด
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3. ลักษณ
ณะการประกกอบธุรกิจ
3.1 การเปลีลี่ยนแปลงและะพัฒนาการทีทีส่ ําคัญ
เมื่อวันที่ 16 พฤษษภาคม 2526 บริษัท เหมืองบบานปู จํากัด ได
ไ รับการจดทะะเบียนจัดตั้งบริษษัท ดวยทุนจดดทะเบียน 25
อ้ ญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญ
ญาเชาชวงการทํทําเหมืองถาน
ลานบาาท โดยบุคคลลในตระกูลวองกกุศลกิจและเอืออภิ
หินที่เหมืองบานปู (BPP-1) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากกรมพั
จ
ฒนาาพลังงานทดแททนและอนุรักษพพลังงาน
น
กททรัพยแหงประเททศไทย และ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคคม 2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัตใิ หเขาเปนบริษัษทจดทะเบียนในตลาดหลั
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมม 2536 ไดแปรรสภาพเปนบริษัษทมหาชนจํากััด โดยเปลี่ยนชืชอเป
่ น “บริษัท บบานปู จํากัด (มมหาชน)”
ตอมาบบริษัทฯ ไดขยาายการทําเหมืองถ
ง านหินเพิ่มเติติมทั้งในประเทศศไทยและในสาาธารณรัฐอินโดดนีเซีย เพื่อทําการผลิ
ก ตและ
จําหนายถานหินทั้งในนประเทศไทยแลละตลาดตางปรระเทศ นอกจากกธุรกิจผลิตและะจําหนายถานหิหิน บริษัทฯ ไดทําการขยาย
ย ตแหงประเเทศไทย (สัสัญญาไดสิ้นสุดลงเมื
ด ่อเดือน
ธุรกิจเขขาไปในการรับจางขุดขนดินแลละถานหินใหแกกการไฟฟาฝายผลิ
กันยายยน 2544) การรผลิตและจําหนนายแรอุตสาหกกรรม การใหบริกิ ารทาเรือ (ซึซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุ
ย รกิจทาเรือ
และธุรกิจแร) และการรลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา
ปจจุ
จ บันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดํ
ด
าเนนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา และธุรกิจพลังงานทดแทน
ง
โดยมีการลงทุนในประะเทศไทย ในสาาธารณรัฐอินโดดนีเซีย ในสาธารณรัฐประชาชนนจีน และในประเทศออสเตรเลีย
สรุปกาารเปลี่ยนแปลลงและพัฒนากการที่สําคัญในนรอบป ที่ผานมา
น รวมทั้งเหหตุการณปจจุบัน
ธุรกิจถถานหิน
1. กาารเขาซื้อหุน ในน Centennial Coal Co., Ltdd.
o เมื่อวันที่ 6 พฤษภภาคม 2553 บริ
บ ษัท Banpu Minerals
M
(Singgapore) Pte. Ltd.
L (“BMS”) ((ซึ่งเปนบริษัทยยอยที่บริษัทฯ
อ นรอยละ 999.99 ของหุนที่จําหนายแลวทัท้งหมด) ไดเขาซื
า ้อหุนจํานวนนรอยละ 14.9 ของหุนสามััญทั้งหมดใน
ถือหุ
Ceentennial Coaal Co., Ltd. (“Centennial”)
(
) จากผูขายหลาายราย เปนจํานวน
น 58,830,4450 หุน มูลคารวม 282.15
ลานเหรี
า ยญออสเเตรเลีย หรือเทีทียบเทาประมาณ
ณ 8,344.67 ลานบาท (โดยยคํานวณตามอัอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ
อออสเตรเลีย เทากักบ 29.5755 บาท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม
พ
25553)
โดดย Centennial Coal Co., Lttd. กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1989 เปปนผูผลิตและจํจําหนายถานหิน ประเภทใหความรอนและ
Cooking Coal ทัั้งในประเทศอออสเตรเลียและสสงออกตางประะเทศ โดย Cenntennial สงออกถานหินประะมาณรอยละ
255 - 35 ของปปริมาณการผลิลิตทั้งหมดใหแกกตลาดตางประะเทศ และเปนผู
น จําหนายถานนหินปอนใหแกอุอตสาหกรรม
พลลังงานในรัฐ Neew South Wales ประเทศออสเตรเลีย
o เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
น 2553 บริ
บ ษัท Banpu Minerals
M
(Singgapore) Pte. Ltd.
L (“BMS”) ((ซึ่งเปนบริษัทยยอยที่บริษัทฯ
อ นรอยละ 999.99 ของหุนที่จํจาหนายแลวทััง้ หมด) ไดเขาซื้อหุนเพิ่มเติมจํานวนรอยละ 5 ของหุนสามััญทั้งหมดใน
ถือหุ
Ceentennial Coaal Co., Ltd. (““Centennial”) จํานวน 19,7552,508 หุน จาากผูขายหลายราย มูลคารวมม 97.71 ลาน
เหรียี ญออสเตรเลีลีย หรือเทียบเเทาประมาณ 2,737.79 ลานบาท
า
(โดยคํคํานวณตามอัตตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญ
อออสเตรเลีย เทากักบ 28.0195 บาท
บ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 25553) มีผลใใหบริษัทฯ มีสดัดสวนการถือหุนเป
น นจํานวน
รอยละ
อ 19.9
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o เมื่อวันที่ 5 กรกฎฎาคม 2553 Banpu
B
Mineraals (Singaporee) Pte. Ltd. (““BMS”) ซึ่งเปปนบริษัทยอยขอองบริษัทฯ มี
ะ าคําเสนอซื้อนอกตลาดหลักทรั
ก พยเพื่อซื้อหุหนทั้งหมดของ Centenniaal Coal Co.,
C
Ltd.
คววามประสงคจะทํ
(“CCentennial”) ที่ BMS ยังไมไดถือครอง (“คําเสนอซื้อ”)
BM
MS จะเสนอซือหุ
อ้ นจากผูถือหุนของ
น Centennnial ในราคา 6.20 ดอลลารออสเตรเลี
อ
ยตอหุน โดยคําเสนออซื้อดังกลาว
อยูยูภายใตเงื่อนไขขบางประการ ซึ่งรวมถึงจะตองไดรับความเเห็นชอบจาก Foreign Inveestment Revview Board
(“FFIRB”) และไไดรับการอนุมัติตจิ ากผูถือหุนของบริษัทฯ และ
แ BMS ตองถื
อ อครองหุนออยางนอยรอยลละ 50.1 ใน
Ceentennial
คณ
ณะกรรมการขออง Centennial ไดมีมติเปนเอกฉันทแนะนําให
ใ ผูถือหุนของ Centennial ตออบรับคําเสนอซืซื้อของ BMS
ภาายใตเงื่อนไขวา ไมมีคําเสนอซื้อที่ดีกวา และที่ผูเชี่ยวชาาญอิสระไมมีความเห็นวาคําเเสนอซื้อดังกลาวไม
า ยุติธรรม
หรืรือไมเหมาะสมสําหรับผูถือหุนของ
น Centennnial นอกจากนีคณะกรรมการข
้ค
ของ Centennial ทุกทานยังไดดแสดงความ
จํานงที
า ่จะตอบรับคํ
บ าเสนอซื้อขออง BMS ในสวนของหุ
น
น Centeennial ที่ถือโดยยหรือถือในนามมกรรมการแตละท
ล าน
BM
MS เห็นวากาารเขาซื้อหุน Centennial
C
ใ ้งนี้เปนกาารเปดโอกาสใหหบริษัทฯ ไดมมีีสวนรวมตอพัฒนาการของ
ในครั
ฒ
อุตสาหกรรมถ
ต
านหิ
น นในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งเปนจุดเริมต
่ม นที่สําคัญตอบริ
อ ษัทฯ ในกการขยายฐานการลงทุนของ
ธุรกิ
ร จถานหินในภูภูมิภาค อนึ่ง BMS
B จะใหการรสนับสนุนแกคณะผูบริหารปจจุ
จ บันของ Cenntennial ไดมบทบาทอย
บี
าง
ตอเนื
อ ่องในการดําเนิ
า นงานและผผลักดันพัฒนาโครงการตางๆ ตามแผนกลยุ
ต
ทธของ Centennnial ที่ไดวางไว
o เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 Foreign Invesstment Revieew Board (“FIRB”) ของประะเทศออสเตรเลีลีย ไดแจงตอ
M
(Singapore) Pte. Ltd.
L เกี่ยวกับกาารเขาซื้อหุนทั้งหมด
ห (รอยละ 100) ใน Centtennial Coal
บริริษัท Banpu Minerals
Coo., Ltd. โดย FIRB แสดงคววามเห็นวาไมขัดของตอการดําเนิ
า นการเขาซือหุ
อ้ นดังกลาว ททั้งนี้การไดรับความเห็นที่ไม
ขัดข
ด องนี้เปนหนึ่งในเงื
ง ่อนไขสําคัญสําหรับคําเสสนอซื้อหุนทั้งหมดใน Centennial
o เมื่อวันที่ 26 พฤศศจิกายน 25533 Banpu Mineerals (Singapore) Pte. Ltd.. มีสัดสวนการรถือครองหุนใน Centennial
น ้งหมด
Cooal Co., Ltd. เปนจํานวนรอยละ 100 ของหุนทั
2. กาารจําหนายหุนสั
น ดสวนรอยลละ 8.72 ในบริริษัท Indo Tam
mbangraya Meegah Tbk
o เมื่อวันที่ 2 กันยาายน 2553 บริษัษท Banpu Minnerals (Singapore) Pte. Ltdd. (“BMS”) (ซึ่งงเปนบริษัทที่จดทะเบียนใน
ปรระเทศสิงคโปร และเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของหุหุน ที่จําหนายแลลวทั้งหมด) ไดดจําหนายหุน
จํานวน
า 98.5 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.72 ในบริษทั Indo Tambaangraya Meggah Tbk (“ITM
M”) ในราคา
หุนละ
น 36,150 รูเปยะหตอหุน ใหแกนักลงทุนสถาบั
น
นผานกาารเสนอขายหุนในตลาดหลั
น
กททรัพย ทั้งนี้บริษัษท ITM เปน
บริริษัทยอยของบริริษัทฯ ซึ่งจดดทะเบียนในตลลาดหลักทรัพยอิอนิ โดนีเซีย ดําเนินธุรกิจพัฒ
ฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจ
เหมืองถานหินในนสาธารณรัฐอินโดนี
น เซีย การเขาทํารายการจจําหนายหุนครััง้ นี้มีผลใหบริษษััทฯ คงสถานะะเปนผูถือหุน
ย ดสวนการถือหุ
อ นรอยละ 655 ของจํานวนหุนที
น ่จําหนายแลวทั้งหมด
รายใหญที่สุดในบบริษัท ITM ดวยสั
MS ไดรับมูลคาตอบแทนจาก
า
การจําหนายหุนครั้งนี้เปนจํานวนประมาณ
น
395 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเที
อ ยบเทากับ
BM
122,325 ลานบาทท (ตามอัตราแลลกเปลี่ยนที่ 31.202 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ
ฐ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553)) โดยการเขา
ทํารายการนี
า
้มีวัตถุประสงคหลักเพื
ก ่อเสริมสรางความแข็งแกรงต
ง อฐานะทางกการเงินของบริษษััทฯ การลดสัดส
ด วนการถือ
หุนของ
น
BMS ในบริษัท ITM นีไม
ไ้ ไดสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลลงในจุดยืนของง BMS ที่จะยังงคงมุงมั่นพัฒนาบริ
น ษัท ITM
แลละแสวงหาโอกาาสในการขยายยธุรกิจในสาธารรณรัฐอินโดนีเซีย
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ธุรกิจไฟฟ
ไ า
o เมือวั
่ นที่ 2 เมษาายน 2553 บริริษัท บานปู เพพาเวอร จํากัด (“BPP”)
(
(เปนบริ
บ ษัทยอยที่บริรษัทฯ ถือหุนรอยละ
อ 99.99)
เปนผูถือหุนรอยลละ 40 ในบริษัท Hongsa Poower Companny Limited (“HHPC”) ซึ่งเปนบบริษัทรวมทุนทีจั่จดตั้งขึ้นเพื่อ
กาารดําเนินโครงกการหงสาในสาธธารณรัฐประชาาธิปไตยประชาชนลาว (“สปปป. ลาว”) บริษทั HPC ไดลงนาามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ
อ
า (Poower Purchasse Agreementt) กับการไฟฟาฝ
า ายผลิตแหงประเทศไทย
ป
(“กฟผ.”) สําหรับโครงการหง
บ
สาาเปนที่เรียบรอยแล
ย ว โดยมีระยะเวลาในการ
ะ
รซื้อขายไฟฟา 25
2 ป นับตั้งแตตวันที่เริ่มซื้อขายยไฟฟาเชิงพาณิ
ณิชย (คาดวา
จะะเริ่มการผลิตไฟฟฟาเชิงพาณิชยยไดในป 2558))
o แลละเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 บริษัท HPC ได
ไ ลงนามในสัญญาทางการเงิ
ญ
งิน ซึ่งกําหนดขอตกลงเบื้องตนในการกู
น
เงิน
มูลค
ล าประมาณ 2,783
2
ลานเหรีรียญสหรัฐฯ หรืรือประมาณ 944,620 ลานบาทท กับสถาบันกาารเงินไทย 9 แหหง เพื่อใชใน
โครงการหงสา โดดยมีสัดสวนหนีนี้สินตอทุนในอัตรา
ต 75 : 25
า บริษัท BPPP บริษัท ผลิตไฟฟ
ไ าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มมหาชน) และ
อนึนึ่งโครงการหงสสา เปนโครงกาารรวมทุนระหวาง
บริริษัท Lao Holdding State Entterprise ซึ่งเปนโครงการผลิ
น
ตกระแสไฟฟาใชชถานหินประเภภทลิกไนตเปนเชืชื้อเพลิงหลัก
มีกํกาลังการผลิตติดตั้ง 1,878 เมมกะวัตต มูลคาโครงการ 3,7710 ลานเหรียญสหรั
ญ ฐฯ ตั้งอยูที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี
สาาธารณรัฐประชชาธิปไตยประชาาชนลาว
o กาารจําหนายหุนในบริ
ใ ษัท ราชบบุรีโฮลดิ้ง จํากััด (มหาชน) เมื
เ ่อวันที่ 18 พฤศจิ
พ กายน 2553 บริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน) (“บริษัษทั ฯ”) และ บริริษัท บานปู เพพาเวอร จํากัด (รวมกันเรียกววา “กลุมบริษทัทฯ”) ไดทําการเสนอขายหุน
น น ในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือคิดเปน
สาามัญเดิมที่ถืออยูทั้งหมดจํานววน 202.4 ลานหุ
รอยละ
อ 13.96 ของทุนจดทะเบียนชํ
ย าระแลว การเสนอขายหุ
ก
นในครั
น
้งนี้เปนการขายหุ
ก
นทั้งหหมดที่กลุมบริษัษทั ฯ ถือใหแก
นักลงทุ
ก นทั้งในแลละตางประเทศใในวงจํากัดที่ราคา
า 33 บาทตอหุ
อ น การทําธุรกรรมดั
ก งกลาวเปปนไปตามกลยุยุทธระยะยาว
ขอองบริษัทฯที่จะมมุงเนนการดําเนินินธุรกิจถานหินและธุ
น
รกิจที่เกี่ยวของกับถานหิ
น นเปนหลัก โดยไดรับมูลค
ล าตอบแทน
จาากการจําหนายหุ
ย นครั้งนี้เปนจํานวนประมาณ
ณ 6,679 ลานบบาท หรือประมมาณ 223 ลานนเหรียญสหรัฐฯ (ตามอัตรา
แลลกเปลี่ยนที่ 29.98 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 18 พฤฤศจิกายน 25553)
อื่นๆ
o เมือวั
่ นที่ 29 กันยายน
น
2553 ที่ประชุมคณะะกรรมการบริษทได
ทั มีมติเห็นชออบใหมีการจายยเงินปนผลระหหวางกาลจาก
า
2 ใหแกผถูถืือหุนจํานวน 271,747,855
2
กําไรสะสมและผ
ลการดําเนินงาานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
หุน ในอัตราหุนละ
ล 8 บาท รวมเปนเงิน 2,1733,982,840 บาทท โดยจายจากกกําไรที่ไดยกเววนไมตองนํามาารวมคํานวณ
ภาาษีเงินไดนิติบุคคล
ค ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมได
ไ รับเครดิตภาษีษี กําหนดจายเงินปนผลระหววางกาลในวันที่ 28 ตุลาคม
25553
o เมือวั
่ นที่ 22 ธันวาคม
ว 2553 ทีประชุ
ป่ มคณะกรรรมการบริษัทไดดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ
า
่งจาย
จ าไรสะสมและผลการดําเนินงาน งวด 9 เดือน สิ้นสุดวั
ด นที่ 30 กันยยายน 2553 ให
ใ แกผูถือหุน
เปนกรณีพิเศษ จากกํ
า 271,7477,855 หุน ในอััตราหุนละ 5 บาท
บ รวมเปนเงิน 1,358,739,2275 บาท โดยจจายจากกําไรทีที่ผานการเสีย
จํานวน
ภาาษีเงินไดนิติบุคคลแล
ค
วซึ่งผูรบเงิ
บั นปนผลจะไดดรับเครดิตภาษีษี กําหนดจายเงินปนผลระหหวางกาลกรณีพิพเิ ศษในวันที่
21 มกราคม 25554
ม นธ 25544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัษทั ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลในนอัตราหุนละ
o เมื่อวันที่ 23 กุมภาพั
ย นปนผลสําหรั
ห บผลการดําเนินินงานประจําป 2553 ในอัตตราหุนละ 16 บาท (ซึ่งได
21 บาท ประกออบดวยการจายเงิ
า นปนผลระหหวางกาลไปแลลวหุนละ 8 บาาท เมื่อวันที่ 288 ตุลาคม 25553) นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจายเงิ
 นปนผล
จายเงิ
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พิเศษในอั
เ
ตราหุนละ
น 5 บาท เมื
เ ่อวันที่ 21 มกราคม
ม
25544 ดังนั้นคงเหลืลือจายเงินปนผผลสําหรับผลกาารดําเนินงาน
ปรระจําป 2553 ในนงวดนี้อีกหุนละ
ล 8 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสะสมมและผลการดําเนิ
า นงานงวด
วันที
น ่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2553 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุ
ร นละ 8 บาท โดยจายจากกกําไรที่ไดรับ
ยกกเวนไมตองนํามารวมคํ
ม
านวณ
ณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรบเงิ
ับ นปนผลจะไมมไดรับเครดิตภภาษี กําหนดจายเงินปนผล
ในนวันศุกรที่ 29 เมมษายน 2554
ภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมมการบริษัทไดมีมมี ติอนุมัติใหบริษิ ัทฯ จายเงินป
น นผลจากผลปประกอบการปรระจําป 2553
งวดนี้อีกหุนละ X บาทท จึงเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรรสะสมและผลกการดําเนินงาน
3.2 การปรระกอบธุรกิจ
ภาพรววมการประกออบธุรกิจของกลุมบริษัท
ปจจุบันบริ
น ษัท บานปูปู จํากัด (มหาาชน) บริษัทยอยและบริ
อ
ษัทรวม
ว ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิ
า น (Coal
Busineess) ธุรกิจไฟฟา (Power Business) และธุรกิจพลังงานทดแทน (New Energy Businesss) รายละเอียดดั
ด งนี้

ธุรกิจถานหิน

ธุรกิจไฟฟา

ธุรกิจพลังงานทดแทน

อ
ษัทรวม
ว ดังนี้
ธุรกิจถานหิหิน (Coal Business) ประกอบดวยบริษัทยอยและบริ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

บริษัษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
(
(BP)
บริษัษทั บานปู มินเนอรัล จํากัด (BMC))
บริษัษทั ศิลามณี จํากัด (SLM)
บริษัษทั ศิลามณีหินออน
อ จํากัด (SLMM
M)
บริษัษทั บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BPI)
บริษัษทั เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Saa)
บริษัษทั เหมืองเชียงมวน
ว จํากัด (CMMCC)
Bannpu Singapore Pte.Ltd.
P
(BPS)
Bannpu Minerals (Singapore) Pte.Lttd. (BMS)
PT.Indo Tambangraaya Megah Tbk (ITM)
PT.Indominco Manddiri (IMM)
PT.KKitadin (KTD)
PT.TTrubaindo Coal Mining (TCM)
PT.JJorong Barutam
ma Greston (JBG
G)
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

PT.BBharinto Ekatam
ma
PT.CCentralink Wisessa International
BP Overseas
O
Development Co., Ltd.(BPOD)
Bannpu Coal Investm
ment Co., Ltd.
Bannpu Australia Coo. Pty Ltd.
Hebbi Zhong Tai Minning Co.Ltd. (Heebi)
Asiaan American Cooal Inc. (AACI)
AACCI Gaohe (HK) Holdings
H
Limitedd
AACCI SAADEC (BVVI) Holdings Limited
AACCI SAADEC (HKK) Holdings Limited
Shaanxi Asian Amerrican Daning Energy Co., Ltd. (DDaning)
Shaanxi Gaohe Enerrgy Co., Ltd. (Gaaohe)
Phuu Fai Mining Com
mpany Limited
Cenntennial Coal Coompany Ltd
Cenntennial Inglenoook Pty Ltd.
Cenntennial Coal Saales & Marketingg Pty Ltd
Cenntennial Northern Coal Servicess Pty Ltd.
Cenntennial Airly Ptyy Ltd.
Berrima Coal Pty Lttd.
Cenntennial Angus Place
P Pty Ltd.
Cenntennial Coal Inffrastructure Pty Ltd.
Cenntennial Fassiferrn Pty Ltd.
Cenntennial Newstan Lochiel Pty Ltdd.
Cenntennial Mandaloong Pty Ltd.
Cenntennial Mannerring Pty Ltd.
Cenntennial Munmorah Pty Ltd.
Cenntennial Myuna Pty
P Ltd.
Cenntennial Newstan Pty Ltd.
Cenntennial Springvvale Holdings Pty Ltd.
Chaarbon Coal Pty Ltd.
L
Coaalex Pty Ltd.
Harrtley Valley Coal Company Pty Ltd.
L
Cenntennial Clarencce Pty Ltd.
Ivahhoe Coal Pty Ltdd.
Powwercoal Employeee Entitlements Company Pty Ltd.
L
Presston Coal Pty Lttd.
Portt Kembla Coal Terminal
T
Ltd.
Powwercoal Pty Ltd.
Elcoom Collieries Ptyy Ltd.
Colllieries Superannnuation Pty Ltd.
Hunntley Colliery Ptyy Ltd.
Powwercoal Superannnuation Pty Ltdd.
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57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

Manndalong Pastoraal Management Pty Ltd.
Cenntennial Springvvale Pty Ltd.
Springvale Coal Saales Pty Ltd.
Springvale Coal Ptyy Ltd.
Clarrence Coal Inveestments Pty Ltdd.
Clarrence Colliery Pty
P Ltd.
Clarrence Coal Pty Ltd.
L

ธุรกิจไฟฟ
ไ า (Power Business) ปรระกอบดวยบริษัษทยอยและบริษัษทรวม ดังนี้
64)

บริษัษทั บานปู เพาเวออร จํากัด (BPP)

65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

บริษัษทั บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (BPPCP)
Bannpu Power Internnational Ltd. (BPPPI)
Bannpu Power Invesstment Co., Ltd. (BPIC)
Shijiazhuang Chenggfeng Cogen Co., Ltd (Zhendinng)
Bannpu Investment (China) Co., Ltdd.
Zouuping Peak Pte. Ltd.
Pann-Western Energgy corporation (LLLC)
Peaak Pacific Investment Company (L) BHD
Zouuping Peak CHPP Co.,Ltd. (Zoupping)
Tangshan Banpu Heat
H and Power Co., Ltd. (Luannan)
บริษัษทั บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCCP)
Honngsa Power Com
mpany Limited

ธุรกิจพลั
พ งงานทดแททน (New Energy Business) ประกอบดวยบริษัทยอยและะบริษัทรวม ดังนี้
77)
78)
79)
80)
81)
82)

บริษัษทั บานปูพลังงานนใหม โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัษทั ไบโอฟูเอลเดเววลอปเมนท โฮลดิดิง้ จํากัด
บริษัษทั ประจวบพลังงานลม
ง
จํากัด
บริษัษทั เพชรเกษมพลัังงานลม จํากัด
บริษัษทั มิตรภาพพลังงานลม
ง
จํากัด
บริษัษทั สุรินทร กรีน เออเนอรยี จํากัด

o นโโยบายการแบงการดําเนินงานนของบริษัทในกกลุม
นโยบายยการแบงการดํดําเนินงานในบริษิ ัทที่ประกอบบธุรกิจผลิตและะจําหนายถานหิหิน โดยบริษัทฯ และบริษัท
ยอยที
อ ่ตั้งอยูในปรระเทศไทยดําเนินินการผลิตและะจําหนายถานหิหินเฉพาะตลาดดในประเทศไทยย สวนบริษัษทที่ตั้งอยูใน
ตางประเทศดํ
า
าเนินินการผลิตและะจําหนายไปยังต
ง างประเทศ และบางส
แ
วนสงเขามาขายในปประเทศไทยโดยยผานบริษัทฯ
แลละ/หรือบริษัทยอย โดยกําหนดดราคาซื้อขายตตามราคาตลาดดที่ซื้อขายกับลูกค
ก าปกติทั่วไป
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โครงสสรางกลุมบบานปู
ณ วัันที่ 31 ธันวาคม 2553
2
(สวนที่ถือหุนทางตรรงและทางออมเกิกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป)
100.00%

50.00%

9
99.99%

95.00%

Banpu Co al
o., Ltd.
Investment Co

PT. Indominco
o
Mandiri

PT. Centralink Wisesa
W
Internation
nal

50.00%

9
99.99%
65.00%

Banpu Mine
erals
(Singapore) Ptte. Ltd.

PT. Kitadin

PT. Indo
Tambangraya
Megah Tbk

100.00%
Banpu Singa
apore
Pte. Ltd.

9
99.99%
PT. Trubaindo
Coal Mining

100.00%

99.99%

99.99%
%

100.00%
Banpu
P Ltd.
Australia Co. Pty

บริษัท บ านปู
า มิน เนอรัล จํากั ด

99.99%

9
99.00%

Centennial Coal
C
Co., Ltd.

บริษัท บ านปูู
อิน เตอรเน ชั่นแนลล จํากั ด

PT. Bharinto
Ekatama
9
99.67%
PT. Jorong
n
Barutama Greston

ดูร ายละเอียดทีหน
ห่ า ที่ 29

บริษัท ศิลามณี จํ ากั ด
99.96%

บริษัท ศิลามณีห ิน อ อน
อ จํากั ด
98.87%

บริษัท เหมืองบานสรระ จํากั ด

51.00%
100.00%

49.00%

บริษัท เหมืองเชียงม วน
ว จํากั ด
40.00%

บริษัท บ านปปู
จํากัด
(มหาชน)

100.00%

Hebi Zhong Tai
Mining Co., Ltd.
100.00
0%

บริษทั บีพ ี โอเวอรซีส 
ดีเวลลอปเมน ท จํากั ด

10
00.00%
AACI SAADEC
(HK) Holdings Limitted

AACI SAADEC (BVI)
Holdings Limited
L

56.00%
%

AACI Ga
aohe
(HK) Holding s Limited

100.00%

Shanxi Asian America
anD aning Energy Co., Lttd.

45.00%

Asian Ameri can
c.
Coal, Inc

Shanxi Gaohe
G
Energy Co., Ltd.

30
0.00%

99.99%

บริษัท ไบโอฟูเอลลเดเว
ลอปเมนท โฮลดิง้ ส
จํากัด

99.99%
%

บริริ ษัท บ านปู
พลังงานใหม
ง
โฮล
ดิ ้งส จํากัด
99.80%
%

99.99%

บริษัท เพชรเกกษม
พลังงานลม จํากั
า ด

0.20%
40.00%
99.99%
%

บริษัท บ านปู เพาเวอร จํ ากั ด

99.99
9%

บ ษิ ัท ประจวบ
บริ
พลัลังงานลม จํากัด
99.99
9%

บริษิ ัท มิตรภาพ
พลัลังงานลม จํากัด
100.0
00%

บริษัท บ านปู พ าวเวอร
อิน เตอรเน ชัน่ แนนล จํากั ด

บริษัท สุริน ทร กรีน
เอ็น เนอรย ี จํา กัด

Ba
anpu Power
Inves
stment Co., Ltd.

100.00%
Shijiazhuang Chengfeng
o., Ltd.
Cogen Co

100.00%
Zouping Peak
L
Pte. Ltd.

Zouping Peak
Z
C
CHP
Co., Ltd.

100.00%

Hongsa Power
P
Co., Ltd
d.
37.50%
Phu Fai Mining
Co., Lttd.

Banpu Inve
estment
(China) Ltd.

100.00%
Pan-Westerrn Energy
Corporatio
on LLC

99.99%

บริษัท บ านปูู โคล
เพาเวอร จํากั
าด
1.0%

70.0
00%

49.0%

12.08%

87.9
92%
Ta
angshan Banpu
H eat and Power
Co., Ltd.

100.00%
Peak Pacific
ment
Investm
Company (L) BHD

บริษัท บีแ อลลซีพ ี
เพาเวอร จํากั
าด
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100.00%
Centennial Ing
glenook Pty Ltd.
100.00%
Centennial Coal Sales and
Marketin g Pty Ltd.
100.00%
Centennial Northern
N
Coal
Servicess Pty Ltd.
100.00%
Centennial Airly
A
Pty Ltd.
100.00%
Berrima Co
oal Pty Ltd.

1
100.00%

100.00%
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A
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Pty Ltd.

Elcom Collierie
es Pty Ltd.
1
100.00%

100.00%
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100.00%
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al Fassifern
Pty Ltd.

อ างอิงจากหนนาที่ 28

Centen
nnial
Coal Co.
C ,
Ltd..

Huntley Collierry Pty Ltd.
100.00%
%
Po
owercoal Pty Ltd .

100.00%
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Pty Ltd.

100.00%
1
Mandalong Pastoral
P
Managementt Pty Ltd.
1
100.00%
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on Pty Ltd.
Superannuatio

100.00%
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Pty Ltd.

1
100.00%
Powerc oal
on Pty Ltd.
Superannuatio

100.00%
Centennial Mannering
Pty Ltd.
100.00%
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Pty Ltd.
100.00%
Centennial Myuna
M
Pty Ltd.
100.00%
Centennia
al Newstan
Pty Ltd.
100.00%
Centennial Springvale
Holdingss Pty Ltd.
100.00%

100.00%
%
Cen
ntennial Springva
ale
Pty Ltd.

Sprin
ngvale Coal Pty Ltd.
L

Clarence Collie
ery Pty Ltd.

Coalex Pty Ltd.

Ivanhoe Co
oal Pty Ltd.
100.00%
Preston Co
oal Pty Ltd.

100.00%
Clarence Coal Investments
d.
Pty Ltd
100.00%

100.00%

100.00%

Springvale Co
oal Sales
Pty Ltd
d.

100.00%
%

Charbon Coal
C
Pty Ltd.

100.00%
Hartley Va
alley Coal
Companyy Pty Ltd.

5
50.00%

100.00%
100.00%
%

Clarence Coa
al Pty Ltd.

Centen
nnial Clarence Ptty Ltd.
100.00%
%
Pow
wercoal Employe
ee
Enttitlement Compan
ny
Pty Ltd.
16.67%
%
Port Kembla
K
Coal Term
minal
Limited

หมายเหตุ:
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โครงสรางกการถือหุนของบริษัษทฯ ในบริษัทยยอย – เปนการถื
ก อหุนโดยนิติบุบคคล ไมมีกรรรมการเขาไปถือหุนที่มีนัยสําคัญ
(รายละเอียดแสดงไว
ย
ในหมาายเหตุประกอบงบบการเงินขอ 6 เงิ
เ นิ ลงทุนในบริษัทย
ท อยและบริษัทรรวม และสวนไดเสียในกิจการ
รวมคา)
บริษัท Nussantara Thai Minning Services ไดดจดทะเบียนเลิกบริ
บ ษัท และไดชําระะบัญชีเสร็จสิ้นแลลว
ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 25553 บริษัท Centralink Wisesa International ซึ่งเปนบริษัทยอยยทางออมแหงหนึงในสาธารณรั
ง่
ฐ
อินโดนีเซีย อยูในระหวางการดําเนินการยกเเลิกกิจการ
บริษัทฯ ไดจํจาหนายหุนสัดสวนร
ว อยละ 8.72 ในบริ
ใ ษัท Indo Taambangraya Meegah Tbk ทําใหบบริษัทฯ คงสถานะะในบริษัท ITM
ดวยสัดสวนการถื
น อหุนรอยละะ 65 ของจํานวนหหุนที่จําหนายแลวทั
ว ้งหมด
บริษัทฯ แลละ บริษัท บานปูปู เพาเวอร จํากัด ไดทําการขายหุหุน สามัญเดิมที่ถออยู
อื ทั้งหมดหรือคิดเปนรอยละ 14..99 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว ในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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3.3 โครงสรรางรายได

o บริรษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑหรือบริการ
รายยไดจากการขาย:
1. ถถานหินในประเททศ
2. ถถานหินนําเขา
3. รายได
ร อ่นื
จ
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบ
น งกําไร(ขาดททุน)จากเงินลงทุทุน
ในบบริษัทรวมตามวิธีธสี วนไดเสีย
รวมรรายได

ดําเนินกาาร
%
ป 2553
โดย
การถือหุน รายได
%
BP
BP
BP

100
100
100

597 755.57
193 244.43
790 1000.00
6,117
6,907

ป 22552
รายได
%

หนวย : ลานบาท
ป 2551
รายยได
%

19
0.93
1,923 94.22
99
4.85
2,041 100.00

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

7,447
9,448

4,946
7,205

o บริรษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษิ ัทยอย
หนนวย : ลานบาท
ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดําเนินกาาร
%
ป 2553
ป 22552
ป 2551
โดย
การถือหุน รายได
%
รายได
%
รายยได
%
รายยไดจากการขาย – ในประเทศ:
1. ถถานหินในประเททศ
BP
100
19 0.03
272 0.54
CMMCC
99.42
60 0.10
105 0.21
BMC
99.99
74 0.11
0
22 0.04
2. ถถานหินนําเขา
BP
100
597 0.92
0
1,923 3.32 1,890 3.74
BPS
100
213 0.37
992 1.96
BPI
99.99
793 1.22
1
1,167 2.02 1,291 2.55
IMM
64.99
1,422 2.18
2
102 0.18
TCM
64.99
251 0.39
0
603 1.04
485 0.96
JBG
64.79
108 0.17
0
225 0.39
3. รายได
ร อ่นื
520 0.80
0
377 0.65
419 0.83
รวมมรายไดจากการขขาย - ในประเทศศ
3,765 5.78
5
4,711 8.14 5,454 10.79
รายยไดจากการขาย – ตางประเทศ:
1. ถถานหินขายระหววางประเทศ
IMM
64.99
32,755 500.29 30,787 53.20 24,209 47.91
KTD
64.99
2,498 3.84
3
1,150 1.99
TCM
64.99
13,971 211.45 14,104 24.37 14,946 29.58
JBG
64.79
779 1.20
1
2,326 4.02 1,461 2.89
CEY
100
6,498 9.98
9
2. ไฟฟ
ไ า
BIC
100
4,865 7.47
7
4,788 8.28 4,460 8.83
รวมมรายไดจากการขขาย – ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบ
น งกําไร(ขาดททุน) จากเงินลงททุน
ในบบริษัทรวมตามวิธีธสี วนไดเสีย
รวมรรายได

61,366 944.22 53,155 91.86 45,076 89.21
65,131 1000.00 57,866 100.00 50,530 100.00
6,117
71,248

7,447
65,313

4,946
55,476

หมายยเหตุ : 1. รายยไดอื่น ประกอบดดวย บริการอื่นๆ
2. บริริษทั ฯ มิไดรับรูรายยไดจากธุรกิจไฟฟฟาในสวนของรายยไดจากการขาย ที่มีสัดสวนการถือหหุนที่นอยกวารอยละ
ย 50
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4. กาารประกอบธธุรกิจของแตตละสายผลิตภั
ต ณฑ
4.1 ลักษณ
ณะผลิตภัณฑและบริ
แ
การ
(1) ธุรกิ
ร จถานหิน (Cooal Business)
ถานหิ
า นเปนเชื้อเพพลิงแข็ง โดยทัทั่วไปมีสีเขมตั้งแต
แ สีน้ําตาลถึงดํดาสนิท การผผลิตถานหินจะเริ่มจากการสํารวจหาแหลง
ถานหิ
า นที่มีศักยภภาพในเชิงพาณิ
ณิชย ทําการผลิลิต (ขุดและขน) การคัดเลือกถ
อ านหิน กาารนําถานหินทีได
ไ่ มาบดใหมี
ขนนาดและคุณภาาพตรงตามที่ลูกค
ก าตองการ แลละการกองสต็อกไว
อ ที่เหมืองเพืพื่อรอสงมอบใหหลูกคาตอไป
ใ
ฐ นโดนีเซีย มีกําลังการผลิตรวม 23 ลานตตันตอป ประกออบดวย
ฐอิ
เหหมืองถานหินในสาธารณรั
1) เหมืองอินโดดมินโค (Indom
minco) ดําเนินการโดย
ก
PT.
Indominco Mandiri บริริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 65
มีพื้นที่ประททานบัตรทั้งหมดด 251.20 ตารรางกิโลเมตร
ตั้งอยูในอําเภอบอนตั
เ
ง จัังหวัดกาลิมันตันตะวันออก
(Bontang, East Kalimaantan Provinnce) มีอายุ
ม าการผลิต
ประทานบัตร 30 ป ( 25400 – 2570) เริ่มทํ
ช เมื่อวันที่ 188 เมษายน 25440 ปจจุบันมี
ในเชิงพาณิชย
กําลังการผลิลิต 15 ลานตันต
น อป เหมืองอิอินโดมินโคมี
ทาเรือขนสงที่สามารถรองรัรับการขนถายถถานหินออก
น นตอป
จากประเทศศอินโดนีเซียประะมาณ 18 ลานตั
2) เหมืองทรูบาอิ
า นโด (Trubaaindo) ดําเนินการโดย
ก
PT.
Trubaindo Coal Miningg บริษัทฯ ถือหุหนอยูรอยละ
65 มีพื้นที่ประทานบัตรทัทัง้ หมด 374.18 ตาราง
กิโลเมตร ตัง้ อยูในอําเภอกูกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิ
มันตันตะวันออก
น
(West Kutai, East Kalimantan)
K
Trubaindo ลงนามในสัญญาการทํ
ญ
าเหมืมืองเมื่อวันที่
15 สิงหาคมม 2537 มีอายยุประทานบัตรเเปนเวลา 30
ป นับจากกปแรกที่เริ่มผลิลิต เริ่มทํากาารผลิตในเชิง
พาณิชยเมื่อวั
อ นที่ 9 พฤษภาาคม 2548 มีกาลั
าํ งการผลิต
6.5 ลานตันตอป
3) เหมืองโจ-รง (Jorong) ดําเนิ
า นการโดย PT.
P Jorong
Barutama Greston (Jorong) บริษัทฯ
ท ถือหุนอยู
รอยละ 655 มีพื้นที่ประทานบัตรเริ่มตน 984.18
ตารางกิโลเมมตร ตั้งอยูบริ
บ เวณอําเภอตตานาหลาอุท
จังหวัดกาลิมัมนตันใต (TTanah Lauut, South
Kalimantann Province)
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ปจจุบันบริษัษทั ฯ ไดทําการตตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสั
อ
ญญาการทํ
ญ
าเหมือง คงเหลือพื้นที่ที่ทําการผลิต 221 ตาราง
กิโลเมตร มีอายุประทานบบัตร 30 ป ( 2542 – 2572) ซึ่งเริ่มทําการรผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
2542 ปจจุบับนมีกําลังการผผลิต 2.0 ลานตัตันตอป
4) เหมืองคิทาดิดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin
บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละะ 65 มีพื้นทีประทานบั
ป่
ตร
ล
ตั้งอยูในอํ
น าเภอบอน
ทั้งหมด 53.11 ตารางกิโลเมตร
ตัง และอําเภภอกูไตการตาเนนอการา จังหวััดกาลิมันตัน
ตะวันออก (Bontang
(
andd Kutaikartaneegara, East
Kalimantann) มีอายุประททานบัตร 10 ป (2543–
2553) ปจจุบันมีกําลังการรผลิต 2.0 ลานตั
น นตอป ใน
ป 2552 ไดเริ
เ ่มกลับมาทําการผลิ
ก ตอีกครัง้ หลังจากได
หยุดการผลิตชั
ต ่วคราวตั้งแตตป 2550
น นโต (Bhharinto) ดําเนินินการโดย PT. Bharinto Ekkatama บริษัททฯ ถือหุนอยูรอยละ
อ
72.98
5) แหลงถานหินบาริ
และไดรับสิทธิ
ท ในการทําเหมืมืองถานหินกับรั
บ ฐบาลสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
ก
2540
แหลงถานหินบาริ
น นโต (Bhharinto) ตั้งอยูยูในเขตรอยตอของอํ
ข าเภอบาริรโตเหนือ จังหวัวัดกาลิมันตันกลาง (North
Barito, Ceentral Kalimaantan) กับอําเภอกู
เ ไตตะวันตก
ต จังหวัดกาลิลิมันตันตะวันอออก (West Kutai,
K
East
Kalimantann) ตอเนื่องกับแหล
แ งถานหินทรูรูบาอินโด (Truubaindo) ปจจุบันอยูระหวางงขั้นตอนการกอสร
อ าง และมี
แผนจะเริ่มทําการผลิตภายยในป 2554
เหหมืองถานหินในประเทศออ
ใ
สเตรเลีย
Ceentennial เปนหนึ
ห ่งในผูดําเนินการเหมื
น
องถานหิ
น นใตดินที่ใหญ
ห ที่สุดในรัฐ New
N South Waales โดยการผลิลิตไฟฟาจาก
ถานหิ
า นในรัฐ Neew South Walles ประมาณรรอยละ 46 ใชถถานหินที่ผลิตแลละจําหนายขึ้นโดย Centennial ทรัพยสิน
หลลักที่ใชในการปประกอบธุรกิจขออง Centennial ประกอบดวยกรรมสิ
ย
ทธิ์ในกาารดําเนินธุรกิจเหมืองถานหินในภาคเหนือ
แลละภาคตะวันตกกของรัฐ New South Walees โดยมีกําลังการผลิ
ง
ตรวม 18 ลานตันนตอป ประกอบดวยเหมือง
ดังต
ง อไปนี้
1) เหมือง Airly
เหมือง Airlyy ซึ่งเปนโครงกการเหมืองถานหิ
น นเพื่อการสงออก
อ
ที่มีกําลังผลิต 1.6-1.8 ลานตันตอป เหหมือง Airly ตััง้ อยู
ใกลเมือง Lithgow ในเขตถานหินตะววันตก (Westtern
ม
Coalfield) รัฐ New South Wales ตัวเหมืองมีปริมาณ
า นประมาณ
ณ 120 ลานตัน และปริมาณถถาน
ทรัพยากรถานหิ
หินสํารองมาากพอสําหรับการทําเหมืองไดมากกวา 20 ป
โดยเหมืองแแหงนี้ใชสําหรับการส
ก งออกผานท
น าเรือ Kem
mbla
ทั้งนี้เหมือง Airly
A ไดเริ่มเปดดํ
ด าเนินการผลิลิตในป 2553
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2) เหมือง Anggus Place/Sprringvale JV
เหมือง Anggus Place/Sppringvale JV เปนกิจการรวมค
ม า
(Joint Venture) ระหวาง Centennial
C
(รอยละ
อ 50) และ SK
Kores (Ausstralia) Pty Ltdd. (รอยละ 50)) จัดตั้งขึ้นในเดืดือน
มิถุนายน 25550 โดยมี Centennial เปนผูด ําเนินงานเหมืมือง
แหงนี้ ตั้งอยูยูในเขตถานหินภาคตะวั
น
นตกใในรัฐ New Soouth
Wales หางจากเมื
ง
อง Lithhgow ไปทางตตะวันตกเฉียงเหหนือ
เปนระยะทาาง 15 กิโลเมตรร
เหมือง Anggus Place/Sppringvale ผลิลิตถานหินที่ใชเป
เ นเชื้อเพลิงใหหความรอนสําหหรับตลาดทั้งในนประเทศและ
ตางประเทศศ กําลังการผลิตสู
ต งกวา 7 ลานตั
า นตอป โดดยใชเทคโนโลยียีการทําเหมืองแแบบตอเนื่อง (Continuous
(
Mining) มีปริ
ป มาณถานหินประมาณ
น
4335 ลานตัน ซึงปริ
่ง มาณดังกลาวรวมสวนของงโครงการ Woolgan Road
โครงการ Neeubecks และ โครงการเหมือง
อ Kerosene Vale นอกจากนี้เหมือง Anguus Place/Springvale ยังมี
สายพานสําหรั
ห บขนสงสินคาไปยังลูกคาในนประเทศ โดยยเฉพาะและในออนาคตอันใกลนนีี้ก็ยังมีโครงกาารขยายกําลัง
ขนสงและพััฒนาประสิทธิภาพของ
ภ
Lidsddale Sliding ตอไป
อ
3) เหมือง Awaaba
เหมือง Awaaba เปนเหมืองใต
ง ดินแบบตอเนื
เ ่อง (Underground
& Continuoous) ประกอบบดวยหนวยผลิตสองหน
ต
วย สาามารถ
ผลิตถานหินที
น ่ใชเปนเชื้อเพพลิงใหความรอนที
น ่มีคุณภาพเหหมาะ
สําหรับการจํจําหนายในตางประเทศ
ง
มีสวนประกอบซั
น
ลเฟฟอรต่ํา
และมีเถาปนนเปอนในระดับปานกลาง
บ
เหมือง Awaba ตั้งอยู
ใกลเมือง Tooronto ในเขตถานหิน Newccastle Coalfieeld รัฐ
New South Wales
ะ ตถานหิน 780,000 ตัน และมีการสราางเสนทางลําเลีลียงไปเหมือง
ในป 2553 เหมือง Awaba มีแผนที่จะผลิ
Newstan และโรงไฟฟา Eraring เพื่อสามารถใชประะโยชนจากโรงงงานแปรรูปถานนหินและอุปกรณ
ณขนสงตางๆ
เพื่อการสงออก
4) Charbon Underground & Charbon Oppen-cut
เหมือง Chharbon ตั้งอยูยูที่เมือง Kandos ในเขตถถานหิน
ตะวันตก (W
Western Coalfiield) ในรัฐ Neww South Walees โดย
เปนการดําเนินินการแบบ Underground Continuous Mining
M
และ Openn Mining เหหมืองแหงนี้ใชสาหรั
ํ บการสงอออกเปน
หลัก โดยถถานหินจะถูกขนนสงทางรถไฟไปปยังทาเรือ Keembla
ทั้งนี้มีกําลังการผลิ
ก ตประมาาณ 1.2 ลานตันต
น อป
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5) เหมือง Claarence
เหมือง Clarence ตั้งอยูใกล
ใ เมือง Lithggow ในเขตถานหิ
า น
Western Coalfield) ของรัฐ Neew South Walles มี
ตะวันตก (W
ปริมาณถานหิ
น นสํารองประะมาณ 230 ลานตั
า น และสามมารถ
ผลิตถานหินได
น 2.5 ลานตันตอป เหมือง
อ Clarence เปน
เหมืองแบบตตอเนื่อง (Continuous Minee) ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในประะเทศ นอกจากนี้ Clarencee เปนเหมืองทีที่เนน
สงออกไปตางประเทศ
า
ผานท
น าเรือ Kembbla โดยมีโรงเตตรียม
ถานหินที่มประสิ
ปี
ทธิภาพแลละสามารถใชพัพัฒนาผลิตภัณฑฑ
ถานหินไดหลายรูปแบบ
6) เหมือง Ivannhoe North
เหมือง Ivannhoe North ตัง้ อยูใกลโรงไฟฟา Mount Piper เปนเหมืองถานหินประเภภทเชื้อเพลิงใหความรอน ที่
ผลิตสําหรับการสงออกตางประเทศผ
ง
านททาเรือ Kembbla แตมีความสามารถสงขาายในประเทศไดหากจําเปน
น
องเปดขนาดเล็
ด
กที่จะช
ะ วยฟนฟูสภาพเหมืองเกาเหมืองหนึ่ง ซึ่งสามารถขุ
ส
ดกู
เหมืองแหงนีเ้ ปนการดําเนินการเหมื
ถานหินไดกววา 525,000 ตัันภายในสองป
7) เหมือง Mandalong
เหมือง Manndalong เปนเหหมืองแบบกําแพงยาว
แ
(Longwall)
มีกําลังการผผลิตสูง ใชเครืองจั
อ่ กรกลแบบCContinuous Mining
โดยสามารถถขุดชั้นถานหินความหนากว
ค
า 5 เมตร เริ่ม
ดําเนินการผผลิตถานหินในเเดือนมกราคม 2548 ตั้งอยยูใกล
เมือง Morisset ในรัฐ Neww South Walees มีปริมาณถานหิ
า น
น น ปจจุบันมีกําลังการผลิตเฉลี่ย
สํารองประมมาณ 102 ลานตั
5.0 ลานตันต
น อป ทั้งนี้ Centennial เพิ่งสร
ง างเสนทางขขนสง
ใหมเสร็จในปป 2553 ทําใหหการสงออกสาามารถเริ่มตนภาายใน
ปนี้
8) เหมือง Mannering
M
เหมือง Mannering

ป
ประกอบด
วยเคครื่องทําเหมืองออยาง

ตอเนื่อง (CContinuous) 3 หนวย เริ่มเปปดดําเนินการขึขึ้นอีก
ครั้งในเดือนมกราคม
น
25488 ดวยทรัพยากกรถานหินกวา 250
ลานตัน แตตเนื่องจากความคืบหนาของเหหมือง Manneering
ไดรับผลกระะทบจากการทรุรุดตัวของผิวดิน กําลังการผลิลิตจึง
อยูที่ 1 ลานตั
น นตอป โดยตัั้งเปาการผลิตไว
ไ ที่ 900,000 ตัตนใน
ป 2552
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เหมือง Mannnering ตั้งอยูบนบริ
บ เวณชั้นหิน Fassifern ในนเขตถานหิน New
N Castle รัฐ New South Wales
W และมี
การใชสายพพานในการลําเลีลียงถานหินใหแก
แ Delta Electtricity ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ตั้งออยูในบริเวณใกลกับเหมือง
9) เหมือง Myuuna
เหมือง Myuuna ตั้งอยูใน Wangi Wanggi บริเวณทะเลลสาบ
Macquarie ในเขตถานหิน New Castle รัฐ New South
S
Wales ใชวิธี Continuouss Mining ในกการขุดเจาะ และใช
เ ยงถานหินใหหลูกคาหลัก
สายพานเฉพพาะสําหรับลําเลี
คือ
Eraring Ennergy ซึ่งอยูในบริ
น เวณใกลเคียง ปจจุบันเหหมือง
Myuna มีกาลั
าํ งการผลิต 1..5 ลานตันตอปป และสามารถขขยาย
ไดถึง 2 ลานตั
า นตอป เหมื
เ อง Myunaa มีปริมาณถานหิ
า น
มากกวา 380 ลานตัน สวนใหญเปนถานหินที่ใชชเปน
ค อน ที่มปริ
ปี มาณซัลเฟออรต่ํา เหมาะสําหรั
า บ
เชื้อเพลิงใหความร
ทั้งการสงอออกและขายในปประเทศ
100) เหมือง Newwstan
เหมือง Newwstan มีโรงงานนจัดเตรียมถานหิ
น น ตั้งอยูในเขต
น
ถานหิน Neww Castle รัฐ New
N South Wales ดวยตําแหหนง
ที่ใกลทาเรือ Newcastle หนาที่หลักของงเหมืองคือการลาง
ถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิงใหหความรอน แลละถานหิน Seemiน้
องตางๆ
า เพื่อเตรียมการสํ
ม าหรับการสง
Soft ที่ขุดขึนจากเหมื
ตอไปยังตลาาดในประเทศแและตางประเทศศ การที่เหมืมือง
เชื่อมตอกับรถไฟรางคู
ร
ทําใหหการขนสงสินคคาไปยังทาเรือ
ขนสงถานหิน Kembla เปนไปอย
น
างมีประะสิทธิภาพ
เหมือง Newwstan มีกําลังการผลิ
ก ตมากกวา 4 ลานตันตอป
อ และมีเสนทางลํ
ท าเลียงที่ใชสําหรับจัดสงไปที
ไ ่โรงไฟฟา
Eraring โดดยเฉพาะเหมือง Newstan ยัยงมีทรัพยากรถถานหินที่เหมาะะกับทั้งการขายยทั้งในและตางประเทศ ซึ่ง
สามารถใชประโยชน
ป
รวมกัันกับโครงการ Newstan
N
Lochhiel ได
โคครงการในอนาาคต
1. Inglenook
า ารวจภูมิประเทศ 3 ฉบับ เปนพื้นที่รวม 95 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณ
ณเขตถานหิน
Centennial ไดรับใบอนุญาตสํ
ตะวันตก (W
Western Coalfield) ซึ่งลอมรออบโครงการสํารวจ
ร Cherry Treee Hill ของ Ceentennial ที่มอยู
อี ในปจจุบัน
และยังใกลเหมื
ห องตางๆ ที่มีอยูในเขตเเดียวกัน ทังหมดนี
ง้
้ทําใหบริเวณดังกลาวเปปนบริเวณที่มศัศี กั ยภาพสูงที่
สามารถนําไปใช
ไ ผลิตถานหิหินที่ใชเปนเชื้อเพลิงใหความรรอน ทั้งสําหรัับสงออกและสงขายในประเททศ และเกิด
ประโยชนรวมกันกับเหมืองต
ง างๆ ที่ Centennial มี โดยยเฉพาะเหมือง Charbon แลละ Airly นอกเเหนือจากนั้น
ท
น เชื่อมตอโดยตรงกับทาเรืรือสงออกถานหิหิน Kembla และที่สําคัญ
นตก
Inglenook ยังอยูใกลกับทางรถไฟตะวั
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Inglebook ยังสามารถใชประโยชน
ป
โรงงาานแปรรูปถานหิหินและอุปกรณ
ณขนสงตางๆ ที่ Charbon มี ซึ่งกอใหเกิด
ด
รผลิต (Econom
mies of scale) นํามาซึ่งมูลคาเพิ
า ่มในอนาคตต
การประหยัดจากขนาดการ
2. Mandalongg Southern Exxtension Projeect
โครงการสํารวจ
ร Mandalong South ตั้งอยู
อ ทางตะวันตกกเฉียงใตของเมืมือง Morisset และทางตะวันตกของเมื
น
อง
Wyee ครอบบคลุมพื้นที่ประะมาณ 44,6700,000 ตารางเมมตร ตัวโครงการเปนสวนขยาายจากเหมือง Mandalong
เดิม โดย Centennial
C
จะะศึกษาความเปปนไปไดของโครรงการในระยะเวลา 2 ปขางหหนา เพื่อทําใหการออกแบบ
ก
เหมืองในบริริเวณนี้มีความเหมาะสมมากทีที่สุด โครงการนีนีเ้ ริ่มตนขึ้นในเดืดือนมกราคม 2553
3. Neubecks
โครงการเหมืมือง Neubeckks อยูในเขตตะะวันตกของรัฐ New South Wales โครงกการนี้ตั้งอยูบนแแหลงถานหิน
ขนาดเล็กแลละตื้นใน Neubbeck’s Creek Valley
V
โดยคาดดวามีปริมาณถานหินสํารองประมาณ 6 ลานตั
น น
4. Newstan Loochiel
โครงการ Neewstan Lochieel เปนโครงการสํารวจและศึกษาความเป
ก
นไปได
ไ ของการปรัรับปรุงเหมืองทีมี่ อยูปจจุบัน
ปจจุบันไดขุดเจาะหลุมสํารวจไป
ร
26 หลุม หรือเทียบเททารอยละ 50 ของแผนการขุ
ข
ดดเจาะที่วางไว ทัท้งหมดนี้เพื่อ
ณขางโครงการ Newstan ปปจจุบันมีปริมาณทรั
า พยากร
การสรางเหมืมืองแบบกําแพงยาว โครงกาารนี้ตั้งอยูบริเวณ
ถานหินกวา 150 ลานตัน และปริ
แ
มาณถานหิ
น นสํารองที่ 58
5 ลานตัน
5. Wolgan Rooad
โครงการเหมืมือง Wolgan Road ตั้งอยูทางตะวั
ท
นตกเฉีฉียงใตหางจากเมือง Lithgoww ประมาณ 14
1 กิโลเมตร
เหมืองแหงนีม้ ีลักษณะแบบบเหมืองเปดและตั้งอยูประมาณ 5 กิโลเมตรร ทางตะวันอออกของโรงไฟฟา Mt. Piper
และประมาณ
ณ 4 กิโลเมตร ทางเหนือขอองโรงไฟฟา Wallerawang
W
ซึ่งมีการคาดวาามีปริมาณถานหิ
น นสํารองใน
โครงการเหมืมือง Wolgan Road
R ประมาณ
ณ 12 ลานตันในนบริเวณดังกลาว

o การลงทุนในเหมืองถถานหินในสาธธารณรัฐประชชาชนจีน
1. บริษิ ัท BP Oveerseas Develoopment Co., Ltd. (เปน
บริริษัทยอยของบริริษัทฯ) ถือหุนใน
น
Asian American
A
Cooal Inc. (AACI) รอยละ 100 ของหุนสามัญที่ออกและ
จําหน
า ายแลวทั้งหมด
ห บริษัท AAACI จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนิน
ธุรกิ
ร จพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิ
ร จเหมืองถานหิ
น นใน
สาาธารณรัฐประชชาชนจีน บริษัษทั AACI ไดรวมทุ
ว นกับผู
ดําเนิ
า นธุรกิจเหมืองถ
อ านหิน และะผูดําเนินธุรกิจการขนส
จ
ง
ทาางรถไฟในสาธาารณรัฐประชาชชนจีน เพื่อจัดตั้งบริษัท
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Shhanxi Asian American
A
- Daning
D
Energy Co., Ltd. (SAADEC)
(
โดย AACI ถือหหุนอยูรอยละ 56
5 ของหุนที่
จําหน
า ายแลวทั้งหมดใน
ห
SAADEC และ ไดรบสั
บั มปทานเปนระยะเวลา
ร
25 ป เพื่อทําการพพัฒนาและผลิตถ
ต านหินจาก
เหมืองตาหนิง (DDaning) เพื่อจํจาหนาย เหมืองต
อ าหนิงตั้งอยูยูในมณฑลซานนซี สาธารณรัฐฐประชาชนจีน ผลิตถานหิน
ณซัลเฟอรต่ําและคาความรอนสู
น ง โดยมีปริมาณสํ
ม ารองถานนหิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปรระเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณ
25553 ประมาณ 89.2 ลานตัน เหมืองตตาหนิงผลิตถานหิ
น นออกจําหนาย โดยใชเทคคโนโลยีการผลิต Longwall
Meechanized เริรมทํ
่ าการผลิตถานหินในเชิงพาาณิชยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548
2 โดยมีเปาาหมายการผลิตที
ต ่ 4 ลานตัน
ตอป
อ ผลการผลิตถ
ต านหินในป 2553 อยูที่ 3.6 ลานตัน
น
นออกจากนี้ AACCI ไดรวมทุนกัับผูผลิตถานหินรายใหญ
ในนสาธารณรัฐปรระชาชนจีน Shanxi Lu’an Mining
Inddustry (Group) Co., Ltd. จัดตั้ง Shanxxi Gaohe
Ennergy Co., Ltdd. (SGEC) โดยยถือหุนในสัดสวนรอยละ
455 และ 55 ตามลําดับ โดยไดรับสัมปทานเป
ป
น
ระะยะเวลา 30 ป เพื่อทําการรพัฒนาและผลิลิตถานหิน
จาากเหมืองเกาเหอ (Gaohe) เพื่อจําหนายเหมืองเกาเหอ
ตังอยู
ง้ ในมณฑล ซานซี
ซ
เชนเดียวกับเหมืองตาหนิ
า ง
โดยมีปริมาณสํารองถ
ร านหินประะเภทเซมิ-แอนททราไซท ณ วัันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประะมาณ 189.1 ลานตัน ใช
M
คาดวาจะเริ่มทํทาการผลิตถานหิ
น นในเชิงพาณิ
ณิชยในป 25544 และมีกําลัง
เทคโนโลยีการผลิลิต Longwall Mechanized
กาารผลิต 6 ลานตัตันตอป
L
(เปนบริ
บ ษัทยอย
2. BBanpu Mineraal Company Limited
ขอองบริษัทฯ) ไดรวมทุนกับ Hebi Coal and Electricity
E
Coo., Ltd. (HCECC) ตั้งแตป 25548 โดยถือหุนในสั
ใ ดสวน
รอยละ
อ
40 และะ 60 ตามลําดับ จัดตั้งบริษัษท Hebi
Zhhong Tai Mininng Co., Ltd. (HZTM) เพื่อดําเนิ
า นธุรกิจ
กาารผลิตและจําหน
ห ายถานหินจาากเหมือง เฮอป (Hebi)
ปจจุ
จ บันเหมืองเฮอปมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตัตันตอป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว
2553 มีปริมาณสํารองงถานหินอยูประะมาณ 27.4 ลานตัน และมีมีพื้นที่สวนขยายที่มีปริมาณ
า
50 ลานตัน โดยคุณภาพของถานหินจัดอยูยูใน ประเภท เซมิ
เ -แอนทราไซซท ผลการผลิตถ
ต านหินในป
สํารองประมาณ
25553 อยูที่ 1.48 ลานตัน
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ปริมาณทรััพยากร (Resoources) และสํสํารองถานหิน (Reserves)
ปริมาณสํารอองถานหินของบริริษัทฯ และบริษัทยอยทีด่ ําเนินการโดยเหมื
ก
องถานหิ
า นในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย แลละสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยแบงแยกปประเภทของปริรมาณถานหินออกเปน Reserrves และ Ressources ซึ่งแยยกยอยออกเปน 4 ลักษณะ

ไดแก Proveed Reserves, Probable Reserves, Meassured Resourcces และ Indiccated Resourrces ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ปริมาณถานหินสํารอองแยกตามเหมืมืองถานหินตางๆ
ง มีรายละเอียดดั
ย งตอไปนี้
หนนวย : ลานตัน
แหลงถถานหิน
1. สาธารณรัฐอิอนโดนีเซีย
Jorong
Indominco
Kitadin-Embbalut
Kitadin-Tanddung Mayang
Trubaindo
Bharinto (Prooject)
2. ประเทศไททย
LP-2
CMMC
3. สาธารณรััฐประชาชาจีน
Daning
Hebi Zhongttai
Gaohe (Projeect)
4. ประเทศอออสเตรเลีย*
Airly
Angus Placee
Awaba
Charbon
Clarence
Ivanhoe
Mandalong
Mannering
Myuna
Springvale
Inglenook (PProject)
Neubecks (PProject)
Newstan (Prroject)
Newstan Locchiel (Project)

รววม

ปริมาณ
ณถานหิน
ปริมาณถ
ม านหิน
สัดสวน
ณ 31 ธันวาคม
ว 2553
ณ 31 ธัธนวาคม 2552
การ
Total
Meassured Indicatted
Proved PProbable
Tootal
Total
Total
ถือหุน Reso
urces Resourcces Resourcess Reserves Reserves
R
Reseerves Resourcces Reserves
64.79
64.99
64.99
64.99
64.99
64.35

133.0
592.6
100.7
12.4
193.6
183.5

122.4
1044.7
51.0
0
0.5
141.1
1144.5

145.44
697.22
151.77
12.99
334.77
298.00

135.6
6.9
67.1
41.3

7.2
14.0
8.3
9.7
41.4
4.1

7.2
149.6
15.2
9.7
108.5
45.4

146.6
743.1
153.2
12.9
296.5
298.0

8.2
135.5
16.5
9.7
78.3
46.3

100.00
99.42

1.2
0.2

-

1.22
0.22

-

-

-

1.2
0.2

-

56.00
40.00
45.00

144.4
60.1
254.8

45.77
1166.9

190.1
60.1
371.77

41.9
27.4
70.7

119.1

89.2
27.4
189.8

194.1
61.8
372.6

92.7
28.8
190.6

100.00
50.00
100.00
95.00
85.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
85.00
100.00

77.6
3.6
9.9
35.2
2.8
89.9
8.1
2.7
105.7
31.0
26.7
59.3

977.7
1766.9
7
7.2
191.9
4
4.2
1855.2
2922.4
3400.8
600.5
544.4
1.9
744.0
1377.6

97.77
254.55
3.66
17.1
227.1
7.00
275.1
300.55
343.55
166.22
54.44
32.99
100.77
196.99

23.0
1.0
2.5
7.0
1.5
31.5
1.5
33.6
16.4
2.4
-

34.2
2.2
4.6
39.8
0.2
56.5
7.6
17.2
29.3
1.7
8.9
45.7

34.2
25.2
1.0
7.0
46.7
1.7
88.0
9.1
17.2
62.9
18.1
11.3
45.7

-

-

2,129.0

2,2111.5

4,340.44

511.2

498.9

1,0010.1

2,2800.1

606.4

47.3

หมายเหตุ : - เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชี
อ ยงมวน (CMMC) บริษัทฯ ไดหยุ
ห ดการทําเหมืองทั
ง ้ง 2 เหมือง เนื่องจากปริมาณสํารองได
า
หมดลง
ในชวงปลายปป 2551
- เหมืองถานหินในประเทศออสเต
น
ตรเลีย : บริษัทฯ ได
ไ เขาซื้อหุนทั้งหมมด (รอยละ 100) ใน Centennial CCoal Co., Ltd. ในนป 2553
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(2) ธุรกิจผลิลิตและจําหนายไฟฟา (Poweer Business)
2.1 บริริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP)
บริริษัทฯ ถือหุนรอยละ
อ 50 ของททุนชําระแลว ในนบริษัท
บีแอลซี
แ พี เพาเวออร จํากัด (โดยผผานบริษัท บานปู
น โคล
เพพาเวอร จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุหนรอยละ 99.99) ซึ่ง
เปนโรงไฟฟาขนาาด 1,434 เมมกะวัตต ใชถานหิน
ณ
เปนเชื้อเพลิ
อ ง ตั้งอยู
อ ที่นิคมอุตสาาหกรรม
คุณภาพดี
มาาบตาพุด จังหววัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขาายไฟฟา
(Power Purchase Agreemennt-PPA) กับกาารไฟฟา
า ตแหงประะเทศไทยอายุสัญญา 25 ป นับจาก
ฝายผลิ
วันที
น ่เปดเดินเครื่องในเชิ
อ
งพาณิชย
ช
บีแอลซี
แ พีไดกูเงินจากสถาบั
น
นกาารเงินทั้งในและะตางประเทศ ในวงเงิ
ใ
นประมาาณ 1,100 ลานนเหรียญสหรัฐ เพื่อนํามาใช
ในนการกอสรางโรงไฟฟา โดยไไดเริ่มกอสรางโรรงไฟฟาแลวตังแต
้ง เดือนสิงหาคม 2546 แและไดเปดดําเนินินการในเชิง
พาาณิชยสําหรับหน
ห วยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุ
น ลาคม 25499 โดยมีกําลังการผลิ
ก ต 717 เมกะวัตต สวนหน
ว วยการ
ผลิลิตที่สองเปดดําเนิ
า นการไดในเเดือนกุมภาพันธธ 2550 และมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต
(
2.2 บริริษัท Banpu Poower Investmeent Co., Ltd (BPIC)
บริริษัทฯ ถือหุนรอยละ
อ 100 ของงทุนชําระแลว ในบริ
ใ ษัท Banppu Power Inveestment Co., Ltd (BPIC) ซึงจดทะเบี
ยน
่ง
อยูยูในประเทศสิงคโปร
ค (โดยผานบริ
น ษัท Banpu Power Inteernational จํากัด) BPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟาพลัง
คววามรอนรวม (CCombined Heeat and Poweer) ในเขตภาคเหนือของสาธาารณรัฐประชาชชนจีน จํานวน 3 แหง ซึ่งมี
กําลั
า งการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และมีกําลังกาารผลิตไอน้ํา 7998 ตันตอชั่วโมง โดยมีรายละะเอียดดังนี้

ม
ย
1. โรงไฟฟฟาลวนหนานน (Luannan) มณฑลเหอเป
มีกําลัลงการผลิตกระะแสไฟฟา 1000 เมกะวัตต
และกกําลังการผลิตไอน้
ไ ํา 128 ตัน/ชชั่วโมง
ณฑลเหอเปย มี
2. โรงไฟฟฟาเจิ้งติ้ง (Zhhengding) มณ
กําลังการผลิ
ง
ตกระแแสไฟฟา 48 เมมกะวัตต และะ
กําลังการผลิ
ง
ตไอน้าํ 180 ตัน/ชั่วโมมง
3. โรงไฟฟฟาโจวผิง (ZZouping) มณ
ณฑลซานตง มี
กําลังการผลิ
ง
ตกระแแสไฟฟา 100 เมมกะวัตต และะ
กําลังการผลิ
ง
ตไอน้าํ 490 ตัน/ชั่วโมมง
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2.3 บริริษัท Hongsa Power
P
Compaany Limited (HHPC)
บริริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (“BPP”) (ซึ่งเปนบริ
น ษัทยอยทีบริ
บ่ ษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99) ไดรวมทุนกับ บริษัท ผลิต
ไฟฟฟาราชบุรีโฮลดิดิ้ง จํากัด (มหหาชน) (“RATCCH”) และ บริษัษท Lao Holding State Entterprise (“LHSE”) ซึ่งเปน
วิสาหกิ
ส จของรัฐบาลสาธารณรั
บ
ฐประชาธิปไตยปประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) เพื่อรวมจัดตั้งบริษัท Honggsa Power
Coompany Limitted (“HPC”) และ บริษัท Phu
P Fai Mininng Companyy Limited (“PFMC”) โดยทังสองบริ
ง้
ษัทมี
สํานั
า กงานใหญตัง้ อยูที่เมืองเวียงจั
ง นทน สปป.ลาว บริษัท HPC และ PFMC มีวัตถุปประสงคที่จะดําเนินโครงการ
โรงงไฟฟาหงสาในน สปป. ลาว โดดยมีสาระสําคัญการร
ญ วมทุนสรุรุปไดดังนี้
- บริษัท HPPC ไดรับสัมปททานในการพัฒนาโครงการโรงงไฟฟาพลังควาามรอน โดยใชถถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง
ณ ตอนเหหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล
ป
ลาว ขนาดกําลังการผลิตประมาณ 1,878 เมมกะวัตต โดย
จะจําหนายไฟฟ
า
าใหแกการไฟฟ
ก
าฝายผลิตแหงประเทศศไทย ตามสัญญาซื
ญ ้อขายกรระแสไฟฟา ทีได
่ ลงนามไป
เมื่อเดือนเมษายน 25533 และบางสวนให
น แกสาธารณ
ณรัฐประชาธิปไตตยประชาชนลาาว มีสัดสวนกาารถือหุนดังนี้
R
ถือหุนร
น อยละ 40 แลละบริษัท LHSEE ถือหุนรอยละะ 20
บริษัท BPPP ถือหุนรอยละ 40 บริษัท RATCH
- บริษัท PFFMC เพื่อรับสัมปทานในการทํ
ม
ทําเหมืองถานหินลิ
น กไนต มีสัดสสวนถือหุนดังนี้ บริษัท BPP ถือหุนรอยละ
37.5 บริรษัท RATCH ถือหุนรอยละ 377.5 และ บริษัษทั LHSE ถือหุนร
น อยละ 25
โครงการหงสาฯ นี้ไดรับการสนับสนุ
บ นดานเงินทุทนจากสถาบันการเงิ
น
นจํานวนน 9 แหง เปนมูลคาประมาณ 2,790 ลาน
อ่ อนสิงหาคมม 2553 และมีมีกําหนดการ
เหรียี ญสหรัฐ โดยยไดลงนามสัญญาเงินกูโครงกการ (project finance) ไป เมือเดื
เริ่มจํ
ม าหนายไฟฟาในป 2558
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แผนที่แสดงเหมืองถานหิหินและโรงไฟฟ
ฟาในประเทศศไทย สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารรณรัฐประชาชชนจีน
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แผนที่แสดงเหมืองถานหิหินของ Cetennnial Co., Ltd. ในประเทศออสเตรเลีย
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สิทธิหรือขอจํ
อ ากัดในการรประกอบธุรกิจ
ร
รายละเอี
ยดประะทานบัตรของบบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยในประเทศไท
ย
ย
โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

อําเภอ

จังหวัด

DONFAI

27564/149774

แมทะ

ลําปาง

181-2-10

16/11/63 บริริษัท บานปู มินเนนอรัล จํากัด แจงหยุ
ง ดการทําเหมือง
อ

บานตากก

ตาก

255-1-09

05/10/60

เมือง

ตาก

52-2-96

11/12/57 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน) แจงหยุ
ง ดการทําเหมือง
อ

GRANITE-28168/149558
SILAMANI
GRANITE28177/148886
TAK

เนื้อที่
หมดอายุ
ไร-งาน-ตรม.

โดยบริษัท

บริษัท ศิลามณี
ณี จํากัด

หมายเหตุ

แจงหยุ
ง ดการทําเหมือง
อ

LP-2

24303/139889 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

87-3-21

02/03/55 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

24339/141009 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

192-2-60

06/04/56 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

24414/144775 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

200-3-74

22/12/59 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27421/146661 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

281-1-60

23/06/54 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27422/146662 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

233-3-09

23/06/54 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27423/146663 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

237-2-28

23/06/59 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27436/146665 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

209-3-07

23/06/58 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

LP-2

27501/150220 แมทะ-สบปรราบ

ลําปาง

297-3-80

30/06/59 บริษิ ัท บานปู จํากัด (มหาชน)

หยุดการผลิต

หมายเหตุ : - ประทานบัตรที
ต ่แจงหยุดการททําเหมือง เปนปรระทานบัตรที่บริษัษทั ฯ ยังไมไดทํากาารผลิต หากบริษทัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ
สามารถทําเรื
า ่องขอเปดดําเนินนการใหมภายใตประทานบัตรเดิมได
ม ทันที หากประะทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ
- หยุดการผลิลิต ประทานบัตรททุกแปลงในอําเภออแมทะ จังหวัดลําปาง
า ไดหยุดการรผลิต แตพื้นที่ปรระทานบัตรเปนพืนที
น้ ่โครงการทํา
เหมืองเดียวกั
ว นกับ บริษัท ปูนซิ
น เมนตไทย จํากัด (มหาชน)
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ร
รายละเอี
ยดประะทานบัตรของบบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยในสาธารณรั
ย
ฐฐอินโดนีเซีย
โครงการ
IndonesiaKalimantan

ประทานบัตร
เลขที่
05PB0318

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

จังหวัด

หมดอายุ

โดยบริษษัท

หมายเหตุ

9 Dec 2029

PT. Jorong BBarutama
Greston (JJorong)

Prroduction Stage

7,341
Hectares
Indominco

01PB0435

Kitadin KTN 2003 00006
EP
(Embalut)

Prroduction Stage

Bontang,
East
Kutai Timur Kalimantan

25,121
Hectares

8 May 2028

PT. Indomincco Mandiri

Prroduction Stage

Embalut,
East
Kutai
Kalimantan
Kartanegarra

2,973.3
Hectares

25 Feb 2013

PT. Kitaadin

Prroduction Stage

Kitadin
(Tandung
Mayang)

98PP0103

Bontang ,
Kutai
Timur

East
Kalimantan

2,338
Hectares

16 Jun 2018

PT. Kitaadin

Prroduction Stage

Trubaindo

96PB0160

Kutai Barat

East
Kalimantan

23,650
Hectares

27 Feb 2035

PT. Trubainndo Coal
Mininng

Prroduction Stage

Bharinto

04PB0081

Barito Utara & Central &
Kutai Barat
East
Kalimantan

22,000
Hectares

31 Jul 2010 PT.Bharinto Ekatama Connstruction Stagee
(อยูระหวางการ
ตออายุ)

รายละเอียดประทานบั
ย
ตรของบริษัท บานปู
า จํากัด (มหหาชน) และบริษษัทยอยในสาธาารณรัฐ
ประชาชนนจีน
จังหวัด

เนื้อที่
Km2

หมดอายุ

Daning Mine 10000002100004 Yang Cheng
County,
Jincheng Ciity

Shanxi

38.8225

April 2027

Gaohe Mine C1000002010110
1110077581

Changzhi
County,
Changzhi
City

Shanxi

65.4

14 Oct 2040

Hebi Mine

Hebi City,

Henan

23.4825

โครงการ

ประทานบัตร
เลขที่

10000005200880

อําเภอ

โดยบริษษัท

หมายเหตุ

Shanxi Asian American Prroduction Stage
Daning Energy Co., Ltd.

Shanxi Gaohhe Energy Connstruction Stagee
Companyy Ltd.

14 July 2035 Hebi Zhong TTai Mining Prroduction Stage
Co.,Lttd.
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4.2 การตลลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) กาารตลาด
1. การตลาดธธุรกิจถานหิน
1.1 ตลาดถถานหินตางปรระเทศ
ภาพรวมตลาดถานหินในปป 2553 มีการเติ
า บโตคอนขางสู
า ง เนื่องจากความตองการใชถานหินในเเอเชียเพิ่มขึ้น
น นนําเขาของปประเทศจีนเพิมขึ
ม่ ้นถึงรอยละ 57 เทียบกับปกอน ทั้งนี้
อยางมาก โดยเฉพาะควาามตองการถานหิ
ภ
ศจีนเติบโตไมทันกับความตองการ ทําใหไมมสามารถขน
เพราะความสามารถในการรขนสงถานหินภายในประเทศ
ต
ของประเทศไดอยางพออเพียง ประกกอบกับราคา
ถานหินจากแหลงผลิตทางตอนเหนือของปประเทศมายังตอนใต
จึงทําให
า ผูใชถานหินที
น ่อยูทางตอนใใตของจีนนําเขาถ
า านหินจาก
ถานหินในประเทศจีนไดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาาก
น นในประเทศ ในขณะทีที่ความตองการใใชถานหินใน
ตางประเทศศเพิ่มขึ้นมากเพราะมีราคาที่แขขงขันไดกับถานหิ
ประเทศอินเดี
เ ย ญี่ปุน และะเกาหลีใต ก็ไดเพิ่มขึ้นมากเชนกั
น น ตามการฟฟนตัวของเศรษฐฐกิจในภูมิภาคค โดยเฉพาะ
ผูใชถานหินในประเทศเกาห
ใ
หลีใตไดเพิ่มสัดส
ด วนการใชถานหินคุณภาพตํต่ําจากประเทศอิอินโดนีเซียมากกขึ้น เพื่อลด
ตนทุน ทําให
ใ ปริมาณการนนําเขาถานหินเพิพิ่มขึ้นมากตามมคาความรอนทีที่ลดลง ในขณะที่ความตองการใชถานหิน
ในยุโรปมีการหดตั
า
วลงถึงรอยละ
อ 10 จากกปกอนหนา เนืนื่องจากปญหาวิวิกฤติการเงินในนหลายประเทศศในยุโรป ซึ่ง
ทําใหการฟนตั
น วทางเศรษฐฐกิจชากวาที่คาดการณ ประกอบกับราคากาซธรรมชาติในยยุโรปไดลดลงมาอยูในระดับ
ที่ต่ํามาก ทําให
า การใชถานหินลดลง โดยเเฉพาะการนําเขขาของประเทศออังกฤษไดปรับตัวลดลงถึงรอยละ
ย 48 จาก
ปกอนหนา ในขณะเดียวกั
ว นการนําเขาถถานหินของสเปปนก็ลดลงมากเเชนกัน เนื่องจจากสามารถผลิลิตไฟฟาจาก
เขื่อนไดมากกขึ้น แตโดยรวมมแลวการขยายตัวของความตองการถานหินนํนาเขาในเอเชียยสูงกวาการหดตัวของความ
ตองการถานหิ
น นนําเขาในยุโรปมาก จึงทําให
ใ ภาพรวมของงตลาดเติบโตมมากกวารอยละะ 8 เทียบกับปกกอนหนา
ในดานการผลิ
น
ตถานหิหินในปที่ผานมาา ประเทศอินโดนี
โ เซียซึ่งเปนผูส งออกถานหินนที่ใชเปนเชื้อเพพลิงรายใหญ
ที่สุดของโลกกประสบกับปญหาฝนตกหนั
ญ
ก อบตลอดทั้งป ซึ่งกระทบกับปริมาณการรผลิต ทําใหอิอนิ โดนีเซียไม
กเกื
สามารถสงออกถ
อ านหินไดในปริ
ใ มาณตามที่ตลาดคาดกาารณไว ในขณ
ณะที่การสงออกถถานหินที่ใชเปนเชื
น ้อเพลิงให
ความรอน (TThermal Coal) จากประเทศอออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้นไมมากนัก เปนเหตุใหราาคาถานหินที่ทาเรื
า อนิว-คาส
เซิล (Newwcastle) ซึ่งเปปนตัวแทนของรราคาถานหินในนเอเชียคงตัวอยูยูในระดับสูงตลลอดทั้งป ราคาถานหินเริ่ม
ปรับตัวสูงขึนตั
น้ ้งแตปลายเดืดือนตุลาคม 25553 เนื่องจากมีมีฝนตกหนักในรัฐควีนแลนด ปประเทศออสเตรเลีย และใน
ประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเปนเป
น นเทศผูสงอออกหลัก ทําใหปริ
ป มาณถานหินที
น ่สงออกมาในนตลาดโลกมีปริมาณจํากัด
า นไดปรับตััวสูงขึ้นอยางรววดเร็วในชวงปลลายป 2553 แลละตนป 2554 จจากภาวะอากาาศหนาวมาก
ราคาถานหิ
ในยุโรปและะในเอเชียตอนเหหนือ ซึ่งทําใหหความตองการรใชถานหินเพิ่มขึ้นึ ในขณะเดีดียวกันก็เกิดน้าท
าํ วมหนักใน
รัฐควีนแลนดด ประเทศออสสเตรเลีย ทําใหผูผใชถานหินมีความกังวลเรื่องกการสงมอบถานนหินเพื่อนําไปใใชงานในชวง
ฤดูหนาว จึงทําใหราคาถานหิ
า นที่ทาเรือนิว-คาสเซิล (NNewcastle) ปรับตัวสูงขึ้นอยาางรวดเร็ว ในขขณะเดียวกัน
น โรปก็ไดปรั
ป บตัวสูงขึ้นมากเชนกันจากภาวะอากาศหนาวที่ทําใหความมตองการใชถานหินเริ่ม
ราคาถานหินในยุ
ปรับตัวดีขนเพราะราคาก
นึ้
าซธรรมชาติเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
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กลยุทธในกาารแขงขัน
การแขงขันในป
ใ
2553 ไม
ไ คอยรุนแรงเนืนื่องจากความตตองการถานหินมี
น สูง บริษัทฯ จึงไดเนนเรืองการบริ
อ่
หาร
ความสัมพันธ
น กับลูกคาเพือรั
อ่ กษาลูกคาในนระยะยาว รวมไปกั
ว
บการขยยายฐานลูกคาไไปยังตลาดที่มการเติ
กี
บโตสูง
โดยไดกําหนนดกลยุทธหลักในการแข
ใ
งขันไว
ไ ดังนี้
o ขยยายฐานลูกคาใหม
ใ
บริษัทฯ ไดขยายฐานนลูกคาในประเเทศจีนซึ่งเปนตลาดที่มีการเติบโตสู
บ งที่สุดในโโลกใหมากขึ้น โดยการทํา
สัญญาซื้อขายถานหินระยะสั
น
้นและระยะยาวกับผูซอในประเทศจี
อื้
น ซึ่งทําใหยอดดขายถานหินจากแหลงของ
น เซียไปยังประเทศจี
ป
นเพิมขึ
ม่ ้นถึง 57% ในป
ใ ที่ผานมา นนอกจากนี้บริษัทฯ ยังรักษา
บริษัทฯ ในประเทศอินโดนี
ลูกคาในนตลาดหลัก เชชน ญี่ปุน เกาหลี และอิตาลี เพพื่อใหบริษัทฯ ไม
ไ ผูกติดกับตลลาดใดตลาดหนึนึ่งมากเกินไป
ทําใหบริษิ ัทฯ มีความมมั่นคงทางดานรรายได
o กาารบริหารความสัมพันธกับลูกคคา
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานสนั
ว
บสนุนการบริ
น
การลูกค
ก า (Customeer Support M
Management) ขึ้น เพื่อให
ศึกษาถึถึงความตองการของลูกคา ปรับปรุงกระบวนการทํางานภภายใน เพื่อใใหสามารถตอบบสนองความ
ตองการของลูกคา
า บสนุนทางงดานเทคนิคแกกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการบริ
ใ
หาร
รวมถึงใหการสนั
ความสัสัมพันธกับลูกคาบริษัทฯ ไดเนนในการพัฒนาการสื่อสาร ณ จุดเชื่อมตอ (Contact Point) ระหวาง
ลูกคากับสินคาหรือบริริการของบริษทฯ
ทั เชน ถานหินที
น ่สงมอบมีคณภาพตรงตามข
ณ
ุ
ขอกําหนด ความเร็วในการ
จัดสงเออกสาร การตออบขอรองเรียนลลูกคา รวมไปถึถึงการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เพื่อตรวจสอบวา
ลูกคาสามารถรั
ส
บรูขอมูมลตางๆ ผานจุจุดเชื่อมตอดังกลาวไดอยางถูกต
ก อง
• การปรับปรุงระบบควบคุมคุคณภาพ (Quality Control Proogram)
บ งระบบควบบคุมคุณภาพถานหิ
า น โดยการรจัดตั้งคณะทํางงานตรวจสอบคคุณภาพถาน
บริษิ ัทฯ ไดปรับปรุ
หินขึ้นมา ทําหนนาที่ทํานายคุณภาพถ
ภ านหินลวงหน
ว าจากแผนนการผลิต และะตรวจสอบคุณภาพถ
ณ
านหิน
อ
งมอบใใหลูกคา คณะะทํางานนี้ประกกอบดวยฝายผลิลิต ฝายการตลลาด และหนวยงานควบคุ
ย
ม
กอนการส
คุณภาพ ทําการรติดตามคุณภาาพถานหินในทุกขั้นตอนการผลิต พรอมกันนี้คณะทํางานดัดังกลาวไดทํา
น นมาใชทํานายคุณภาพถานนหินที่จะสงมอบบใหลูกคา
กาารพัฒนาโปรแกรมที่ใชติดตามคุณภาพถานหิ
ทําใหสามารถทรราบคุณภาพถานหิ
า นลวงหนาและจะดํ
แ
าเนินการแก
ก ไขทันทีหหากพบขอผิดพลลาด จึงทํา
า นที่สงมอบใใหลูกคาจะมีคณภาพตรงตาม
ณ
ุ
มขอกําหนด
ใหหมั่นใจไดวาถานหิ
• การกอสรางออาคารวิเคราะหหคุณภาพถานหิหินกลาง (Bonttang Central LLaboratory)
ไดกอสรางอาคารรวิเคราะหคุณภาพถ
ภ านหินกลางขึ้นที่ทาเรือบบอนตัง (Bontaang) ซึ่งเปน
บริษิ ัทฯ
ทาเรือขนถายถานหิ
า นหลักของบบริษัทฯ ในปประเทศอินโดนีนีเซีย เพื่อใชชเปนสถานที่ตรวจวิ
ร เคราะห
น อนสงมอบใหหลูกคา ปจจุบันบริษัทฯ ไดววาจางบริษัทวิเคคราะหคุณภาพพถานหินจาก
คุณภาพถานหินก
ัท ไดรับผล
ภายนอก (Indeependent Surrveyor) 2 รายยเขามาทํางานนที่อาคารดังกลาาว ทําใหบริษทฯ
เ
คุณภาพพถานหินเร็วขึ้น สอดรับกับอัตราการขนถ
ต
ายถ
ย านหินของทาาเรือบอนตังที่เพิ่มขึ้น ทําให
วิเคราะห
สาามารถรายงานนคุณภาพถานหิหินใหลูกคาทราาบไดเร็วขึ้น
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• การสํารวจความพึงพอใจขอองลูกคา (Custtomer Satisfacction Survey)
บ ษัทฯ ไดทาการสํ
บริ
าํ
ารวจควาามพึงพอใจของงลูกคาโดยการรสงแบบสอบถาามไปยังลูกคา พรอมทั้งการ
อ
ออกไปสั
มภาษณ
ณลูกคาแบบตัวต
ว อตัว เพื่อให
ใ ทราบความตตองการของลูกคาที่เฉพาะเจาาะจงและเปน
ก
การเสริ
มสรางคความสัมพันธทดีดี่ ีกับลูกคา พร
พ อมทั้งไดนําขอเสนอแนะของ
อ
งลูกคามาใชในการปรั
น
บปรุง
ก างานของบบริษัทฯ
การทํ
o กาารปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูมลตลาดถานหิหิน
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงและพัฒนาฐานข
ฒ
อมูลตลาดถ
ต
านหินใหหครอบคลุมถึงขอมูลความตองการใช
อ
ถาน
หิน การรสงออกถานหิน ภาวะตลาดถถานหินในภูมิภาคตางๆ ของโลลก และความเคลื่อนไหวของรราคาถานหิน
โดยเนนให
น มีความทันสมั
ส ยอยูเสมอ และมีความพรอมในการนําไปใช
ไ งาน ทําใใหบริษัทฯสามาารถนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการวางแผนและปรัับปรุงกลยุทธของบริษัทฯ ใหหสอดคลองกับสสถานการณการตลาดในแต
ละชวงเวลาไดอยางเหหมาะสม
อ ่นในการสงมอบถ
ม านหินระยยะยาว
o กาารเพิ่มความเชื่อมั
บริษัทฯ มีความพยยายามในการเพิพิ่มปริมาณสํารองถานหินของบบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ ผานการสํ
า
ารวจ
เพิ่มเติมในพื
ม ้นที่ประทานบัตรของบริษัษทฯ หรือพยายยามหาแหลงถานหินใหมๆ เพิพิ่มเติม เพื่อทําให
ใ บริษัทฯ มี
ความสสามารถในการสสงมอบถานหินใหกับลูกคาในระยะยาว
o มุงเน
ง นสรางฐานลลูกคาระยะยาวว (Focus on Loong Term Cusstomer)
บริษัทฯ ไดใหความสําคั
า ญกับการสรรางความสัมพันธ
น กับลูกคาในรระยะยาว ทําใหหบริษัทฯ มีลูกคาประจําอยู
เปนจํานวนมาก
น
ครออบคลุมปริมาณ
ณถานหินสวนใหหญของยอดขายยของบริษัทฯ ถึงแมลูกคาบาางรายจะไมมี
การทําสัสญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับบริษัทฯ แตก็ซื้อถานหินของบริ
น
ษัทฯ ตอเนื่องตลอดดมา บริษัทฯ
ยังคงเนนนการเสริมสรางความสั
า
มพันธที่ดีกับลูกคาตตอไป ผานกิจกรรมต
จ
างๆ เเชน การแลกเเปลี่ยนขอมูล
ภาวะตลาดถานหิน การเชิ
ก ญลูกคามาเยี
ม ่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การสงเจาหนาาที่ออกไปสัมภาษณและรับ
น น เพื่อให
ฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลูกคา การใหหความชวยเหลืลือลูกคาทางดาานเทคนิค เปนต
ดิ บลูกคามากกขึ้น
บริษัทฯ มีความใกลชดกั
คูแขงขัันที่สําคัญ
คูแขงขัันที่สําคัญของบบริษัทฯ ยังคงเปนผูผลิตรายยใหญในประเททศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น
สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกิ าใต และรัสเซีย และในชวงที
ง ่ภาวะการผลิลิตถานหินมีควาามตึงตัวมาก
และราคคาถานหินในเออเชียเพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีคูแขงจากประเทศสหหรัฐอเมริกาและโคลอมเบียสงออกถ
ง
านหิน
เขามาจจําหนายในเอเชีชียดวย
นโยบายดานราคา
บริษัทฯ ตั้งราคาขายตามราคาตลาดในขณะนั้น โดยทั
โ ่วไปบริษัทฯ
ท ไดมีการตกกลงราคาซื้อขาายถานหินกับ
ลูกคาแต
แ ละรายปละ 1 ครั้ง โดยมีการกระจายการต
า
ตกลงราคาออกกไปอยูในชวงตางๆ ของปขึ้นอยู
อ กับสัญญา
ที่ทําไวกักบลูกคา ที่มทัที ง้ั แบบราคาคงที่ และราคาทีเปลี
่ ่ยนแปลงไปปตามราคาตลาาดโลกหรือที่เรียกว
ย า Index
Link การขายแบบรา
ก
าคาคงที่จะเปนการประกั
ก
นรายยไดของบริษัทฯ และลดผลกรระทบจากความมผันผวนของ
ราคาถานหิ
า นในตลาดโลก บริษัทฯ ไดปรับสัดสวนการขายแบบ
ว
บราคาคงที่และะราคาที่เปลี่ยนแแปลงไปตาม
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ราคาตลลาดโลก ใหเหมมาะสมกับสภาวะตลาดในขณ
ณะนั้น ทําใหราคคาขายถานหินขของบริษัทฯ ในนปที่ผานมามี
การปรับเพิ
บ ่มขึ้นตามราาคาตลาดโลก
นอกจาากนี้ราคาจําหนนายถานหินขั้นต่ตําจากประเทศอินโดนีเซียจะถูถูกกําหนดโดยรัรัฐบาล โดยรัฐบาลของ
ประเทศศอินโดนีเซียจะะประกาศราคาจจําหนายถานหินขั้นต่ําทุกเดือน เพื่อเปนราาคาชี้นําใหกับผูผลิตถานหิน
อินโดนีนเซียใชในการเสสนอขายถานหิน บริษัทฯ มีมนโยบายที่จะปปฏิบัติตามนโยยบายของรัฐบาาลอินโดนีเซีย
ก าราคาขั้นต่ําที่รัฐบาลอินโดนีนีเซียประกาศ
โดยการรขายถานหินในนราคาที่ไมต่ํากว
ลักษณะของลูกคา
ลักษณะลูกคาของบริษัษทฯ ยังคงไมมเปลี่ยนแปลง โดยลูกคาสวนใหญของบริษษััทฯ เปนโรงไไฟฟาถานหิน
ก
าเปปนจํานวนมาก ซึึ่งไดกระจายออยูในประเทศ
ขนาดใหหญ ที่มีความตตองการใชถานหิหินในการผลิตกระแสไฟฟ
ตางๆ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน จีน มาเลเซีซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย แลละบางประเทศในแถบยุโรป
พ
กและ
นอกจาากนี้บริษัทฯ ไดดจําหนายถานหิหินใหกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนนต ปโตรเคมีมี กระดาษ พลาสติ
เคมีภัณฑ
ณ เปนตน บริษิ ัทฯ คงเนนลูกคากลุมอุตสาหกรรมผลิ
ส
ตไฟฟ
ไ า เนื่องจากกเปนกลุมที่มคี วามตองการ
แนนอนนและมีอัตรากาารเติบโตสูง แต
แ บริษัทฯ คงงขายถานหินบางสวนใหกับกลลุมอุตสาหกรรมมอื่นๆ เพื่อ
กระจายยฐานลูกคาของงบริษัทฯ ไปหลลายๆ อุตสาหกรรม และรักษาาความสัมพันธททีี่ดีกับลูกคาไว
การจัดจํจาหนายและชองทางการจัดจําหนาย
ในการจจําหนายถานหินให
น ลูกคา บริรษัทฯ มีการเสนนอขายตรงใหกักับลูกคาและกาารขายผานตัวแทนจํ
แ าหนาย
(Agentt) การขายตรงใใหกับลูกคามักจะเปนการขายยในประเทศทีบริ
บ่ ษิ ัทฯ มีสํานักงานตั้งอยู เชน สาธารณรัฐ
อินโดนีนเซีย ประเทศไททย แตในประเเทศที่ไมมีสํานักงานตั
ก
้งอยู บริริษัทฯ จะใชตัวแทนจําหนาย (Agent) ใน
น
วกตางๆ แกลกค
ูก า รวมทั้งดําเนิ
า นการดานเออกสาร นอกจากนี้ ยังเปน
ประเทศศนั้นๆ เพื่ออํานวยความสะดว
ผูชวยบบริษัทฯ ในการรหาขอมูลสถานนการณพลังงานน ถานหิน ลูกค
ก า และคูแขงงขันในประเทศเหลานั้น ให
บริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมู
อ ลในการวางแผน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีมกี ารขายผานบบริษัทเพื่อการคคา (Trading
Compaany) เพื่อใชชในการเขาถึงลูกคาเปาหมายย และเปนกาารลดภาระคาใใชจายในดานการตลาดของ
บริษัทฯ
1.2 ตลาดถถานหินในประะเทศออสเตรรเลีย
ทรัพยาากรถานหินสามมารถพบไดทั่วประเทศออสเตร
ป
รเลียโดย Queeensland และะ New Southh Wales มี
ทรัพยาากรถานหินดํา (Black Coal) ซึ่งประกอบดวยถานซับบิทูมนันิ ส ถานบิทูมินนััส และถานหินแอนทราไซต
น
ที่มากทีที่สุดในประเทศ ตามรายงาน Australian Reesource Assessment ประเททศออสเตรเลียมีเหมืองถาน
หินในปปจจุบันมากกวา 100 เหมืองแและมีเหมืองอยูยูในชวงพัฒนามมากกวา 35 เหหมือง โดย Thee Australian
Bureauu of Agricultuural and Resoource Econom
mics (ABARE) ไดประมาณการไววาประเทศศออสเตรเลีย
เปนประะเทศที่
น
นอันดับที
บ ่สี่ของโลก
ผลิตถานหินมากเป
สงออกถานหิหินมากที่สุดในนโลก
สงออกถานหิหินที่ใชในการถถลุงเหล็ก (Cokking Coal) มากกที่สุดในโลก
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สงออกถานหิหินที่ใชเปนเชื้อเพลิ
อ งใหความรรอน (Thermal Coal) มากเปนนอันดับที่สองของโลก
มีทรัพยากรถถานหินมากเปนเป
น นอันดับทีสี่ส่ขี องโลก (ออสเตรเลียมีปริมาาณทรัพยากรถานหิ
า น
ทั้งหมด 76,4400 ลานตัน จากประมาณกาารของ ABARE)
อุปสงคหลักของถ
ก านหินทีใช
ใ่ เปนเชื้อเพลิงให
ง ความรอน (Thermal
(
Coaal) สําหรับการใใชในประเทศ
ออสเตรเลีย คือ สําหรับใช
ใ เปนเชื้อเพลิงในธุ
ง รกิจผลิตไฟฟฟา การเจริญ
ญเติบโตของปรระเทศในทวีป
เอเชียยังเปนส
น วนสําคัญในนการเพิ่มความตตองการของถานหิ
า นที่ใชเปนเชืชื้อเพลิงใหความรอน
สําหรับการสสงออก โดยเฉพาะการเจริญเติ
เ บโตของประเทศจีนและอินเเดียในหลายปทีท่ผี านมา จึง
สงผลดีตอธุรกิจสงออกถานหิ
น นที่ใชเปนเชืช้อ้ เพลิงใหความมรอน (Therm
mal Coal) ของประเทศ
ญี่ปุนเปนประเทศที่นําเขาถานหิหินที่ใชเปนเชื้ออเพลิงใหความรรอนรายใหญ
ออสเตรเลีย ประเทศญี
ที่สุดจากประเทศออสเตรเลีลีย ออสเตรเลียจึ
ย งเปนประเทศศสงออกถานหินที่ใชเปนเชื้อเพพลิงใหความ
ข
รองจาากประเทศอินโดนีเซีย โดยกาารสงออกสวนมมากจะใชการ
รอน มากเปปนอันดับ 2 ของโลก
ขนสงทางเรือไปยั
อ งประเทศศผูนําเขารายใหหญ ซึ่งสวนใหหญอยูใกลประะเทศออสเตรเลียจึงสามารถ
ขนสงไดงายและมี
ย
คาใชจายต่ํากวา
ราคาถานหินในอดี
น
ต
สเตรเลียจะอางอิงตามราคาตตลาดโลก
ราคาถานหินในประเทศออ
น
โดยจะเปนราาคาที่สะทอน
คุณภาพ คาพลังงาน แลละคุณสมบัติของถ
อ านหิน อุปสงค
ป และอุปทาานในโลกอันเปนผลจากการ
น
เติบโต และะการหดตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเเตรเลียเปนผูสงงออกถานหินราายใหญ จึงมี
ราคาอางอิง Newcastle FOB ซึ่งเปนราคา
ร
Spot Market
M
จากทาาเรือ Newcasstle ประเทศ
ข งที่เกี่ยวของ
อ
ออสเตรเลีย โดยไมรวมคาขนส
สวนราคาซือขายถ
อ้
านหินภาายในประเทศ จะใช
จ การเจรจาาระหวางบริษัทถานหินและลูกค
ก าโดยอาจ
ใชราคาที่อางอิ
า งกับราคาสงออก
ง (Export Parity) อยางไรก็ตาม หากวาาบริษัทตางๆ มีสัญญาขาย
ถานหินใหลกค
ู าเปนระยะยยาว ราคาที่แตละบริ
ล ษัทไดรับจริ
จ ง อาจตางไปปจากราคาของตตลาดโลก
น (Infrastrructure)
โครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานที
น
่ดีเปนปจจัยสําคัญในกการเปนผูนําการสงออกถานหินของประเทศอออสเตรเลีย
โดยโครงสรางพื
า ้นฐานสําหรรับธุรกิจถานหินประกอบด
น
วยทาเรือ ถนน สสายพานลําเลียง
ย และ ทาง
รถไฟ ทัง้ นี้เหมืองถานหิหินที่ผลิตมานาานและตั้งอยูใกล
ก ชายฝงจะมีระะบบขนสงภายยในประเทศที่
พรอมใหบริการ
ก แตเหมืองถถานหินที่คนพบบใหมอาจจะอยูยูในแหลงที่หางงไกลจากทาเรือ และจะตอง
มีโครงสรางพพื้นฐานสําหรับเคลื
บ ่อนยายถานหิ
น นมายังทาเรืรือ ประเทศศออสเตรเลียประสบปญหา
ขีดจํากัดในกการสงออก ซึ่งรัฐบาลไดพยายามแกปญหาโโดยการสรางทาเรือเพิ่มเติม และให
แ บริษัท
ตางๆ รวมถือหุ
อ น
1) การขนสงภายในประเเทศ
เ ยง : โรงงไฟฟาในประเททศออสเตรเลียหหลายโรงถูกสรรางใหใกลกับ
ถนนแลละสายพานลําเลี
เหมืองถถานหิน และใใชระบบสายพาานลําเลียงทางบบกเพื่อขนสงถาานหินจากเหมืองสู
อ โรงไฟฟา
ถนนแลละสายพานลําเลี
เ ยงมีประโยชนนสําหรับการขนนสงระยะสั้น
และใชในกการบริโภคใน
ประเทศศ
รถไฟ : รถไฟเปนระบบบขนสงที่ใชมากกสําหรับการขนนสงถานหินภายยในประเทศอออสเตรเลีย
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2) การขนสงระหวางประะเทศ
น นจํานวน 333 ลานตันตอป
อ ณ สิ้นป
ทาเรือ : ประเทศออสเตรเลียมีกําลังการขนสงถานหิ
2551 และคาดว
แ
าจะเพพิ่มขึ้นถึง 448 ลานตันตอป ณ สิ้นป 2557 ททั้งนี้คิวรอการขขนสงที่ทาเรือ
Newcaastle ถึงระดัดับสูงสุดในรอบบสามปที่ผานมาา ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองปรับปรุง
โครงสรรางความพรอมในการส
ม
งออก
ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะพิพิจารณาแผนกการตลาดการ
สงออกของบริษัทที่ประกอบการในอ
ร
อสเตรเลีย
ด าหนายของ Centennial
การจัดจํ
1. นโโยบายของ Ceentennial ในกการตอบสนองงตออุปสงคทเพิ
เี่ ่มขึ้นอยางตตอเนือ่ ง
ถานหิ
า นสวนใหญ
ญที่ Centenniaal ผลิตนั้นถูกนําไปใชในโรงผผลิตไฟฟาใน New South Wales ใน
ขณะเดีดียวกันการสงออกไปยังโรงผลิตไฟฟาในเอเชียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย
น างตอเนื่อง ปจจุบัน Cenntennial เปน
ผูจัดสงประมาณรอยลละ 80 ของขของปริมาณเชือเพลิ
้อ งที่ตองใชในโรงไฟฟ
ใ
าของง Delta Eleectricity ใน
ง วนใหญเปนของรั
ข ฐบาล การขายถานหินใหหกับโรงไฟฟาเหหลานี้ จะทําภาายใตสัญญา
Westerrn Region ซึ่งส
ระยะยาาวที่มีการกําหนนดปริมาณถานหิ
น นและราคาซืซื้อขายลวงหนา สัญญาจัดสงงถานหินในประะเทศที่ทํากับ
โรงผลิตไฟฟ
ต าใน Neww South Waless มีขอดีกับ Cenntennial ดังนี้
ตําแหนงของงเหมือง Centeennial มีการเชืชื่อมตอระบบขนสงถานหินเขาาไปยังโรงไฟฟาโดยตรง
า
(มี
ลักษณะเปน mine-mouthh) ทําให Centennial มีความได
ว เปรียบในนการขนสง โดดยมีถนนและ
สายพาน
เฉพาะสําหรับการขนสงถานหิ
า นไปยังโรงไไฟฟา
ซึ่งชชวยลดตนทุนการขนส
ก
งของ
Centennial รวมไปถึงผลกระทบตอชุมชนนทองถิ่น
ถานหินที่ใชในโรงผลิ
ใ
ตไฟฟฟาในประเทศสวนใหญ
ว
เปนถานหิ
น นที่ไมไดผานนการลาง จึงไมจําเปนที่
จะตองมีกระะบวนการหลังการขุ
ก ดเจาะมากกนัก
สัญญาเหลานี
า ้อยูในสกุลเงินดอลลารออสสเตรเลีย จึงชวยจํ
ย ากัดความเสี่ยงจากการเคลืลือ่ นไหวของ
อัตราแลกเปปลี่ยน
การจัดสงถานหิ
า นในประเททศเปนธุรกิจที่ตอเนื
 ่อง จึงสามารถสร
ส
างกกระแสเงินสดจาากผูซื้อที่สวน
ใหญมีอันดับความน
บ
าเชื่อถือดี ใหแก Cenntennial ไดอยางต
า อเนื่อง
ถึงแม
ง วาในปจจุบับัน ราคาถานหิหินในประเทศตตามสัญญาเหลลานี้ยังคงต่ํากวาราคาสงออก หรือราคาที่
ซื้อขายในตลาดโลก อยางไรก็ตาม ในไมกี่ปที่ผานมานี
น ้ มีการเปปลี่ยนแปลงหลายประการในตตลาดถานหิน
อ บราคาสงอออกมากขึ้น
ซึ่งจะผลักดันใหราคาถถานหินในประเเทศสูงขึ้นและมีมีความสอดคลองกั
น นรวมถึง
การเปลีลี่ยนแปลงตางๆๆ ในตลาดถานหิ
ราคาถานหินเพิ
น ่มสูงขึ้นจากกสาเหตุตางๆ เชน แรงกดดัดันทางตนทุน อุปสงคที่เพิ่มขึ้นจากตลาด
สงออก ความขาดแคลนนของอุปทานใหมๆ ความไมแนนอนของอุปปทานใหม แลละอุปทานใน
ง
านหิน
ปจจุบันและะอนาคต
ปจจัยพื้นฐานนในตลาดถานหิหินจะสงผลกระะทบใหราคาสงออกถ
เชื้อเพลิงที่ใหหความรอน สูงขึ
ง ้นในอนาคตออันใกล ซึ่ง Ceentennial ระบบุไววาเมื่อสัญญาจั
ญ ดสงถาน
หินในประเททศหมดอายุลง ราคาสัญญาอาจจะถูกปรับใหหสะทอนถึงราคคา Export Parrity
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ลูกคาตางปรระเทศเริ่มที่จะยยอมรับถานหินที
น ่มีปริมาณเถาสู
า งมากขึ้น
เนื่องจากลูกคาเหลานี้
ตองการมีแหล
ห งถานหินที่มัน่ คง ดังนั้นจึงเป
เ นโอกาสสําหรั
ห บ Centenniaal ที่จะการสงออกถ
อ านหินที่
มีปริมาณเถาสูงไปยังตางปประเทศมากขึน้
การเพิ่มขีดความสามารถข
ค
ของโครงสรางพืพื้นฐานเคยเปนขขอจํากัดตอการรสงออกถานหิน
โรงไฟฟาตางประเทศเห็นวาการมีแหลงถานหิ
า นที่มั่นคงมีมีความสําคัญขของมากกวาราคคาที่ซื้อ โดย
อ านหินในอออสเตรเลีย เพืพื่อทําสัญญา
มีโรงไฟฟาตตางประเทศเริ่มเขามาลงทุนในนโครงการเหมืองถ
ระยะยาวโดยซื้อถานหินที่ราคาตลาด
ร
ค
ขั้นตอนการออนุมัติการทําเหหมืองเริ่มมีความยากขึ้นในสอองสามปที่ผานมมา ซึ่งทําใหโครงการขยาย
หรือเพิ่มอุปทานถ
ท านหินเกิดขึ
ด ้นไดยากยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงงไฟฟาในประเททศจึงอาจตองซืซื้อถานหินใน
ราคาที่สูงขึนเพื
น้ ่อใหแนใจวาจะมี
า ถานหินสําหรับใชในการรผลิตไฟฟา โโดยเฉพาะการซืซื้อจากแหลง
ถานหินปจจุบันใหมากที่สุด รวมไปถึงการรซื้อถานหินจากกแหลงผลิตที่อยูใกลกับโรงไฟฟฟา
ง ้นความตองกการใชพลังงานทที่สูงขึ้น บวกกัับความทาทายยในการจัดหาแหหลงพลังงานใหหมที่เพิ่มมาก
ดังนั
ขึ้น จะททําใหแหลงถานหิ
น นที่มีอยูปจจุบันมีมูลคามากกขึ้น
และจากปจจัยตางๆ เหลานี้ Centtennial ไดพจารณาและวาง
ิจ
แผนการขายถาานหินใหสอดคลองและเพื่อ
อ
านหินที่ใชเปนเชื้อเพลิลิงใหความรอนที
น ่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทั้งในและ
ตอบสนนองตอความตองการถ
ตางประะเทศ Centennial จึงเริ่มลงทุ
ล นในการขยยายกําลังการผลิตของถานหินนสําหรับการสงออกที่เหมือง
Airly ซึ่งจะสงออกถานหิ
า นผานทาเรืรือ Kembla และลงทุนในโคครงการพื้นฐานนสําหรับการสงออกที่เหมือง
Mandaalong ซึ่งจะสงออกถ
ง
านหินผานท
า าเรือ Newcastle
เมื่อภารระผูกพันภายใตตสัญญาในประะเทศเริ่มหมดลลง Centenniaal มีความประสงคที่จะจัดสัดสวนของการ
ขายถานหินในประเทศศและสงออกใหหเปนไปตามกลลยุทธของกลุม อยางไรก็ตาม Centennial จะยังคงมีสวน
ใ
ดสงถานหิ
า นใหแกโรงไไฟฟาในประเทศ
สําคัญในการจั
้น
2. กาารเขาถึงระบบบโครงสรางพืนฐาน
กําลังการขนสง และคความมั่งคงของวิวิธีขนสงตางๆ ของ Centenniial เปนสิ่งที่สําคัญมาก หนึ่งในจุดแข็งของ
พ อมที่จะสง
เหมืองขของ Centennial คือ ความสามารถ และคววามพรอมของรระบบขนสงที่มีปประสิทธิภาพ พร
ถานหินให
น กับโรงไฟฟาในประเทศ
า
C
Centennial
เปนผู
น ผลิตรายเดียวที
ย ่สามารถขนนสงโดยไมใชถนนสาธารณะ
น
สําหรับลูกคาตางประเทศ Centennial ใชการขนสงถานหินสวนใหหญผานทาเรือ Kembla ที่ Woollongong
น
ปญหาาความแออัดขอองทาเรือที่ Newcastle
N
เปนปญหาทีผูผ่ ผู ลิตถานหิน
ในชวงสสองสามปที่ผานมา
ออสเตรรเลียประสบอยยางตอเนื่อง ดังนั
ง ้นในเดือนกันยายน
น
2552 รัฐบาลรัฐ Neww South Waless และทาเรือ
สองทา คือ ทาเรือ Waaratah Coal Services
S
และททาเรือ Newcasstle Coal Infraastructure Grooup (NCIG)
ments”) ที่มีไวสําหรับดูแล
เห็นพองกับโครงรางขอตกลงกําลังกาารขนสง (“Capacity Frameework Agreem
ค
าเปนมากกขึ้น เพื่อใหทนการเพิ
ัน
่มขึ้นของอุปสงค
การขยาายทาเรือซึ่งมีความจํ
ทาเรือ Waratah Coaal Services (“PWCS”) ไดทาการขยายกํ
าํ
าลังการขนสงออกขึ้นเปน 102 ลานตันตอป
และจะเพิ่มเปน 113 ลานตันภายในนป 2553 นอกกจากนั้น PWCCS จะหาผูผลิตตที่สนับสนุนกาารขยายกําลัง
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การขนสงออกเปน 145 ลานตันตอป
อ โดยมีขอแม
แ วาผูผลิตจะตตองเขาทําสัญญ
ญาขนสงผูกมัดระยะยาวกับ
ทาเรือ
่ ่งของทาเรือ NCIG เสร็จสมบูรณในครึ่งป
ง แรกของป 22553 และไดเรมดํ
ริ่ าเนินงาน
การกอสรางในระยะทีหนึ
ห ่งของ NCIG
G มีกําลังการรขนสงของทาประมาณ 30 ลานตันตอป
หลังจากนั้นไมนาน ซึ่งในระยะที่หนึ
น ความคืบหนนาระดับหนึ่งในการขยายทาเรือ NCIG แลละกําลังจัดการรระดมทุนสําหรัับระยะที่สอง
ปจจุบันมี
ตอไป
1.3 ตลาดถถานหินในประะเทศไทย
ความตองกาารใชถานหินในนภาคอุตสาหกรรรมในชวง 11 เดือนแรกของป 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยลละ 3.1 จาก
ชวงเดียวกันของป
น
กอนหนา เนื่องจากการรฟนตัวของเศรษษฐกิจ การใชถานหินที่ผลิตในนประเทศเพิ่มขึนร
น้ อยละ 6.8
จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคคาถานหินที่คงตัวอยูในระดับสูสง ทําใหผูผลิตตรายเล็กพยายยามผลิตมาก
า ารองถานหินในประเทศมีมีจํานวนจํากัด จึงทําใหการเพิพิ่มปริมาณการรผลิตทําไดนอย การใชถาน
ขึ้น แตปริมาณสํ
หินที่ผลิตในนประเทศคิดเปนเพี
น ยงรอยละ 11 ของความตตองการใชถานหิ
น นในภาคอุตสสาหกรรมทั้งหมมด ในขณะที่
ถานหินที่ใชในภาคอุ
ใ
ตสาหกรรมสวนใหญ
ญเปนถานหินทีนํน่ าเขามาจากตางประเทศ ซึ่งในชวง 11 เดือนแรกของป
อ
2553 มีการรขยายตัวรอยลละ 2.6 จากชวงเดี
ว ยวกันของปปกอนหนา ปจจุ
จ บันธุรกิจนําเเขาถานหินในปประเทศไทยมี
การแขงขันสูงโดยเฉพาะในนตลาดโรงงานขขนาดเล็ก เนืองจากมี
อ่
ผูคาถานหิ
า นหลายรายย แตละรายมีมีสถานที่กอง
เก็บถานหินของตั
ข วเอง แลละไดมีการนําถานหินเขามากอองเก็บไว กอนจะทยอยส
น
งมออบใหลูกคา อย
อ างไรก็ตาม
สําหรับผูใชถถานหินรายใหญ
ญ เชน อุตสาหหกรรมปูนซีเมนนต และโรงงานนที่ใชหมอไอน้ําขขนาดใหญ มีศัศกั ยภาพที่จะ
นําเขาถานหิหินมาจากตางปประเทศโดยตรงง หรือซื้อจาก supplier รายยใหญ ทําใหผผููคาถานหินรายยเล็กที่ไมไดมี
แหลงถานหินของตนเอง
น
ไมมสามารถเจาะตลาดนี้ไดมากนัก
กลยุทธในกาารแขงขัน
ถานหินผลิ
น ตในประเทศไทย
ปจจุบันเหมื
น องถานหินในประเทศไทย
น
ยของบริษัทฯ ได
ไ ปดตัวลง เนืองจากบริ
่
ษัทฯ ไดทําการผลิตถ
ต านหินจาก
เหมืองดดังกลาวจนหมดแลว จะเหลืลือเพียงถานหินที
น ่บริษัทฯ นํามาผานกระบบวนการลาง เพื่อปรับปรุง
คุณภาพพถานหินกอนกการจําหนาย ซึ่งมีปริมาณกาารผลิตไมมากนันัก ถานหินดังกกลาวบริษัทฯ ไดทําการสง
มอบใหหกับลูกคาภายใใตสัญญาซื้อขาายระยะยาวที่ไดทําไวกับลูกคาทั้งหมด จึึงไมมีปริมาณ
ณเหลือไปขาย
ใหกับลูกคารายยอย
ถานหินนํ
น าเขาจากตางประเทศ
ง
• บริริษัทฯ ยังคงใชชความสัมพันธที่มีมาอยางยาววนานกับลูกคา ทั้งในดานขอองความรับผิดชอบต
ช อพันธะ
สัญญาต
ญ างๆ ที่มีมตอลูกคา กาารผลิตถานหินที่ตรงกับความตตองการของลูกกคาทั้งปริมาณและคุณภาพ
แลละการสงมอบทีที่ตรงตอเวลา มาเปนปจจัยหลั
ห กในการจําหน
ห ายถานหินนํนาเขาจากตางปประเทศใหกับ
ลูกค
ก าอยางตอเนืนอง
่
• บริษิ ัทฯ มีแหลงถานหินของบริษัทฯ เองในสาาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหไดรรัับความเชื่อถือจากลู
จ กคาใน
ดานของความมั
า
่นคงในการส
น
งมอบ ทําใหบริษัษทั ฯ มีความพรอมในการทําสสัญญาซื้อขายถถานหินทั้งใน
ระะยะสั้นและระยะยาว
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• เนนนลูกคาระยะยาว
บริริษัทฯ ยังคงใหหความสําคัญกักบการสรางคววามสัมพันธกับลูลกคาในระยะยยาว โดยการเเสาะแสวงหา
ปริริมาณสํารองถานหิ
า นเพิ่มเติมอยู
อ ตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดดวาลูกคาจะมีถถานหินใชอยางเพียงพอและ
ตอเนื
อ ่องตลอดไปป นอกจากนี้บริษัทฯ จัดใหมีทีมงานออกไปใหความรูกับลูกคาทั้งทางดานเทคนิ
น คและ
ภาาวะตลาดถานหิหินเพื่อรักษาคววามสัมพันธทดีดี่ กี ับลูกคาไวอยางตอเนื่อง
• คลลังสินคา (Coall Distribution Center)
C
บริริษัทฯ มีคลังสินค
น า 2 แหง เพพื่อใชเปนสถานนที่กองเก็บถานหิ
น นที่นําเขามาาจากตางประเททศ กอนที่จะ
กรระจายไปยังลูกคาในลักษณะททยอยสงมอบใหหลูกคา ทั้งนี้เพืพ่อเปนการลดภภาระในการจัดการเรื่องการ
กอองเก็บสต็อกถานหิ
า นรวมทั้งชวยลดต
ว
นทุนสินคาคงเหลือของงลูกคา โดยบริริษัทฯ ไดมุงเนนเรื
น ่องการสง
มออบที่ตรงเวลา การควบคุมคุณภาพถานหินใหตรงตามขอกํ
อ าหนดของลูกคา รวมทััง้ ควบคุมการ
ปฏิฏิบัติงานในพื้นที่ใหเปนไปตามมขอกําหนดของการรักษาสภาาพแวดลอม และดูแลเรื่องผผลกระทบตอ
ชุมชนในบริ
ม
เวณใใกลเคียง ทั้งนีเพื
เ้ ่อใหลูกคามีความมั
ค
่นใจในเรื่อื งการสงมอบบในระยะยาว
คูแขงขันที่สาคั
าํ ญ
ถานหินในประเทศ
น
ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม
ส
จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาาหกรรม
จํากัด ผลิ
ผ ตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุลุมซิเมนตไทย) และผูผลิตรายยยอย
ถานหินนํ
น าเขาจากตางประเทศ
ง
ในปทีท่ผานมาจํานวนผูคาถานหินที่นําถานหินเขาามาจําหนายในนประเทศไทย
ประมาณ 15 ราย ในนจํานวนนี้มีประะมาณ 10 รายทีที่มีคลังสินคาที่ใชกองเก็บถานนหิน แตผูคาสวนใหญ
ว
จะไม
ง านหินของตนนเอง จะเปนบริริษัทเพื่อการคา (Trading Coompany) จะททําในลักษณะซืซื้อมา ขายไป
มีแหลงถ
ทําใหมปี ญหาเรื่องความไมแนนอนในนการสงมอบและความสม่ําเสสมอของคุณภาาพถานหิน สวนผู
น คาถานหิน
ง านหินเขามาจําหนายในประเทศไทยในลักษณะครั
ก
้งละ
ที่เหลือจะเปนผูคารายยใหญในตางปรระเทศ ซึ่งจะสงถ
ข
โดยจะสงมอบถานหินทั้งลําเรือให
ใ กับผูซื้อในครราวเดียว ผูคาถานหินดังกลาวได
า แก Rio
ลําเรือขนาดใหญ
Tinto, Glencore,
G
Noble Energy, Eastern
E
Energyy, Phenix Com
mmodity เปนตน
น
นโยบายดานราคา
ถานหินผลิ
น ตในประเทศไทย
เนื่องจาากปริมาณถานหิ
น นในประเทศขของบริษัทฯ มีเหลืออยูนอย และบริ
แ
ษัทฯ ไดดทําสัญญาซื้อขายกั
ข บลูกคา
ไวหมดแลว ดังนั้นราคคาจําหนายถานหิ
น นในประเทศศจึงเปนราคาทีผู่ กพันตามสัญญาซื้อขาย
ถานหินนํ
น าเขาจากตางประเทศ
ง
ราคาจําหน
า ายถานหินนํ
น าเขาจากตางประเทศจะขึ
ง
้นกับราคาถานหินในตลาดโลก และชวงเวลาที่เสนอขาย
ใหลูกคา โดยบริษัทฯ มีการทําสัญญากั
ญ บลูกคาทั้งระยะสั้นและระะยะยาว รวมทั้ังสัญญาซื้อขายสําหรับการ
สงมอบบเปนครั้งๆ ขึ้นกักบความตองกาารของลูกคา และเนื
แ ่องจากกาารจําหนายถานนหินนําเขาสวนใหญ
น บริษัทฯ
จะทําการขนสงใหลูกคคา ดังนั้นราคาที่เสนอขายจึงรวมค
ร าระวางเรืรอไวดวย บริษัททฯ จะทําสัญญาเช
ญ าเรือเดิน
า นตามปริมาณและระยะเววลาที่กําหนดในนสัญญา
สมุทรใหหเพียงพอสําหรับการขนสงถานหิ
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ลักษณะของงลูกคา
ลักษณะของงลูกคาในภาคออุตสาหกรรมไมมคอยมีการเปลียนแปลงมากนั
่
นัก ซึ่งสามารถแแบงยอยไดเปน
1) อุตสาหหกรรมปูนซีเมนนต ซึ่งใชถานหินในกระบวนกา
น
ารผลิตปูนซีเมนนต และนับเปนนกลุมผูใชถานหหินกลุมใหญ
ที่สุดขอองภาคเอกชนในนประเทศไทย ลูกคาในกลุม นี้มีจํานวนนอยราย
ย
แตลละรายจะมีควาามตองการใช
ถานหินในปริ
น มาณมากก
2) โรงไฟฟฟาถานหินภายใใตโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และผูผลิตไฟฟาขนาดเเล็ก (SPP) เปนกลุ
น มลูกคาที่
ใชถานหหินในการผลิตกระแสไฟฟ
ก
า มีปริมาณการใชชที่สม่ําเสมอตลลอดป
3) อุตสาหหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไออน้ํา ซึ่งใชถถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรรอนในหมอไอน้น้าํ ขนาดใหญ
ประกอบไปดวยอุตสาาหกรรมกระดาษษ ปโตรเคมี แลละสิ่งทอ
ง ถานหินเปนเชื
น ้อเพลิงใหความรอนในหมอไอน้
อ ําขนาดเล็กกหรือใชเปนเชือเพลิ
้อ งในการ
อุตสาหหกรรมอื่นๆ ซึ่งใช
เผา อบบ ตม ในกระบวนการผลิต ซึ่งสวนใหญจะเปนโรงงานขนนาดเล็ก เชน โรงงานผลิตกระดาษ
ก
เยื่อ
กระดาษษ ขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเคมีมี อาหาร เปนตตน ผูใชถานหินในกลุ
น
มนี้จะเปปนผูใชรายยอย ที่มีปริมาณ
การใชตตอรายไมมากนันัก แตมีจํานวนนผูใชมาก และตตองการถานหินที
น ่มีคุณลักษณ
ณะเฉพาะกวา 3 กลุมแรก
2. การตลาดธุธุรกิจไฟฟา
2.1 ธุรกิจไฟฟฟาในสาธารณ
ณรัฐประชาชนจีจีน
ในป 25553 บริษัทฯ ได
ไ บริหารธุรกิจตามโอกาสทางงตลาด กลาวคืคือ ในชวงฤดูหหนาวที่มีความตตองการไอน้ํา
สูง ก็จะผลิ
ะ ตและจําหนนายไฟฟาและไไอน้ําอยางเต็มทีท่ สวนในชวงเววลาอื่นซึ่งความมตองการทั้งไฟฟาและไอน้ํา
ลดลง ก็จะเนนที่ประสิสิทธิภาพของกาารผลิตเพื่อลดตตนทุนการผลิต
เนื่องจาากในป 2533 นี้ ทางรัฐบาลลจีนไดเขมงวดกกับนโยบายเพิ่มประสิ
ม
ทธิภาพการใชพลังงานนและควบคุม
มลภาววะซึ่งสงผลกระททบทางออมตอธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะะในชวงครึ่งปหหลัง ทําใหควาามตองการใช
ไฟฟาและไอน้
แ
ําในชวงนี
ง ้ลดลงไปบาง แตอยางไรก็ตามในแง
ต
ของผลลประกอบการททั้งป บริษัทฯ ยังคงสามารถ
ที่จะบรรรลุเปาหมายกาารผลิตและจําหน
ห ายไดตามแผผนที่วางไว และะทั้งยังมีปริมาณ
ณสูงกวาป 25552 ที่ผานมา
จากแนนวทางกาบริหารรตามที่ไดกลาวแล
ว วขางตน
สําหรับสถานการณถานหิ
า นในสาธารรณรัฐประชาชนนจีนในป 25533 นั้น ราคาถานนหินเฉลี่ยอยูในระดั
น บสูงขึ้น
บ
ปริมาณเหมืองถถานหินขนาด
กวาป 2552 เนื่องจาากมีการจํากัดอุปทาน ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดป
เล็กลง (เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการทําเหมือง) ในขณะที่อุปสงคยังเพิ่มขึ้นตามกาารเติบโตของ
เศรษฐกิกิจ จึงทําใหอุอปทานต่ํากวาอุอปสงคในบางชชวงเวลาของป ทําใหเกิดกาารเก็งการกําไรขของพอคาคน
กลางในนตลาด อยางไรก็
ง ตามในชวงปลายป
ง
ในเดือนพฤศจิ
อ
กายนน รัฐบาลจีนไดดออกประกาศคควบคุมราคา
ถานหินทํ
น าใหราคาถานหิ
น นออนตัวลงงเล็กนอย
กลยุทธในการแขงขัน
ธุรกิจโรรงไฟฟาพลังงานนความรอนรวมในสาธารณรั
ม
ฐประชาชนจี
ฐ
นจะได
จ รับการสงเเสริมจากรัฐบาลในดาน
ของการรใชพลังงานทีมีม่ ปี ระสิทธิภาพสสูงกวาโรงไฟฟาทั
า ่วๆ ไป และะการชวยควบคคุมมลภาวะ ทําใหไดสิทธิ
ประโยชชนตางๆ ประกกอบดวย การไดการประกันกาารขายไฟฟาใหหกับการไฟฟาทองถิ่น ไดรับสิทธิพิเศษใน
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การผูกขาดการขายไอ
ข
อน้ําและความรรอนในเขตพื้นทีที่ ่ไดรับอนุญาตต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สามมารถนํามาใช
กําหนดดกลยุทธแขงขัน ดังนี้
คุณภาพการให
ณ
บริกิ ารและการบบริหารความสัมพั
ม นธกับลูกคา
บริริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับคุณภาพและบริการ
ก กลาวคือ จัจดใหมีความพรอมและความมั่นคงในการ
ผลิลิตและจําหนายของทั
ย
้งไฟฟาและไอน้
แ
ํา เพืพื่อใหสามารถตตอบสนองความมตองการของลูลูกคาไดอยาง
รววดเร็ว รักษาคความสัมพันธที่ดีดกี ับลูกคาบนพืพื้นฐานของควาามซื่อตรงและผผลประโยชนรวมกั
ม น ทําให
ไดดรับความเชื่อถือและไว
อ
วางใจจจากลูกคา
กาารบริหารตนทุน
จัดให
ด มีการบริหารต
า นทุนอยางมีมีประสิทธิภาพโโดยเฉพาะอยางยิ
ง ่งตนทุนเชื้อเเพลิงหรือถานหิหิน โดยมีกล
ยุทธ
ท การจัดซื้อแลละสํารองถานหิหนในชวงเวลาทีที่ราคาถานหินลดลง
ล
และสํารองไวใชในชวงเวลาที
ง
่ราคา
สูง ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ
า
ตเพื
เ ่อลดตนทุนการผลิต
มีความพร
ค
อมในกการปรับตัวสูง
เนืนองจากตลาดใน
่
นสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการเปลี่ยนแปลงงของภาวะตลาาดอยูตลอดเวลลา บริษัทฯ
ง การติดตามภภาวะตลาดอยางใกล
า ชิดและคคอยปรับการดําเนินธุรกิจใหสออดคลองกับภาววะตลาดหรือ
จึงมี
สถถานการณในชวงนั
ว ้นๆ ทําใหสามารถฉวยโอกกาสทางธุรกิจหรื
ห ือลดผลกระทบตอธุรกิจได
กาารบริหารความสัมพันธกับหนวยราชการท
ว
องถิ่นและชุมชน
บริริษัทฯ สรางควาามสัมพันธกับหน
ห วยราชการททองถิ่นบนพื้นฐาานของความเปปนพันธมิตรที่มผลประโยชน
ี
รวมกั
ว นในการใหบริ
บ การสาธารณู
ณูปโภคพื้นฐานน (ไฟฟาและไไอน้ํา) ใหกับชชุมชนทองถิ่น สรางความ
เชื่อถือและเสมอภภาค ตลอดจจนสนับสนุนกิจกรรมของชุ
จ
มชนอยางตอเนื่อง ทําใหสามารถขอความ
ง ่นไดในกรณีทีท่บี ริษัทฯ ไดรับผลกระทบจาากปจจัยภายนออก ซึ่งสงผล
สนนับสนุนจากหนนวยราชการทองถิ
ใหหผลกระทบจากกปจจัยเหลานั้นลดลง
น
ตลอดดจนไดรับการยออมรับจากภาครัฐและชุมชนททองถิ่นวาเปน
บริริษัทตัวอยางในนทองถิ่น
2.2 ธุรกิจไฟฟฟาในประเทศศไทย
บริษัทฯ มีสัดสวนการรผลิตไฟฟาตามมสัดสวนการลงงทุนในอัตรารอยละ
อ
50 ในนโรงไฟฟาถานหิ
น นบีแอลซีพี
หรือ 717 เมกะวัตต ซึ่งจําหนายกกระแสไฟฟาใหหกับการไฟฟาฝายผลิ
ฝ
ตแหงปรระเทศไทยตามสัญญาระยะ
P
(IPPP)
ยาวประเภท Indepenndent Power Producer
กลยุทธในการแขงขัน
โรงงไฟฟาถานหินในประเทศไทย
ใ
ย
บริริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องของสิ
อ
่งแวดลลอมและการยออมรับของชุมชนนเปนหลัก ในชวงระยะเวลา
ทีผผ่ านมา ประเททศไทยมีการตืนตั
น่ วในเรื่องสิ่งแวดล
แ อม มีการปรั
า บปรุงกฎหหมายตางๆ แลละมาตรฐาน
ตางๆ
า ใหสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหตองมี
อ การลงทุนในส
ใ วนนี้มากขึน้ ตลอดจนกาารตอตานโครงกการโรงไฟฟา
ถานหิ
า นในพื้นที่ตางๆ
 ทั่วประเทศ
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คูแขงขัันที่สําคัญ
ผูผลิ
ผ ตไฟฟารายใใหญในประเทศศ ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากั
า ด (มหาชน) บริษัทราชบุรโฮลดิ
ีโ ้ง จํากัด
(มมหาชน) และบริษิ ัท โกลว พลัังงาน จํากัด (มมหาชน)
ผูผลิ
ผ ตไฟฟาและนนักลงทุนจากตางประเทศ
2.3 ธุรกิจไฟฟฟาในสาธารณ
ณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล
ไ
ลาว (โครงการหหงสาฯ)
บริษัทฯ ไดรวมทุนกับ บริษัท ผลิตไฟฟ
ต าราชบุรีโฮลดิ
ฮ ้ง จํากัด (มหาชน)
(
(“RAATCH”) และ บริษัท Lao
Holding State Enteerprise (“LHSE”) ซึ่งเปนวิสาหกิ
า จของรัฐบาาลสาธารณรัฐปประชาธิปไตยปประชาชนลาว
ม ดตั้งบริษัท Hongsa Powwer Company Limited (““HPC”) และ บริษัท Phu Fai Mining
เพื่อรวมจั
Compaany Limited (“PFMC”) โดยทั้งสองบริษัษทมีสํานักงานใใหญตั้งอยูที่เมืองเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิธิปไตยประชาชชนลาว ซึ่งไดรัรบั สัมปทานในกการพัฒนาโครงงการโรงไฟฟาพพลังความรอน โดยใชถาน
หินลิกไนต
ไ เปนเชื้อเพลิลิง ณ ตอนเหหนือของสาธารรณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ป
นลาว ขนาดกําลังการผลิต
ประมาณ 1,878 เมกกะวัตต โดยจะะจําหนายไฟฟาให
า กับการไฟฟฟาฝายผลิตแหงงประเทศไทย และบางสวน
ส
ฐประชาธิปไตยประชชาชนลาว ภายในป 2558
ใหกับสาธารณรั
ในป 25553 โครงการหหงสาฯ นี้ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจากสถาบันการเงินนจํานวน 9 แหหง เปนมูลคา
ประมาณ 2,790 ลานเหรี
น ยญสหรัฐ โดยไดลงนามสัญญาเงินกูโครงการ
โ
(projject finance) ไปเมื่อเดือน
สิงหาคม 2553
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(ข) ภาาวะการแขงขััน
สภภาพการแขงขันในอุตสาหกกรรมถานหิน
ธุรกิ
ร จถานหินที่ใชเปนเชื้อเพลิงให
ใ ความรอน (TThermal Coal)) ในปที่ผานมาามีการแขงขันไมมรุนแรงมากนัก โดยเฉพาะ
ถานหิ
า นที่มีคุณภาพสู
ภ งเนื่องจากความตองกาารในเอเชียเพิ่มสู
ม งขึ้นมาก ในนขณะที่การผลิลิตในหลายประะเทศประสบ
ปญหาจากภาวะ
ญ
ฝนตกหนัก ทําใหตลาดถานหิหินอยูในภาวะตึตึงตัว
History
yical of world seaborne
e thermal coal import
800
700
600
Million Tonnes

กาารนํ า เข าถ า นหิหิน ในป 2553 มีป ริมาณ
ณรวม
ปรระมาณ 726 ลานตั
า น เพิ่มขึ้นจากป
จ กอน 8% เปน
ผลลมาจากความตตองการถานหินนํ
น าเขาจากประะเทศ
จี นและอิ
น
น เดี ย โดยที
โ ่ ป ระเทศศจี น นํ า เข า ถ า นหิ น
ปรระเภทเชื้อเพลิงให
ง ความรอนเพิ่มขึ้นมากกววา 30
ลานตั
า น เมื่อเทียบกับป 2552

Oceania
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South America
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0

ในนขณะที่ความตตองการถานหินนํ
น าเขาของประะเทศ
ญี่ ปุ น เกาหลี ใ ต มาเลเซี ย ก็็ ไ ด ป รั บ ตั ว เพิ่ มขึ้ น
ค
เช นกั น เนื่ องจา กการฟ นตั วทาางเศรษฐกิ จ ความ
อ
านหินนําเขาที่ขยายตััวมากในป 25553 ได
ตองการถ
ขยยายตั ว ถึ ง 13%
%
เมื่ อ เที ยบกั
ย บ ป ก อ นหหน า นี้
เนืนองจากผู
่
ใชถานหิ
น นในประเทศศเกาหลีใตพยาายาม
เพิพิ่มสัดสวนการใใชถานหินที่มีคุคณภาพต่ําลง เพื่อ
ลดดตนทุน ทําใหปริ
ป มาณการนําเขาเพิ่มสูงขึ้น

2 2003 2004 2005 2006
6 2007 2008 2009 2010
2000 2001 2002
Sou
urce: Wood Mackenzie and Marke
eting, Sales & Logistics, Banpu

แตตความตองการใชถานหินในนยุโรปในป 2553
2
ลดดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกั
บ บป 2552
เนืนองจากผลกระท
่
ทบจากวิกฤติทางการเงินในยุโรปที
โ ่ทําใหอัตราการฟ
ร
นตัวทาางเศรษฐกิจยังอยูในระดับต่ํา ประกอบกับ
า นเครื่องโรงงไฟฟาที่ใชกาซซธรรมชาติมากขึ้น ประกอบ
ราคากาซธรรมชาาติในยุโรปไดปรับตัวลดลงมาก จึงทําใหมีการเดิ
บ
ศในยุโรปสามารรถผลิตไฟฟาจาากเขื่อนไดมากกขึ้น จึงเปนปจจัยที่ทําใหการใใชถานหินลดลงง
กับหลายประเทศ
อ านหินที่ใชชเปนเชื้อเพลิงให
ใ ความรอน ในป
ใ 2553 มีปริิมาณรวมประะมาณ 728 ลานตั
น น เพิ่มขึ้น
ดานการสงออกถ
จาากปที่ผานมา 6.7%
6
โดยประเทศอินโดนีเซียยังคงเปนประเทศผู
น
สงออกรายใหญททีี่สุด มีปริมาณ
ณการสงออก
ปรระมาณ 270 ลานตั น ถึงแมว าจะไดรับ ผลกระทบจาากฝนตกหนัก เกื อบตลอดทั้งงป รองลงมาาคือประเทศ
อออสเตรเลีย มีปริมาณการสงออกประมาณ
อ
1
140
ลานตัน ในขณะที่การรสงออกจากสาาธารณรัฐแอฟฟริกาใตไมได
เพิพิ่มขึ้นจากปที่แลวมากนัก จากกขอจํากัดในกการขนสงถานหิหิน และการสงออกจากประเท
อ
ทศโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอย เนื่องจาากความตองกาารถานหินในสหหรัฐอเมริกาและะยุโรปซึ่งเปนตลาดหลักของปประเทศโคลอมเบียหดตัวลง
ปรระกอบกับประเเทศโคลอมเบียมีฝนตกหนักในนชวงปลายป 2553 ทําใหกระททบตอการผลิตตถานหิน
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ราคาซื้ อ ขาายถ า นหิ น ตามมสั ญ ญาซื้ อ
ขาายถานหินระยะะยาวระหวางผูใช
ใ ถานหินใน
ปรระเทศญี่ ปุ น กั บ ผู ผ ลิ ต ถ า นหิ
น น หลั ก ใน
ปรระเทศออสเตตรเลี ย (Austtralia-Japan
Reeference Pricce) ไดมีการตกกลงราคาซื้อ
ขาายสํ าหรับ การสส งมอบป 25553 (เมษายน
25553 ถึง มีนาคมม 2554) ไวที่ประมาณ
ป
98
เหรีียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง
400%

Historical of world
w
thermal coal exp
ports by countries
million
tonnes

May-05

จากความตองการถานหินที
น ่เพิ่มขึ้นมาก
ในนขณะที่ ป ระเททศผู ผ ลิ ต ถ า นหิ
น น เพื่ อ การ
ส งออกหลั
ง
ก ๆ ต า งประสบป ญหาด
ญ า นการ
ผลิลิตจากฝนตกหนนัก ทําใหราคาถานหินคงตัว
อยูยู ใ นระดั บ สู ง เ กื อ บตลอดทั้ งป
ง และการ
แขขงขันไมรุนแรงมากนัก โดยเฉฉพาะถานหิน
ทีมีม่ คี าความรอนสูสูง
ในขณะที่ถานหิ
า นที่มีคาคววามรอนต่ํามี
กาารแข ง ขั น ที่ สู งกว
ง า เนื่ อ ง จากมี ผู ผ ลิ ต
เพิพิ่ ม ขึ้ น มาก โดดยเฉพาะผู ผ ลิ ตในประเทศ
อินโดนี
น เซีย

A
Australia-Japan
refere
ence price

น น (FOB) ในตลาดจร (Sppot market) จากทาเรือนิวคาสเซิล (Newwcastle) ใน
ในขณะที่ราคาสงออกถานหิ
ปรระเทศออสเตรเเลีย ในป 25533 แกวงตัวอยูในระดั
น บ 90-1000 เหรียญสหรัฐตอตัน จนถึงปลายเดือนตุลาคม 2553 จึง
คอยๆปรั
อ
บตัวเพิ่มขึ
ม ้น เนื่องจากการผลิตถานหินในประเทศออสเตรเลียและโคลอมเบี
แ
ยยมีประสบปญหาจากฝนตก
ห
หนนัก ในเดือนมมกราคม 25544 ราคาสงออกถานหิน (FOB) ในตลาดจร (Spot maarket) ที่ทาเรือนิ
อ วคาสเซิล
(NNewcastle) ไดดปรับตัวสูงขึ้นเกิ
เ น 140 เหรียญสหรั
ย
ฐฯตอตัน เนื่องจากเกิดน้ําทวมหนันักในรัฐควีนแลลนด ประเทศ
อออสเตรเลีย
สํ า หรั บ ตลาาดถ า นหิ น ใน ป 2554 คาดดว า มี แ นวโน ม ขยายตั ว ต อ เนนื่ อ ง เนื่ อ งจา กกํ า ลั ง การขนนส ง ถ า นหิ น
ภาายในประเทศของประเทศจีนยังไมเพียงพอ และตนทุนการผลิตถานหินในนประเทศจีนมีแแนวโนมสูงขึ้นอย
อ างตอเนื่อง
ทําให
า ผูใชทางตออนใตของจีนยังคงต
ง องนําเขาถ
า านหินจากตางประเทศอยู
า
 ในขณะที่ประะเทศอินเดียจะะมีการนําเขา
ถานหิ
า นเพิ่มขึ้นมาากจากการที่มีโรงไฟฟ
โ
าใหมหลายโรงเริ
ห
่มเดินเครื
น ่อง ในขขณะที่ความตอองการใชถานหินในประเทศ
ผูสสงออกหลักอยางประเทศอิ
า
นโดนี
โ เซียจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากการแล
ว
วเสร็จของโรงไฟฟฟาหลายโรงใหหม ซึ่งจะทํา
ใหหการขยายตั วของการส
ข
ง ออกของประเทศ อิ นโดนีเซี ยมีจํจํา กั ด เพราะตต องเก็ บถ านหิ นไวใ ช ภายในนประเทศ ใน
ขณ
ณะเดียวกันการรสงออกถานหินจากประเทศอ
น
ออสเตรเลียจะไไดรับผลกระทบบจากภาวะน้ําททวมหนัก จะสงผลให
ง
ภาวะ
ตลลาดถานหินมีความตึงตัวโดยเเฉพาะในชวงครึรึ่งปแรกของป 2554
2
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o การคาถานหิ
น นในประเทศไทย
ความตองกาารใชถานหินในนภาคเอกชนของประเทศไทยใในชวง 11 เดือนแรกของป
น
25553 ขยายตัว 3.1% จากชวง
เดียวกันของงปกอน เนื่องจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีความตองการใช
ง
ถานหินรวม 17.38 ลานตั
า น เทียบ
กับ 16.86 ลานตัน ในชวง 11 เดือนแรกของป 2552 ในจํานวนนี้เปนถ
ป านหินที่ผลิตตในประเทศ 1.96 ลานตัน
ง าใหผูผลิตราายเล็กพยายามมผลิตถานหิน
เพิ่มขึ้นจากปปกอน 6.8% เนื่องจากราคาาถานหินที่คงตััวอยูในระดับสูงทํ
เพิ่มมากขึ้น และเปนถานหิหินนําเขา 15.422 ลานตัน เพิ่มขึ้น 2.6%
ความตองกการใชถานหินในภาคเอกชน
ใ
นของประเทศศไทย
หนวย : ลานตัตัน
2549

25550

2551

2552

ถานหินในประเทศ

3.04

2.16

2.12

ถานหินนําเขา

11.21

14.41

รวม

14.25

16.57

11 Month
2552

2553

2.04

1.844

15.98

16.39

18.10

18.43

Growth
25550

2551

2552

2553 (11 Month)

1.96

-288.9%

-1.6%

-3.8%

6.8%

15.022

15.42

288.5%

10.9%

2.6%

2.6%

16.866

17.38

166.3%

9.2%

1.8%

3.1%

ที่มา: สํานักงาานนโยบายแลแผนนพลังงาน กระทรรวงพลังงาน

ในป 2554 คาดวาปริมาณ
ณความตองการรใชถานหินในปประเทศไทยจะปปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการคาดกการณวาจะมี
แ
การเริมเดิ
ม่ นเครื่องของงโรงไฟฟาถานหิหินขนาดใหญตามโครงการ
ต
การฟนตัวทาางเศรษฐกิจอยยางตอเนื่อง และจะมี
รับซื้อไฟฟาจากผู
จ ผลิตไฟฟารายใหญ (IPPP) ในชวงปลลายป ในขณะะที่ความตองกาารใชถานหินในออุตสาหกรรม
อื่นๆ คาดวาจะมี
า แนวโนมเพิพิ่มขึ้นเชนกัน เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สภภาพการแขงขันในอุตสาหกกรรมไฟฟา
o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ
ก
าในสาธารณรั
ใ
ฐประชาชนจีน
การเติบโตของอุตสาหกรรมมไฟฟาในสาธาารณรัฐประชาชชนจีนในป 25553 มีอัตราการเเจริญเติบโตเพิมสู
ม่ งขึ้นจากป
เ ่องจากสภาพพเศรษฐกิจที่ฟนตั
เนื
น วจากการเจริริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เพิมขึ
ม่ ้น
ทั้ง
2552
ภาคอุตสาหกรรม และภาาคการบริโภคภภายในของประเทศ โดยอัตราาการเจริญเติบบโตของปริมาณ
ณการใชไฟฟา
ในประเทศมีมีดังนี้

อัตราการเจจริญเติบโตของงการใชไฟฟารววม
อัตราการเจจริญเติบโตการรใชไฟฟาของ
ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการเจจริญเติบโตของงกําลังการผลิต
กําลังการผผลิตรวม

หนวย

2553*

2552

2551

รอยละ
อ
รอยละ
อ

16.0
17.0

6.0
4.2

5.2
3.8

รอยละ
อ
เมกกะวัตต

7.6
9
941,372

10.2
874,073

11.1
792,530

หมายเหตุ : * เปนตัวเลขในชวงตั
ง ้งแต มกราคม – พฤศจิกายน และกํ
แ าลังการผลิตรวมเป
ต
นตัวเลขเบืบื้องตนยังไมรวมโโรงไฟฟาที่ปด
ตัวในระหวางป 2553
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o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ
ก
าในประเทศไทย
ใ
ย (ที่มา: สํานัักนโยบายและแแผนพลังงาน ((EPPO) และ PDP
P 2010 )
สํานักงานคณ
ณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศชช.) คาดการณ
ณแนวโนมเศรษฐฐกิจไทยในป
2553 ขยายตัวรอยละ 7.9
7 โดยมีแรงสนับสนุนจากกการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกแลละความมั่นใจขของนักลงทุน
สงผลใหการรสงออก การลงงทุน และการบริโิ ภคของภาคเเอกชนยังคงขยายตัว
กําลังการผลิลิตติดตั้งไฟฟาในป
ใ
2553 อยูที่ 30,1600 เมกะวัตต ความตองการรไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้นในเดือน
พฤษภาคม ที่ระดับ 24,6330 เมกะวัตต สูงกวาความตตองการไฟฟาสูงสุ
ง ดของป 25552 ซึ่งอยูที่ระดั
ะ บ 22,596
อ  2,034 เมกะะวัตต หรือคิดเปนรอยละ 9.00 โดยปริมาณ
ณการผลิตและกการรับซื้อของการไฟฟาฝาย
เมกะวัตต อยู
ผลิตแหงประะเทศไทย (กฟผ.) ในป 25553 มีจํานวน 165,457 กิกะวััตตชั่วโมง เพิม่มขึ้นจากปกอนรรอยละ 11.5
โดยมีสัดสวนการผลิ
น
ตไฟฟาจากเชื
า
้อเพลิงชนิ
ช ดตางๆ ดังนี้ จากกาซธรรมชาติรอยละะ 71 จากถานหิ
า นลิกไนต
รอยละ 18 จากพลั
จ
งน้ํารอยละ
ย 4 นําเขารอยละ
อ 5 พลังงาานหมุนเวียนรอยละ
อ 2 และจาากน้ํามันรอยละะ 0.5
การใชไฟฟา ในป 2553 อยูที่ระดับ 147,724 กิกะวัตตชัช่วโมง เพิ่มขึ้นจากป
จ 2552 รออยละ 9.6 โดยยการใชไฟฟา
ตั้งแตตนปมีมแี นวโนมเพิ่มขึน้ เนื่องจากในชชวงตนปเศรษฐฐกิจฟนตัวตอเนืนื่องจากปลายปปที่แลว และเริมชะลอตั
ม่
วลง
ในไตรมาสทีที่สองและสาม
จากการบบริโิ ภคภาคเอกชชนและการสงออกที
อ ่ไดรับผลกกระทบจากคาเงิงินบาทที่แข็ง
คาขึ้น ผลกรระทบจากการชชุมนุมทางการเมืองที่ทําใหการรใชไฟฟาในกลุลุมหางสรรพสินนคาลดลง อุตสาหกรรมการ
ส
ผลิตอาหารชชะลอตัวลงจากกวัตถุดิบในการรผลิตจากภาคเเกษตรลดลงตาามฤดูกาล และะในชวงปลายปปมีเหตุการณ
อุทกภัยในหลายพื้นที่ทําใหหการใชไฟฟาลดลง ประกอบกักับเริ่มเขาสูชวงฤดู
ง หนาว
ในเดือนเมษษายน 2553 กระทรวงพลัลังงานรวมกับการไฟฟาฝายผลิลิตแหงประเทศศไทย (กฟผ.) ไดจัดทํา
แผนพัฒนากกําลังผลิตไฟฟาของประเทศไท
า
ทย เพื่อใหหเกิดความชัดเจจนในดานการจัจัดหาไฟฟาของงประเทศและ
การสงเสริมการผลิ
ก ตไฟฟาจากพลั
จ
งงานหมมุนเวียนเพื่อกรระตุนใหเกิดการรลงทุนดานพลังั งานและใหเห็็นภาพการ
ลดการปลอยก
ย าซเรือนกระจกจากการขยาายกําลังการผลิลิตไฟฟาในอนาาคตอยางเปนรูปปธรรม เพื่อนําไปใช
า ในการ
พิจารณาวางงแผนการลดกาารปลอยกาซเรือนกระจกจากภภาคพลังงานตอไป
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4.3 การจัดหาผลิ
ด
ตภัณฑ
(ก) ลักษณะการจั
ก
ดให
ใ ไดมาซึ่งผลิลิตภัณฑ
1. สถานที่ตั้งของงเหมืองถานหินและโรงไฟฟ
น
า
เหมืองถานหิ
น น
สสาธารณรัฐอินโดนี
โ เซีย
1 เหมือง Jorong, South Kallimantan Provvince
1.
2 เหมือง Indominco, East Kalimantan
2.
K
Prrovince
3 เหมือง Trubbaindo, East Kalimantan
3.
K
Proovince
4 เหมือง Kitaddin, East Kalim
4.
mantan Provinnce
5 แหลง Bharinto, East Kalimantan Province
5.
สสาธารณรัฐประะชาชนจีน
1 เหมือง Hebi, Henan Province
1.
2 เหมือง Daning, Shanxi Prrovince
2.
3 เหมือง Gaohhe, Shanxi Proovince
3.

ประเทศออสเตรเลีย
1.. เหมือง Airly, รัฐ New South Wales
2.. เหมือง Anguus Place, รัฐ NNew South Wales
3.. เหมือง Awabba, รัฐ New SSouth Wales
4.. เหมือง Charrbon, รัฐ Neww South Waless
5.. เหมือง Clareence, รัฐ Neww South Waless
6.. เหมือง Ivahooe North, รัฐ New South Wales
W
7.. เหมือง Manddalong, รัฐ New South Wales
8.. เหมือง Mannnering, รัฐ Neew South Walees
9.. เหมือง Myunna, รัฐ New SSouth Wales
100. เหมือง Newstan, รัฐ Neww South Waless

โรงไฟฟ
ฟา
ปประเทศไทย
1 โรงไฟฟาบีแอลซี
1.
อ พี
นิคมอุตสาหกกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยออง

สาาธารณรัฐประชชาชนจีน
1. โรงไฟฟา Luaannan, Hebei Province
2.. โรงไฟฟา Zhengding, Hebbei Province
3.. โรงไฟฟา Zouping, Shanddong Provincee

หมมายเหตุ: - เหมืองลําปางและเหมืองเชียงมวน บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองททั้ง 2 เหมือง เนืนองจากปริ
่
มาณสสํารอง
ไดหมดลง
- เหมืองถานหินในปประเทศออสเตรเเลีย : บริษัทฯ ไดดเขาซื้อหุนทัง้ หมมด (รอยละ 100) ใน Centenniaal Coal
Coo., Ltd. ในป 2553
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2. กําลังการผลิตและปริ
ต
มาณการผลิต
บริริษัทฯ มีกําลังการผลิตถานหินและปริ
น
มาณกาารผลิตถานหินในช
น วงป 2551 – 2553 ดังนี้
ห วย
หน
เหมืองถานหิน Indominco
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิลิตจริง
อัตราการใชกาลั
าํ งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการรผลิต
เหมืองถานหิน Trubaindo
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิลิตจริง
อัตราการใชกาลั
าํ งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการรผลิต
เหมืองถานหิน Jorong
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิลิตจริง
อัตราการใชกาลั
าํ งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการรผลิต
เหมืองถานหิน Kitadin
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิลิตจริง
อัตราการใชกาลั
าํ งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการรผลิต
เหมืองถานหินในประเทศไทย
ใ
ย
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิลิตจริง
อัตราการใชกาลั
าํ งการผลิต
อัตราการเพิ่มของปริ
ข มาณการรผลิต

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2553
2552
2551

พพันตัน
พัพนตัน
รอยละ
รอยละ

15,000
14,324
95.49
14.94

13,000
12,462
955.86
166.10

13,000
10,734
82.57
-6.35

พพันตัน
พัพนตัน
รอยละ
รอยละ

6,500
5,545
85.31
6.96

5,500
5,184
944.25
133.80

5,500
4,506
81.93
26.72

พพันตัน
พัพนตัน
รอยละ
รอยละ

2,000
903
45.15
-71.61

3,000
3,181
1066.03
300.96

3,000
2,429
80.97
-7.68

พพันตัน
พัพนตัน
รอยละ
รอยละ

2,000
1,203
60.15
81.72

2,000
662
333.10
1000.00

2,000
-

พพันตัน
พัพนตัน
รอยละ
รอยละ

135
n/a
n/a

72
n/a
n/a

2,000
375
18.75
-67.50

หมมายเหตุ: - ถานหิ
า นจากแหลงผลิ
ผ ตในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย (JJorong, Indom
minco, Kitadin, TTrubaindo)
- ถานหิ
า นจากแหลงผลิ
ผ ตในประเทศไไทย (LP-2, CMMC) บริษัทฯ ไดดหยุดการทําเหมืมืองทัง้ 2 เหมือง
เนืองจากปริ
่
มาณสสํารองไดหมดลงง
- แหหลงถานหิน Kitaadin ไดหยุดทําการผลิ
า
ตชั่วคราวตั้งแตตนป 2550 เนื่องจากปญ
ญหาทางเทคนิคและ
แ
คววามไมคุมคาในเชิงพาณิชย แตในป
ใ 2552 ไดดําเนิ
า นการผลิตอีกครั
ก ง้ หลังจากผผลการศึกษาแสดดงถึง
คววามคุมคาในเชิงพาณิชย
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บริษัทฯ มีกําลังการผลิลิตไฟฟาและปริริมาณการผลิตไฟฟาในชวงป 2551 – 25533 ดังนี้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2553

1 ม.ค. – 31 ธธ.ค.
2552

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2551

เมกะวัตต-ชััว่ โมง
เมกะวัตต-ชััว่ โมง
รอยละ
รอยละ

826,250
510,631
61.80
-3.16

805,030
527,286
655.50
-133.78

836,508
611,549
73.11
-1.74

เมกะวัตต-ชััว่ โมง
เมกะวัตต-ชััว่ โมง
รอยละ
รอยละ

412,946
298,609
72.31
13.18

401,208
263,825
655.75
-88.04

411,110
286,898
69.79
-24.60

เมกะวัตต-ชััว่ โมง
เมกะวัตต-ชััว่ โมง
รอยละ
รอยละ

865,420
613,821
70.93
1.28

845,987
606,076
711.64
144.34

870,350
530,045
60.90
-11.03

เมกะวัตต-ชััว่ โมง
เมกะวัตต-ชััว่ โมง
รอยละ
รอยละ

10,459,612
1
10,035,624
1
95.95
0.17%

10,512,505
10,018,127
955.30
(8.71)

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

หนวย
โรงไฟฟ
ฟา Luannan
กําลังการผลิ
ก ตเต็มที่*
ปริมาณ
ณการผลิตจริง***
อัตรากการใชกําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริมาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟา Zhengding
กําลังการผลิ
ก ตเต็มที่*
ปริมาณ
ณการผลิตจริง***
อัตรากการใชกําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริมาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟา Zouping
กําลังการผลิ
ก ตเต็มที่*
ปริมาณ
ณการผลิตจริง***
อัตรากการใชกําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริมาณการผลิ
ม
ต
โรงไฟฟ
ฟาบีแอลซีพี
กําลังการผลิ
ก ตเต็มที่
ปริมาณ
ณการผลิตจริง
อัตรากการใชกําลังการผผลิต
อัตรากการเพิ่มของปริมาณการผลิ
ม
ต

หมมายเหตุ: - แหหลงผลิตจากโรงไฟฟฟาในสาธารณรััฐประชาชนจีน (LLuannan, Zhenggding, Zouping) และในประเทศไทย
(บีแอลซีพี)
ป มาณการผลิตที่โรงไฟฟาสามารถถผลิตไฟฟาไดทั้งหมดในแต
ห
ละป (AAvailable capaccity) โดยคิดจากจํจํานวน
* ปริ
ชั่วโมงที่ผลิตทั้งหมดดหักดวยจํานวนชัชัว่ โมงที่ตองหยุดซซอมเครื่องตามแผน
** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟาผลิตไฟฟฟาและจายไฟฟาเขาระบบ รวมถึงปริมาณจายไฟฟฟาตรงใหอุตสาหกกรรม
ใกลเคียง (ถามี)

3. วิธีธกี ารจัดหาวัตถุดิบ
• บริษัทฯ ดําเนิ
เ นการผลิตถานหิ
า นจากเหมืองถ
อ านหินของบบริษัทฯ เองในสสาธารณรัฐอินโโดนีเซียทั้ง 4 เหมื
เ อง ไดแก
เหมืองอินโดดมินโก (Indom
minco) เหมืองทรู
ง บาอินโด (TTrubaindo) และเหมื
แ
องโจรง (Jorong) แลละแหลงผลิต
ถานหินในสาธารณรัฐประชชาชนจีน 2 เหมมือง ไดแก เหมืมืองตาหนิง (Daning) และเหหมืองเฮอป (Heebi)
•

ในการจัดหาาแหลงถานหินเพิ
เ ่มเติม บริษทฯ
ทั ใหความสําคัคญกับการพัฒนาเหมืองถานหิหินที่อยูในความมครอบครอง
ของบริษัทฯ และมีการสํารวจแหล
า
งถานหิ
น นที่มีคุณภาพพดีในประเทศอืนๆ
่
เพิ่มเติมเเพื่อใหตรงกับความต
ค
องการ
ของลูกคา
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บริษัทฯ ไดจัจดตั้งหนวยงานนจัดซื้อถานหินขึ
น ้นมาเพื่อทําการซื้อถานหินจากบริษัทอื่นมาาจําหนายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามมารถของบริษทฯ
ทั ในการตอบบสนองความตองการของลูกคา และเปนกาารเพิ่มความมันคงในการส
น่
ง
มอบถานหินของบริ
น
ษัทฯ
4. กาารควบคุมคุณภาพวั
ภ ตถุดิบและะสินคาที่ผลิต
บริริษัทฯ ไดตกลงงขอกําหนดคุณสมบั
ณ ติของถานหิ
น นกับลูกคาแล
แ ว ขอมูลคุณสมบั
ส ติของถานนหิน เชน คาความรอน คา
กํามะถั
า น และคาความชื
า
้น เปนตตน จะถูกสงไปปใหหนวยงานเเหมืองเพื่อวางแแผนการผลิตใหหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ
ตาามขอกําหนด บริษัทฯ จะทําการสุ
า มตรวจคุคุณภาพถานหินที
น ่ผลิตในทุกๆ ขั้นตอนการผลิลิตตั้งแตที่เหมืองจนถึ
อ
งลาน
กอองเก็บถานหินที่ทาเรือกอนสงมอบแก
ม
ลูกคา เพื่อใหแนใจววาถานหินที่เตรีรียมพรอมสงมออบใหลูกคามีคณสมบั
ุ
ติตรง
ตาามขอตกลง
และในการสงมอบสินคาแต
แ ละครั้งตองมีผูเชี่ยวชาญภาายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาาพของสินคา
เพืพื่อใหไดตรงตามมที่ลูกคาตองกาาร บริษัทฯ จึงไดรับใบรับรองมาตรฐาานจากสถาบันตตางๆ ทั้งในนประเทศและ
ตางประเทศ
า
•

ง
อมจากกกระบวนการรผลิต
(ข) ผลลกระทบตอสิ่งแวดล
กาารขุดเปดหนาดินและเปลือกดิดิน เพื่อนําเอาถถานหินขึ้นมาเขาขบวนการคัดแยก บดยอย ลลาง กองเก็บ และขนส
แ
ง ทั้ง
เหมืองใตดิน (Underground mine) และเหหมืองเปด (Open pit mine)) สงผลกระทบบตอสิ่งแวดลอม และความ
ก ไขปองกักันและบรรเทาปประเด็นปญหาใใหไดอยางมีประสิ
ร ทธิภาพ ซึ่งจะตองครออบคลุมตั้งแต
ปลลอดภัย การจัดการแก
ระะยะเริ่มแรกของงโครงการ ไปถึถึงระยะสุดทายของการทําเหมืมือง รวมถึงการติดตามตรวจสสอบภายหลังการป
ก ดเหมือง
ซึ่งระบบบริ
ง
หารจััดการนั้น นอกจากครอบคลุลุมเจาหนาที่และพนักงานของบริษัทฯแลว ยังรวมถึงถึงกาารทํางานของ
ผูรัร บั เหมาดวย
ประเด็นผลกกระทบสิ่งแวดลลอม และความปลอดภัยจากกการทําเหมืองทีต่ องใหความสําาคัญ
o การเปลีลี่ยนแปลงสภาพพภูมิทัศนและนินิเวศนปาไม ซึงเป
่ นผลมาจากกการตัดถางตนนไมและพืชคลุมดิ
ม น การขุด
เปดหนนาดิน และทิ้งดิน
o คุณภาพพน้ํา และระบบบนิเวศนในน้ํา โดยมีประเด็นหลั
ห ก คือ ความมเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณตะกอน
แขวนลลอย (Total Susspended Solidd : TSS)
o ขยะทั่วไป (Domesticc Waste) ที่เกิดที่พักของทั้งผูร ับเหมาและพพนักงานบริษัทฯ ในพื้นที่ และะกากของเสีย
น
ต เชน น้ํามันเคครื่องที่ใชแลว
อันตราย (Hazardous Waste) ซึ่งสวนใหญจะเปนขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิ
ยางรถยยนต แบตเตอรีร่ รวมไปถึงคราบบน้ํามันที่อาจเกิกิดขึ้นจากการรัรั่วไหล
o คุณภาพพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุนละอองง ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิ
จ
ต เชน การบดยยอย และการ
คมนาคคม ขนสง นอกจากนั้นยังมีกกาซออกไซดของงซัลเฟอรและไนโตรเจน (SOxx และ NOx) ที่เกิดขึ้นจาก
การลุกไหม
ไ ตัวเองของถานหิน (Sponntaneous com
mbustion)
o อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกการทํางาน การขนสง และอุบับตั ิภัยที่เกิดขึ้นจากภั
จ ยธรรมชาติ
ระะบบบริหารจัดการและการแก
ก
ไ
ไข
o ควบคุมดํ
ม าเนินตามมาาตรฐานที่กฎหมมายกําหนด ตรวจสอบ
ต
และะตรวจประเมินจจากภายนอก (Monitoring
and Auuditing) การปฏิบัติใหสอดคลลองกับขอกําหนนดแนบทายใบอนุญาตทั้งทางงดานสิ่งแวดลอมและความ
อ
ปลอดภภัย
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o การวางงแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมแและความปลอดดภัย พรอมศึกษากรอบการปฏิ
ษ
ฏิบัติของแผนกการปดเหมือง
(Mine Closure Plaan) โดยเนนปรระเด็นปญหาทีทีส่ ําคัญ เชน การศึกษาวางแแผนการจัดการรน้ํา (Water
ห ําเปนกรด
Managgement) ทั้งดานคุณภาพแลละปริมาณ กาารเก็บขอมูลขอองชั้นดินที่อาจกกอใหเกิดปญหาน้
(Acid Mine
M Drainagge) ควบคูไปกับการเก็
บ
บขอมูลด
ล านธรณีวิทยาาดานถานหิน เเพื่อวางแผนกาารทําเหมืองที่
มีแผนงงานการปองกันการเกิ
น
ดน้ําเปนกรด
น
o ระบบกการควบคุมผูรบเหมาในด
บั
านสิ่งแวดล
ง
อม
อาชีวอนามัยและความปลอ
ย
อดภัย
(CContractor’s
Environnment Healthh and Safety Managemennt) เนื่องเพรราะการผลิตของเหมืองถานหินของบริ
น
ษัทฯ
กวารอยละ
ย 80 ดําเนินการโดยผู
น
รับเหหมา
o การสงเสริ
เ มและรณรงคสรางวัฒนธรรรมองคกรเพื่อความปลอดภั
ค
ยในพนักงานทุกกระดับ และผูรับเหมาทุก
ประเภทท โดยมีเปาหมมายหลัก 3 ปรระการ ไดแก การปฏิบัติตามมกฎระเบียบคววามปลอดภัยอยยางเครงครัด
โดยไมมีมขี อยกเวน กาารไมยอมใหการเกิดอุบัติการณ
ณซ้ําซอน และกการตั้งเปาหมาายไมเกิดอุบัติเหตุ
ห ขึ้นภายใน
การปฏิิบัติงาน ภายใตนโยบาย 3 ZEROs
Z
อันประะกอบดวย ZERRO INCIDENTT ZERO REEPEAT และ
ZERO COMPROMISSE
o ระบบกการรายงานผลกการปฏิบัติงานดดานสิ่งแวดลอมและความปล
ม
อดภัยรายเดือน
(Performance
Reportting System : PRS) ปจจุบันไดมีการรวบรวมขอมูล และรายงานต
แ
อคณะกรรมการรการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพื
เ ่อการเฝาระวัวังปองกัน และบบริหารจัดการกการควบคุมมลพิพิษ และอุบัติภัย
o ดําเนินการจั
ก ดทําคูมือและแนวทางกาารปฏิบัติงานดานการจัดการสิสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามมัยและความ
ปลอดภภัย ที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกักันทั่วทั้งองคกร เพื่อเปนแนววทางใหหนวยงงานผลิตนําไปปปรับใชในการ
ปองกันและลดผลกระ
น
ะทบทางดานสิ่งแวดล
ง
อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
o การสรางระบบประกั
า
น ณภาพ (Quuality Assurance Review: QAR) เพื่อเปนการตรวจสออบระบบการ
นคุ
ใหเปนไปตามแแนวทางปฏิบัตงานด
จัดการดานสิ่งแวดลอมและความปลลอดภัยทั้งกระบบวนการ
ิ
านการ
จัดการสิ่งิ แวดลอม อาาชีวอนามัยและะความปลอดภััย เพื่อใหเกิดกาารพัฒนาอยางงตอเนื่อง โดยในนป 2553 ได
เริ่มตรววจสอบ 2 กระบวนการหลัก คือการจัดการสภาพน้
ก
ําที่เป
เ นกรดจากกาารทําเหมือง (AAcid Mine
Drainaage Management) และ การบริหารเพือตอบสนองต
่
อ วิกฤติและะเหตุฉุกเฉิน (Crisis and
อเหตุ
Emerggency Manageement Activattion)
o สงเสริมให
ม มีการจัดทําระบบการจั
า
ดการคุ
ก ณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001)
และระบบบการจัดการออาชีวอนามัยแลละความปลอดภัย (OHSAS 18001) ในแตละหนวยการผลิต เพื่อให
เกิดการรจัดการอยางเปปนระบบ มีการรตรวจสอบภายยใน และมีการพพัฒนาอยางตออเนื่อง
o จัดทําแผนแม
แ
บทสําหรรับการปดเหมือง
อ และติดตามมตรวจสอบสถาานภาพของการรดําเนินงานเปนประจํ
น าทุกป
เพื่อใหมัม่นใจวาการดําเนิ
า นการในดานสิ
น ่งแวดลอม มีความเหมาะสมตอสภาพพื้นที่และชุมชนมาากที่สุด
o การประะกาศนโยบายออาชีวอนามัยแลละความปลอดภัย โดยยึดหลัักการกระจายคความรับผิดชอบบ การปฏิบัติ
ตามกฎฎหมาย และกฎฎความปลอดภัภัยของบริษัทฯ อยางเครงครัด การบริหารจัจัดการความเสียง
่ และการ
สรางวัฒนธรรมความ
ฒ
ปลอดภัยทั่วทังองค
ง้ กร
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o การประะกาศนโยบายสิสิ่งแวดลอม โดดยยึดหลักการใใชทรัพยากรอยางคุมคา การลลดผลกระทบสิงแวดล
ง่
อมให
อยูในระะดับต่ํา ตามมเกณฑที่กฎหมมายกําหนด และสงเสริมกาารจัดการสิ่งแววดลอมใหมีการรพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
o การประะกาศนโยบายคคารบอน (Caarbon Policyy) ดวยความมตระหนักถึงคววามรับผิดชอบตตอสังคมและ
ตอบสนนองตอความเสียงจากภาวะโล
่
ลกรอน และเปปนแนวทางในกการควบคุมการรปลอยกาซเรือนกระจกจาก
น
กระบวนนการผลิตทั้งทางตรงและทางงออม รวมถึงสสงเสริมการวิจยและนํ
ยั
าเทคโนโโลยีที่เหมาะสมมมาใชในการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
น
ผลการปฏิบัติจริงในรอบปทีท่ผี านมา จากกการรายงานผลกการปฏิบัติงานขของหนวยผลิตป 2553 พบวา
o การปฏิิบัติตามมาตรฐฐานดานสิ่งแวดดลอม (Enviroonmental Com
mpliance) ซึ่งงเปนรายงานผลลการติดตาม
ตรวจวัดคุ
ด ณภาพสิ่งแววดลอมที่หนวยผลิตจะตองดําเนิ
า นการตามทีภาครั
ภ่
ฐกําหนดทุกไตรมาส โดดยป 2553 มี
คาเฉลี่ยการปฏิ
ย
บัติตามมาตรฐานฯ สอดคลองตามมกฎหมายรอยลละ 100 (ขอมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิ
น
กายน
2553)
พ งงานในการรผลิต เนื่องจากกการผลิตมีการรใชทั้งพลังงานไไฟฟาและน้ํามััน จึงไดมีการปปรับคาหนวย
o การใชพลั
ของพลัลังงานเปนจูลล (Joule) โดยใในป 2553 มีการใช
า พลังงานโดดยเฉลี่ย 0.52 กิกะจูลล (Gigaa Joule: GJ)
ตอการผลิตถานหิน 1 ตัน (ขอมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2553) ซึ่งเป
เ นขอมูลเฉพาาะเหมืองอินโดมิมินโค เหมือง
แ
องทรูบาอิ
า นโดเทานั้น เนื่องจากเหมืองในประเทศไททยไดยุติการผลิตลงและอยูในชชวงการฟนฟู
โจรง และเหมื
สภาพเหมืองเพื่อคืนพื้นที่ใหกับทางรราชการตอไป
o ขอมูลสถิ
ส ติอุบัติเหตุของบริ
อ ษัท ป 25551 – ป 2553
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ
อัตราการเสียชีวิต
ปป
ตอ 1 ลานชั่วโมงกาารทํางาน
ตอ 1 ลานชั่วโมงการทํ
โ
างาน
(Injuryy Frequency Rate
R : IFR)
(Fatalitty Rate)
25551
3.6
0.06
25552
0.17
0.00
25553*
0.44
0.03

คาความเสีสียหายของ
อุบัติเหตตุ (USD)
2,730,657
3,563,019
1,7544,842

*ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2553
2

o สถิติอบับุ ัติเหตุของบริษัษทั ในป 2553 ทุกๆ การทํางาาน 1 ลานชั่วโมมง มีผูไดรับบาดเจ็บ (Injury Frequency
Rate : IFR) 0.44 และมี
แ อัตราการรเสียชีวิต (Fataality Rate) 0..03 คาความเสีสียหายจากอุบติตั เิ หตุเปนเงิน
1,754,8842 เหรียญสหหรัฐฯ เมื่อเทียบกั
บ บสถิติอุบัติเหตุปที่ผานมา จะเห็นไดวาป 2553 มีอัตราาการเสียชีวิต
เพิ่มขึนจากป
น้
2552 จากอุ
จ บัติเหตุของผู
อ รับเหมาภายยในโรงซอมบํารุ
า ง จนมีผูเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งบริษัทฯ มิได
นิ่งนอนนใจ โดยไดประกกาศนโยบาย 3 ZEROs เพื่อให
ใ บรรลุผลสําเร็ร็จภายในป 25556
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o งบประมาณและคาใชชจายสําหรับกาารจัดการสิ่งแวดดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง
น
เสี่ยงที่เกิดจากกการฟนฟูสภาพพเหมืองและการรจัดการสิ่งแวดดลอมที่ไมเหมาะสม
เพื่อเปนการลดความเ
ภายหลัลังเสร็จสิ้นการผผลิตในแตละพืนที
น้ ่แลว บริษทฯ
ทั ไดจัดตั้งกอองทุนฟนฟูสภาาพเหมือง (Reehabilitation
Fund) มาตั้งแตป 25536 โดยกันเงิงินรายไดจากการขายสวนหนึ่งเข
ง าสูกองทุนใในอัตรา 4 - 144 บาทตอตัน
ย
ฐฯ ตอตตันถานหินสําหรั
ห บเหมืองใน
ถานหิน สําหรับเหมืองในประเทศไททย และ 0.10 - 0.20 เหรียญสหรั
สาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซีย เงินจํานวนดังกล
ง าวจะถูกจัดสรรเพื
ด
่อกิจกรรรมดานสิ่งแวดลลอมประจําป และกิจกรรม
การฟนฟู
น สภาพเหมืองภายหลั
ง
งสิ้นสุดการผลิ
ด
ตแลว ซึ่งในปจจุบันเหมื
น องในประะเทศไทยทั้งหมดไดหยุดการ
ผลิต และอยูในชวงขของการฟนฟูสภาพเหมื
ภ
องและะไดดําเนินการสสงคืนพื้นที่บางงสวนที่ไดทําการฟนฟูสภาพ
แลวใหแกทางราชการร
4.4 งานทียัย่ งไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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5. ทรัพยสนิ ที่ใชในการปประกอบธุรกิจ
5.1 สินทรัพย
พ ถาวร
ที่ดิน อาคาาร และสิ่งปลูกสร
ก าง ณ วันที่ 31 ธันวาคมม 2553
ที่ดิน อาคารรและอุปกรณรบรู
บั เมื่อเริ่มแรกตตามราคาทุน และแสดงดวยราาคาทุนหักคาเสืสื่อมราคาสะสมม
คาเสื่อมราคคาคํานวณโดยใใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุ
ด
การรใหประโยชนทประมาณ
ปี่
การไวของสินทรั
น พยดังตอไปปนี้ ยกเวนที่ดนซึ
นิ ่งมีอายุการใหหประโยชนไมจํจาํ กัด
สวนปปรับปรุงที่ดิน
อาคาาร สิ่งปลูกสรางและส
ง
วนปรับปรุ
ป งอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
เครื่องตกแตง
ง สํานักงาน
เครื่องมือและเครื่องใช
รถยนนต

10 ป
ตาามอายุเหมืองหหรืือ 5 ถึง 20 ปแแลวแตอยางใดดจะต่ํากวา
2 ถึง 20 ป
4 และ 5 ป
4 และ 5 ป
4 และ 5 ป

อ
o รายละเอียดของทีที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ที่ตั้ง
อ.ลี้ จ.ลําพูน
อ.แมทะ จ.ลําปาง
อ.แมเมาาะ จ.ลําปาง
อ.ลี้ จ.ลําพูน
อ.แมพริก จ.ลําปาง
อ.พระพุพุทธบาท จ.สระบบุรี
บานตากก จ.ตาก

ผูถือครองง
BP
BP
BP
BMC
SLMM
SLMM
SLMM

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

ประเภทถือสิ
อ ทธิ
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
รวม

วัตถุประสงค
มูลคาตาามบัญชี (บาท)
ทําเหหมืองถานหิน (BPP-1)
39,8816,043.50
ทําเหหมืองถานหิน (LPP-2)
2,5500,000.00
บานพักพนักงานน
17,9998,036.23
ทําเหมือง
2,1121,262.00
ทําเหมือง
3,1177,550.00
ทําเหมือง
4,0061,975.00
ทําเหมือง
7,9948,103.00
77,6622,969.73

หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการทําเหหมือง
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o รายละเอียดของออาคารและสิ่งปลู
ป กสรางของบริิษัทฯ และบริษัษทยอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
อาคารสํสํานักงานและบานพั
า ก อ.ลี้
จ.ลําพูน
อาคารสํสํานักงาน โรงเก็บวั
บ สดุและบานพัพัก
ต.สบปรราบ อ.แมทะ จ.ลลําปาง
อาคารทีที่พัก ต.ผาลาด อ.แม
อ ทะ จ.ลําปาาง
อาคารโรรงงานและสํานักงาน
ก จ.พะเยา
โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23
จ.ชลบุรี
อาคารชุชุดสารินเพลส จ..กรุงเทพฯ

7. อาคารสํสํานักงานและบานพั
า ก
เหมือง Jorong,
J
Indoneesia
8. ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia
9. อาคารสํานั
า กงานและบานพัก
เหมือง Indominco, Inddonesia
10. ทาเรือ, เหมือง Indominnco, Indonesiaa
11. อาคารสสํานักงานและบานพัก
เหมือง Kitadin, Indonnesia
12. อาคารสสํานักงานและบานพัก
เหมือง Trubaindo, Indonesia
13. ทาเรือ, เหมือง Trubainndo

บริษัท
BP

ประเภทถือสิ
อ ทธิ
ปลอดภาระะผูกพัน

BP

ปลอดภาระะผูกพัน

BP
CMMC
BPP

ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน
ปลอดภาระะผูกพัน

BPP
Jorong

วัตถุประสงค
สํสานักงานและ
บานพักพนักงาน
สํานักงานเหมือง

บานพักพนักงาน
สํานักงานเหมือง
ที่พักและรับรองสําหรับ
แขกแและลูกคาของบริริษัท
ปลอดภาระะผูกพัน ที่พักและรับรองสําหรับ
แขกแและลูกคาของบริริษัท
ปลอดภาระะผูกพัน สํานักงานและบานพัพัก

มูลคาตามมบัญชี (บาท)
1,3393,387.04
23,3322,198.28
8,1166,440.29
3,308.61
1,1185,543.03
14,4464,067.06

Jorong ปลอดภาระะผูกพัน
Indomincoo ปลอดภาระะผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัพัก

14,3356,511.65
1,477,0076,251.77

Indomincoo ปลอดภาระะผูกพัน
Kitadin ปลอดภาระะผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัพัก

1,809,2273,943.04
42,8825,817.45

Trubaindoo มีภาระผูกพัันตาม
สัญญาเงินกูก ับ
ธนาคารผูใหกู
Trubaindoo มีภาระผูกพัันตาม
สัญญาเงินกูก ับ
ธนาคารผูใหกู
รวม

สํานักงานและบานพัพัก

69,2291,884.76

ทาเรือขนสงถานหิน

71,7779,508.12
3,533,1138,861.10

5.2 สินทรัพย
พ ไมมีตัวตน
รายละเเอียดเกี่ยวกับประทานบั
ป
ตร และการสงเสริมการลงทุนของบบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษษััทรวม ระบุอยูในหั
ใ วขอ 4.1
ลักษณะผลิตภัณฑและบริ
ล การ
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6. ขอพิ
พพาททางกกฎหมาย
6.1 ป 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ
ร
่งเปนคดีตอศาลแพง เพืพื่อเรียกใหชําระะหนี้คางชําระคคาซื้อถานหินพรอมดอกเบี้ย
จํานวนน 240 ลานบาทท แตเนื่องจาากลูกหนี้ไดยื่นคํคารองขอฟนฟูกิกจิ การ และศาลลมละลายกลลางไดเห็นชอบกกับแผนฟนฟู
กิจการขของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ จะไดดรับชําระหนี้ตามแผนฟ
า
นฟูกจการของลู
จิ
กหนีน้้ จํานวน 206 ลานบาท โดยแแบงชําระ 10
ปๆ ละ 20.6 ลานบาทท เริ่มชําระตั้งแต
แ เดือนตุลาคมม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2554 โดยขณะนีนี้บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลว
รวม 199 งวด เปนเงินจํานวน 185.477ลานบาท (งวดดสุดทาย อีก 200.609 ลานบาทท คาดวาจะไดรรับชําระในวันที่ 31 มีนาคม
2554)
6.2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 นายศิวะ
ว งานทวี และะกลุมบริษัทของงนายศิวะ ไดยื่นฟ
น องบริษัทฯ บบริษัทยอยและะผูบริหารของ
บริษัทฯ เปนคดีแพงตอศาลแพง เรียกค
ย าเสียหายเปปนเงินจํานวน 63,500 ลานบบาท โดยกลาววอางวาบริษัทฯ บริษัทยอย
และผูบริ
บ หารทําการหลลอกลวงโดยเขาร
า วมทําสัญญาารวมทุนกับนายศิวะกับพวก เพื่อประสงคจจะไดขอมูลสัมปทานเหมื
ป
อง
ถานหินรวมทั
น
้งรายงานนการศึกษาควาามเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟฟาถานหินลิกไนต
ก
ที่เมืองหงสา
สาธารณรัฐ
ประชาธิธิปไตยประชาชชนลาว (“โครงงการหงสา”) หลั
ห งจากนั้น ใชชสิทธิไมสุจริตในการรายงานเ
ใ
เท็จทําใหรัฐบาลลาวยกเลิก
สัมปทาานเหมืองถานหิหินและสัญญากกอสรางและดําเนินกิจการโรงงงานผลิตไฟฟาของนายศิ
ข
วะกับบพวก เพื่อที่บริษิ ัทฯ จะได
เขาทําสัญญากับรัฐบาาลลาวเอง
น วะกับพววกกลาวอางแลว เห็นวาคําฟองและขอกลาวหาดังกลาว
บริษัทฯ ไดศึกษาขอมูลและพยานหหลักฐานตามที่นายศิ
อางขางต
ง นไมเปนควาามจริง และคาเสี
เ ยหายที่กลาวอ
ว างนั้นก็เลื่อนลอย บริษัทฯ กับพวก จึงไไดยื่นคําใหการตตอสูคดี และ
บริษัทฯ ไดฟองแยงเรียกค
ย าเสียหายจจากนายศิวะแลละพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาาท ซึ่งศาลแพงไไดรับคําใหการและฟองแยง
ของบริษัษทฯ แลว และะคดีนี้อยูในระหหวางการพิจารณ
ณาของศาลแพพง ซึ่งจนถึงป 2553 ไดมีการสืสืบพยานโจทกกเพียง 3 ปาก
และจะดําเนินการสืบพยานโจทก
พ
และะพยานจําเลยตตอไปอีกในป 2554 และ ป 25555
า
ย โดยไดพจิจารณาตามขอเท็
เ จจริงตางๆ
ความเห็ห็นของผูบริหารรเกี่ยวกับผลกรระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย
แลว เห็ห็นวา เรื่องนี้นายศิ
า วะกับพวกไไดชักชวนบริษทฯ
ทั ใหเขารวมพัพัฒนาโครงการรหงสา และบริริษัทฯ เห็นวาเปปนโครงการที่
สอดคลลองกับธุรกิจหลัลักของบริษัทฯ อีกทั้งจะเปนกาารสรางมูลคาเพิพิ่มเพื่อประโยชชนของผูถือหุนขของบริษัทฯ บริ
บ ษัทฯ จึงได
เขารวมพั
ม ฒนาโครงกาารหงสาดังกลาว แตในระหววางที่ดําเนินการรพัฒนาโครงกาารรวมกัน นาายศิวะกับพวกกกลับบอกเลิก
สัญญาารวมพัฒนาโดยยไมมีเหตุอันคววร รัฐบาลลาาวจึงตัดสินใจยยกเลิกขอตกลงในการพัฒนาพพลังงานไฟฟาและสั
แ มปทาน
เหมืองถถานหินที่ใหแกนายศิวะกับพววกดวยเกรงวาโครงการหงสาจจะตองลาชาออกไป
หลัลังจากนั้นรัฐบาาลลาวไดเปด
ประมูลใหมใหผูสนใจเขารวมประมูลโครงการเพื
ล
่อจะไดดําเนินโครงงการหงสาตอไปได
ไ
(หลังจาากที่ลาชามาเปปนเวลานาน)
บ
พิจารณาคั
า
ดเลือกแและอนุมัติใหบริษัทฯ เปนผู
ซึ่งบริษัษทั ฯ เปนหนึ่งในนผูที่ไดรับเชิญใหเขารวมประมูลดวย รัฐบาลลาวได
ไดรับสิทธิ
ท แตเพียงผูเดียวในการศึกษาเพื
ษ ่อพัฒนาโคครงการหงสาตอไป
อ บริษัทฯ จึงมิไดทําละเเมิดตอนายศิวะและพวกแต
ะ
อยางใดด แตการที่นายศิวะกับพวกกกลับนําเรื่องมาฟฟองเปนคดีตอศาลนั้น ทําใหหบริษัทฯ เสียหาย บริษทฯ
ัท จึงไดยื่น
คําใหการตอสูคดี และะฟองแยงเรียกคาเสียหายจากกนายศิวะและพพวกเปนเงิน 4,487
4
ลานบาาท ดังกลาวแลวขางตน
โดยคาดดวาจะทราบผลลการพิจารณาคคดีของศาลในชชวงตนป 2556
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6.3 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาาคม 2553 กลุ
ก มบริษัทของนนายศิวะ ไดยนฟ
นื่ องบริษัทฯ บริษัทยอยและะผูบริหารของบบริษัทฯ เปน
คดีอาญ
ญาตอศาลอาญ
ญาในความผิดฐานทํ
ฐ าใหเสียหาาย ทําลาย ซอนเร
อ น เอาไปเสีสีย หรือทําใหสสููญหายหรือไรประโยชน
ป
ซึ่ง
พินัยกรรรมหรือเอกสารรใดของผูอื่น ในประการทีนน่ าจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรื
น อประชาชนน ตามประมมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 188 ซึ่งข
ง อกลาวอางเกีกี่ยวของกับขอมูมลโครงการหงสสาที่นายศิวะสงมอบให
ง
แกบริษษัทฯ
นายศิวะอางวาไดสงมอบข
ม อมูลโครงการหงสา (สําหรับโครงการโรรงไฟฟาขนาด 700 เมกกะวัตตต) ใหแกบริษัษทั ในระหวาง
รวมพัฒนาโครงการ
ฒ
แตภายหลังจากที่ไดยกเลิกสัสญญารวมพัฒนาโครงการ
ฒ
น วะไดเรียกกรองใหบริษัทฯ สงมอบคืน
นายศิ
ขอมูลเกีกี่ยวของกับโครรงการหงสาทั้งหมด
ห
ซึ่งบริษัษทั ฯ ไดสงมอบคืนขอมูลโครงกการเดิมไปกอนนที่จะเลิกสัญญาร
ญ วมพัฒนา
โครงกาาร อีกทั้งในรระหวางรวมพัฒนาโครงการด
ฒ
ว น บริษทฯ
วยกั
ทั
ไดวาจางที
ง ่ปรึกษาทํากาารศึกษาความเเปนไปไดของ
โครงกาารโรงไฟฟาขนาาด 1,400 เมกกะวัตต และพัฒนาปรั
ฒ
บปรุงขอมูลเดิมที่ผิดพลาดคลาดเคลื
พ
ลื่อนใหถูกตอง รวมทั้งจัดทํา
ขอมูลเพพิ่มเติมเพื่อประะโยชนในการพััฒนาโครงการรรวมกันดวยคาใช
ใ จายของบริษัษทั ฯ เอง เเมื่อนายศิวะเลิกสั
ก ญญารวม
พัฒนาโโครงการ และขขอคืนขอมูลที่เกี่ยวของกับโครรงการทั้งหมด และบริ
แ
ษัทฯ ไดคืนขอมูลโครงกการเดิมไปแลว บริษัทฯ จึง
ไมจําตองคื
อ นขอมูลทีบริ
บ่ ษัทฯ ไดทํากาารศึกษาและพััฒนาปรับปรุงใหม
ใ
กอนกาารไตสวนมูลฟอง
อ กลุมบริษัทของนายศิ
ข
วะไดยืยื่นขอถอนฟองบริษัทฯ บริษทย
ทั อยและผูบริหหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7
กุมภาพัพันธ 2554
6.4 บริษัทยยอยแหงหนึ่งในนสาธารณรัฐอินโดนี
น เซียถูกฟองเพื่อเรียกรองคคาเสียหายจํานวน
น
1,070 ลานอินโดนีเซี
เ ยนรูเปยะห
สําหรับคาชดเชยการใใชที่ดินตอศาล ณ วันที่ 21 เมมษายน 2552 ศาลอุ
ศ ทธรณไดพิพจารณาแลวเหห็นวาบริษัทยอยดังกลาวไม
า าตัดสินของศาลอุทธรณ คดีจึงอยูในระหวางการพิจารรณาของศาล
มีความมผิด โจทกไดยื่นฎีกาตอศาลลฎีกาเพื่อคัดคานคํ
ฎีกา ฝายบริหารขอองบริษัทฯ มีความเห็
ค
นวาไมมีเหตุที่บริษัทยยอยตองรับผิดชอบค
ช าชดเชยดัดังกลาว ดังนัน้ บริษัทยอย
ก ้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีดีดังกลาว
ดังกลาวจึงไมไดบันทึกหนี
6.5 เมื่อหลาายปกอน บริ
บ ษัทยอยแหงหนึ
ห ่งในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซียถู
ย กฟองเพื่อเรียกร
ย องคาชดเชยยการใชที่ดินเปนเงินจํานวน
11,2500 ลานอินโดนีเซียนรูเปยะห หลั
ห งจากที่ไดดาเนิ
าํ นคดีตามกรระบวนการทางศศาลและขั้นตอนตางๆ แลว ศาลฎี
ศ กาไดมี
คําตัดสินในชั้นตรวจททานคํารองโดยปปฏิเสธขอเรียกรรองของโจทก ตามกฎหมายยของอินโดนีเซีย การตรวจทาานคํารองเปน
ขั้นตอนนสุดทายของกรระบวนการทางศาล ดังนั้นโดยยบทบัญญัติของกฎหมาย
อ
จะไไมมีกระบวนพิจารณาใดๆ ภาายหลังที่ศาล
ฎีกาไดออกคําตัดสินในชั
ใ ้นตรวจทานนคํารอง แตในวัวันที่ 20 พฤศจิจิกายน 2553 บริษัทยอยไดรรัับหมายศาลแจจงวาโจทกได
อ
นคําตัดสินของศศาลฎีกาในชั้นตรวจทานคํา
ยื่นคํารองขอตรวจทานนคํารองอีกครั้งหนึ่ง โจทกไดยื่นบันทึกคํารองขอตรวจทาน
รอง แมมตามบทบัญญััติกฎหมายจะหหามมิใหมีการตตรวจทานคําตัดสิ
ด นในชั้นตรวจจทานคํารอง บบริษัทยอยก็ไดยืย่นื บันทึกเพื่อ
คัดคานบั
น นทึกของโจททก บริษัทยอยมีมีความเห็นวาคํคารองขอตรวจททานคําตัดสินของศาลฎี
ข
กาในนชั้นตรวจทานขของโจทกไมมี
มูลและะขัดตอกฎหมายย คดีจึงอยูในระหว
น างการพิจารณาของศาล
จ
ลฎีกา บริษัทย
ท อยจึงไมไดบบัันทึกหนี้สินทีอาจจะเกิ
่อ
ดขึ้น
จากคดีดีดังกลาว
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6.6 บริษัทยยอยแหงหนึ่งในนตางประเทศถูกฟ
ก องโดยโจทกก ซึ่งเปนอดีตกรรมการของบริ
ก
ริษัทผูซื้อเงินลงงทุนจากบริษัทยยอยดังกลาว
โดยโจททกฟองวาการดํดําเนินการซื้อขาายดังกลาวมิชอบด
อ วยกฎหมาย จึงขอใหศาลสั
ศ ่งใหการซือ้อขายเปนโมฆะะ พรอมทั้ง
เรียกรองให
อ บริษัทยอยและบริ
ย
ษัทผูซอร
อื้ วมกันชดใชคคาเสียหายใหแกโจทกเปนเงิน 302.55 ลานนเหรียญสหรัฐ บริษัทยอย
ดังกลาวไดปฏิเสธขอเรียี กรองของโจททก ศาลชั้นตนไดพิพากษายกกฟอง แตโจทกได
ไ ยื่นอุทธรณคคััดคานคําพิพากกษาของศาล
ย รับแจงจากกเสมียนศาลวาศาลอุทธรณไดพิพากษากลับคําพิพากษาขอองศาลชั้นตน
ชั้นตน ทนายความมของบริษัทยอยได
พ
บริษทย
ทั อยชดใชคาเสีสียหายแกโจทกกเปนเงินจํานวน 1,275,000 เหรียญสหรัฐ พพรอมดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอ
โดยพิพากษาให
ปจนกววาจะชําระคาเสีสียหายครบถวน อยางไรก็ตาม
ต บริษัทยอยยังมิไดรับสําเนาคําพิพากษาของศาลอุทธรรณอยางเปน
ทางการร จึงยังมิไดศึกษาคํ
ก าพิพากษษาและแนวทางทีที่จะฎีกาคัดคานหรือโตแยงคําพิ
า พากษาดังกลาว ฝายบริหารของบริษัท
มีความมเห็นวาคําฟองขของโจทกเปนเทท็จ ไมมีเหตุทบริ
บี่ ษัทยอยตองรั
ง บผิดชอบคาชดเชยดั
ช
งกลาว และบริษัทยอยจะยื
อ
่นฎีกา
คําพิพากษาของศาลอุ
า
อุทธรณ ดังนัน้ บริษัทยอยดัังกลาวจึงไมไดบันทึกหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจจากคดีดังกลาวเพราะยั
ว
งคง
สิทธิทจะฎี
จี่ กาคําพิพากกษาของศาลอุทธรณ
ท ตอไป
อื่นๆ
ง
่งของบบริษัทยอยแหงหนึ
ห ่งในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซียไดเรียกรองคาเสียหายเปนจําานวนเงิน 1.42 ลานเหรียญ
1. ผูรับจางรายหนึ
สหรัฐ ตออนุญาโตตุลาการในประเท
ล
ทศสิงคโปร จนนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2 ยังไมมีความคืบหนาขอองผูรับจางใน
ห ่อวาผลกาารเรียกรองดังกลาวจะไมมีผลกกระทบที่เปน
กระบวนนการอนุญาโตตุลาการแตอยางใด อยางไรก็ก็ตาม ฝายบริหารเชื
สาระสําคั
า ญตองบการรเงิน
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7. โครงสร
โ
างเงินทุน
7.1 หลักทรรัพยของบริษัทฯ
(ก) ทุนจดทะเบี
น
ยน
อ่ ษัท
ชือบริ
ชื่อภาษาอั
อ
งกฤษ
ปรระกอบธุรกิจหลัลัก
เลขทะเบียนบริษัษทั
น
ยน
ทุนจดทะเบี
ทุนที
น ่เรียกชําระแลลว
จํานวนหุ
า
น
ราาคาพาร

:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท บานปูปู จํากัด (มหาชชน)
Banpu Pubblic Company Limited
พลังงาน
บมจ. 152
3,540,504,7790 บาท
2,717,478,5550 บาท
271,747,8555 หุน
10 บาท

อ่
กทรัพย
พ ที่จดทะเบียน
(ข) ชือตลาดหลั
บริริษัท บานปู จํากั
า ด (มหาชน) หรือ Banpu Public
P
Compaany Limited เปนบริษัทจดททะเบียนในตลาาดหลักทรัพย
แหงประเทศศไทย และชื่อทีใช
่ สําหรับการซืซื้อขายในตลาดดหลักทรัพย คือ “BANPU”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษิ ัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (TThai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยออยของตลาดหลลักทรัพยแหง
น
ษัทฯ เป
เ นหลักทรัพยอางอิงจํานวน 57,937,263 หหุน คิดเปนรอยละ
อ 21.32
ประเทศไทยยไดออก NVDRR ใหแกผูถือหุนของบริ
ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลลาว ทั้งนี้ผถืถู ือ NVDR จะะไดรับผลประโยยชนจากหุนของงบริษัทฯ ที่นาไปอ
าํ างอิงทุก
ไ สามารถใชสทธิ
ิ ออกเสียงในนการประชุมผูถืถือหุนได เนื่องจจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของบริ
น
ริษัทฯ แตทั้งนีในทางปฏิ
ใ้
บัติ
ประการ จึงไม
บริษัท ไทยเออ็นวีดีอาร จํากััด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตาม
ง
มดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไททยเอ็นวีดีอาร
จํากัด มิใชออกเสียงตามคําสั
า ่งของผูถือ NVDR
N
ง้ ้จํานวนหุนขอองบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงงทุนใน NVDRR นั้นอาจมีการรเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไม
จ สามารถ
ทังนี
กําหนดได อยางไรก็ตามผูผูลงทุนสามารถถตรวจสอบจํานวนหุ
น นที่เปน NVDR ไดจากกเว็บไซตของตลลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย คือ wwww.set.or.th/nvvdr
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(ค) หุนกู
รายละเอียดหุนกู

ผูออกหุนกู
น 
มูลคารวมมของหุนกู
ประเภทขของหุนกู

หุนกูบานปู
รุนที่ 1/2547
บมจ. บานปปู
1,500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกักัน
และไมมีผูแทน
ผูถือหุนกู

หุนกูบบา นปู
ครั้งที่ 1/2548
ชุดที่ 3
บมจ. บานปู
2,5500
ลานบาท
ระบุชอผู
อื่ ถือ
ไมดอยสิ
ย ทธิ
ไมมีหลักประกั
ก
น
ไมมีผูแทนนผูถือหุนกู

หุนกูบานปู
รุนที่ 1/2552

หุนกูบานปู
รุนที่ 2/25522

หุนกูบบานปู
รุนที่ 3/2552
3

บมจ.
บ บานปู
2,000
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมดอยสิทธิ
ไมมมีหลักประกัน
และ
มีผูผแู ทนผูถือหุนกู

บมจ. บานปูปู
2,200
ลานบาท
ระบุชื่อผูถอื
ไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกกัน
และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

บมจ. บานปู
2,1100
ลานบาท
น
ระบุชอผู
ื่ ถือ
ไมดอยสิ
อ ทธิ
ไมมีหลักประกั
ก
น
แลละ
มีผูแทนผผูถือหุนกู

จํานวนหุนกู
น 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม
2553
อัตราดอกกเบี้ยตอป
อายุหุนกู
วันที่ออกหหุนกู

1,500,000 หนนวย
1,000 บาทท
1,500
ลานบาท

2,500,000 หนวย
1,0000 บาท
2,5500
ลานบาท
น

2,0000,000 หนวย
1,000 บาท
2,000
ลานบาท

2,200,000 หนนวย
1,000 บาทท
2,200
ลานบาท

2,100,0000 หนวย
1,0000 บาท
2,1100
ลานบาท
น

4.80%
6 ป 11 เดือน
16 กุมภาพันธ 2547
2

8.000%
100 ป
16 พ.ยย. 2548

วันครบกําหนดไถ
า
ถอน

13 มกราคม 25554

16 พ.ยย. 2558

สิทธิในกาารไถถอนกอน
ครบกําหนนดของผูถือหุน
และผูออกกหุนกู

-ไมม-ี

-ไมมม-ี

3.5%
3 ป
144 พฤษภาคม
2552
144 พฤษภาคม
2555
-ไมม-ี

4.3%
5 ป
14 พฤษภาคคม
2552
14 พฤษภาคคม
2557
-ไมม-ี

4.99%
7 ป
14 พฤษษภาคม
25552
14 พฤษษภาคม
25559
-ไมมม-ี

อ นกูจะชําระ
ผูออกหุ
คืนเงิ
น นตนทั้งหมด
ในววันครบกําหนด
ไถ
ไ ถอนหุนกู

ผูออกหุนกูจะชํชําระ
คืนเงินตนทั้งหหมด
ในวันครบกําหหนด
ไถถอนหุนกู

น จะชําระ
ผูออกหุนกู
คืนเงินตนทั
น ้งหมด
ในวันครบบกําหนด
ไถถอนนหุนกู

การชําระตนเงิน
ผูออกหุนกูจะชําระ
า
ผูออกหุนกูจ ะชําระ
กอนครบกกําหนดไถถอน คืนเงินตนทั้งหมมด คืนเงินตนทั
น ้งหมด
ในวันครบกําหนนด ในวันครบบกําหนด
ไถถอนหุนกู
ไถถอนนหุนกู
มูลคาการรไถถอนตาม
อายุตอหนนวย
หลักประกกัน
การจัดอันดั
น บเครดิต
ตราสารหหนี้

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาท

1,000 บาทท

1,0000 บาท

-ไมม-ี
AA-

-ไมมม-ี
AAA-

-ไมม-ี
AA-

-ไมม-ี
AA-

-ไมมม-ี
AAA-
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เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยมสกุ
ื ลเงินบาทท
เงินกูยมสกุ
มื ลเงินบาทสสวนใหญเปนเงิงินกูยืมระยะยาาวจากธนาคารพพาณิชยและสถถาบันการเงินหลายแหงในประะเทศ สรุปได
ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
สัญญา
ญ
(ลานบาท)
เงินกู
31 ธันวาคมม 31 ธันวาคม
ลําดับที
บ ่
2553
2552
1
1,800
2,000

อัตราดอกกเบี้ย
รอยละตตอป

กําหนดและเงื่อนไข
กาารชําระคืนเงินตน
ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน
ภาายในเวลา 8 งวด
ชําระคื
ร นทุก 12 เดือน

2

-

2,000

THBFIXX +
อัตราสวนเพิพิ่มคงที่
2.5 – 3.0
3

3

4,500

5,000

4.50 - 5.00

ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน
ภาายในเวลา 8 งวด

4

-

1,000

2.5 – 3.0
3

ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน

5

9,000

-

THBFIXX +
อัตราสวนเพิพิ่มคงที่

ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน

รวมม

15,300

10,000

รระยะเวลาการชําระคื
ร น
พฤษภาคคม 2553 - พฤศจิกายน
ก
2557
30 ธันวาคคม 2552 - 30 ธันวาคม
น
2554
(ชําระคืนกอนกําหนด)
ธันวาคม 2552 - ธันวาคมม 2556
4 สิงหาคมม 2553 – 4 สิงหาคม 2555
(ชําระคืนกอนกําหนด)
กรกฎาคม 2557 – กรกฎาคคม 2560

เงินกูยมสกุ
ื ลเงินตราาตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2 เงินกูยืมสกุ
ส ลเงินตราตางประเทศ ประกกอบดวย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
สัญญา
ญ
(ลานเหหรียญสหรัฐฯ)
เงินกู
31 ธันวาคมม 31 ธันวาคม
ลําดับที
บ ่
2553
2552
1
100
100
2

200

-

3

200

-

4

75

-

5

500

-

6

575

-

รวมม

1,650

100

อัตราดอกกเบี้ย
รอยละตตอป

กําหนดและเงื่อนไข
กาารชําระคืนเงินตน

Libor + อัตราสวน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราสวน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราสวน
เพิ่มคงที่
Libor + อัตราสวน
เพิ่มคงงที่
Libor + อัตราสวน
เพิ่มคงงที่
Libor + อัตราสวน
เพิ่มคงงที่

ชําระคืนเมื่อครบกําหนนด
ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน

รระยะเวลาการชําระคื
ร น
พฤศจิกายยน 2556
มกราคม 2553 – กรกฎาคคม 2558

ชําระคืนเมื่อครบกําหนนด

กันยายน 2558

ชําระคืนเมื่อครบกําหนนด

กรกฎาคมม 2558

ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน

เมษายน 22556 – ตุลาคม 25558

ชําระคื
ร นทุก 6 เดือน

เมษายน 22554 – ตุลาคม 25558
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7.2 ผูถือหุนรายใหญ
น
10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2553
รายชื่อผูผถือหุนรายใหหญ
1. บริษิ ัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
2. ตระกู
ต ลวองกุศลกิ
ล จ และบริษัทที่เกี่ยวของ *
3. STATE
S
STREEET BANK ANDD TRUST COM
MPANY
4. LITTLEDOWN
L
NOMINEES LIMITED
L
9
5. STATE
S
STREEET BANK ANDD TRUST COM
MPANY FOR LONDON
L
6. CHASE
C
NOMINEES LIMITEED
7. HSBC
H (SINGAAPORE) NOMINEES PTE LTTD
8. บริ
บ ษัท ศูนยรับฝากหลั
ฝ
กทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก
า
9. STATE
S
STREEET BANK ANDD TRUST COM
MPANY FOR AUSTRALIA
A
10. CHASE
C
NOMINEES LIMITEED 15
หมายเหหตุ: * ตระกูลว
ล องกุศลกิจ แลละบริษทั ทีเ่ กี่ยวของ ประกอบบดวย
1) ตระกูลวองกุศลกิ
ศ จ
2) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
บจ.น้ําตาลมิตรสยาม ถือหุนอยู
น รอยละ 99.999 ของทุนชําระแแลว
3) บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิ
ศ จ ถือหุนอยูยรอยละ 54.23 ของทุ
ข นชําระแลว
บริษัท ยูฟนเวส จํากัด ถือหุนอยู
น รอ ยละ 10.550 ของทุนชําระะแลว
4) บริษัท รวมเกกษตรกรอุตสาหกกรรม จํากัด
บจ.น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูยรอยละ 87.56 ของทุ
ข นชําระแลว
5) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากัด
บจ.รวมเกษตตรกรอุตสาหกรรรม ถือหุนอยูรอ ยละ
ย 99.99 ของททุนชําระแลว
6) บริษัท แปซิฟก
ฟ ชูการ คอรปอเรชั
อ ่น จํากัด
บจ.น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูยรอยละ 62.50 ของทุ
ข นชําระแลว
7) บริษัท ยูฟนเววส จํากัด
บจ.ทีเอ็มอี แคป
แ ตอล ถือหุนอยู
อ รอยละ 100.000 ของทุนชําระะแลว
8) บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด
บจ.รวมเกษตตรกรอุตสาหกรรรม ถือหุนอยูรอ ยละ
ย 99.99 ของททุนชําระแลว
9) บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด
บจ.รวมเกษตตรกรอุตสาหกรรรม ถือหุนอยูรอ ยละ
ย 99.99 ของททุนชําระแลว

จํานวนหุน ที่ถอื

รอยละ

57,9937,263
42,5536,114
18,0006,522
10,9969,600
8,3344,184
5,9990,050
4,6627,155
3,9952,146
3,7784,965
3,6617,817

21.32
15.65
6.63
4.04
3.07
2.20
1.70
1.45
1.39
1.33

จํานววนหุน
22,6422,580
8,0533,808

รอยละ
8.33
2.96

6,1011,600

2.25

1,7799,445

0.65

1,5200,965

0.56

6811,905

0.25

6600,611

0.24

6155,200

0.23

4800,000

0.18

ขอจํ
อ ากัดการถือหุน ของชาวตางชชาติ
ผูถืถ ือหุนที่เปนชาววตางชาติสามาารถถือครองหุนของบริ
น
ษัทฯ รววมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของงจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลลว โดย ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคม 2553 หุนของบริ
น
ษัทฯ ทีถื่ อครองโดยชาาวตางชาติมีปรระมาณรอยละ 40 ของทุน
ชําระแล
า ว
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7.3 นโยบาายการจายเงินป
น นผล
บริษัทฯ มีนโยบายทีจะจ
จ่ ายเงินปนผลประมาณร
ผ
อยละ
ย 50 ของกําไรสุทธิของงงบการเงินรวมหหลังหักเงินสํารอองตางๆ ทุก
ประเภททที่กฎหมายแลละบริษัทฯ ไดกําหนดไว
า
อยางไไรก็ตาม อัตรากการจายเงินปนผลดั
น งกลาวจะขึ้นอยูกับกระแแสเงินสดและ
ภาระกาารลงทุนของบริริษัทฯ และบริษัษทั ในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางงกฎหมายและะความจําเปนอื่นนๆ
บริษัทยยอยมีนโยบายจจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบ
า
บกิจการหลังหักสํ
ก ารองตามที่กกฎหมายกําหนดด
โดย
คณะกรรรมการจะพิจารณาถึ
า
งกําไรจาากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางงการเงิน และคความตองการเงินทุน และเสนออผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติ การจายเงินปปนผล 5 ปทผผี่ านมาของบริษัษทั บานปู จํากััด (มหาชน) เปปนดังนี้
ป
22549
2
2550
2
2551
2
2552
2
2553

เงินปนผลระหวางกาล
า
(บาทตอหุน)
น
3.25
3.75
7.00
8.00
8.00

เงินป
น นผลพิเศษ
(
(บาทต
อหุน)
5.00

เงินปนผลประจําป
(บาททตอหุน)
4
4.25
4
4.75
5
5.00
8
8.00
8
8.00*

รวมม
(บาทตอหุน)
7.550
8.550
12.000
16.000
21.000

หมายเหตุ: * ที่ประชุ
ป มคณะกรรรมการบริษัท เมือวั
อ่ นที่ 23 กุมภาาพันธ 2554 มีมติ
ม เห็นชอบใหบบริษัทฯ จายเงินปปนผล
สําหรับผลการดํดําเนินงานงวดวันที
น ่ 1 กรกฎาคมม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
2 ในอัตราหุนนละ 8.00 บาทท โดย
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 29
2 เมษายน 2554
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8.. การจัดกาาร
8.1 โครงสสรางการจัดกาาร
1. ผังการบริ
ก
หาร บริริษัท บานปู จํากัด (มหาชนน)

คณะกรรมกาารบริษัท

คณะกรรรมการบรรษัท
ภิบาลลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสออบ

คณะกรรรมการกําหนด
ค าตอบแทน
า

ประธานเจ าหน
า าที่
บริ หาร
า
สํานักงานตรวจสอบภายยใน
เลขานุการบริษทั และะ
บรรษัทภิบาล

ประธานเเจาหน า ที่บริ หาร

Power & Green

บริหารแลละพัฒนา
องค กร

องค กรสัมพันธ

แผนงานองคกร
และพัฒนาธุรกิจ

วางแผนการเเงิน

คุณภาพ
พ ความ
ปลอดภ
ภัยและ
สิ่งแวดล อม

สื่อสารองค กร

วิเคราะหและ
วางแผนกลยุทธ

บริหารเงิน

นิตการ
ิ

ชุมชนสัมพันธ

พัฒนาธุรกิจ

การเงิน

บัญชี

ทรัพยากกรมนุ ษย

วางแผนภาาษี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

นักลงทุนสัมพั
พนธ

บริหารงาานจัดซือ้
และธุธุรการ

ประะสานงานองค ก ร

พัฒนาพลังงาน
ใหม

สาธารณรัฐ
อินโดนี
น เซีย

ธุรกิจถ านหิน

ประเทศ
ป
ออสสเตรเลีย

ธุรกิจถ านหิน

ธุรกิจถ านหิน
สาธารณรัฐ
ประะชาชนจีน

Energy
Management

Marketing, Sales
& Logistics

Technical
Development &
Services

ธุรกิจไฟฟ า
Coal Business
Office

ประะเทศไทย

ธุรกิจถ านหิน
ธุรกิจไฟฟ า

Corp
porate
Sys
stem

หมายเหตุตุ : ผังการบริหารปรระกาศเมื่อวันที่ 155 มิถุนายน 2553
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2. โคครงสรางการบบริหารของบริษัษทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2
ปรระกอบดวย คณะกรรมการแ
ค
และผูบริหาร สสวนของคณะกรรมการประกออบดวยกรรมกาารอิสระ กรรมมการที่ไมเปน
ผูบริ
บ หาร และกรรรมการที่เปนผูบริ
บ หาร โดยมีกรรมการอิ
ร
สระเปปนจํานวนครึ่งหนึ
ห ่งของกรรมกาารทั้งคณะ
คณ
ณะกรรมการบริริษัทกําหนดใหมีมีคณะกรรมกาารยอย 3 คณ
ณะ ไดแก คณ
ณะกรรมการตรววจสอบ
คณ
ณะกรรมการ
บรรรษัทภิบาลและะสรรหา และคณ
ณะกรรมการกําหนดค
า
าตอบแแทน
คณ
ณะกรรมการบริริษัทกําหนดใหประธานกรรมก
ป
การบริษัท ประธานกรรมการตตรวจสอบ ประธานกรรมการบบรรษัทภิบาล
แลละสรรหา ประะธานกรรมการกกําหนดคาตอบบแทน และกรรมการทุกคนในนคณะกรรมการตรวจสอบ เป
เ นกรรมการ
อิสระ
ส
(1) คณะกรรมกการบริษัทประะกอบดวย
1. นายเกริกไกร
จีระแพทย
วองกุศลกิจ
2. นายวิวิฑูรย
3.
นายยรัตน
พานิชพันธ
4. นายมมนตรี
มงคลสวัสดิ์
5. นายกกอปร
กฤตยากีรณ
6. นายสสมเกียรติ เจริญกุล
7. นายออโนทัย
เตชะมนตรีกุล
8. นายสสวัสดิภาพ กันทาธรรม
9. นายชชนินท
วองกุศลกิจ
10. นายเมธี
เอื้ออภิญญกุล
เอื้ออภิญญกุล
11. นายอองอาจ
12. นายวีวีระเจตน
วองกุศลกิจ

ปรระธานกรรมการบริษัท / กรรมมการอิสระ
รอองประธานกรรมมการบริษัท
กรรรมการอิสระ
กรรรมการอิสระ
กรรรมการอิสระ
กรรรมการอิสระ
กรรรมการอิสระ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ

หมายเหตุ : * นายสุนทร วองกุศลกิจ ไดลาอออกจากการเปนกรรมการบริ
ก
ษัทตังแต
ง้ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 และะคณะกรรมการ
บริษัทไดแตงตั้งให นายวีระเจตน วองกุศลกิจ เปนกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตํ
า าแหนงเทากับระยะเวลาการดดํารงตําแหนงที่
เหลือของนายสุนทร วองกุศลกิจ คือ ตั้งแต 1 มิถุถนายน 2553 จนนถึงการประชุมสาามัญผูถือหุนประจจําป 2555

กรรมการผูมีม อี ํานาจลงนามมผูกพันบริษัทฯ
กรรมกาารผูมีอํานาจลงงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายชนินทท วองกุศลกิจ หรือ นายสวัสดิภาพ กันทา
ธรรม หรือ นายเมธี
น
เอื้ออภิภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอืออภิ
้อ ญญกุล หรือื นายวีระเจตตน วองกุศลกิจ โดยสองใน
หาคนลงนามมรวมกันและประทับตราสําคััญของบริษัท
หมายเหตุ : - ตั้งแตวันที่ 222 มีนาคม 25533 คณะกรรมการรบริษัทกําหนดใหหมีกรรมการผูมีอาํานาจลงนามผูกพัันบริษัทฯ เปน
จํานวน 5 คน ประกอบดวย นาายสุนทร วองกุศลกิ
ล จ นายชนินท ววองกุศลกิจ นายสสวัสดิภาพ กันทาาธรรม นายเมธี
เอื้ออภิญญกุล และนายองอาจจ เอื้ออภิญญกุล
- ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการรบริษัทกําหนดใหเปลี่ยนแปลงกรรมมการผูมีอํานาจลลงนามจากนาย
ร
วองกุศลกิกิจ
สุนทร วองกุศลกิจ เปน นายวีระเจตน
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี
เ ่ยวกับการดําเนิ
า นธุรกิจของบบริษัทฯ และกาารกํากับดูแล
ใหการบริหารจั
า ดการเปนไปปตามเปาหมายยและแนวทางทีที่จะกอใหเกิดประโยชน
ป
สูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของ

การมีจริยธรรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชชนของผูมีสวนไไดสวนเสียทุกฝฝาย
คณะกรรรมการบริษัทมีมหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ
ท และมติที่
ประชุมผูถือหุ
อ น โดยปฏิบัติติหนาที่ดวยคววามซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวั
ร งรักษาผลปประโยชนของผูผูถือหุนทั้งใน
ปจจุบันและะในระยะยาว ทัั้งนี้ รวมทั้งการรปฏิบัติใหเปนไปตามหลั
ไ
กเกณ
ณฑและขอบังคับของตลาดหลลักทรัพยแหง
ประเทศไทยย สํานักงานคณ
ณะกรรมการกํากักบหลักทรัพยและตลาดหลั
แ
กทรั
ท พย และคณ
ณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่จัดตั้งขึ้นตาม
ต พ.ร.บ. หลัลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโโดย พ.ร.บ. หลัลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรั
ท พย (ฉบับที่ 4)
4 พ.ศ. 2551
ในการปปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบ
ค
บริษัทเปนผูมอบบหมายใหประธานเจาหนาที่บบริหารเปนผูรับผิ
บ ดชอบการ
ดําเนินธุรกิจของบริ
จ
ษัทฯ และในการกํ
แ
ากักบดูแลกิจการรของบริษัทฯ คณะกรรมการบ
ค
บริษัทไดกําหนนด “แนวทาง
ปฏิบัติ บริษัษัท บานปู จํากััด (มหาชน) วาดวยคณะกรรรมการบริษัท พ.ศ.
พ 2552”****
เพื่อใชเป
เ นแนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านขของคณะกรรมมการบริ ษั ท ป ระกอบด ว ย คํ า นิ ย ามที่ เกี่ ย วข อ ง องค ป ระะกอบและหลักเกณฑ
ก
ข อง
คณะกรรมกการบริษัท คุณสมบั
ส ติของกรรมมการบริษัท วาระการดํารงตํตําแหนงและกาารพนจากตําแหหนง อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบบของคณะกรรมมการบริษัท แลละการประชุมคณะกรรมการบบริษัทและการออกเสียง
ไ จัดใหมีกฎบัตรคณะกรรมกา
ต
ารตรวจสอบ**** กฎบัตรคณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
คณะกรรรมการบริษัทได
สรรหา*** และกฎบั
แ
ตรคณ
ณะกรรมการกํกํ า หนดค า ตอบบแทน***
เพื่ อ ใช เป น แนนวทางการดํ าเนิ
เ น งานของ
คณะกรรมการยอยดังกลาวด
ว วย
คณะกรรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิ
า
เทศกรรมการใหมทุกคน
ก เพื่อใหกรรรมการใหมรับทราบความ
บ
คาดหวังที่บริิษัทฯ มีตอบททบาท หนาที่ คววามรับผิดชอบบของกรรมการ นโยบายและแแนวปฏิบัติในกาารกํากับดูแล
กิจการของบบริษัทฯ ตลอดจนสรางความมรู ความเขาใจจในธุรกิจและกการดําเนินงานนรวมถึงการเยี่ยมชมหนวย
ปฏิบัติการดานตางๆ ของบบริษัทฯ เพื่อเตรีรยมความพรอมในการปฏิ
ม
บัติหน
ห าที่ของกรรมมการ
คณะกรรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางความมรูและมุมมองใใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนทัทั้งในดานการ
กํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม
ต
ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหหมๆ ฯลฯ โดยสสนับสนุนใหกรรรมการทุกคน
ษ
กสูตรทีที่เปนประโยชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสสมาคมสงเสริมสสถาบันกรรมกาารบริษัทไทย
เขารับการสััมมนาและศึกษาในหลั
และสถาบันที
น ่มีชื่อเสียงอื่นๆ
น เพื่อสนับสนนุนการปฏิบัติหน
ห าที่อยางมีประสิ
ป ทธิภาพขอองกรรมการ รววมถึงการจัด
สัมมนารวมกับฝายบริหารรเพื่อถายทอดคความรูทางดานเทคโนโลยี
น
ในดดานตางๆ ที่เกี่ยยวของโดยตรงกกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
คณะกรรรมการบริษัทกําหนดใหมีการรประชุมรวมกันระหว
น างกรรมกการอิสระและกรรมการที่ไมใชผูบริหารเปน
ประจําอยางน
ง อยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหมีโอกกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดดงขอคิดเห็นเกีกี่ยวกับการบริหารจั
ห ดการใน
เรื่องที่สนใจออยางอิสระ แลละเลขานุการบบริษัททํารายงานนสรุปใหกรรมกการทุกคนไดทรราบ

*** ดูรายละเอีอียดในเวบไซต : www.banpu.coom
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คณะกรรรมการบริษัทกําหนดใหมีการรทํา Board Reetreat อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหกรรมการทุกคนมี
ก โอกาส
นําเสนอประะเด็นตางๆ ที่นาสนใจ และรวมกันแสดงควาามคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ซึ่งจะเปนประโโยชนตอการ
ทํางานรวมกักันของคณะกรรรมการบริษัท รวมถึ
ร งประโยชนนสําหรับแนวททางการบริหารจัจัดการของฝายบริหารดวย
คณะกรรรมการบริษัทกํกาหนดใหมีการประเมิ
า
นผลกการปฏิบัติงานขของคณะกรรมมการบริษัทเปนประจํ
น
าทุกป
รวมทั้งการปประเมินความเปปนอิสระของกรรรมการ โดยยมอบใหเปนหนาที่ของคณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและ
สรรหา
(2) คณะกรรมกการตรวจสอบบ ประกอบดวย
1. นายสมมเกียรติ เจริญ
ิ กุล
ประธานกกรรมการ
2. นายมนนตรี
มงงคลสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอโนนทัย
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
คณะกรรรมการตรวจสอบมีวาระการดดํารงตําแหนงคราวละ
ค
3 ป นับตั
บ ้งแต เดือนเมมษายน 2553 และจะสิ
แ
้นสุด
วาระการดํารงตําแหนงในวัวันประชุมสามัญผู
ญ ถือหุนประจํจําป 2556
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบ
คณะกรรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบบทานรายการดดานการเงินของงบริษัทฯ สออบทานความ
เพียงพอของงระบบการควบบคุมภายใน แลละระบบการบริหารความเสี
ห
่ยง การปฏิบัติตาามกฎหมาย กฎฎเกณฑ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดทํ
ด ารายงาน หรื
ห อใหความเห็นต
น อคณะกรรมมการบริษัท เพือ่ออนุมัติ หรือเพืพื่อเสนอตอที่
ณี ดังนี้
ประชุมผูถือหุหน แลวแตกรณ
1. สอบทาานใหบริษัทฯ มีการรายงานทาางการเงินอยางถู
ง กตองและเพียงพอ
2. สอบทาานใหบริษัทฯ มีระบบการควบบคุมภายใน (Internal Conttrol) และการตตรวจสอบภายใใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความมเปนอิสระของหหนวยงานตรวจจสอบภายใน
ตลอดจจนใหความเห็นชอบในการพิ
น
จารณาแตงตั้ง โยกย
โ าย เลิกจางหั
า วหนาหนวยยงานตรวจสอบบภายใน
3. สอบทาานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎฎหมายวาดวยหหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพพยฯ ขอกําหนนดของตลาด
หลักทรัรัพยฯ และกฎหหมายที่เกี่ยวของกั
ง บธุรกิจของบบริษัทฯ
4. พิจารณ
ณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ
ค ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสสอบบัญชีของบบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของ
า
บุคคลดังกลาว
รวมทั้งเข
เ ารวมประชุมกักบผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเข
ด
ารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ณารายการเกี่ยวโยงกั
ว นหรือรายยการที่อาจมีความขั
ว ดแยงทางงผลประโยชน ใใหเปนไปตามกกฎหมายและ
5. พิจารณ
ขอกําหนดของตลาดห
ห
หลักทรัพย ทังนี
ง้ ้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกล
ก าวสมเหตุสมมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัษทั ฯ
6. จัดทํารายงานของคณ
ณะกรรมการตรววจสอบโดยเปดเผยไว
ด
ในรายงาานประจําปของงบริษัทฯ
ซึ่งรายงาน
ณะกรรมการตรววจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดั
อ งตอไปนี้
ดังกลาวตองลงนามโดดยประธานคณ
ว บความถูกตอง
อ ครบถวน เปปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางงการเงินของบริริษัทฯ
6.1. ความเห็นเกี่ยวกั
ว บความเพียงพอของระบบค
ง
ควบคุมภายในขของบริษัทฯ
6.2. ความเห็นเกี่ยวกั
ว บการปฏิบัติตามกฎหมายววาดวยหลักทรัพย
พ และตลาดหลลักทรัพย ขอกํ
อ าหนดของ
6.3. ความเห็นเกี่ยวกั
ตลาดหลักทรัพย
พ หรือกฎหมาายที่เกี่ยวของกัับธุรกิจของบริษัษทฯ
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7.

8.

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

6.4. ความเห็นเกี่ยวกั
ว บความเหมาาะสมของผูสอบบบัญชี
ว บรายการทีอาจมี
อ่
ความขัดแย
แ งทางผลประโยชน
6.5. ความเห็นเกี่ยวกั
ว
มของคคณะกรรมการตตรวจสอบแต
6.6. จํานวนการประะชุมคณะกรรมมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุ
ละทาน
า
ตร
6.7. ความเห็นหรือขขอสังเกตโดยรววมที่คณะกรรมมการตรวจสอบไดรับจากการปปฏิบัติหนาที่ตามกฎบั
(Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนแลละผูลงทุนทั่วไปปควรทราบ ภาายใตขอบเขตหหนาที่และความมรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาายจากคณะกรรรมการบริษัท
ก
เรืื่องที่ไดรับแจงจากผู
ง
สอบบัญชี
ญ ของบริษัทฯ ในกรณีพบบพฤติการณอนควรสงสั
ัน
ยวา
ดําเนินการตรวจสอบเ
กรรมกาารบริษัท ผูจัดการ
ด หรือบุคคลซึ
ค ่งรับผิดชอบบในการดําเนินงานของบริ
ง
ษัทฯ ไดกระทําคววามผิดตามที่
กําหนดดไวในพระราชบับัญญัติหลักทรััพยและตลาดหหลักทรัพย 2535 แกไขเพพิ่มเติมโดยพระะราชบัญญัติ
หลักทรัรัพยและตลาดหหลักทรัพย (ฉบับับที่ 4) 2551 และรายงานผลลการตรวจสอบบในเบื้องตนใหแก
แ สํานักงาน
คณะกรรรมการกํากับหลั
ห กทรัพยและตตลาดหลักทรัพย และผูสอบบบัญชีทราบภายยในสามสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับแจจงจากผูสอบบััญชี
สอบทาานและติดตามกการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอย
ญ างตอเนื่องจจากคณะกรรมการบริหารควาามเสี่ยงของ
ฝายบริรหาร และสอบบทานการทําธุรกรรมอนุ
ก
พันธทางการเงิน รวมถึงการทํา CCommodity Hedging กับ
ญ ่อใหเกิดคววามเชื่อมโยงกับการควบคุ
บ
มภายใน
ภ
คูสัญญาเพื
พิจารณ
ณาใหความเห็นเกี
น ่ยวกับแผนงาานและผลการปปฏิบัติงาน งบประมาณแล
ง
ละอัตรากําลังของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
ย ละ 1 ครั้ง
ทบทวนน กฎบัตรคณะกกรรมการตรวจสอบอยางนอยป
จัดทํารายงานการปฏิบับติงานเสนอคณ
ณะกรรมการบริริษัท อยางนอยป
ย ละ 1 ครั้ง
า
ารวม
ในการปปฏิบัติตามขอบบเขตอํานาจหนนาที่ ใหคณะกรรรมการตรวจสออบเชิญฝายจัดกการหรือหัวหนางานเข
ประชุมเพื่อชี้แจงหรือให
ใ สงเอกสารทีเกี
เ่ ่ยวของได
า จายของ
คณะกรรรมการตรวจสอบสามารถรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอิสระตามความเหหมาะสมดวยคาใช
บริษัทฯ ตามขอบเขตงงานที่รับผิดชอบบ
สอบทาานและอนุมัติกฎบั
ฎ ตรของสํานัักงานตรวจสอบบภายใน
ปฏิบัติการอื
ก ่นใดตามทีที่คณะกรรมการรบริษัท มอบหมมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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(3) คณะกรรมกการบรรษัทภิบาลและสรรห
บ
หา ประกอบดวย
1.
นายกอปร
กฤตยากีรณ
ปรระธานกรรมการร
กันทาธรรม
กรรมการ
2.
นายสวัสดิภาพพ
นายอโนทัย
เตชะมนนตรีกุล กรรมการ
3.
วองกุศลกิ
ลจ
กรรมการ
นายวีระเจตน
4.
หมายเหตุ : - นายสุนทร วองกุ
อ ศลกิจ ไดลาออกจากการเป
า
นกรรมการบริ
น
ษัท และกรรมการบรรรษัทภิบาลและสรรรหาตั้งแตวันที่
1 มิถุนายน 25553
- นายวีระเจตน วองกุศลกิจ ไดดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการบ
บรรษัทภิบาล จากคณะกรรมการบบริษัท เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2553

คณะกรรรมการบรรษัทภิ
ท บาลและสรรหามีวาระการดํดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับบตั้งแตเดือนเมษายน 2554
และจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในวันประชุ
น มสามัญผู
ญ ถือหุนประจําป
า 2556
บ
หนาที่และความรับผิดชอบบของคณะกรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ตามกฎฎบัตรคณะกรรมมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บ
า คณะกรรมกาารบรรษัทภิบาลลและสรรหามีหน
ห าที่หลัก 2
ดาน คือ การพิจารณานโยยบายและแนวททางปฏิบัติในเรื่ืองการกํากับดูดแลกิจการที่ดดีีและจริยธรรม ทางธุรกิจ
ห าที่สรรหา
พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบบายและหลักปฏิบัติในกรอบขของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน
ก คคลเขาดํารงตําแหนงกรรรมการบริษัท ประธานเจ
ป
าหนนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหาร
ห ติดตาม
และคัดเลือกบุ
แผนสืบทอดดตําแหนงเพื่อสรรหาบุ
อ
คคลทีที่เหมาะสมสําหรั
า บการดํารงงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั
( ้งแตระดับ
ผูอํานวยกาารสายขึ้นไป) และรายงานต
แ
อ
อคณะกรรมกา
ารบริษัท เพื่ออนุ
อ มัติ หรือเพื่ออเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
แลวแตกรณี
ณี ดังนี้
1. พิจารณ
ณาทบทวนความมเหมาะสมและะความเพียงพออของนโยบายแและแนวปฏิบัตดิดานบรรษัทภิบาล
บ
จริยธรรรมทางธุรกิจ และปรั
แ
บปรุงนโยยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสสมทันสมัยอยาางตอเนื่อง
2. ติดตามมกํากับดูแลการรปฏิบัติตามนโยยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริ
จ ยธรรมทางธุรรกิจ ของกรรรมการบริษัท
และพนันักงาน ใหสอดคล
อ องกับนโยยบายและแนวปปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกกําหนด พรอมทั
อ ้งจัดใหมี
ระบบงานรับขอรองเรียนจากผู
ย
มีสวนได
น สวนเสีย ในนกรณีเกี่ยวกับบรรษั
บ ทภิบาลและจริยธรรมทาางธุรกิจ
ณาทบทวนโครงงสรางและองคประกอบของคณ
ป
ณะกรรมการบริริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
3. พิจารณ
กรรมกาารบริษัท ประะธานเจาหนาที่บริ
บ หารและเจาหน
ห าที่บริหารขอองบริษัท พรออมทั้งติดตามกาารทําแผนสืบ
ทอดตําแหน
า งผูบริหารรระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไปป)
4. สรรหาแและคัดเลือกบุคคลเข
ค าดํารงตําแหนงกรรมกาารบริษัท และะประธานเจาหนนาที่บริหาร เมื
เ ่อครบวาระ
หรือมีตํตาํ แหนงวางลง หรือตําแหนงผูบ ริหารอื่นตามมที่คณะกรรมการบริษัทมอบหหมาย
5. เสนอแนนะวิธีการประเมิมินผลการทํางาานของกรรมกาารบริษัทและคณ
ณะกรรมการบริริษัท ตอคณ
ณะกรรมการ
บริษัท พร
พ อมทั้งรวมในนการประเมินผล และติดตามมผลการแกไขปรับปรุงตามผลกการประเมิน
6. ทบทวนนและเสนอขอแก
แ ไข ขอบเขต หน
ห าที่ และควาามรับผิดชอบขอองคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ใหสอดคลองกับภาวกการณ
ณะกรรมการบริริษัท อยางนอยป
ย ละ 1 ครั้ง
7. จัดทํารายงานการปฏิบับติงานเสนอคณ
หิ าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบ
ค
บริษัท มอบหมาาย
8. ปฏิบัตหน
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เพื่อใหการปฏิ
ก
บัติงานตตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแและสรรหาเปนไไปอยางมีประสิสิทธิภาพ ให
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนิ
า นการดังนี้
1. ในการปปฏิบัติตามขอบบเขตอํานาจหนนาที่ ใหคณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและสรรรหา เชิญฝายจัดการหรือ
หัวหนางานเข
า
ารวมปรระชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสสารที่เกี่ยวของไได
2. คณะกกรรมการบรรษัทภิ
ท บาลและสรรรหา อาจจางที
ง ่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ได โดยยบริษัทเปนผูรบผิ
บั ดชอบคาใชจจายดังกลาว
(4) คณะกรรมกการกําหนดคาตอบแทน
า
ปรระกอบดวย
1. นายรัตน
พาานิชพันธ
ประธานกกรรมการ
ฑูรย
วองกุ
อ ศลกิจ
กรรมการ
2. นายวิฑู
3. นายมนนตรี
มงงคลสวัสดิ์
กรรมการ
ต
วาระะการดํารงตําแหหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน 2553
2 และจะ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมี
ม ญผูถือหุนประจํ
น
าป 25556
สิ้นสุดวาระกการดํารงตําแหนงในวันประชุมสามั
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมี
ต
หนาที่เสนอแนะควาามเห็นเกี่ยวกับการบริ
บ
หารผลตตอบแทนตางๆ
ตอ
ม ถือหุน แลวแต
แ กรณี ดังนี้
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนนุมัติหรือเพื่อเสสนอตอที่ประชุมผู
กี ายคาตอบบแทนและผลปรระโยชนอื่นใด ใหแกคณะกรรรมการบริษัท
1. เสนอแนนวทางจายผลตตอบแทน วิธการจ
และคณ
ณะกรรมการยอยคณะต
อ
างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
2. พิจารณ
ณาเสนอแนะกาารกําหนดคาตออบแทนและผลปประโยชนอื่นใดด โดยคํานึงถึงงหนาที่และควาามรับผิดชอบ
ของประะธานเจาหนาที่บริหาร ตลออดจนพิจารณาหลักเกณฑและะประเมินผลกาารปฏิบัติงาน เพื่อกําหนด
ผลตอบบแทนการปฏิบัติงานประจําป
3. พิจารณ
ณาทบทวนโครงงสราง หลักเกณ
ณฑตางๆ เกี่ยวกั
ว บคาตอบแททนตามขอ 1 แและ ขอ 2 ใหเหมาะสมกั
เ
บ
หนาที่ ความรั
ค บผิดชอบ ผลการดําเนินนงานของบริษัษทั ฯ และใหสอดคลองกับภาวะตลาดดวย
4. พิจารณ
ณางบประมาณใในภาพรวม เกีกี่ยวกับการขึ้นเงินิ เดือน และเเงินรางวัลประจํจําป ตลอดจนผลประโยชน
อื่นใดของพนักงานบริษัท
แ ไข ขอบเขต หนาที่ และคววามรับผิดชอบขของคณะกรรมกการกําหนดคาตอบแทน
ต
ให
5. ทบทวนนและเสนอขอแก
สอดคลลองกับภาวการรณ
6. จัดทํารายงานการปฏิบับติงานเสนอคณ
ณะกรรมการบริริษัทอยางนอยปล ะ 1 ครั้ง
หิ าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบบริษัทมอบหมายย
7. ปฏิบัตหน
ให
เพื่อใหการปปฏิบัติงานตามหหนาที่ของคณะะกรรมการกําหนนดคาตอบแทนนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนดํ
ต
าเนินการดั
น งนี้
1. ในการปปฏิบัติตามขอบบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกกรรมการกําหนนดคาตอบแทนเเชิญฝายจัดการหรือหัวหนา
งานเขาร
า วมประชุมเพือชี
อ่ ้แจง หรือใหหสงเอกสารที่เกี่ยวของได
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2. คณะกรรรมการกําหนดดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาาหรือใชจายอื่นใดที
น ่เกี่ยวกับกการปฏิบัติหนาที่ได
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชออบคาใชจายดังกล
ง าว
ป
วย
(5) ผูบริหาร* ประกอบด
1. นายชนินินท
วองกุ
อ ศลกิจ
2. นายระวิวิ
คออศิริ**
3. นางสมฤดี
ชัยมงคล
ย
วัฒนานุ
ฒ ชิต
4. นายสถิถิตพงษ
5. นายอัครพงษ
ค
ไททยานนท
6. นางอุดมลักษณ โออฬาร

โดย

ประธานเจาหน
า าที่บริหาร
ประธานเจาหน
า าที่ปฏิบัติการ
ผูชวยประธาานเจาหนาที่บริหาร – การเงิน
ผูชวยประธาานเจาหนาที่บริหาร - บริหารแและพัฒนาองคกร
ผูอํานวยการรสายอาวุโส – แผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิ
รจ
ผูอํานวยการรสายอาวุโส – องคกรสัมพันธ

หมายเหตุ:
* ผูบริหาร 4 อันดับแรกรองลลงมาจากประธานนเจาหนาที่บริหารร เปนไปตามโคครงสรางองคกรขอองบริษัทที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 1
มกราคม 25522 ประกอบดวยผูที่ไดรับการแตงตัั้งใหทําหนาที่บริหารจั
ห ดการ หนวยธธุรกิจถานหิน หนวยธุรกิจไฟฟา การเงิ
ก น บริหาร
และพัฒนาองคกร แผนงานองคคกรและพัฒนาธุรกิ
ร จ และองคกรสัสัมพันธ
** นายระวิ คอศิ
ค ริ ครบวาระเกกษียณอายุวันที่ 31
3 ธันวาคม 25553 บริษัทฯ อยูในระหว
น างดําเนินกการสรรหา บริษัทฯ ไดแตงตั้งให
นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต ทํทาหนาที่รักษาการรในตําแหนงประธธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ และคคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติให
แตงตั้งนายสมมยศ รุจิรวัฒน ทําหน
า าที่ประธานเจจาหนาที่ปฏิบัติการตั
า ้งแตวันที่ 21 มกราคม
ม
2554 เปปนตนไป

อํานาจหนาที่ของประธานเเจาหนาที่บริหาร
า
1. การปรับปรุ
บ งแผนการปปฏิบัติการ 1 ป อนุมัติไดในววงเงินไมเกินรอยละ
อ
5 ของงบบดําเนินการรวมที่ไดรับการ
อนุมัตแล
แิ ว
2. การอนุมัติการใชเงินลงทุ
ล นเกินงบลงททุนโครงการที่ไดดรับอนุมัติไวรวมไม
ว เกินรอยละ 10 และอนุนมัติการใชงบ
ย 10
ลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการรรวมไมเกินรอยละ
3. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหมที่ไมได
ไ ตั้งงบประมาาณไว อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาททตอรายการ
่ ้นเนื่องจากกการปรับปรุงอัตราส
ต วนเปดหนนาดินตอถานหิน (Stripping
4. การอนุมัติงบดําเนินการโดยรวมที่เพิมขึ
S อนุมัติไดในวงเงิ
ใ
นไมเกิน 500 ลานบาทท
Ratio S/R)
5. การลงททุนในโครงการทีที่มีมูลคารวมของโครงการในววงเงิน 600 ลานบาท
น
6. กลั่นกรรองและนําเสนอองบประมาณปปรับเงินเดือนปรระจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่
สําคัญของพนั
ข
กงาน
7. พิจารณ
ณาและอนุมัติการเข
า าทําสัญญาซื
ญ ้อ สัญญาเชชา หรือสัญญาบบริการ ดังนี้
7.1. การทําสัญญาบริ
ญ การเปดหน
ห าดิน ขุดขนถถานหิน ระยะเววลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมมเกิน 4,000
ลานบาท
7.2. การทําสัญญาขนส
ญ
งถานหินทางบกระยะเ
น
เวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 4,000 ลานบาท
น
ญ การขนสงระยะเวลาไม
ง
เกิน 5 ป และมูลค
ล าไมเกิน 2,4000 ลานบาท
7.3. การทําสัญญาบริ
ญ ดซื้อ จัดจาง บริการ เชชา/เชาซื้อ ระยะะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไม
ไ เกิน 1,600
7.4. การทําสัญญาจั
ลานบาท
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

7.5. การอนุมัติการทําสัญญาซือขายถ
อ้
านหิน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูมูลคาไมเกินกวา 150 ลาน
เหรียญสหรัฐ
การขายยสินทรัพยถาวรประเภทที่ดินและส
แ วนปรับปรุงที่ดินราคาตลลาด ณ วันที่ขายอนุมัติไดไม
ไ เกิน 300
ลานบาาท
การขายยสินทรัพยถาวรประเภทอาคาารและสิ่งปลูกสร
ส าง ราคาตลาด ณ วันที่ขายย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลาน
บาท
น
งสุดที่กําหนดไว
า
ในงบปประมาณหรือทีประมาณการป
ป่
ประจําปไว อนุนุมัติไดไมเกิน
การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสู
1,000 ลลานบาทในเวลลา 1 ป
การทําสัสญญาหลัก ซึ่งมีมูลคาของสัสัญญาไมเกิน 300
3 ลานบาท (เชน สัญญาการซื้อเครื่องจัักร สําหรับ
ธุรกิจถานหิ
า น และธุรกิจไฟฟา)
การจัดซื้อที่ดินหรือทรัรัพยสินเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลคาของททรัพยสินไมเกิน 300 ลานบาาท และไมได
ตั้งงบปประมาณไว
กําหนดดและทบทวนอํานาจอนุ
า
มัติทมอบให
มี่
ระดับผูชชวยประธานเจาหน
า าที่บริหารลลงไป

ห าที่บริหาร แและใหมีการปรระเมินผลการ
คณะกรรมการบริษัทกําหนนดเปาหมายการปฏิบัติงานขอองประธานเจาหน
า าที่บริหารเปปนประจําทุกป ประธานเจาหน
ห าที่บริหารประเมินผลการปฏิฏิบัติงานของ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหน
ห
บสูงลงไไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายยและหลักเกณฑฑในการประเมิมินที่เชื่อมโยง
เจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดั
กับแผนกลยุยุทธและแผนงาานประจําป เพือพิ
อ่ จารณากําหนดค
ห าตอบแทนนและมาตรการรจูงใจที่เหมาะสสม
(6) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมกการอิสระมีจํานวนร
น อยละ 50
5 ของคณะกรรรมการบริษทั ประกอบดววย
นายเกริริกไกร
จีระแพทย
กรรมการอิสระะ
นายมนนตรี
มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระะ
นายกออปร
กฤตยากีรณ
กรรมการอิสระะ
นายสมมเกียรติ
เจริญกุล
กรรมการอิสระะ
นายรัตน
พานิชพันธ
กรรมการอิสระะ
เตชะมนตรีกุล
กรรมการอิสระะ
นายอโนนทัย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไไว เทากับขอกําหนดของ คณ
ณะกรรมการ
ท พยและตลาดดหลักทรัพย แลละ ตลาดหลักทรั
ท พยแหงประเททศไทย ตามปรระกาศคณะกรรรมการกํากับ
กํากับหลักทรั
ตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวั
ล นที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องคุณสมบัติติของกรรมการอิิสระ กลาวคือ “กรรมการ
อิสระ” หมาายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดัดงนี้
1. ถือหุนไม
ไ เกินรอยละหหนึ่งของจํานวนนหุนที่มีสิทธิออกเสี
อ ยงทั้งหมดดของผูขออนุญ
ญาต บริษัทใหญ
ญ บริษัทยอย
บริษัทรรวม ผูถือหุนราายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุ มของผูขออนนุญาต ทั้ งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผู ที่
เกี่ยวของของกรรมกา
อ
รอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรื
ห อเคยเปนกรรมการที่มีสวนรรวมบริหารงานน ลูกจาง พนักงาน
ง ที่ปรึกษาทีที่ไดเงินเดือนปรระจํา หรือผูมี
อํานาจจควบคุมของผูขออนุ
ข ญาต บริษัทใหญ บริษัทย
ท อย บริษัทรวม
ว บริษัทยอยลลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

ใหญ หรื
ห อของผูมีอํานาจควบคุ
น
มขอองผูขออนุญาตต เวนแตจะไดพนจากการมีลลักษณะดังกลาวมาแล
า
วไม
นอยกววาสองปกอนวันที
น ่ยื่นคําขออนุนุญาตตอสํานักงาน
ก
ทั้งนี้ ลักษณะตองหาามดังกลาวไมรวมถึ
ร งกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปปนขาราชการ หรื
ห อที่ปรึกษา ของส
ข วนราชกาารซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรืรือผูมีอํานาจ
ม ขออนุญาต
ควบคุมของผู
ไมเปนบุบคคลที่มีความมสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบี
โ
บียนตามกฎหมมาย ในลักษณ
ณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง
อ และบุตร รววมทั้งคูสมรสขอองบุตร ของผูบริิหาร ผูถือหุนรรายใหญ ผูมีอานาจควบคุ
ํา
ม
หรือบุคคลที
ค ่จะไดรับการเสนอให
ก
เปนผู
น บริหารหรือผูมีอํานาจควบคุคุมของผูขออนุญ
ญาตหรือบริษทย
ทั อย
ไมมีหรือเคยมีความสััมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต
ญ บริษัทใหญ
ญ บริษัทยอย บบริษัทรวม ผูถือหุ
อ นรายใหญ
ม
ขออนุญาต
ญ ในลักษณ
ณะที่อาจเปนกาารขัดขวางการใใชวิจารณญาณ
ณอยางอิสระ
หรือผูมีมีอํานาจควบคุมของผู
ของตนน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถืถ ือหุนที่มีนัย หรืรือผูมีอํานาจคววบคุมของผูที่มมีีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ผูขออนุนุญาต บริษัทใหหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
ญหรือผูมีอํานาาจควบคุมของผผูขออนุญาต
เวนแตจะได
จ พนจากกาารมีลักษณะดังกล
ง าวมาแลวไมมนอยกวาสองปปกอนวันที่ยื่นคคําขออนุญาตตตอสํานักงาน
ความสัสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทาางการคาที่กระะทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหหเชาอสังหาริมทรั
ม พย รายการเกี่ยวกับสินทรั
ท พยหรือบริกาาร หรือการใหหรื
ห อรับความ
ห อใหกูยืม ค้ําประกัน การใหหสินทรัพยเปนนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
ชวยเหลืือทางการเงิน ดวยการรับหรื
พฤติการณ
า อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุนุญาตหรือคูสัญญามี
ญ ภาระหนีนี้ ที่ตองชําระตออี
อ กฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละสามของสิ
อ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุ
ว ทธิของผูขออนุ
ข ญาตหรือตั
อ ้งแตยี่สิบลานนบาทขึ้นไป แลลวแตจํานวน
ใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ กาารคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหหเปนไปตามวิธีธีการคํานวณมูลคาของรายกาารที่เกี่ยวโยง
ณฑในการทํา รรายการที่ เกี่ยวโยงกั
ว น โดย
กันตามมประกาศคณะะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ นวาดว ยหลักเกณ
อนุโลมม แตในการพิจารณาภาระห
จ
นี้ดังกลาว ใหหนับรวมภาระ หนี้ที่ เกิดขึ้นในนระหวางหนึ่งปกอนวันที่ มี
ความสัสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกั
ย น
ไมเปนหรื
ห อเคยเปนผูสอบบั
ส ญชีของผูผูขออนุญาต บริริษัทใหญ บริษัษัทยอย บริษัทรรวม ผูถือหุนรายยใหญ หรือผู
มีอํานาาจควบคุมของงผูขออนุญาต และไมเปนผูถืถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบ คุม หรือหุนสวนของสํ
ว
านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบั
ส ญชีของผูผูขออนุญาต บริษิ ัทใหญ บริษัษัทยอย บริษัทรรวม ผูถือหุนรายยใหญ หรือผู
ว นอยกวา
มีอํานาาจควบคุมของผผูขออนุญาตสัังกัดอยู เวนแตตจะไดพนจากกการมีลักษณะดดังกลาวมาแลวไม
สองปกกอนวันที่ยื่นคําขออนุ
ข ญาตตอสํานักงาน
ไมเปนหรื
ห อเคยเปนผูให
ใ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึ
ร งการใหบริิการเปนที่ปรึกกษากฎหมายหหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคคาบริการเกินกว
ก าสองลานบาาทตอปจากผูขออนุ
ข ญาต บริษษัทใหญ บริษัทย
ท อย บริษัท
ข ญาต แลละไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอานาจควบคุ
ํา
ม
รวม ผูถืถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจจควบคุมของผูขออนุ
หรือหุนส
น วนของ ผูใหหบริการทางวิชาชี
ช พนั้นดวย เววนแตจะไดพนจากการมีลักษษณะดังกลาวมาาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ยื่นคํ
น าขออนุญาตตตอสํานักงาน
ก
่ไดรบการแต
บั
งตั้งขึ้นเพื
น ่อเปนตัวแทนนของกรรมการรของผูขออนุญ
ญาต ผูถือหุนรายยใหญ หรือผู
ไมเปนกรรมการที
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวขของกับผูถือหุนรายใหญ
น
ไมประกอบกิจการที่มีมีสภาพอยางเเดียวกันและเปปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจก ารของผูขออนุนุญาต หรือ
ก
่มีสววนร วมบริหารงาน ลู กจา ง
บริษัท ยยอย หรื อไม เปน หุนส วนที่ มีนันยในห างหุ นสสว น หรือเปนกรรมการที
พนักงาาน ที่ปรึกษาที่รัรับเงินเดือนประะจํา หรือถือหุนเกิ
น นรอยละหนึนึ่งของจํานวนหุหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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ของบริรษัทอื่น ซึ่งประะกอบกิจการทีที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปปนการแขงขันนที่มีนัยกับกิจการของผู
ก
ขอ
อนุญาตตหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทาให
ข
ญาต
ํ ไมสามารถถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของผูขออนุ
ไ
อ (1) ถึง (9) แลว กรรรมการอิสระ
ภายหลัลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรรมการอิสระที่มีมีลักษณะเปนไปตามข
อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมมการ ใหตัดสินใจในการดํ
น
าเนินกิจการของงผูขออนุญาต บริษัทใหญ
บริษัทยยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดั
า บเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
ญ หรือผูมีอํานาาจควบคุมของผผูขออนุญาต
โดยมีการตัดสินใจในรูรูปแบบขององคคคณะ (collecttive decision) ได
ว ่กําหนดใหหพิจารณาคุณสมบั
ส ติของกรรมมการอิสระของผูขออนุญาต
ความในนขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที
ในชวงสสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต
ญ อสํานักงาาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอสํานันกงานตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 25553 เปนตนไป
ณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตัั้งใหดํารงตําแหหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสั
ค
มพันธ
ในกรณี
ทางธุรกิจหรือการใหบริ
บ การทางวิชาชีชีพเกินมูลคาทีกํ่กาหนดตามขอ (4) หรือ ขอ (66) ใหผูขออนุญาตได
ญ รับการ
ผอนผันข
น อหามการมีหรื
ห อเคยมีความมสัมพันธทางธุธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็
ตอเมื่อผูผขออนุญาตไดดจัดใหมีความเหห็นคณะกรรมกการบริษัทที่แสดดงวาไดพิจารณ
ณาตามหลักในนมาตรา 89/7
แลววา การแตงตั้งบุคคลดั
ค งกลาวไมมมีผลกระทบตอการปฏิ
อ
บัติหนาที่และการใหหความเห็นที่เปนอิ
ป สระ และ
จัดใหมการเป
ี
ดเผยขอมู
อ ลตอไปนี้ ในนหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในนวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมกาารอิสระดวย
ร จหรือการใหบริการทางวิชาชี
า พ ที่ทําใหบุคคคลดังกลาวมีคุคณสมบัติไม
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิ
เปนไปตามหลัักเกณฑที่กําหนนด
ค อแตงตั้งใหหบุคคลดังกลาวเป
า นกรรมการรอิสระ
ข. เหตุผลและควาามจําเปนที่ยังคงหรื
ค. ความเห็ น ของงคณะกรรมกาารของผู ข ออนุนุ ญ าตในการเสสนอให มี ก ารแแต ง ตั้ ง บุ ค คลดัดั ง กล า วเป น
กรรมการอิสระะ
เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ ขอ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลทีที่ไดรับมอบหมาายจากสํานัก
ห อผูใหบริการททางวิชาชีพ ใหหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานนการสอบบัญชี หรือรายงานกการใหบริการ
งานสอบบัญชี หรื
ว กรณี) ในนาามของนิติบุคคลนั้น
ทาางวิชาชีพ (แลวแต
(77) เลขานุการบบริษัท
คณะกรรรมการบริษัทได
ไ แตงตั้ง นางบบุญศิริ จารุศิริ ทําหนาที่เลขาานุการบริษัท โโดยใหมีอํานาจจหนาที่ตามที่
กําหนดไวในพระราชบั
น
ญญัติหลักทรัพยและตลาดหลั
ล
กทรั
ท พย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติติม (ฉบับที่ 4)) พ.ศ. 2551
เพื่อรับผิดชออบการจัดประชชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุหน รวมถึงชชวยดูแลใหมีการปฏิ
า บัติตาม
มติดังกลาว ดูแลและใหคํคาํ แนะนําแกคณะกรรมการเกี
ณ
ยวกั
่ บกฎเกณฑ
ฑตางๆ ที่ตองปฏิบัติ การจััดทําและเก็บ
รักษาทะเบียนกรรมการ
ย
หนังสือนัดปรระชุมคณะกรรมมการ รายงงานการประชุมมคณะกรรมการรและรายงาน
ประจําปของงบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการปรระชุมผูถือหุน รายงานการมีมีสวนไดเสียที่
รายงานโดยกรรมการหรือผูบ ริหาร และดําเนิ
า นการอื่นๆ ตามที
ต ่คณะกรรรมการกํากับตลลาดทุนประกาศศกําหนด
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8.2 การสรรรหากรรมการรและผูบริหารร
คณ
ณะกรรมการบรรรษัทภิบาลและะสรรหา
เ นผูทําหนาทีสรรหากรรมกา
เป
ส่
รทดแทนกรรมการที่ครบวาระะหรือทดแทน
ตําแหนนงที่วางลงดวยเเหตุอื่น ขั้นตอนนการดําเนินการรประกอบดวย
1. ทบทวนพิจารณาทบทวนนโครงสรางและะองคประกอบที
ที่เหมาะสมของงคณะกรรมการรบริษัททั้งคณะะ
เพื่อ
ง
มแข็งในภาพรวมให
ใ
กักบคณะกรรมกการบริษัท
เสริมสรางความเข
2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพ
พาะ คุณสมบััติของกรรมการรอิสระ และกําาหนดเพิ่มเติมหลั
ห กเกณฑใน
การสรรหาาและคัดเลือกเเพื่อใหตรงกับสถานการณและะความตองการรของบริษัทฯ แลละใหเปนไปตาามขอกําหนด
ของตลาดดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ง
เมื่อผานการพพิจารณาสรรหาาแลวคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาจะเสนนอตอคณะกรรมมการบริษัทเพือให
อ่ ความเห็นชอบ และเสนนอตอที่ประชุมสสามัญผูถือหุน เพื่อลงมติ
แตงตั้งเปนกรรมการบริ
น
ษัษทตอไป
สําหรั
า บการสรรหาาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหหนงผูบริหาร คณะกรรมการรบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดจัดใหมีการ
ติดตามมความคืบหนาแผนสื
แ บทอดตําแหน
า งที่ครอบคคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที
า ่บริหาร ประธานเจาหนาที
า ่ปฏิบัติการ
และผูบริ
บ หารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวาบริ
า ษัทฯ มีผูบริหิ ารที่มีความรูรู ความสามารรถ สามารถสืบททอดตําแหนงทีส่ ําคัญตอไป
ในอนาคต
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8.3 คาตอบบแทน
1. คาตอบแทนที
า
่เปนตัวเงิน สําหรั
ห บปสิ้นสุดวัันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ก) คาตอบแทนรวมที
า
ที่เปนตัวเงินของคณะกรรมกาารบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบํ
แ าเหน็จกรรรมการ เปนจํานวนเงิ
า
นรวม
ทังสิ
ง้ ้น 56,420,7749.99 บาท ราายละเอียดดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
1. นายเกริกไกรร จีระแพทย
ประธานกรรมมการ/ กรรมการรอิสระ
2 นายวิฑูรย วองกุ
2.
อ ศลกิจ
รองประธานกกรรมการ/
กรรมการกําหนดค
ห าตอบแทนน
3 นายรัตน พานินิชพันธ
3.
กรรมการอิสระ/ประธานกรรม
ร
มการ
กําหนดคาตออบแทน
4 นายมนตรี มงงคลสวัสดิ์
4.
กรรมการอิสระ
ร / กรรมการตรรวจสอบ/
กรรมการกําหนดค
ห าตอบแทนน
5 นายกอปร กฤฤตยากีรณ
5.
กรรมการอิสระ
ร / ประธานกรรรมการ
บรรษัทภิบาลลและสรรหา
6 นายสมเกียรติติ เจริญกุล
6.
กรรมการอิสระ/
ร
ประธานกรรมมการตรวจสอบ
7 นายอโนทัย เตชะมนตรี
7.
เ
กุล
กรรมการอิสระ/
ร กรรมการตรววจสอบ/
กรรมการบรรรษัทภิบาลและสสรรหา
8 นายสวัสดิภาพ
8.
า กันทาธรรม
กรรมการ/ กรรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
9 นายชนินท วองกุ
9.
อ ศลกิจ
กรรมการ
10. นายเมธี เอือ้ อภิ
อ ญญกุล
กรรมการ
11. นายองอาจ เอือือ้ อภิญญกุล
กรรมการ
12. นายวีระเจตนน วองกุศลกิจ
กรรมการ/ กรรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

เบี้ยประชุม (บบาท)
คณะะกรรมการ คณะะกรรมการ
บ ษัท
บริ
ตรรวจสอบ

คณ
ณะกรรมการ
บรรรษัทภิบาล
และสรรหา
แ

คคณะกรรมการ
กําหนด
คาตอบแทน

บําเหน็จ
กรรมการ
(บาท)

คาตอบแทนรรวม
(บาท)

1,365,000.00

-

-

-

4,489,959.84

5,854,9599.84

1,128,750.00

-

-

125,000.00

3,453,815.26

4,707,5655.26

1,050,000.00

-

-

162,500.00

3,453,815.26

4,666,3155.26

-

125,000.00

3,453,815.26

4,868,8155.26

-

3,453,815.26

4,666,3155.26

-

3,453,815.26

4,815,8155.26

1,050,000.00 2440,000.00

1,050,000.00

-

1,050,000.00 312,000.00

162,500.00
1

-

1,050,000.00 2440,000.00

125,000.00

-

3,453,815.26

4,868,8155.26

1,050,000.00

-

125,000.00
1

-

3,453,815.26

4,628,8155.26

600,000.00

-

-

-

3,453,815.26

4,053,8155.26

600,000.00

-

-

-

3,453,815.26

4,053,8155.26

600,000.00

-

-

-

3,453,815.26

4,053,8155.26

625,000.00

-

-

-

700,0000.00
51,938,8622.44

75,000.00

รวม

หมายเหตุ : - นายสุนทร วองกุ
ง ศลกิจ ดํารงตําแหนงรองประธาานกรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
า
ที่ไดดลาออกเมื่อวันที่ 1มิถุนายน
2553 ไดรับคาตอบแทนรวม 4,481,887.55 บาทท
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- บริษัทฯ มีมติแต
แ งตั้งนายวิฑูรย วองกุศลกิจ เปนรองประธานกรร
น
รมการ โดยมีผลนันับตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2553
- นายวีระเจตน วองกุศลกิจ ไดรบแต
บั งตั้งจากคณะะกรรมการบริษัทให
ใ เปนกรรมการ เมื่อ 1 มิถุนายน 22553

(ข) คาตอบแทนที
า
่เปนตั
น วเงินของผูบริ
บ หารของบริษัทฯ ในรูปของเงิงินเดือนและโบนัส
หนวย
ว : บาท

จํานวนราาย

เงินเดือนรววม

6

โบนัสรวม

6

ป 2553
47,9114,440.00

จํานวนราย

50,1773,340.00

6

44,122,2000.00

6

39,125,7200.00

98,0887,780.00

รวม

ป 25552

83,247,9200.00

หมายเหตุ:
- ป 2552 ผูบริหาร 6 คน ได
ไ แก นายชนินท วองกุศลกิจ นายยระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นนายสถิตพงษ วัฒนานุ
ฒ ชิต
นายอัครพงษ
ร ไทยานนท และนางอุดมลักษณ
ษ โอฬาร
- ป 2553 ผูบริหาร 6 คน ได
ไ แก นายชนินท วองกุศลกิจ นายยระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นนายสถิตพงษ วัฒนานุ
ฒ ชิต
นายอัครพงษ
ร ไทยานนท และนางอุดมลักษณ
ษ โอฬาร

(2) คาตอบแทนอื
า
่น
2.1 เงินสมทบกอองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดสมทบเงิ
ส
นเขากอองทุนสํารองเลี้ยงชี
ย พใหแกผูบริหิ ารของบริษัทฯ
ท ดังนี้
(หนวย: บาท)
จํจานวนราย
ป 2553
จํานวนรายย
เงินสมทบบกองทุนสํารองงเลี้ยงชีพ

6

2,874,866.40

6

ป 25552
2,647,3332.00

หมายเหตุ:
- ป 2552 ผูบริหาร 6 คน ได
ไ แก นายชนินท วองกุศลกิจ นายยระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นนายสถิตพงษ วัฒนานุ
ฒ ชิต
นายอัครพงษ
ร ไทยานนท และนางอุดมลักษณ
ษ โอฬาร
- ป 2553 ผูบริหาร 6 คน ได
ไ แก นายชนินท วองกุศลกิจ นายยระวิ คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล นนายสถิตพงษ วัฒนานุ
ฒ ชิต
นายอัครพงษ
ร ไทยานนท และนางอุดมลักษณ
ษ โอฬาร

หนา 92

กาารถือครองหุนของคณะกรรมกการบริษัท กรรรมการบริษัทฯ จะรายงานการรถือครองหลักททรัพยบริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน) ของตนนเอง และคูสมรส
ม รวมทั้งบุตรที
ต ่ยังไมบรรลุนินติ ิภาวะ ตอทีประชุ
ป่ มคณะกรรรมการบริษัทในนการประชุม
น้ รับการเลือกตั
ก ้งใหเปนกรรมมการบริษัทฯ หลังจากนั้นหากกรรมการ
ห
ครัรั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัษทฯ ทานนันได
บริริษัทฯ ทานใด รวมทั้งคูสมรสส และบุตรทีที่ยังไมบรรลุนติติ ภิ าวะ มีการทํทําธุรกรรมการซืซื้อขายหลักทรัพย
พ ของบริษัท
บานปู
า จํากัด (มมหาชน) กรรรมการทานนันก็
น้ จะรายงานการซื้อขายหลักทรั
ท พยนั้นตอทีป่ประชุมคณะกรรรมการบริษัท
ทุกครั
ก ้งในการประะชุมคณะกรรมมการบริษัทครั้งถัถดไป และกาารถือครองหุนของคณะกรรมก
ข
การบริษัทและผูผูบ ริหาร ณ
วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2553 เปนดัังนี้
ชื่อ - นามสกุล
30 ธ.ค. 2553
-

หุน สามัญ (หุน)
3 ธ.ค. 2552
30
-

เพิ่ม (ลด)
-

1. นายเกริกไกกร

จีระแแพทย

2. นายสุนทร

วองกกุศลกิจ*

-

1,798,196

-

3. นายมนตรี

มงคลลสวัสดิ์

-

-

-

4. นายสวัสดิภาพ
ภ

กันทาธรรม

6755,745

675,745

-

5. นายวิฑูรย

วองกกุศลกิจ

3,5900,911

3,590,911

-

6. นายกอปร

กฤตยากีรณ

-

-

-

7. นายสมเกียรติ
ย

เจริญกุ
ญ ล

-

-

-

8. นายรัตน

พานินชพันธ

-

-

-

9. นายอโนทัย

เตชะะมนตรีกุล

-

-

-

10. นายชนินท

วองกกุศลกิจ

1,5699,971

1,549,971

200,000

11. นายเมธี

เอื้ออภิ
อ ญญกุล

181,599

221,599

(40,000)

12. นายองอาจจ

เอื้ออภิ
อ ญญกุล

3955,225

420,225

(25,000)

13. นายวีระเจตน

วองกกุศลกิจ*

-

-

-

14. นายระวิ

คอศิริิ

-

-

-

15. นางสมฤดี

ชัยมงคล

2122,628

212,628

-

16. นายสถิตพงษ
พ

วัฒนานุ
น ชิต

-

-

-

17. นายอัครพงษ

ไทยาานนท

5,400
5

4,000

1,400
1

18. นางอุดมลัักษณ

โอฬาาร

11,000

11,000

-

หมมายเหตุ: - ขอมูลจากรายงานกาารถือครองหลักทรัรัพยของกรรมการรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

*

นาายสุนทร วองกุศลกิ
ศ จ ลาออกจาากการเปนกรรมกการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายยน 2553 และะที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2010 เมื่อวันที่ 26 พฤษษภาคม 2553 ไดมีมติแตงตั้งนายวีวีระเจตน วองกุศลกิ
ล จ เปน
กรรมมการบริษัท แทนน นายสุนทร วองกุกุศลกิจ โดยมีผลนันับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปนตนไป
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8.4 การกํากั
า บดูแลกิจกาาร
1. นโโยบายเกี่ยวกัับการกํากับดูแลกิ
แ จการ
คณะกรรรมการบริษัทยึดมั่นในหลักกาารบริหารจัดกาารที่มีระบบและะกระบวนการกํากับดูแลกิจกาารที่ดีเปน
จ ยสําคัญ โดยยกําหนดใหมีนโยบายบรรษัทภิภบาลและคูมอจริ
อื ยธรรมธุรกิจอย
จ างเปนลายยลักษณอักษรตัตัง้ แตป 2545
ปจจั
นโโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริ
จ ยธรรมธุรกิจฉบับที่ใชอยูปจจุ
จ บันเปนฉบับที่ 2 ซึ่งมีการรปรับปรุงในป 2548 และ
ปรระกาศใชในป 2549 โดยจัจัดทําเปนฉบับภาษาไทย
ภ
ภาาษาอังกฤษ และภาษาอิ
แ
นโดดนีเซีย ใหมความทั
คี
นสมัย
เหมาะสมกับสถาานการณ และคครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ
ส
้น บริ
บ ษัทฯ ไดแจกกจายนโยบายบบรรษัทภิบาล
า งและถือเปนนแนวปฏิบัติ และแจกใหแก
แลละคูมือจริยธรรมธุรกิจใหกรรมมการ ผูบริหาร และพนักงานทุทุกคน เพื่อใชอางอิ
บุคคลภายนอกที
ค
ทีส่ นใจ รวมทั้งเผผยแพรบนเว็บไซต
ไ ของบริษัทฯ ภายใตหัวขอ “บรรษัทภิบาาล”
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินถึงปรระสิทธิภาพในกการนํานโยบายยบรรษัทภิบาลไไปปฏิบัติในองคคกร โดยใช
ก
(Behavioral Factor) จากหนึ่งองคประกอบของ
ป
Keey Performannce Indicator (KPI) แบบบประเมินพฤติกรรม
วัฒนธรรมองค
ฒ
กรในส
ร วนของการยึดมั่นในความถูกตอง (Inteegrity) เปนตัวชี้วัด โดยผลกาารประเมินทั้งทีมี่มการจําแนก
ตาามระดับพนักงาานและจําแนกตตามสถานที่ปฏิบัติการอยูในเกกณฑที่นาพอใจจ
สําหรับในป 2553 บริษิ ัทฯ ไดจัดใหหมีแผนงานสงเสริ
เ มวัฒนธรรมมองคกรและทัศศนคติดานบรรษษัทภิบาล ซึ่ง
ง มสรางควาามรูความเขาใจจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามนโโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจจริยธรรมธุรกิจ โดยมีการ
มุงเสริ
สือสารไปยั
อ่
งพนักงานในทุ
ก
กระดัับขององคกรดวยกิ
ว จกรรมตางๆ
ง ดังตอไปนี้
1) จัดให
ด มีการอบรมมหลักการกํากับดู
บ แลกิจการทีดี่ดใี นหลักสูตรปฐฐมนิเทศพนักงาานใหมของบริษัษทฯอยาง
ตอเนื
อ ่อง
2) กาารจัดสัมมนาใหหกับผูบริหารในนระดับผูจัดการรสวนโดยวิทยากกรภายนอกทีม่มีีชื่อเสียง ในหััวขอหลักการ
กํากั
า บดูแลกิจการรที่ดีสําหรับผูบริิหาร
เพือเสริ
อ่ มสรางควาามเขาใจถึงบทบบาทหนาที่ของผูบริหารตาม
หลลักการกํากับดูแลกิ
แ จการที่ดีเพื่อเปนตนแบบใใหกับพนักงานใในองคกร
3) กาารเสนอขาวสารรเกี่ยวกับการกํากั
า บดูแลกิจการที่ดีและทันตอเหตุ
อ การณ ผานบอรดขาวสสารบรรษัทภิ
บาาลภายในบริษัทฯ
ท ในชื่อ CG Corner และกการสื่อสารผานระบบอิ
น
นทราเนน็ตในชื่อ CG Talk of the
Toown และใหพนักงานทุกระะดับเขามามีสวนร
น วมในกิจกรรรมในรูปแบบกาารตอบคําถาม
มีการ
ปรระเมินผลโดยแบบสอบถามคววามพึงพอใจซึงมี
่ง อยูในเกณฑที่นาพอใจ
4) กิจกรรม
จ
“CG Trrue Story Coool Story” ใหพนันกงานรวมสงประกวดเรื
ป
่องราววความประทับใจซึ
ใ ่งสะทอน
คานิ
า ยมIntegrity หรือทัศนคติดานบรรษัทภิบาล
า และสามารถถเชื่อมโยงกับนนโยบายและแนนวปฏิบัติตาม
นโโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริ
จ ยธรรมธุรกิจ
5) กาารจัดงาน “CG
G Day” เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานบานปูฯ ในทุกระดับไดดตระหนักถึง
คววามสําคัญ พรอมยึดมั่นและะยืนหยัดอยูบนความถู
น
กตอง โดยป 25533 ไดนําเสนอแแนวความคิด
“M
Make it Reaal” สนับสนนุนใหพนักงานปฏิบัติตามนโยยบายและขอปฏิฏิบัติที่กําหนดไไวในนโยบาย
บรรรษัทภิบาลและะจริยธรรมธุรกิจ เพื่อบรรลลุเปาหมายทางงธุรกิจควบคูไปกับการธํารงไวซึ่งมาตรฐาน
ทาางจริยธรรม
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ในป 2553 บริษัทฯ ไดรับการจัดอัันดับใหเปน 1 ใน 50 บริษัษทั ที่มีผลงานโดดดเดนที่สุดในภูภูมิภาคเอเชีย
แปปซิฟก (หรือ “AAsia’s Fab 500”) ประจําป พ.ศ. 2553 โดย Forbes Asia นิตยสารและเเว็บไซตดานธุรกิจชั้นนําของ
เอเชีย ทั้งนี้บริษัทบ
ท านปู จํากัด (มหาชน) เปปนบริษัทไทยเพีพียงบริษัทเดียวที่ไดรับการจัดออันดับดังกลาวใในปนี้ โดย
่ รายไดหรือมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดไมนอยกวา 3,000 ลาน
Foorbes Asia ไดดพิจารณาบริษัษัทจดทะเบียนซึซงมี
เหรียี ญสหรัฐฯ จํานวนทั้งสิ้น 936 แหงทั่วทั้งภูมิภาค โดยพิจารณาการจั
จ
ดอันดับจากรายไได กําไรจากกาารดําเนินงาน
แลละผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวล
ต
ลา 5 ปที่ผานมาา ทั้งยังไดพิจารรณาผลประกอบการลาสุด กาารเคลื่อนไหว
ขอองราคาหุน แลละแนวโนมการดําเนินธุรกิจในนอนาคตดวย นอกจากนั
น
้นบริรษัทฯ ไดรับกาารจัดอันดับเปน 1 ใน 70
บริริษัทจดทะเบียนที
น ่ไดรับการจัดอั
ด นดับ Excellent CG Scoring
S
จากกการรายงานการรกํากับดูแลกิจการบริ
ก ษัทจด
ทะะเบียนประจําปป พ.ศ. 2553 และ Finance Asia วารรสารและเว็บไซตดานการเงินชั้นนําของภูมิภาคเอเชี
า
ย ได
เผยแพรผลสํารวจจการจัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชี
า
ยที่มีการรบริหารจัดการรดีเดนประจําป 2553 บริษทฯ
ทั ไดรับการ
ด นดับในประเเภทตางๆ ไดแกก
จัดอั
อันดับที่ 1 บริษัทที่มีการบริหารจัดกาารดีเดน (Best Managed Company)
อันดับที่ 1 ประธานเจาหน
า าที่บริหารยยอดเยี่ยม (Besst CEO) โดยคุณชนินท วองกุกุศลกิจ ประธานนเจาหนาที่
บริหาร
อันดับที่ 1 ประธานเจาหน
า าที่การเงินยอดเยี
น
่ยม (Beest CFO) โดยคุคุณสมฤดี ชัยมงงคล ประธานเจจาหนาที่
การเงิน
อันดับที่ 2 บริษัทที่มบรรษั
บี
ทภิบาลโดดเดน (Best Corporate
C
Govvernance)
อันดับที่ 3 บริษัทที่มีการดําเนินงานดดานนักลงทุนสัมพั
ม นธดีเดน (BBest Investor RRelations)
อันดับที่ 3 บริษัทที่มความยึ
คี
ดมั่นในนนโยบายการจายเงิ
ย นปนผล (M
Most Committeed to a Strong Dividend
Policy) แลละ
อันดับที่ 4 บริษัทที่มความรั
คี
บผิดชอบบตอสังคมดีเดน (Best Corporate Social Reesponsibility)
แ
าเทียมกัน
2. ผูถืถ ือหุน: สิทธิและความเท
คณะกรรรมการบริษัทให
ใ ความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผู
น ถือหุน โดยไดระบุไว
ไ ในนโยบาย
า ดเจนที่กําหนดให
ห
ผูถือหุนของบริ
ข ษัทฯ มีสิทธิในการไดดรับใบหุนและสิสิทธิในการโอนหหุน สิทธิใน
บรรรษัทภิบาลอยางชั
กาารไดรับสารสนเเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และะในรูปแบบที่เหมาะสมต
ห
อการรตัดสินใจ สิทธิของผูถือหุนในนการเขารวม
ปรระชุมและออกเเสียงลงคะแนนนในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อตัตดสินใจในการรเปลี่ยนแปลงนนโยบายที่สําคัญของบริ
ญ
ษัทฯ
สิทธิ
ท ในการเลือกตตั้งและถอดถอนนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็
ว นชอบในนการแตงตั้งผูสอบบัญชี และะสิทธิในสวน
แบบงผลกําไร
ในการปประชุมผูถือหุนคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาายอํานวยความมสะดวก โดดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่
ทั บสนุนใหผูผูถือหุนเขารวมและใชสิทธิออกกเสียงในการ
ครรบถวน ชัดเจน เพียงพอ และะทันเวลา คณะะกรรมการบริษทสนั
ปรระชุม หรือมอบบฉันทะใหบุคคลลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุม หรือกรรมการรอิสระคนใดคนนหนึ่งเปนผูออกกเสียงแทนใน
กรรณีที่ไมสามารถถเขารวมประชุมได
ม รวมทั้งเปดโอกาสให
ด
ผูถอหุ
อื นไดแสดงความคิดเห็น ขอคคําอธิบาย หรือตั้งคําถามได
อยยางเทาเทียมกัน
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บริษัทฯ จัดการประชุมสามั
ม ญผูถือหุนประจํ
น
าป 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 25533 ณ หองพลาาซาแอทธินี 1
แ มพินี เขตตปทุมวัน กรุงเเทพมหานคร 10330 โดยมี
โรงงแรมพลาซาแออทธินี รอยัลเมออริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุ
กรรรมการ 12 คนนเขารวมประชุม ในป 2553 บริษัทฯ มอบใใหบริษัท ศูนยรัรบั ฝากหลักทรัพพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุ
น นของบริษัทฯ เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน ลวงหนาเปนนเวลา 10 วัน และแสดงไว
แ
ที่
ม ถือหุนที่จัด
wwww.banpu.co.th/th/corporaate-governancce/agm-egm. กอนวันประชุม 21 วัน รายงงานการประชุมผู
ในนป 2553 ไดนาไปไว
าํ
ที่เว็บไซตตของบริษัทฯ หลั
ห งวันประชุม 14 วัน และใหหผูถือหุนมีโอกาาสเสนอขอแกไขหากเห็
ไ
นวา
กาารบันทึกมติการรประชุมไมถูกตองภายใน 30 วัน หลังจากกที่ไดเปดเผยในนเว็บไซตของบริิษัทฯ สําหรับการใหสิทธิผู
ถือหุ
อ นสวนนอยเสสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป
จ
นวารระการประชุม บริษัทฯ ไดดมีการดําเนินกาารโดยไดประกาศผานไปยัง
ตลลาดหลักทรัพยแหงประเทศไททยเพื่อแจงใหผถืถู ือหุนทราบ โดยเปดรับเรื่องระหว
อ
างเดือนนธันวาคม 25552 ถึงเดือน
มกกราคม 25553 และลงปประกาศไวในเว็บไซต
บ ของบริษทฯ
ทั
ที่ htttp://www.bannpu.com/th/022-corporategoovernance/sett-notifications.php?Y=20099 ระบุถึงขั้นตออนและวิธีการในนการพิจารณาที่ชัดเจนและโปปรงใส ซึ่งใน
กาารประชุมผูถือหุน ในป 2553 ไมมีผูถือหุนเสนนอวาระการประะชุมแตอยางใดด
ท ของผูมีสวนได
น เสียกลุมตตางๆ
3. สิทธิ
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรรางความเปนธรรรมแกผูมีสวนไไดเสียทุกฝาย โดยกําหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดเสีย
ไวในนโยบายบรรรษัทภิบาล แลละรวมมือระหวางบริษัทฯ แลละผูมีสวนไดเสีย ไดแก พนักกงาน ลูกคา คูคคา เจาหนี้
หนนวยงานรัฐบาลล ชุมชนที่บริษทฯ
ทั ตั้งอยู ตลอดดจนสังคมสวนรวม
น โดยไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจเพื
จ ่อเปนแนว
ปฏิฏิบัติสําหรับกรรรมการ ผูบริหิ าร และพพนักงานบนพืนฐานของความ
น้
มเปนธรรมและความสมดุลในนการประสาน
ปรระโยชนรวมกันเป
น นหลัก มีหลัลกปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก คววามขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
นโโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดให
า
เปน
หนนาที่และความรัรับผิดชอบของกกรรมการ ผูบรหาร
ริ และพนักงานทุ
ก
กคนที่จะต
ะ องรับทราบ ทําความเขาใจจ และปฏิบัติ
ตาามแนวทางที่กําหนดไว
า
อยางเคครงครัด ทั้งนี้ เพื่อใหความมมั่นใจวาผูมีสวนได
น เสียทุกกลุมมไดรับการคุมครองสิทธิและ
ไดดรับการปฏิบัติดดว ยดี รวมทััง้ จัดใหมีชองทาางการรับขอรองเรียนดานบรรรษัทภิบาลและจจริยธรรมธุรกิจให
ใ ผูมีสวนได
เสีย 3 กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนั
น
กลงทุน และกลุมพนักงาน
ก
โดยมีกาารติดตามและรรายงานอยาง
สมม่ําเสมอ
ในสวนของพนั
น
กงาน บริษัทฯ ตระหหนักวาพนักงานนเปนปจจัยแหงความสํ
ง
าเร็จที่มีคุณคายิ่ง จึงกํ
ง าหนดเปน
จ ยธรรมธุรกิจ ที่จะใหการปฏิฏิบัติที่เปนธรรมมแกพนักงานทุกชนชาติ
ก
และ
นโโยบายและการปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริ
ภาาษา ทั้งในดานโอกาส
น
ผลตอบบแทน การแตงตั
ง ้ง โยกยาย การพั
ก ฒนาศักยภาพ การดูแลรัรักษาสภาพแวดลอมในการ
ทํางานให
า
มีความมปลอดภัยตอชีวิวติ และทรัพยสนของพนั
ิ
กงานนอยูเสมอ บริษิ ัทฯ ดําเนินินตามมาตรการดานความ
ปลลอดภัย อาชีวอนามัย แลละสิ่งแวดลอมออยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อปองกันกาารสูญเสียชีวิตจากอุ
จ บัติเหตุ
ปองกั
อ นการบาดเจ็บและการเจ็บป
บ วยอันเนื่องจจากการทํางาน
พ
คคล (HR Philosoophy) ในการบบริหารและพัฒนาทรั
น พยากร
บริษัทฯ ไดประกาศปปรัชญาดานทรัพยากรบุ
ค
ษัทฯ โดยยึดหลักสํสาคัญ 3 ประกการ คือ (1) หลั
ห กความยุติธรรมและเท
ร
าเทียยม (Equitability) (2) หลัก
บุคคลของบริ
ผลลงาน (Perform
mance Based)) (3) หลักความสามารถ (Coompetency Baased) จากการรเปลี่ยนแปลงขของธุรกิจและ
เศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จึงถือเปนหนาทีใ่ นการพัฒนาพพนักงานใหมีความพร
ว
อม และสามารถปรับตัวตอการ
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เปลี่ยนแปลง (Addaptability) ดวยความยืดหยยุน คลองตัว (Flexibility) พรรอมปฏิบัติงานใในทุกพื้นที่และะสถานการณ
Mobility) กลาแสดงความคิ
แ
ดเหห็นที่ถูกตอง สรางสรรค (Possitive Creativity) รวมถึงใหเกียรติในความเเปนมืออาชีพ
(M
(Professionalism
m) ยิ่งกวาระดับการบั
บ งคับบัญชา
ญ โดยสรุปคือ บริษัทฯ มุงสรางใหบุคลากกรของบริษัทฯ เปน “ผูยึด
น่
ตวิญญาาณบานปูสปรต”
ริ ซึ่งไดแก นวั
น ตกรรม (Innnovation) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity)) หวงใยและ
มันในจิ
เอาใจใส (Care) และพลังรวม (Synergy) และะเปน “พนักงาานมืออาชีพ”
บริษัทฯ ยึดมั่นในกการใหผลตอบแแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ทั้งในดานเงินนเดือน สวัสดิการ และ
ป
่นที่เชื่อมโยงกั
ม บการสรรางมูลคาเพิ่มใหหกับผูถือหุนในนระยะยาว มีกการบริหารจัดกาารบุคลากร
ผลลตอบแทนในรูปแบบอื
ดวยความเป
ว
นธรรม ควบคูกบการเป
บั
ดโอกาสสในการเรียนรู พัฒนาความมรู ความสามมารถของพนักงานอย
ง
างเต็ม
ศักยภาพอย
ก
างทั่วถึ
ว งและสม่ําเสมอ บริษัทฯ ได
ไ จัดตั้งคณะกกรรมการประเมิมินคางาน (Jobb Evaluation Committee)
คณ
ณะกรรมการพัฒนาองค
ฒ
กร (Organization
(
Developmeent Committeee) และสนับสนุนคณะกรรมมการกําหนด
คาตอบแทน
า
(CCompensation Committeee) คณะกรรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหหา (Governaance and
Noomination Coommittee) อยางใกล
า ชิด เพื่อความโปรงใสแและขับเคลื่อนททรัพยากรของบริิษัทฯ ไปสูอนาคตได
น
อยาง
มันคงและยั
น่
่งยืน
น กคา บริษัทฯ มีความมุงมั่นทีจะแสวงหาวิ
่จ
ธการที
กี ่จะสนองคความตองการขอองลูกคาใหมี
ในสวนของลู
ต
โดดยกําหนดเปนนโยบายและกา
น
ารปฏิบัติตอลูกคาไวในคูมือจริริยธรรมธุรกิจ
ประสิทธิภาพและประะสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา
ด ่นในการรักษาและปฏิ
ษ
บัติตามสั
า ญญาที่ทําไว
ไ กับลูกคาอยางเคร
า งครัด
โดยการสงมมอบสินคาและใหบริการที่มี
ที่จะยึดมั
คุณภาพพ ตรงตามมความคาดหมาายของลูกคาในนราคาที่เปนธรรรม การใหขขอมูลขาวสารทีที่ถูกตองเพียงพพอและทันตอ
เหตุการรณ การปฏิบัตตามเงื
ิ
่อนไขตางๆ
า ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัรัด ตลอดจนกาารจัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคา
รองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
ภ ปริมาณ ความปลอดภัยของสิ
ย นคาและะบริการ รวมถึถึงการใหคําแนะะนําเกี่ยวกับวิธการใช
ธี
สินคา
ก าสูงสุด นออกจากนี้ ยังเนนนถึงการรักษาคความลับของ
และบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภิ าพและเปนประโยชนกับลูกค
แ นําไปใชเพื
เ ่อประโยชนโดยมิ
ด ชอบ
ลูกคาและไม
สําหรับคูคาและ/หรือเจ
เ าหนี้ บริษัทฯ กําหนดนโยบาายและการปฏิบับติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาค
อ บนพื้นฐานขของการไดรับผลลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้ง
แลละเปนธรรม คํานึงถึงประโยชชนสูงสุดของบริริษัทฯ และตั้งอยู
สอองฝาย หลีกเลีลีย่ งสถานการณ
ณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั
ร ้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที
ญ ่ตกลงกัน
ไว
สําหรับคูแขงทางการคคา บริษัทฯ กําหนดเป
ห นนโยบายและการปฏิบับติตอคูแขงทางการคาไวในคูมื อจริยธรรม
ร จ ที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางกการคาใหสอดคคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแห
ก
งกฎหมมายเกี่ยวกับหลัลักปฏิบัติการ
ธุรกิ
แขขงขันทางการคา ไมละเมิดความลั
ค
บหรือลวงรู
ว ความลับทาางการคาของคูคคาดวยวิธีฉอฉลล บริษัทฯ ยึดมั่นในการ
ดําเนิ
า นธุรกิจดวยความเปนธรรมมโดยปฏิบัติตามมแนวปฏิบัติทกํี่กาหนดไวในจริยธรรมธุรกิจอยยางเครงครัด ในป
ใ ที่ผานมา
บริริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที
อ ่เกี่ยวกับคูแข
แ งทางการคา
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สวนชุมชนและสั
ม
งคมททั่วไปนั้น บริษัษทั ฯ มีนโยบายยที่จะดําเนินธุรกิ
ร จที่เปนประโยยชนตอเศรษฐกิกิจและสังคม
โดยรวม ใหความมสําคัญกับการดูแลรักษาขนบบธรรมเนียม ปรระเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของงบริษัทฯ ตั้งอยูยู และถือเปน
า
ละขอบังคับที่เกี่ยวของอยาง
นโโยบายของบริษัษทั ฯ ที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองทีดี่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายแล
ครรบถวน มุงมั่นที่จะใชความพยยายามอยางตอเนื
อ ่องที่จะดําเนินินการยกระดับคุ
บ ณภาพของสสังคม ทั้งที่ ดําเนินการเอง
แลละรวมมือกับรัฐและชุ
ฐ
มชน ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้บริ
บ ษัทฯ ยังไดดดําเนินการตามนโยบายการ
พัฒนาที
ฒ ่ยั่งยืน (SSustainable Development
D
P
Policy)
โดยนํามาใช
า เพื่อเทียบเคี
บ ยงมาตรฐานนของบริษัทฯ กักบมาตรฐาน
ระะดับโลก เชน การรายงานเรื
ก
อ่
องภาวะโลกร
อน (Green Houuse Effect) ที่เหมืองถานหินนหรือโรงไฟฟา รวมถึงการ
กําหนดแนวทางก
า
การปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลใในการดําเนินงาานตามมาตรฐาานดานความปลลอดภัย อาชีวอนามั
อ ย และ
สิงแวดล
ง่
อม ซึ่งครอบคลุ
ค
มการบบงชี้ประเมิน แลละบริหารจัดการความเสี่ยงอันเป
น นผลมาจากกการดําเนินงานนของบริษัทฯ
ทีจะเกิ
จ่ ดตอพนักงาน
ง พันธมิตรททางธุรกิจ สิ่งแวดล
แ อม และชุชมชนที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยยู
เพื่อสนันับสนุนนโยบายยขางตน บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมความรัรับผิดชอบตอสัังคม (Corporrate Social
ม บสังคม
Reesponsibility) หรือ ซีเอสอารร (CSR) ตามความเชื่อที่วา “อุตสาหกรรมมที่ดีจะตองพััฒนาไปพรอมๆกั
แลละสิ่งแวดลอม”
ม โดยใหการรสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรค
า
สังคมออยางสม่ําเสมอ และไดจัดงบสสรรประมาณ
สวนหนึ
ว ่งจากรายยไดของบริษัทฯ เพื่อใชดําเนินกิ
น จกรรม ซีเอสอาร
อ
ทั้งในระะดับทองถิ่นและะระดับองคกรออยางตอเนื่อง
ทังนี
ง้ ้รวมไปถึงโครรงการซีเอสอารรในประเทศที่บริษิ ัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจดวย โดยเฉพาะที่สสาธารณรัฐอินโดนี
โ เซีย และ
สาาธารณรัฐประชชาชนจีน ทั้งนี้บริ
บ ษัทฯ จะเนนการดํ
น าเนินกิจกรรมทางด
จ
านการศึกษา สิ่งแวดลอมและเยยาวชน เปน
หลลัก นอกจากนี้ยัยงไดดําเนินการรปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานนทุกระดับใหมความรั
ี
า งจังและ
บผิดชออบตอสังคมอยางจริ
ตอเนื
อ ่อง เพื่อใหดํดารงอยูเปนวัฒนธรรมองค
ฒ
กรที่ดีตลอดไป
อ น
4. กาารประชุมผูถือหุ
ในป 25553 บริษัทฯ มีการประชุมสามมัญประจําปผถืถู อื หุน 1 ครั้ง เมืมื่อวันที่ 2 เมษษายน 2553 เวลลา 13.00 น.
แ นี 1 โรงแแรมพลาซาแอททธินี รอยัล เมอริเดียน เลขทีที่ 61 ถนนวิทยยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ณ หองพลาซาแอทธิ
ทั นโยบายใหผถู ือหุนไดมีสวนร
น วมในการตัดสินใจและจัดกาารใหผูถือหุน
กรุรุงเทพมหานครร 10330 คณะกกรรมการบริษทมี
ไดดรับสารสนเทศออยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริริษัทฯ ไดจัดสงงหนังสือนัดประะชุมพรอมทั้ง
ขอมู
อ ลประกอบกาารประชุมตามววาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลลวงหนากอนปรระชุม 10 วันททําการ โดยในนแตละวาระมี
คววามเห็นของคณ
ณะกรรมการบริษัทประกอบ ในการประชุมมีมกรรมการเขารรวมประชุมจํานนวน 12 คนน ซึ่งรวมถึง
ปรระธานคณะกรรรมการตรวจสออบ ประธานคณะกรรมการรบรรษัทภิบาลแและสรรหา และประธานคณ
ณะกรรมการ
กําหนดค
า
าตอบแททน บริษัทฯ ไดดจัดใหผูบริหารรระดับสูง ผูสอบบั
อ ญชี และผูสัส งเกตการณอิสสระจากสํานักงานกฎหมาย
ง
เขารวมประชุมดวย
ว
ประธานนในที่ประชุมไดดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายยมีสิทธิอยางเทาเที
า ยมกันในกาารตรวจสอบกาารดําเนินงาน
น
ขอองบริษัทฯ และะสอบถามขอสงงสัยตางๆ ในแตละวาระการปประชุม ประธานนที่ประชุมสนับบสนุนใหผูถือหุนแสดงความ
คิดเห็
ด นและขอคําอธิ
า บายเกี่ยวกัับการดําเนินงาานของบริษัทฯ
นอกจากนีนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหหมีการจัดทํา
รายงานการประชชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็
า
บไซตของบริ
ข ษัทฯ 14 วันนับจากวันประชุม เพืพื่อใหผูถือหุน
สาามารถตรวจสอบไดและเสนอแแนะการแกไขไดดภายในภายในน 30 วัน
ง้ ่ 1/2553 เมื่อวั
อ นที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลลา 13.00 น.
และในปปนี้บริษัทฯ ไดจัจดประชุมวิสามมัญผูถือหุนครังที
อ ม โรงแรมแแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเททพฯ เลขที่ 4944 ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ 103330 เพื่อใหผู
ณ หองแกรนดบอลรู
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ถือหุ
อ นพิจารณาอนุมัติ Banpu Minerals
M
(Singgapore) Pte. Ltd.
L (ซึ่งเปนบริริษัทยอยที่บริษษััทฯ ถือหุนรอยลละ 100) เขา
ทําคํ
า าเสนอซื้อหุนที
น ่เหลือทั้งหมดดใน Centenniaal Coal Comppany Limited จํานวนรอยละ 80.1 และอนุมัมติการซื้อหุน
ขออง Centennial Coal Compaany Limited โดดย Banpu Minerals (Singaapore) Pte. Ltd. จํานวนรวมรอยละ 19.9
ซึ่งได
ง ซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคมแล
น
ละเดือนมิถุนายยน 2553 พร
พ อมทั้งการพิจารณาอนุ
จ
มัตกิการออกหุนกูในวงเงิ
น นไมเกิน
200,000 ลานบาาท ทั้งนี้ในการจัดประชุมวิสามั
า ญผูถือหุนดัังกลาว บริษทฯ
ทั ไดดําเนินกการตามหลักกาารกํากับดูแล
กิจการที
จ ่ดีเชนเดียวกั
ย บการประชุชุมสามัญผูถือหุน
5. ภาาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทํ
ด าวิสัยทัศน พัพนธกิจ เปาหมมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินินงาน แผน
าํ
และ
กลลยุทธระยะยาวว แผนงานและะงบประมาณปประจําปของบริษัษทฯ โดยมอบบหมายใหฝายบบริหารเปนผูนาเสนอ
คณ
ณะกรรมการบริริษัทแสดงความมคิดเห็นและอภิภิปรายรวมกับฝฝายบริหารอยางเต็
า มที่ เพื่อใใหเกิดความเห็นชอบร
น
วมกัน
กอนที
อ ่จะพิจารณ
ณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมมการบริษัทไดแต
แ งตั้งประธานเเจาหนาที่บริหาารใหเปนผูรับผิดชอบในการ
พัฒนากลยุ
ฒ
ทธและนํ
ล ากลยุทธไปปฏิ
ป บัติ และไดดพิจารณากําหนนดบทบาท หนนาที่ และความมรับผิดชอบที่ชดเจนระหว
ดั
าง
คณ
ณะกรรมการบริริษัท คณะกรรมมการยอย และฝายบริหาร
ในป 25553 ฝายบริหารโดยการนํ
ห
าของประธานเจ
ข
าหน
า าที่บริหารไไดยกรางกลยุททธและแนวทางธุรกิจสําหรับ
ห
รกิ
ร จของบริษัทฯ และเพื่อใหมีการประเมินคววามเสี่ยงและ
5 ปขางหนา (ปป 2554 – ป 2558) เพื่อกําหนดแนวทางธุ
น
รกิจนัน้นๆ ภายใตสถานการณ
ส
ตาางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เตรียี มความพรอมของบริษัทฯ ในการดําเนินแนวทางธุ
โดยคณะกรรมกาารบริษัทไดเขารรวมในการจัดทํากลยุทธและแแนวทางธุรกิจสําหรับบริษัทฯ และคณะกรรรมการบริษัท
ข ษัทฯ ในนการประชุมคณ
ณะกรรมการบริริษัทครั้งที่ 17 เดือนพฤศจิกายน
ก
2553
ไดดพิจารณาอนุมัตแิ ผนกลยุทธของบริ
สําหรั
า บ ป 2554 - ป 2558
6. คววามขัดแยงขอองผลประโยชนน
บริษัทฯ ถือเปนนโยบบายสําคัญที่จะไไมใหกรรมการร ผูบริหาร แลละพนักงานใชโออกาสจากการเปนกรรมการ
บ หาร หรือพนันักงาน บริษัทฯ แสวงหาผลปรระโยชนสวนตนน จึงกําหนดไวในคู
ใ มือจริยธรรมมธุรกิจ ถึงขอปฏิ
ป บัติสําหรับ
ผูบริ
กรรรมการ ผูบริหาร
ห และพนักงานของบริ
ง
ษัทฯ ใหหลีกเลี่ยงการทํารายการรที่เกี่ยวโยงกับตตนเองที่อาจกอให
อ เกิดความ
ขัดแย
ด งทางผลปรระโยชนกับบริษัษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการดดังกลาวตองกรระทําโดยมีราคาาและเงื่อนไข
เสมือนการทํารายยการกับบุคคลภายนอก และะกรรมการหรือพนั
พ กงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น จะตองไมมีสวนใน
หากกรายการใดเขาข
า ายเปนรายกาารที่เกี่ยวโยงกันภายใต
น
ประกาาศของตลาดหลลักทรัพยแหง
กาารพิจารณาอนุมัมติ
ปรระเทศไทย จะตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีธกี าร และการเปปดเผยขอมูลราายการที่เกี่ยวโยยงกันของบริษทจดทะเบี
ัท
ยน
อยยางเครงครัด
นอกจาากนี้ คณะกรรรมการยังกําหนนดขอหามไมใหใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากกการเปนกรรมกาาร ผูบริหาร
หรืรือพนักงานในกการหาประโยชนนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขัขนกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยยวเนื่อง รวมทัทัง้ ไมใชขอมูล
ภาายในเพื่อประโยยชนของตนในกการซื้อขายหุนของบริ
ข ษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแก
ภ
บุคคลลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อ
ขาายหุนของบริษทฯ
ทั ในกรณีทผูผี่ ูบริหารหรือพนันักงานของบริษัษทั ฯ มีสวนรวมในการทํ
ม
างานเฉพาะกิจที่เกียวกั
ย่ บขอมูลที่
ยังไม
ง ไดเปดเผยตตอสาธารณะแลละอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงาานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษษาขอมูลภายในนอันอาจมีผล
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ตอความเคลื
อ
่อนไไหวของราคาหุนของบริ
น
ษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานััน้ จะตองทําสัญ
ญญาเก็บรักษาขขอมูลภายใน
(CConfidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเป
า ดเผยขอมูลต
ล อตลาดหลักกทรัพยแหงประะเทศไทยและ
สํานั
า กงานคณะกรรมการกํากับหลั
ห กทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ
7. จริริยธรรมธุรกิจ
นอกจาากการยึดมั่นในนหลักการการกํากั
า บดูแลกิจการที่ดีแลว คณ
ณะกรรมการบริริษัทมีนโยบายที่จะใหมีการ
า นธุรกิจใหเกิดผลประโยชนนสูงสุดแกผูถือหุหนอยางเปนรูปธรรม โดยใหหความสําคัญใในเรื่องเปาหมาายและวิธีการ
ดําเนิ
เพืพื่อใหไดมาซึ่งคววามสําเร็จนั้น ในคูมือจริยธรรมธุ
ย
รกิจมีการกํ
ก าหนดเปาหมายไว
ห
ใน วิสสัยทัศน พันธกิกิจ รวมถึง
อุดมการณ
ด
คานิยม
ย หลักการแลละนโยบายบรรษษัทภิบาล และะขอพึงปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชชัดเจน สะดวกกแกกรรมการ
ผูบริ
บ หาร และพนันักงานของบริษัษทั ฯ ใหรับทราบบถึงมาตรฐานกการปฏิบัติที่บรษั
ริ ทฯ คาดหวัง และยึดถือเปนแนวทางใน
กาารปฏิบัติงาน ทีต่ องเกี่ยวของกักับพนักงาน ผูถืถ ือหุน ลูกคา คูคค า เจาหนี้ คูแขขงขันทางการคา และ สังคมสวนรวม
ว
ก ่จะตอง
บริษัทฯ กําหนดใหเปปนหนาที่และคความรับผิดชอบบของกรรมการ ผูบริหาร แและพนักงานทุกคนที
บ
ทําคววามเขาใจ แลละปฏิบัติตามนนโยบายและขอปฏิ
ป บัติตามที่กําหนดไว
า
ในคูมืออจริยธรรมธุรกิจ มีการจัด
รับทราบ
ปรระชุมชี้แจง จัดทํ
ด าสื่อเผยแพรรประชาสัมพันธธ และทํากิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจอยาางตอเนื่อง เพือให
่อ พนักงาน
ขอองบริษัทฯ
ทั้งในประเทศและตางประเเทศรับทราบแลละเขาใจถึงความสําคัญของกาารปฏิบัติตามคูคูม ือจริยธรรม
บริริษัทฯ กําหนนดใหผูบริหารระดับสายงานในนองคกรตองดูแลรั
แ บผิดชอบใหหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตน
ทรราบ เขาใจ และสงเสริมใหปฏิบัติตามคูมอจริ
อื ยธรรมธุรกิจอยางจริงจัง และพนักงานนทุกระดับตองปปฏิบัติตนเปน
ตัวอย
ว างที่ดี นอกกเหนือจากมาตตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กาหนดไว
ในคูมอจริ
อื ยธรรมธุรกิจแลว บริษัทฯ มีโครงการ
ํ
สรรางคานิยมรวมองคกร (Corpoorate Shared Values) สําหรัรับพนักงานเพือเสริ
อ่ มสรางคานิยมและวัฒนธธรรมองคกรที่
ดีรรวมกัน โดยกํกําหนดเปนคําแนะนํ
แ าสําหรับพนั
พ กงานที่ชัดเจจนวาสิ่งใดควรปปฏิบัติ สิ่งใดดควรละเวนการรปฏิบัติ ซึ่ง
สออดคลองกับแนววนโยบายที่กําหนดไว
ห ในคูมือจริ
จ ยธรรมธุรกิจ ซึ่งทําใหเกิดกาารปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิงขึ
ง่ ้น
8. กาารถวงดุลของกรรมการที่ไมมเปนผูบริหารร
คณะกรรรมการบริษัทได
ไ จัดใหมีจํานววนกรรมการที่เหมาะสมกั
ห
บขนาดของกิจการบบริษัทฯ
โดยป
โ จจุบันมี
า
12 คน ปรระกอบดวยกรรรมการที่เปนผูบริ
บ หารจํานวน 3 คน กรรมกการที่ไมเปนผูบริ
บ หิ าร 9 คน
จํานวนกรรมการ
แลละมีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน
ค
ณาทบทวนองคปประกอบของคณ
ณะกรรมการ
ในปทผผี่ านมา คณะกกรรมการบรรษัษัทภิบาลและสรรรหาไดพิจารณ
ง้ านสัดสวนของกรรมการที
น
ที่ไมเปนผูบริหารและกรรมกา
า
รที่เปนอิสระแลลว
เห็นววาสัดสวนกรรมมการที่ไมเปน
ทังในด
ผูบริ
บ หารมีความเหหมาะสมแลว
9. กาารรวมหรือแยยกตําแหนง
คณะกรรรมการบริษัทกําหนดใหประธธานกรรมการเปปนบุคคลคนละะคนกับประธานนเจาหนาที่บริหาร
ห
โดยมี
แี่ งแยกออกจาากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางดดุลยภาพระหวาางการบริหารและการกํากับ
บททบาท อํานาจ และหนาที่ทแบ
ดูแลกิ
แ จการที่ดี ซึ่งประธานกรรม
ง
มการคนปจจุบนเป
นั นกรรมการอิสระ
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10. คาตอบบแทนของกรรรมการและผูบริ
บ หาร
คณะก รรมการบริ ษัทกํ
ท าหนดใหค ณะกรรมการกํ
ณ
าหนดคา ตอบแทนเป น ผู พิจ ารณาทบทวนนโครงสรา ง ระะบบการจ า ย
ห บผูบริหารของบริษัทฯ โดยกํกําหนดเปนนโยยบายวาคาตอบบแทนจะตอง
คาตอบบแทนและอัตราาคาตอบแทนทีที่เหมาะสมสําหรั
อยูในลัักษณะที่เหมาะะสมโดยคํานึงถึงภาระ หนาที่ ความรับผิดชอบและเชื
ช
่อมโยยงกับผลปฏิบัตติิงานของผูบริหารแต
ห ละคน
(Perforrmance-basedd) และสามาารถแขงขันไดในตลาดแรงงา
ใ
น และธุรกิจ นอกจากนั
น
้นสามารถสรางแรงงจูงใจในการ
ปฏิบัตงานได
งิ
อยางมีประสิ
ป ทธิภาพ
คาตอบบแทนของกรรมมการประกอบดดวย 2 สวนในจจํานวนที่เทากันคื
น อ คาตอบแททนประจําเปนรายเดือน และะคาตอบแทน
จากการเขารวมประชุม สวนบําเหน็จกรรมการประจ
จ
จําปจะเชื่อมโยงงกับการพิจารณ
ณาเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุ
อ น และการ
จายคาตอบแทนกรรมมการจะตองไดรัรับการพิจารณาาอนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถือหุน
า แ ก ก รรม การและผู บ ริ หาร
ห (รายละเเอี ย ดดั ง ที่ แ สดดงไว ใ นเรื่ อ ง
จํ า นวนนค า ตอบแทน ในป 2553 ที่ บริ ษั ท ฯ ได จ ายให
คาตอบบแทน)
11. การประะชุมคณะกรรมการ
คณะกรรรมการบริษัทกํกาหนดใหมีการรประชุมอยางนนอยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในนทุกวันพุธสุดทายของเดือน
และมีการประชุ
ก
มพิเศษษเพิ่มตามความจําเปน ในกาารประชุมมีการรกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารปประกอบการ
ประชุมที่ครบถวน เพียงพอ
ย และจัดสสงใหกับคณะกรรมการลวงหนนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณ
ณะกรรมการบริรษัทไดมีเวลา
ว
ม การจจะเพิ่มวาระการประชุมภายหลังการจัดสงเออกสารจะทําไดเฉพาะเรื
เ
่องที่
ศึกษาขขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุ
มีเหตุผลความจําเปนมากเท
น
านั้น และตองไดรับการอนุ
ก
มัติจากประธานกรรมกการบริษัท กาารประชุมแตละครั
ะ ้งใชเวลา
ประมาณสามชั่วโมงคครึ่ง กรรมการรทุกคนมีโอกาสสอภิปรายและะแสดงความเห็นอยางเปดเผยย โดยมีประธานกรรมการ
บริษัทเปนผูประมวลคความเห็นและขขอสรุปที่ไดจากกที่ประชุม ในกกรณีที่กรรมการผูมีสวนไดเสียยอยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่
กําลังพิจารณาตองอออกจากการประชชุมระหวางการรพิจารณาเรื่องนนั้นๆ
ก
มจัดทําเปนลายลักษณ
ษ อักษร และหหลังจากที่ผานกการรับรองจากที่ประชุมแลวจจะมีการลงนามรับรองความ
บันทึกการประชุ
ถูกตองของเอกสารทุ
ง
ก บโดยประะธานกรรมการบริษัทและเลขขานุการคณะกรรมการบริษัท เอกสารที่จัดเก็
กฉบั
ด บจะมีทั้ง
บันทึกการประชุ
ก
มซึ่งถูกจัดเก็บอยูในรู
น ปแบบแฟมเออกสารที่เปนตนฉบั
น บ และกาารสแกนตนฉบับับเพื่อความสะะดวกสําหรับ
กรรมกาารและผูที่เกี่ยวข
ว องตรวจสอบอางอิงได และกการจัดเก็บเปนแฟ
น มอิเล็กทรออนิกส ซึ่งจะรวมมถึงเอกสารทีประกอบวาระ
่ป
การประะชุมดวย
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ในป 25553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุ
า
มทั้งหมมด 18 ครั้ง จํานวนครั้งในการรเขารวมประชุมมของกรรมการรบริษัทแตละ
คน มีดังนี้
รายชื่อ

ตํตาแหนง

1. นายเกริกิ ไกร จีระแพพทย

ป
ประธาน

2. นายวิฑู
ฑูรย วองกุศลกิกิจ

รอองประธาน

3. นายมนนตรี มงคลสวัสดิ
ส ์

กรรรมการอิสระ

4. นายสวัวัสดิภาพ กันทาธรรม

ก
กรรมการ

5. นายกออปร กฤตยากีรณ
ร

กรรรมการอิสระ

6. นายสมมเกียรติ เจริญกุกล

กรรรมการอิสระ

7. นายรัตน
ต พานิชพันธ

กรรรมการอิสระ

8. นายอโโนทัย เตชะมนตตรีกุล

กรรรมการอิสระ

9. นายชนินินท วองกุศลกิกิจ

ก
กรรมการ

10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุ
ญ ล

ก
กรรมการ

11. นายอองอาจ เอื้ออภิญญกุล

ก
กรรมการ

12. นายวีวีระเจตน วองกกุศลกิจ

ก
กรรมการ

วาระการดํารงตํ
า าแหนง
เเม.ย. 2551 – วันประชุม
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2554
เ 2552 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2555
เ 2551 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2554
เ 2553 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2556
เ 2553 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2556
เ 2553 – วัวนประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2556
เ 2551 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2554
เ 2552 - วัันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2555
เ 2551 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2554
เ 2551 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2554
เ 2552 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2555
เ 2553 – วันประชุม
เม.ย.
ส ญผูถือหุนประจํ
สามั
ป าป 2555

การรเขารวมประชุม

วาระปกติ วาระพิเศษ

รวม

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

6

18/18

12

5

17/18

10

6

16/18

7

4

11/11

หมายเหตุ : - คณะกรรมกาารบริษัทไดแตงตังนายวี
ง้
ระเจตน วองกุศลกิจ เปนกรรมการ ตั้งแตวนที
นั ่ 1 มิถุนายน 25553
- นายสุนทร ววองกุศลกิจ ดํารงตตําแหนงรองประธธานบริษัท ที่ไดลาออกเมื
า
่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ไดดเขารวมประชุมกรรมการ
ก
บริษัทวาระปปกติ 5 ครั้ง และวาาระพิเศษ 1 ครั้ง รวมเข
ร ารวมประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
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12. คณะกรรมการยอย
o คณ
ณะกรรมการตรรวจสอบ
คณ
ณะกรรมการตรรวจสอบประกออบดวยกรรมกาารอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบททานรายงานทางงการเงินของ
บริริษัทฯ สอบททานความเพียงพอของระบบก
ง
การควบคุมภายยในและระบบกการบริหารความเสี่ยง สอบบทานการทํา
ธุรกรรมอนุ
ร
พันธทางการเงิ
ท
น รวมมถึงการทํา Commodity Heddging สอบทานนการปฏิบัติตามขอกําหนด กฎฎหมาย และ
ระะเบียบที่เกี่ยวของ
อ พิจารณาคัดเลื
ด อก และกํกําหนดคาตอบแแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สสอบทานรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรื
น อรายการที่อาจมีความขัดแย
ด งทางผลประโยชนใหมีควาามถูกตอง ครรบถวน และโปปรงใส รวมทังพิ
ง้ จารณาให
คววามเห็นเกี่ยวกับแผนงานและ
บ
ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากํกําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน ใน
ระะหวางป 25533 คณะกรรมกการตรวจสอบมีมีการประชุมรวม 8 ครั้ง มีกรรมการเขาาประชุมครบทุกครั
ก ้ง มีการ
ปรระสานงานและะติดตามการดําเนิ
า นงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมมการตรวจสอบทที่บันทึกรายงานนการประชุม
อยยางชัดเจน
o คณ
ณะกรรมการบรรรษัทภิบาลและะสรรหา
ในนป 2553 คณะะกรรมการบรรษษัทภิบาลและสสรรหาประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมกการอิสระเปนประธาน
ป
และ
สมมาชิกทั้งหมดเปปนกรรมการที่ไมมไดเปนผูบริหาร
า ปฏิบัติหนาที
า ่หลัก 2 ดาน คือ การพิจจารณาทบทวนนนโยบายและ
แนนวทางปฏิบัติในเรื
น ่องการกํากับดู
บ แลกิจการที่ดีดแี ละจริยธรรมมทางธุรกิจ พรรอมทั้งติดตามกการปฏิบัติตามนนโยบายและ
หลลักปฏิบัติในกรออบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุ
อ คคลเขาดําารงตําแหนงกรรรมการบริษัท
ปรระธานเจาหนาที่บริหารและเจจาหนาที่บริหารร ติดตามแผนสืสืบทอดตําแหนนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมสําหรับการ
ดํารงตํ
า าแหนงผูบริ
บ หารระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํอานวยการสายยขึ้นไป และราายงานตอคณะกกรรมการบริษทั เพื่ออนุมัติ
หรืรือเพื่อเสนอตอทีท่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี
ณี
ในนป 2553 คณะะกรรมการบรรษษัทภิบาลและสรรหามีการประะชุม 5 ครั้ง โดยยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุ
ค กครั้ง
ณะกรรมการกําหนดค
า
าตอบแทน
o คณ
คณ
ณะกรรมการกําหนดค
า
าตอบแแทนประกอบดวยกรรมการ
ว
3 คน มีกรรมการอิสระเปนปรระธาน และสมมาชิกทั้งหมด
เปนกรรมการที่ไมมไดเปนผูบริหาร
า
ในนป 2553 คณะกกรรมการกําหนนดคาตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีกรรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง
13. ระบบกการควบคุมแลละการตรวจสออบภายใน
คณะกรรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบบการควบคุมภายในที
ภ
่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชีและการเงิน การดูดูแลทรัพยสิน
การปฏิบัติงาน การดําเนิ
า นการใหเปนไปตามกฎหม
น
ร ยบที่เกี่ยวขของ และมีกลไไกการตรวจสอบบ ถวงดุลที่มี
าย ขอบังคับ ระเบี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา ดูแลเงินทุทนของผูถือหุน ทรัพยสินของบริษัทฯ กํากับดดูแลใหสํานักงาานตรวจสอบ
อ
รตรวจสอบ มั่นใจไดวาระะบบการควบคุมภายในและ
ม
ภายในมีความเปนอิสระ โดยใหรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ก าคัญในนการขับเคลื่อนธธุรกิจที่เติบโตออยางยั่งยืน สํานักงานตรวจสอบภายในทํทําหนาที่สอบ
ตรวจสออบภายในเปนกลไกสํ
ทานกาารควบคุมภายใในของกระบวนการปฏิบัติงานนและระบบงานสําคัญ
ครอบคลุมหนนวยงานธุรกิจแลละหนวยงาน
สนับสนนุน ใหคําปรึกษาและข
ษ
อเสนออแนะเกี่ยวกับระะบบการควบคุมภายใน
ม
การบบริหารความเสี่ยยง เพื่อพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัตงานของบริ
งิ
ษัทฯ ไปสูความเปนเลิ
น ศ ใหสอดคลองกับการเติบโตของธุ
บ
รกิจแลละเศรษฐกิจทีเ่เปลี่ยนแปลงรววดเร็ว
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14. รายงานนของคณะกรรรมการ
คณะกรรรมการบริษัทเป
เ นผูรับผิดชอบบในรายงานกาารเงินรวมของบบริษัทฯ และบบริษัทยอย แลละสารสนเทศททางการเงินที่
ปรากฏฏในรายงานประะจําป รายงานนการเงินดังกลาวจั
า ดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองงทั่วไปในประเททศไทย โดย
เลือกใชชนโยบายบัญชที
ชี ่เหมาะสมแลละถือปฏิบัติสม่ําเสมอ ซึ่งคณะะกรรมการตรวจสอบและผูสออบบัญชีจะรวมกั
ม นพิจารณา
ทบทวนนความเหมาะสสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบับัติอยูเปนประจํจํา ในการจัดทํารายงานการเงิ
า
น คณะกรรมการบริษัทเนน
ย้ําใหผูจัดทํามีการใชดุดลยพินิจอยางระมัดระวังในกการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผผยขอมูลสําคัญ
ญอยางเพียงพอใในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ณะกรรมการบริริษัทไดมอบหมมายใหคณะกรรรมการตรวจสสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยยวกับคุณภาพของรายงาน
โดยคณ
ทางการเงินและระบบบควบคุมภายในน และความเห็ห็นของคณะกรรรมการตรวจสออบเกี่ยวกับเรื่องงนี้ไดปรากฏในนรายงานของ
ใ
จําปนี้แลว
คณะกรรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจ
คณะกรรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานการเงิ
ร
น
นของบริ
ษัทฯ และบริ
แ
ษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันนวาคม 2553 เปปนรายงานที่
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ
ง และเชื่อถือได

15. ความสัสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและะสารสนเทศทังทางการเงิ
้ง
นแลละไมใชทางการรเงินที่เกี่ยวกับธุธรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอคววามเปนจริง ครรบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทัันเวลา และแสสดงใหเห็นถึงสถถานภาพของ
การประะกอบการและสสถานภาพทางกการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตตของธุรกิจของบบริษัทฯ โดยไดจัดใหมีการ
ปฏิบัตตามกฎหมาย
ติ
ร ยบ และขขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยข
ระเบี
ด อมูลของงสํานักงานคณะะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรั
ก พยแหงประะเทศไทยโดยเคครงครัด นอกเหหนือจากการเปปดเผยขอมูลตาามขอกําหนด
ของสํานันกงานคณะกรรรมการกํากับหลั
ห กทรัพยและตตลาดหลักทรัพยยและตลาดหลัักทรัพยแหงปรระเทศไทยแลว บริษัทฯ จัด
ใหมีการสื่อสารไปยังผูถ ือหุนและนักลงทุ
ล นผานชองททางอื่น ๆ โดยยมีหนวยงานนักลงทุ
ก นสัมพันธ (Investor Reelations) ทํา
ก น และนักวิ
ก เคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ ในขณะที่หนวยงานสื่อสาร
หนาที่สืส่อื สารโดยตรงกกับผูถือหุน นักลงทุ
องคกรททําหนาที่เผยแพพรขอมูลขาวสาารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นันกลงทุน และปประชาชนทั่วไปปผานสื่อมวลชนนและสื่ออื่นๆ
ทั้งในแลละตางประเทศศเชนเดียวกัน
ในป 2553 บริษัทฯ ได
ไ จัดใหมีการนํนําเสนอขอมูลแก
แ นักลงทุน (RRoad Show) ในต
ใ างประเทศจจํานวน 4 ครัง้ ในประเทศ
ง
าไตรมาสและประจําปแกนักลงทุนนและนักวิเคราะะห (Analyst
จํานวนน 1 ครั้ง จัดกาารประชุมแถลงงผลการดําเนินงานประจํ
Meetinng) จํานวน 4 ครั้ง ใหหการตอนรับนักลงทุ
ก นและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบสสถานภาพการปประกอบการ
(Comppany Visit) จํานวน 58 ครั้ง จัดแถลงขาวแกกสื่อมวลชน (PPress Confereence) เพื่อชี้แจจงผลประกอบกการจํานวน 2
ครั้ง เผยแพร
เ
ขาวประะชาสัมพันธ (Press Release) เปนประะจําทุกครั้งที่มีกิกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่
สําคัญๆ
นอกจาากนี้ ไดมีการเปปดเผยขอมูลสาารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของบริ
ข ษัทฯ ที่ www.banpu..com เพื่อใหผูผมู ีสวนไดเสีย
กลุมอืนๆ
น่ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั
ย
่วถึง ผูสนใจสามาารถติดตอสอบถถามหรือขอขอมมูลตางๆ จากหหนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธของบริษัษทฯ ไดที่โทรศัพท
พ หมายเลข 02
0 694 6744 โททรสาร 02 2077 0557
หรือ e-mail: investoor_relations@bbanpu.co.th
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8.5 การดูแลเรื
แ ่องการใชชขอมูลภายในน
บริริษัทฯ ใหความมสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและความโปร
แ
งใส
ใ และไดกําหนดนโยบายด
ห
าานการเปดเผยขขอมูล ความ
โปรงใสรายงงานทางการเงินและการดํ
น
าเนินการไว
น
ในนโยบบายบรรษัทภิบาลของบริ
บ
ษัทฯ ในการเปดดเผยสารสนเทศศทางการเงิน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบ
แ
บการของบริษทฯ
ทั ที่ถูกตอง ครบถ
ค วน เพียงพพอ เชื่อถือได แและทันเวลาอยยางสม่ําเสมอ
ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นัักวิเคราะหหลักทรั
ก พย ตลอดจจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิ
า บัติตาม
กฎหมายขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี
อ ่ยวกับการเเปดเผยขอมูลและความโปร
แ
งใสอย
ใ างเครงครัรัด เมื่อกรรมกาารบริษัทหรือ
า ่ยนแปลงงการซื้อขายหุนตามข
น
อกําหนดดของสํานักงานนคณะกรรมการรกํากับหลักทรัพพยและตลาดหหลักทรัพย
ผูบริหารมีการเปลี
(ก.ล.ต.) ไดมีการรายงาานขอมูลใหกับหนวยงานกํากัับดูแลทราบตลลอดเวลาโดยเคครงครัด และมีการรายงานนการถือครอง
หลักทรัพยของกรรมการแลละผูบริหารเปนรายเดือนในกาารประชุมคณะกกรรมการบริษทั
ํา
นขอ
ในนการดูแลเรื่องกการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการปปองกันขอมูลภภายในโดยไดกาหนดเป
ปฏิบัติไวในคคูมือจริยธรรมธุธุรกิจ ในหัวขอความขั
อ
ดแยงทางผลประโยชน
ท
นและการรักษาาขอมูลอันเปนคความลับ โดยเเฉพาะการใช
ขอมูลของบริริษัทฯ
บริริษัทฯ ถือวาเปนความรั
น
บผิดชอบของกรรมกาาร ผูบริหาร แลละพนักงานที่จะต
ะ องเก็บรักษาาขอมูลความลับของบริ
บ
ษัทฯ
อยางเครงครัรัด โดยเฉพาะะอยางยิ่งขอมูลภายในที
ล
่ยังไมเปดเผยตอสาธธารณะ หรือขอมู
อ ลที่มีผลกระะทบตอการดําเนินินธุรกิจหรือ
ราคาหุน ในสวนของกรรมกการไดมีกําหนดดขอปฏิบัติไวในแนวทางปฏิ
น
บติัตขิ องคณะกรรมมการบริษัท พ..ศ. 2552 และกกําหนดในขอ
ปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
1. ไมใชโอกาสสหรือขอมูลที่ไดดจากการเปนกรรมการ
ก
ผูบริหาร
ห หรือพนักงาานในการหาปรระโยชนสวนตนนและในเรื่อง
การทําธุรกิจที่แขงขันกับบริ
บ ษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไมใชขอมูลภายในเพื
ล
่อประโยชนของตนใในการซื้อขายหุหุน ของบริษัทฯ
หรือใหขออมูลภายในแกบุบคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริ
น
ษัทฯ
3. ไมเปดเผยขขอมูลความลับทางธุ
บ รกิจของบบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
ค
โ
โดยเฉพาะคู
แขขงขัน แมหลังพนสภาพการ
เปนกรรมกการผูบริหาร หรืรอพนักงานของบริษัทฯ ไปแลว
นออกจากนี้ บริษทฯ
ทั ไดกําหนดใในนโยบายบรรษษัทภิบาล ที่จะไม
ะ ใหกรรมการร ผูบริหาร และะพนักงานใชโอกาสจากการ
เปนกรรมกาาร ผูบริหาร หรืรือพนักงานบริษัษทฯ แสวงหาผผลประโยชนสวนตน
ว
โดยหามไม
ม ใหกรรมการประกอบธุรกิจที
จ ่แขงขันกับ
บริษัทฯ หลีลีกเลี่ยงการทํารายการที
ร
่เกี่ยวโโยงที่อาจกอใหเกิดความขัดแยยงทางผลประโโยชนกับบริษัทฯ ในกรณีที่จาเป
ํ นตองทํา
รายการดังกลาวบริษัทฯ ตองดูแลใหทํารายการด
ร
วยความโปรงใส เทีทีย่ งธรรม เสมออเหมือนการทําารายการกับบุคคลภายนอก
ค
ห อพนักงานที่มีมสี วนไดเสียในรรายการนั้นจะตตองไมมีสวนในนการพิจารณาออนุมัติ หากราายการนั้นเขา
ทั้งนี้ กรรมกการ ผูบริหาร หรื
ขายเปนรายยการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ง
ตองปฏิบัติตามหหลักเกณฑ วิธการ
กี และการ
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกั
ย
นของบริษิ ัทจดทะเบียนอยางเครงครััด
ในสวนของการพั
น
ฒนาาระบบควบคุมการใชขอมูล
ภายใน บริษัษทั ฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
า
(Infoormation Tecchnology: IT)) มาใชควบคุม เชน ระบบการปองกันการ
เขาถึงขอมูลของบริ
ล
ษัทฯ จากบุ
จ คคลภายนนอก ระบบควบบคุมระดับการเขาถึงขอมูลขอองบริษัทฯ ของงพนักงานในระดับตางๆ ให
ตรงกับความมรับผิดชอบ ในกรณี
ใ
ที่ผูบริหารหรื
า อพนักงานนมีสวนรวมในกการทํางานเฉพาาะกิจที่เกี่ยวกับบขอมูลที่ยังไมได
ไ เปดเผยตอ
สาธารณะแลละอยูระหวางกการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็
า
บรักษาข
ษ อมูลภายในนอันอาจมีผลตออความเคลื่อนไไหวของราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ ผูบริหารและพพนักงานเหลานัน้ จะมีการทําสัญญาการเก็บรัรกษาขอมูลภายใน (Connfidentiality
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Agreemennt) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะะมีการเปดเผยขขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแล
ง
ละสํานักงานคณ
ณะกรรมการ
กํากับหลักทรั
ท พยและตลาดดหลักทรัพย
กาารดูแลเรื่องการรใชขอมูลภายในนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได
ไ กําหนดไวในขขอบังคับการทําางานของพนักงานทุ
ง กระดับ
ในหมวดวินัยและลงโทษกําหนดว
า
า พนันักงานผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝ
ฝ นวินัยที่กําหนดไว
ห
ใหถอือวาพนักงานผูนันน้ั ทําผิดวินัย
และตองไดรัรบั โทษตามลักษณะแห
ษ
งความมผิด โดยมีใจคความวา “เปดเผยความลับขอองบริษัทฯ เจตตนาทําลายชื่อเสียง ความ
เชื่อถือหรือผลิ
ผ ตภัณฑของบบริษัทฯ อันเปนเหตุ
น ใหบริษัทฯ ไดรับความเสีสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางงธุรกิจ” พนักงาานผูทําผิดจะ
ไดรับโทษรุนแรงถึ
น งขั้นไลออก
อ
8.6 บุคลากกร
(1) จํานวนพนั
า
กงานททั้งหมดของบริษัษทฯ และบริษทย
ทั อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553

ป
ประเทศไทย

ส
สาธารณรั
ฐอินโดนี
โ เซีย

ส
สาธารณรั
ฐประะชาชนจีน

ป
ประเทศออสเตร
รเลีย
รวมม

- สํานักงานกกรุงเทพฯ
- เหมืองลําพูน (BP-1)
- เหมืองลําปาง (LP-2)
- เหมืองเชียงม
ง วน (CMMC))
- เหมืองแมเมาะ
ม (ENS)
- ธุรกิจไฟฟา
- สํานักงานจจาการตา
- เหมือง Joroong
- เหมือง Inddominco
- เหมือง Kitaadin-Embalut
- เหมือง Kitaadin-Tandung Mayang
- เหมือง Trubbaindo
- เหมือง Bhaarinto
- อื่นๆ
- โรงไฟฟา Luuannan
- โรงไฟฟา Zhengding
- โรงไฟฟา Zouping
- Beijing Offfice
- Beijing
- Taiyuan
- AACI
- ZZ
- HZTM

พนักงานปประจํา
(คน))
2622
23
5
7
12
61
2144
2966
691
1333
971
6366
54
81
2444
2755
2933
34
19
14
15
10
3
1,7000

พนักงานรายวั
ง
น
(คน)
-

6,211

-

-

หมมายเหตุ: - พนันักงานประจํา หมมายถึง พนักงานทีทีร่ ับอัตราคาจางเปปนเงินเดือนประจํจํา
- พนันักงานรายวัน หมมายถึง พนักงานปปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขัขัน้ ต่ําตอวันตามกฎหมายแรงงานกํกําหนด
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(2) คาตอบแทนของพ
า
พนักงาน
2.1 ในป 2553 คาตอบแทนทีเป
เ่ นตัวเงินของพพนักงานของบริษิ ัทฯ และบริษัษทยอย ทั้งในปประเทศไทย ในนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และในสสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปรระกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํจานวนทั้งสิ้น
1,532,195,3378.06 บาท
ห วย : บาท
หน
เงินเดือน
โบนัส
รวม

ป 2553
1,036,896,9448.11
495,298,4229.95
1,532,195,3778.06

ป 22552
797,5556,258.17
673,3993,210.12
1,470,9449,468.29

2.22 คาตอบแทนนอื่น
เงินสมทบกอองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป 2553
พนักงานของงบริษัทฯ แลละบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ในสาธาารณรัฐประชาชชนจีน และในนสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ไดสะสมเงินเขากองทุนสํารองงเลี้ยงชีพรอยละ 6 ของเงินเดืดือน และบริษทัทฯ สมทบอีกรอยละ
อ 6 โดย
ส
นเขากอองทุนสํารองเลี้ยงชี
ย พใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั
น ้งสิ้น 24,177,572.52 บาาท
บริษัทฯ ไดสมทบเงิ
ห วย : บาท
หน
เงินสมททบกองทุนเลี้ยงชีพ

ป 2553
24,177,5772.52

ป 22552
21,1775,103.71

(3) กาารเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวล
ใ
ลา 3 ปที่ผานมา
o ในป 2553 มีพนักงานลาอออก 149 คน และมี
แ การรับพนันักงานใหม 1244 คน
แ การรับพนันักงานใหม 2555 คน
o ในป 2552 มีพนักงานลาอออก 125 คน และมี
แ การรับพนันักงานใหม 3000 คน
o ในป 2551 มีพนักงานลาอออก 247 คน และมี
(4) ขอพิ
อ พาทดานแรงงงานที่สําคัญในนรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมาา
- ไม
ไ มี –
(5) นโโยบายการพัฒนาบุ
น คลากร
บริษัทฯ ใหการส
ก งเสริมและะสนับสนุนบุคลากรทุ
ล กระดับให
ใ ไดรับการพัฒนาในทุ
ฒ
กๆ ดาาน ทั้งเรื่องการรบริหาร การ
จัดการ (Maanagement) เทคนิคในกการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยียีสารสนเทศ (Information
(
Technologyy) ระบบคุณภาพ
ภ (Quality) สิ่งแวดลอม (EEnvironment) ความปลอดภัยยและอาชีวอนาามัย (Safety
and Healtth) ทั้งนี้เพื่อใหหบุคลากรของบบริษัทฯ มีความรู ความสามมารถในการปฏิบบัติงานใหเกิดประสิ
ป ทธิภาพ
สูงสุด อันจะส
จ งผลใหบุคลากรของบริ
ล
ษทฯ
ทั
กาวสูควาามเปนมืออาชีพ (Professioonal) และกาวสูความเปน
มาตรฐานสาากล (International Standarddization) ตอไปป
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
100.
11.

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนั
ม
บสนุนการพั
น
ฒนาบุคลากรในด
ค
านตางๆ ดังนี้
จัดสรรงบปรระมาณการพัฒนาบุ
ฒ คลากร เปปนเงิน 5% ขอองเงินเดือนรวมมทั้งบริษัทฯ ซึง่งเปนงบประมาาณทั้งในเรื่อง
การสงพนักงานไปเข
ง
ารับกาารศึกษาตอ โดยการสนั
โ
บสนนุนของบริษัทฯ การฝกอบรมมภายในบริษัทฯ และการ
พัฒนาภายใในหนวยงาน
จัดใหมีการออบรมพัฒนา ตลอดจนมี
ต
กิจกรรมเพื
ก
่อสงเสริรมใหบุคลากรในนบริษัทฯ แสดดงออกซึ่งคานิยมร
ย วมบานปู
สปริต (Banpu Spirit)
่ นแนวทางใในการพัฒนาบุบุคลากรของบริษัษทฯ ใหมีขีด
mpetency Proofile ในแตละตําแหนงงาน เพือเป
จัดใหมี Com
ความสามารรถในการปฏิบัติตงิ านใหมีความมเปนมืออาชีพ รองรับความเจจริญกาวหนาขอองบริษัทฯ
จัดทําแผน และดําเนินการรพัฒนาผูบริหารในทุ
า กระดับ ในลั
ใ กษณะโปรรแกรมตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาผู
ฒ บริหาร
ดวยวิธี Onee-on-One Coaaching เพื่อเตรีรยมพรอมกับคววามตองการขอองธุรกิจตามแผนการเติบโตขอองบริษัท
จัดทําแผนพัพัฒนารายบุคคล (Individual Developmentt Plan: IDP) ใหหกับพนักงานระะดับผูจัดการฝายขึ
า ้นไป
จัดใหมี Carreer Developm
ment และ Succcession Plannning เพื่อใหพนันกงานมีความเจริญกาวหนาในหน
ใ าที่การ
งานของบุคลากรในองค
ล
กร
จัดใหมีการฝฝกอบรมดานเททคโนโลยีสารสนนเทศ (Inform
mation Technoology) เพื่อรอองรับระบบสารสสนเทศ และ
ความเจริญกกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
า
จัดใหมีการฝฝกอบรมและเผผยแพรขาวสารททางดานคุณภาาพ สิ่งแวดลอม
อ ความปลอดภัยและอาชีวอนามั
ว
ย ให
สอดคลองกัับกฎหมายและะขอบังคับที่กําหนดไว
ห
และรองงรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาาน
ใหการสงเสริริมและสนับสนุนุนบุคลากรในบบริษัทฯ ศึกษาแและเรียนรูเรื่องตตางๆ ดวยตนเออง ผานระบบ E-Training
E
สนับสนุนใหหผูบริหาร และะพนักงาน แบงป
ง นประสบการรณและความรูผผาน Knowleddge Sharing Sessionเพื่อ
เปนการเพิ่มศั
ม กยภาพของตัตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพกการทํางาน
ดําเนินการสํสํารวจระดับ Employee Enggagement ขอองพนักงาน แลละดําเนินการปปรับปรุง พัฒนางานในส
น
วน
ตางๆ ที่เกี่ยวข
ว องเพื่อเพิ่มระะดับ Employeee Engagement
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9. การควบคุ
ก
มภายใน
ภ
สําหรั
า บป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการปประชุมรวม 18 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตร
ณ
รวจสอบเขารวมประชุ
ม
มดวย
ทุกครั้ง เพื่อให
ใ ความเห็นเกีกี่ยวกับความเพีพียงพอและควาามเหมาะสมขอองระบบการคววบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมกาารตรวจสอบ
ไดชี้แจงและะรายงานสรุปผลการตรวจสอบบภายในสําหรัับป 2552 ใหคณะกรรมการบบริษัทรับทราบเมื่อวันที่ 22 มกกราคม 2553
ในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการรตรวจสอบรวมม 8 ครั้ง เปนการประชุ
น
มรวมกั
ม บผูบริหาร ผผูสอบบัญชี แลละสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน คณะกรรรมการตรวจสออบไดปฏิบัติหนนาที่ตามขอบเขตที่คณะกรรมมการบริษัทฯ มมอบหมายตามมขอบังคับวา
ดวยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สําคัญ (Audit Coommittee Charter) ไดแก การสอบทานรายงงานทางการเงิน การกํากับ
ดูแลระบบการบริหารความมเสี่ยง การเสนนอแตงตั้งผูสอบบบัญชี การกํากักบดูแลงานตรววจสอบภายในน โดยการสอบททานแผนการ
B
Audit) การสอบทานก
ก
ารประเมินระบบบการควบคุมภภายใน เพื่อมุงเนนใหระบบ
ตรวจสอบตาามความเสี่ยงสํสําคัญ (Risk Based
การควบคุมภายในมีความมเพียงพอเหมาะสมกับการดําเนิ
า นธุรกิจ มีประสิ
ป ทธิผลประะสิทธิภาพในกการดําเนินงาน และการใช
ก แลรักษาททรัพยสิน การปปองกัน หรือลดดความผิดพลาาด ความเสียหาย
ห ระบบบัญชีและรายงานททางการเงินมี
ทรัพยากร การดู
ความถูกตองเชื
ง ่อถือได รวมมทั้งการปฏิบัตตามกฎหมาย
ติ
ร ยบ ขอบังคัคบที่เกี่ยวของกักับการดําเนินธุรรกิจของบริษัทฯ
ระเบี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็
ว นตอระบบบการควบคุมภายในเช
ภ
นเดียวกั
ว บคณะกรรมมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. องคกรและสภาพแว
ร
วดลอมการคววบคุม
1.1 บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนให
น เกิดสภาพแแวดลอมของกาารควบคุมภายใในที่ดี ดังนี้
บ แลบริษัทฯ โดยฝ
โ ายบริหารของทุกหนวยงานกํ
ย
าหนดเปปาหมายธุรกิจและแผนงาน
แ
1.2 คณะกรรมการรบริษัทฯ กํากับดู
ประจําปที่ชัดเจน
เ วัดผลได รวมทั
ร ้งไดปรับปรุ
ป งกระบวนการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ
อยางตอเนื่อง กอใหเกิดวิสัยทัทศนและแผนกลยุทธที่เหมาะสสมตอสภาพธุรกิ
รจ
ป งและสื่อสารคูมือจริยธรรมธธุรกิจของบริษัทฯ
ท (Code off Conduct) แกพนักงานทุกคนสม่
ค ําเสมอ
1.3 บริษัทฯ ปรับปรุ
เพื่อใหกรรมกาาร ผูบริหารและพนักงาน มีจรรยาบรรณ มีอุอดมการณ ปฏิบับติตนตามหลักกการและนโยบบายบรรษัทภิ
บาล รวมทั้งขอพึ
อ งปฏิบัติที่ดี นําไปสูการดําเนิ
า นธุรกิจที่มีคณค
ุ าตอสังคมแและประเทศชาาติ
ย
1.4 การจัดการโครรงสรางขององคคกรอยางเหมาะะสม มีสายการบบังคับบัญชาแลละความสัมพันนธระหวางหนวยงานภายใน
องคกรที่ชัดเจนน มีการกําหนนดอํานาจการอนุมัติตามระดับตํ
บ าแหนง เพื่อช
อ วยใหฝายบริริหารสามารถดํดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
น
กษณอักษร ทั้งในดานนการเงินและการบัญชี การ
1.5 บริษัทฯ มีการจจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีธีปฏิบัติงานเปนลายลั
จัดซื้อ การบริหารงานบุ
ห
คคลล และการบริหารทั
ห ่วไปที่รัดกุกม เพื่อใหพนั
พ กงานใชเปนนแนวทางในกการปฏิบัติให
สอดคลองตามมเปาหมายองคกร
น
ดการบุคคลากรที่เปนระบบ
น
ไดกําหนนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนง (Job Description)
D
1.6 บริษัทฯ มุงเนนการจั
ลักษณะงาน หน
ห าที่ ระดับความรู
ค  ความสสามารถ ทักษะะ ที่ชัดเจน ตลลอดจนมอบหมมายอํานาจหนาที
า ่และความ
รับผิดชอบในแแตละตําแหนงงานอยางเหมาะะสม
ล
1.7 มีการบริหารทรรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการรสรรหาบุคคลากรใหเหมาะสมมกับตําแหนง กการพัฒนาบุคลากรและการ
ฝกอบรม การรเลื่อนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงิ
น นเดือน รวมมทั้งมีการวิเคราะหถึงการใหสสิิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอย
น
างสมเหหตุสมผล
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2. การดําเนิ
า นงาน
• วัฒนธรรมองค
ฒ
กร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในนการสงเสริมกิจกรรมคานิยมร
ม วม “บานปูสสปริต” (Banpuu Spirit) เพื่อ
น คานิยมร
ม วมบานปู จึงเปนแนวทางปฏิบัติที่ให
เสริมสรางสภาพแวดดลอมใหเกิดผลลดีแกบริษัทฯ และสังคมสวนรวม
เ ยวกันในองคคกรอยางตอเนือง
่อ สงเสริมใหพนั
พ กงานมีนวัตกรรม (Innovaation) ยึดมั่น
ความสํสําคัญตอบุคลาากรใหเปนหนึ่งเดี
ในความมถูกตอง (Integrity) หวงใยแและเอาใจใส (CCare) และมีพลังรวม (Synerrgy) พนักงานแและผูบริหารทุกคนยึ
ก ดมั่นใน
จริยธรรรม ซื่อสัตย สุจริ
จ ต โปรงใสแลละพัฒนาความมรูความสามารถอยางตอเนื่อง
อ โดยบริษัทฯ มีกิจกรรมดานนวั
า ตกรรม
(Innovaation) ดวยปรัชญาที
ช ่วา นวัตกรรมสามารถส
ก
รางสรรคสิ่งใหหมๆ เปนประโยยชนในการปฏิบบััติงานและการรดําเนินธุรกิจ
สามารถถสรางความแตตกตาง เปนขอได
ไ เปรียบทางการแขงขันแกองค
ง กรในยุคที่เผชิชิญภาวะเศรษฐ
ษฐกิจผันผวน ดัังนั้น คานิยม
รวมบานปูสปริต จึงเปปนพลังรวมของงพนักงานที่เปนกลไกหลั
น
กในกการขับเคลื่อนธุธุรกิจ นําองคกรรมุงไปสูความสํสําเร็จที่ยั่งยืน
Q-I Can Photoo Hunting Chaallenge และ
และ ในนป 2553 บริษัษัทฯ จัดกิจกรรมม IQ Campaiggn ตอเนื่อง รวมมทั้งกิจกรรม IQ
IQ-I Can
C World’ss Innovationn เพื่อกระตุนใหหพนักงานไดคิดนอกกรอบ พัฒนาศักยภาพพทางความคิด ใชความคิด
สรางสรรรคในการแกปปญหา และสงเสริ
เ มภาพลักษณ
ณผานกิจกรรมม Banpu Brannd Story Tips เพื่อกระตุนใหพนั
พ กงานเห็น
ความสําคัญของภาพลลักษณ ชื่อเสียงองค
ง กร พรอมนําองคกรกาวสูสูระดับสากล
• กาารกํากับดูแลกิจการ
จ (Corporaate Governancce)
บริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํ
น
า บดูแลกิจการร (Corporate Governance)
ากั
G
และจริยธรรมธธุรกิจ (Code
of Coonduct) สรางคความชัดเจน โปปรงใส เปนไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและมีมาตตรฐาน การกําหนดนโยบายแและแผนการ
ปฏิบัติงานคํ
ง านึงถึงคววามเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูแขงทางกการคา รวมถึงความรั
ค บผิดชอบบตอผูถือหุน สังคมส
ง วนรวม
และสิ่งแวดลอม บริษัษัทฯ ใหความสําคัญกับการปลูกฝงการกํากัับดูแลกิจการแและจริยธรรมธุรกิจใหเกิดผลใในเชิงปฏิบัติ
ก บอยางตอเนื
อ ่อง ในป 25553 บริษัทฯ มีกิจกรรมสงเเสริมวัฒนธรรมมองคกรและ
ครอบคคลุมผูบริหารแลละพนักงานทุกระดั
ทัศนคติติดานบรรษัทภิบาล ไดแก กาารจัดสัมมนาใหหกับผูบริหารใในระดับผูจัดกาารสวน เพื่อเปนนตนแบบที่ดี การสื่อสาร
ขาวสารร CG Talk of the Town ที่สะทอนภาพอยางทั
า นตอเหตุการณ
า นอกจากนันั้นไดริเริ่มกิจกรรรม “CG Truee Story Cool
Story” ใหพนักงานรวมส
ม งเรื่องราวคววามประทับใจซึซึ่งสะทอนคานิยม
ย Integrity หรื
ห ือ CG และสาามารถเชื่อมโยงงกับนโยบาย
อ ยธรรมธุรกิจ มีการจัดงานน CG Day เพื่ออใหพนักงานในนทุกระดับได
และแนนวปฏิบัติตามนโโยบายบรรษัทภิภบาลและคูมือจริ
ตระหนันักถึงความสําคัญ พรอมยึดมัั่นและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและะจริยธรรมธุรกิจ ภายใตแนวคิคิด “Make it
Real” ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการพััฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
D
Policy) ที่ชัดเจจนเกี่ยวกับควาามรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ
ค
่งแวดลลอมรวมกับภาคครัฐ หนวยงานนราชการ และภาคเอกชนตางๆๆ (Corporate Social Ressponsibility :
CSR) เป
เ นภารกิจหลักและมุ
ก
งมั่นดําเนิ
เ นการอยางตอเนื
อ ่อง
3. การบริริหารความเสียง
ย่
บริษัทฯ ใหความสํ
ค
าคัญกับการดํ
บ าเนินการรตามนโยบายกการบริหารความเสี่ยง มีการกําหนดขอบเขตความเสี่ยงที่
บ (Risk Apppetite) อยางชัดเจน
ด เพื่อเปนแนวทางในการบ
แ
บริหารธุรกิจ กําหนดใหทุกหนนวยงานประเมินปจจัยเสี่ยง
ยอมรับได
ผลกระทบ โอกาสเกิด รวมไปถึงแนววทางบรรเทาหรืรือลดความเสียหายที
ย
่อาจเกิดจากความเสี
ด
่ยง มีการพัฒนาารูปแบบดัชนี
B จัดทําขอมูมลตัวชี้วัดความมเสี่ยงสําคัญ ((Key Risk Indicator : KRI)
ความเสีสี่ยงสําหรับบริษัษทฯ (BANPU Risk Index : BRI)
โดยเนนธุ
น รกิจถานหิน มีการผสานระะบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวา
ก
างแผนกลยุทธขขององคกรในทุทุกระดับ และ
มีการประเมินผลที่จะกกระทบตอมูลคคาขององคกร (Risk based VBM)
V โดยมีฝายบริ
า หารติดตาามการประเมินและแผนการ
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บริหารความเสี่ยงจากกหนวยงานตางๆ
ง ใหสอดคลองกับปจจัยควาามเสี่ยงทั้งภายใในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ย ่วทั้งองคกร โดยรายงานตตอคณะกรรมกการบริหารความมเสี่ยง (Risk
ใหความมรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริิหารความเสี่ยงทั
Managgement Com
mmittee) ผานกการสอบทานขอองคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และะรายงานตอคณ
ณะกรรมการ
บริษัท
4. การคววบคุมการปฏิบับติงานของฝายบริ
า หาร
คณะกรรม การบริ ษั ท ฯ ได
ไ แ ต ง ตั้ ง คณ
ณะกรรมการย อย 3 คณะ ประกอบด
ป
ว ยคคณะกรรมกา รตรวจสอบ
ณะกรรมการกําหนดค
า
าตอบแแทน ซึ่งคณะก รรมการทั้ง 3 คณะ ได
คณะกรรมการบรรษััทภิบาลและสรรหา และคณ
ง
ขอบบเขต หนาที่และความรั
ล
บผิดชอบที่ไดรับมออบหมายอยางเครงครัดเหมาะสม บริษัทฯ ไดกําหนด
ปฏิบัติงานภายใต
โครงสรรางองคกรและะขอบเขต อํานาจหน
น
าที่ ควาามรับผิดชอบของผูบริหารแลละผูปฏิบัติงานนแตละระดับ มีการกําหนด
ระเบียบปฏิ
บ บัติเกี่ยวกัับอํานาจอนุมัติติและดําเนินกาาร (Delegationn of Authorityy : DOA) เปนนลายลักษณอกษร
ัก ใหมีการ
กระจายยอํานาจการบริิหารและอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงถึงผูบริิหารลําดับถัดๆ
ด ไป ในป 25553 บริษัทฯ มีการปรับปรุง
ตารางออํานาจอนุมัติของฝ
ข ายบริหารรแตละระดับใหหเหมาะสมกับโครงสร
โ
างองคกรที
ก ่ปรับปรุงใหหม เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปออยางรัดกุม มีความชั
ค
ดเจนในนการปฏิบัติงานน มีนโยบายแลละการปรับปรุงคู
ง มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในด
ใ านบัญชี
และงบประมาณ การรจัดซื้อ การบริหารและจั
ห
ดการรผูรับเหมา การรควบคุมและบบริหารทรัพยสินนและคลังวัสดุอุอปกรณ การ
ก ่อสารองคคกร และระเบียบปฏิบัติงานอื่นๆ ใหสอดคคลองตอการ
จัดการรคุณภาพ ความมปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การสื
เติบโตททางธุรกิจ โดยเเฉพาะโครงการรลงทุนขนาดใหหญ ในสวนของสํานักงานตรวจสอบภายในนกําหนดแผนกาารตรวจสอบ
ครอบคคลุมกระบวนการปฏิบัติงานทีที่มีความเสี่ยงสํสําคัญใหครอบบคลุมถึงความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกั
อ บบริษัทฯ
(Stakeholders’ Exxpectation) เพื่อใหมั่นใจวาหน
ห วยงานตางๆๆ มีการวางระบบบควบคุมภายยในและปฏิบัติติตามอยางมี
ประสิทธิภาพและประะสิทธิผล
5. ระบบสสารสนเทศแลละการสื่อสารขขอมูล
บริษัทฯ ใหความสํ
ค
าคัญตอระบบสารสนเท
อ
ทศและการสื่อสารขอมูลดวยความรอบคอบบ เพื่อใหการตัดสิ
ด นใจอยูบน
เ ยมขอมูล
พื้นฐานนของขอมูลที่มีความถูกตองแและเปนปจจุบัน โดยหนวยงาานเลขานุการบบริษัทฯ รับผิดชชอบในการจัดเตรี
สําคัญและเอกสารปรระกอบการประชุมไวลวงหนากอนการประะชุม มีการบันทึกและสรุปคววามเห็นของที่ประชุ
ป มอยาง
ชั ด เจนนไว ใ นรายงานนการประชุ ม ค ณะกรรมการบบริ ษั ท ฯ ทุ ก ครัรั้ ง สํ า หรั บ รายยงานทางการเเงิ น มี ก ารประะชุ ม ระหว า ง
คณะกรรมการตรวจสสอบกับผูสอบบบัญชีรับอนุญาตและฝ
า
ายบัญชี
ญ เพื่อทบทวนนโยบายบัญ
ญชีใหเปนไปตาามหลักการที่
รับรองททั่วไป ในป 25553 บริษัทฯ ไดดนําระบบเทคโโนโลยีสารสนเททศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภภัยของขอมูล
และมุงพั
ง ฒนาตั้งแตการรวบรวมข
ก
อ ล การประมมวลผล การจัดเก็
อมู
ด บขอมูล กาารติดตาม ตลออดจนการนําเสสนอขอมูลที่
ถูกตองเพี
ง ยงพอตอกาารตัดสินใจ รวมทั
ร ้งปรับปรุงระบบสื
ง
่อสารภภายในองคกรใใหเปนประโยชชนและทันสมัยยิ
ย ่งขึ้น ไดแก
ระบบคคลังความรู (Banpu Knowledge Portal) ระบบบ E-Leaningg ระบบการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู (Knowledge
(
Sharingg) ระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน (Workkflow and Applications)
A
และริเริ่มนําระบบการบริหารและจัดการ
สินทรัพย
พ (Enterprisee Asset Management : EAM)
E มาใชเปนมาตรฐานการ
น
รบริหารและรายยงานคลังวัสดุในสํ
ใ านักงาน
และเหมืองตาง ๆ ระะบบการจัดซื้อจัจดจา ง (I-Proccurement) รววมทั้งนําเทคโนนโลยีที่ทันสมัยยเกี่ ยวกับระบบบปฏิบัติการ
ว
(Server Consolidation) มารองรับการบริ
ก หารงานน เปนการใชทรััพยากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
คอมพิวเตอร
คุมคา โดยมุ
โ งเนนการรเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Greeen Technoloogy) นอกจากกนี้ไดปรับปรุงรระบบบัญชีและะงบประมาณ
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(Oraclee) เพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตแลละเปนไปตามตตามมาตรฐานบบัญชีสากล (IFFRS) เพิ่มความมมั่นใจในความม ถูกตองของ
รายงานนทางการเงิน เอือื้อเปนประโยชนในการตัดสินใจทางธุ
น
รกิจสําหรั
า บผูบริหารของบริษัทฯ
6. ระบบกการติดตาม
• กาารติดตามการดํดําเนินงานในระะดับบริหาร
บริษัทฯ มีการประชุ
า
มคณะะกรรมการบริษัษัทฯ ระหวางป 2553
2 รวม 18 ครั้ง มีการประชชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
ณาและติดตามมผลการดําเนินงานของฝ
น
ายบบริหารใหเปนไปตามเป
ไ
าหมาาย หากผลการดําเนินงาน
ทุกเดือน เพื่อพิจารณ
า
า หมาาย จะมี ม ติ ใ หฝ า ยบริ ห ารดํ าเนิ
า น การแก ไขและรายงาน
ข
ความคื บ หน า ต อคณะกรรมมการบริ ษั ท ฯ
แตกตางจากเป
นอกจาากนี้ไดนําระบบ KPI มาใชในกการติดตามผลกการบริหารและปฏิบัติงานของงฝายบริหารแลละพนักงานทุกระดั
ร บ เพื่อให
มั่นใจววาการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและแแผนธุรกิจที่กําหนดไว
า
ในนป 2553 คณะะกรรมการตรววจสอบมีการ
ประชุมรวม
ม 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาแและติดตามฐานนะการเงินและะผลการดําเนินงาน
น มีการกํากกับดูแลการปฏิฏิบัติงานตาม
เปาหมายที่กําหนดไวว (Check andd Balance) มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ใหขขอเสนอแนะสําคั
า ญที่อาจมี
ใ วนของการรายงานคณะะกรรมการตรวจจสอบไดรายงาานผลการสอบทานงบการเงิน การบริหาร
ผลกระทบตอองคกร ในส
ม
อ
ความเเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ ทุท ก ไตรมาส ราายงานสรุ ป ผลลการตรวจสออบ และรายงาานการสอบทาานการควบคุ มภายในต
คณะกรรรมการบริษัทเปนประจําทุกปป
• กาารติดตามการดํดําเนินงานในระะดับปฏิบัติการ
บริษัทฯ จัดให
ใ มีการแบงแยยกหนาที่ในหนนวยงานตางๆ มีการปรับปรุงขัข้นตอน ระบบ ระเบียบ วิธีการปฏิ
า บัติงาน
โดยหนนวยงานตางๆ มีระบบการคววบคุมการปฏิบับัติงานและติดตามการดําเนินนงานอยางชัดดเจนสามารถตตรวจสอบได
ตลอดจจนมีการตรวจสสอบใหเกิดการถวงดุลและความโปรงใส เพื่อใหสอดคลองกั
อ บการเติบโตของธุรกิจและะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลง สํานักงาานตรวจสอบภาายในมีอิสระในนการตรวจสอบบ กําหนดแผนนการตรวจสอบที่ครอบคลุมกาารปฏิบัติงาน
ข
ษัทฯ แลละบริษัทในเครืรือ และรายงานนผลการตรวจสสอบตอฝายบริริหารและคณะกรรมการตรวจจสอบทุกไตร
สําคัญของบริ
มาส ถือเปนการปฏิบับัติตามกลไกการดูแลกิจการที่ได
ไ มาตรฐานแลละสรางความเชืชื่อมั่นในการดําาเนินธุรกิจ
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10. รายการระหหวางกัน
10.1 รายกการบุคคลที่มผลประโยชน
ี
รรวม
ชื่อบริษัษัท /
ลักษณะความสัมพันธ
ประเภททธุรกิจ
1 บริษัท น้าํ ตาลมิตรผล 1) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
จํากัด
ถือหุนรอยละ 2.96
2 ของทุนชําระะแลว
(ผลิตและจําหนาย
2 มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุกุศลกิจ
2)
น้ําตาลแและ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกั
ย นกับบริษัทฯ
กากน้ําตาล)
ต
3 มีกรรมการรวมกั
3)
ม น 3 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย
ร วองกุศลกิจ
2. นายชนินท
น วองกุศลกิจ
3. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
ร

รายชื่อคณ
ณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
1. บจ.น้ําตาลมิตรสยามม
99.99% 2. นายอิสระ วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
5. นายชูศักดิ์ วองกุศลกิจ
6. นายผดุง เตชะศรินทร
7. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ
8. พญ.ลักษมี วองกุศลกิจ
9. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉฉาย
10. นายวีระเจตตน วองกุศลกิจ
11. ร.ศ.ดร.จีรเดดช อูสวัสดิ

1) เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย
2 บริษัท ทีเอ็มอี
แคปตอลล จํากัด
ถือหุนรอยละ 2.25
2 ของทุนชําระะแลว
(บริษัทเพืพื่อการลงทุน) 2)
2 มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ
ซึ่งเปนกลุมเดียวกั
ย นกับบริษัทฯ
3 มีกรรมการรวมกั
3)
ม น 6 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายชนินท วองกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. นายองอาจจ เอื้ออภิญญกุล
5. นายสวัสดิภาพ
ภ กันทาธรรม
6. นายวีระเจตตน วองกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
1. นายสุนทร ววองกุศลกิจ
1. ตรระกูลวองกุศลกิจ
54.23% 2. นายวิฑูรย ววองกุศลกิจ
2. ตรระกูลเอื้ออภิญญกกุล 24.16% 3. นายชนินท วองกุศลกิจ
3. บจจ.ยูฟนเวส
10.50% 4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. ตรระกูลกันทาธรรม
3.17% 5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
5. ตรระกูลกาญจนกําเนินิด 0.58% 6. นายสวัสดิภาพพ กันทาธรรม
6. ตรระกูลพุทธพงษศิรพร
ิ
0.63% 7. นายประจวบ ตรีนิกร
8. นายวีระเจตนน วองกุศลกิจ
9. นส. จินตนา กาญจนกํ
ก
าเนิด
10. นายบรรเจิด วองกุศลกิจ

3 บริษัท รววมเกษตรกร
อุตสาหกกรรม จํากัด
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลแและ
กากน้ําตาล)
ต

1) เปนผูถือหุนขอองบริษัทฯ โดยถือหุน
รอยละ 0.65 ของทุ
ข นชําระแลว
2 มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.น้ําตาลมิมิตรผล
2)
3 มีกรรมการรวมกั
3)
ม น 2 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
1. นายวิฑูรย ววองกุศลกิจ
บจ.น้าตาลมิ
าํ
ตรผล
87.56% 2. นายอิสระ ววองกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
4. นส. ชญาวดี ชัยอนันต
5. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ
6. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด
7. นายสุขกาญจจน วัธนเวคิน
8. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉฉาย
9. นายวีระเจตนน วองกุศลกิจ

4 บริษัท แปซิฟก ชูการ 1) เปนผูถือหุนขอองบริษัทฯ โดยถือหุน
คอรปอเรรชั่น จํากัด
รอยละ 0.25 ของทุ
ข นชําระแลว
(ตัวแทนนําเขา2 มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.น้ําตาลมิมิตรผล
2)
สงออกน้น้าํ ตาล)
3 ไมมกี รรมการรรวมกัน
3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
1. นายอิสระ ววองกุศลกิจ
บจ.น้าตาลมิ
าํ
ตรผล
62.50% 2. นายจิรศักด วองกุศลกิจ
3. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉฉาย
4.นายคนอง ศัศกดิ์เพ็ชร
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ชื่อบริษัษัท /
ประเภททธุรกิจ
5 บริษัท น้าํ ตาลมิตร
ภูเวียง จํากัด
(ผลิตแลละจําหนาย
น้ําตาลแและ
กากน้ําตาล)
ต

ลักษณะความสัมพันธ
1) เปนผูถือหุนขอองบริษัทฯ โดยถือหุน
รอยละ 0.23 ของทุ
ข นชําระแลว
2 มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตตรกร
2)
อุตสาหกรรมฯ
3 ไมมีกรรมการรรวมกันทาน
3)

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
1. รวมมเกษตรกรอุตสาหหกรรม 99.99%

6 บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 1) เปนผูถือหุนขอองบริษัทฯ โดยถือหุน
(Holding
รอยละ 0.24 ของทุ
ข นชําระแลว
Compaany)
2 มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุกุศลกิจ
2)
ซึ่งเปนกลุมเดียวกั
ย นกับบริษัทฯ
3 มีกรรมการรวมกั
3)
ม น 6 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย ววองกุศลกิจ
2. นายชนินท วองกุศลกิจ
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
4. นายองอาจจ เอื้ออภิญญกุล
5. นายสวัสดิภาพ
ภ กันทาธรรม
6.นายวีระเจตตน วองกุศลกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปตอลล

7 บริษัท น้าํ ตาล
มิตรกาฬฬสินธุ จํากัด
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลแและ
กากน้ําตาล)
ต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25553
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 99.99%

1) เปนผูถือหุนขอองบริษัทฯ โดยถือหุน
รอยละ 0.18 ของทุ
ข นชําระแลว
2 มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตตรกร
2)
อุตสาหกรรม
3 มีกรรมการรวมกั
3)
ม น 1 ทาน คือ
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

รายชื่อคณะกรรมการ
ค
1. นายอิสระ วองกุศลกิจ
2. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
3.นายกฤษฎาา มณเฑียรวิเชียรฉฉาย

1. นายสุนทรร วองกุศลกิจ
100.00%
% 2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรมม
7. นายประจววบ ตรีนิกร
8. นายวีระเจจตน วองกุศลกิจ
9. น.ส.จินตนนา กาญจนกําเนินิด
10.นายบรรเจิจิด วองกุศลกิจ

1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
2. นายอิสระ วองกุศลกิจ
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
4. นายทวีวฒน
ั ทวีปยมาภรณ
ฒ
5. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด
6. นายสุขกาญ
ญจน วัธนเวคิน
7. นส. ชญาวดี ชัยอนันต
8.นายกฤษฎาา มณเฑียรวิเชียรฉฉาย

* บุคคลที่เกียวข
ย่ อง ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคคุมในบริษัทฯ บริริษัทยอย และบริริษัทรวม ปรากฏฏในเอกสารแนบบ 2
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รายการระหวางกันอื่นๆ ขอองบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริริษัทรวม และบบริษัทที่เกี่ยวของกั
อ น รวมทั้งนนโยบายการกําหนดราคาซื
ห
้อ
ร
้ยที่ใช โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหหวางกันกับบริษัษทยอย บริษทร
ทั วม และบริษัททที่เกี่ยวของกัน ไดแสดงอยู
ขายและอัตราดอกเบี
ในหมายเหตตุประกอบงบกาารเงินขอ 10
อ นโดยมีลักษณะความสั
ษ
มพัพนธ ดังนี้
o รายการระหวางกิกิจการที่เกี่ยวของกั
รายการระหวางกั
า น
บริษัท บานปปู จํากัด (มหาชชน)
1. บริษัทฯ ทํทารายการระหวางกันกับ บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด ดังนี้
• ป 2553 มีเงินทดรองจายที่เกี่ยวของกกัน จํานวน 0.199 ลานบาท

บริริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

บริษัท เหมืมืองเชียงมวน จําากัด

0.19
ลานบาท

2. บริษัทฯ ทํทารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรรเนชั่นแนล จํากััด
ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มีรายไดคา Maanagement feee จํานวน 30
ลานบบาท

บริษัท บานปู อินเตอรเนชัชั่นแนล
จํากัด

30.00
ลานบาท

3. รายการระะหวางกันกับ บริริษัท บานปู มินเนอรั
เ ล จํากัด
บริษัทฯ ให
ใ เงินกูยมื แก บริริษัท บานปู มินเนอรั
เ ล จํากัด ในรู
ใ ปของตั๋ว
สัญญาใชชเงิน โดยคํานวณ
ณอัตราดอกเบียจากต
ย้
นทุนของเเงินที่กูมาถัวเฉลีลีย่
บวกรอยลละ 0.5 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ดังนี้
• ณ 31
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินกูจํจ ํานวน 55,945.93 ลานบาท
• ป 25553 มีดอกเบีย้ รับจํานวน 622.880 ลานบาท
• ป 25553 มีรายไดการใหบริการลางถถานหินจํานวน 58.45
5 ลานบาท
• ป 25553 มีเงินทดรองงจายที่เกี่ยวของกั
ง น จํานวน 1.223 ลานบาท

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด

56,628.41
ลานบาท

4. รายการรระหวางกันกับ บริษิ ัท บีพี โอเวอรรซสี  ดีเวลลอปเมมนทจํากัด
บริษัท บีพีพี โอเวอรซีส ดีเวลลอป
บริษัทฯ ให
ใ เงินกูยืมแก บริ
บ ษัท บีพี โอเวออรซสี  ดีเวลลอปเเมนท จํากัด ในรูรูป เมนท จํากัด
ของตั๋วสัญญาใช
ญ
เงิน โดดยคํานวณอัตราาดอกเบีย้ จากตนทุ
น นของเงินที่กมา
มู
ถัวเฉลี่ยบวกร
บ อยละ 2 ตตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บีพี โอเวอรซสสี ดีเวลลอปเมนนท
จํากัด ดังนี้
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินกูจํจ ํานวน 197 ลานเหรี
น ยญสหรัฐ
• ณ 31
• ป 25553 มีดอกเบี้ยรัรบจํานวน 183.884 ลานบาท
• ณ 31
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 226.86 ลานบาาท

197
น ยญสหรัฐ
ลานเหรี
และ 410.70
ลานบาท
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รายการระหวางกั
า น
5. รายการระะหวางกันกับ Baanpu Singaporre Pte. Ltd.
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ Banpu Singapore Ptee. Ltd. ดังนี้
• รายไไดคา Managem
ment fee จํานววน 1.25 ลานบาาท
6. รายการระะหวางกันกับ PTT. Jorong Barutama Greston
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ PT. Jorrong Barutama Greston ดังนี้
• ณ 31
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินทดดรองจายจํานวนน 0.08 ลานบาทท
7. รายการรระหวางกันกับ PT. Kitadin
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ PT. Kitaadin ดังนี้
• ณ 31
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินทดดรองจายจํานวนน 0.35 ลานบาทท
8. รายการระะหวางกันกับ PTT.Indo Tambanngraya Megah Tbk
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ PT.Indoo Tambangraya Megah Tbk
ดังนี้
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.46 ลานบาท
• ณ 31
• ป 25553 รายไดคา Management
M
f จํานวน 1,053.36 ลานบาทท
fee
9. รายการระะหวางกันกับบริษัษท บานปู เพาเวอร จํากัด
บริษัทฯ ให
ใ เงินกูยมื แก บริริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชชเงิน โดยคํานวณ
ณอัตราดอกเบียจากต
ย้
นทุนของเเงินที่กูมาถัว
เฉลี่ยบวกกรอยละ 2 ตอป
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ บริษัท บานปู เพาเวอร จํจากัด ดังนี้
• ณ 31
3 ธันวาคม 25553 มียอดเงินกูจํจ ํานวน 1,212.933 ลานบาท และ
• ยอดดเงินทดรองจายจจํานวน 173.71 ลานบาท
• ป 25553 มีดอกเบี้ยรัรบจํานวน 71.844 ลานบาท และะ
• รายไไดคา Managem
ment fee จํานววน 50 ลานบาท
10. รายการรระหวางกันกับ Banpu
B
Mineralss (Singapore) Pte.
P Ltd.
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ Banpuu Minerals (Singgapore) Pte.
Ltd. ดังน้นี้
• ป 2553 มีดอกเบีย้ รับจํ
บ านวน 71.89 ลานบาท
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 449.29 ลานบาาท
11. รายการรระหวางกันกับ PT.
P Trubaindo Coal
C Minging
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
า นกับ PT. Trrubaindo Coal Mining ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.12 ลานบาท
12. รายการรระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri
M
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Inddominco Manddiri ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.30 ลานบาท

บริริษัทที่เกี่ยวของ

มูลคารายการ

Banpu Singapore Pte. LLtd.

1.25
ลานบาท

PT. Joronng Barutama G
Greston

0.08
ลานบาท

PT. Kitadin

0.35
ลานบาท

PT.Indo Tambangraya
T
M
Megah
Tbk

1,053.82
ลานบาท

บริษัท บานปู เพาเวอร จําากัด

1,508.48
ลานบาท

Banpu Minerals
M
(Singgapore)
Pte. Ltd.

521.18
ลานบาท

PT. Trubaaindo Coal Minning

0.12
ลานบาท

PT. Indom
minco Mandiri

0.30
ลานบาท
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มูลคารายการ

13. ระหวางกักันกับบริษัท PT.. Bharinto Ekattama
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ PT. Bhaarinto Ekatamaa ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.06 ลานบาท

PT. Bharinto Ekatama

0.06
ลานบาท

14. ระหวางกักันกับ Banpu Innvestment (Chiina) Ltd.
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ Banpu Investment (China) Ltd.ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 1.11 ลานบาท

Banpu Investment (Chinna)
Ltd.

1.11
ลานบาท

15. ระหวางกักันกับ บริษัท บานปู
า พลังงานใหมม โฮลดิ้งส จํากัด
บริษัท บานปูพลังงานใหมม โฮล
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ บริษัท บานปูพลังงานใหหม โฮลดิ้งส จํากักด ดิ้งส จํากัด
ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.29 ลานบาท

0.29
ลานบาท

16. ระหวางกักันกับ บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปปเมนท โฮลดิ้ง จํจากัด
บริษัทฯ มีรายการระหวางกั
ง นกับ บริษัท ไบโอฟู
ไ
เอลเดเวลอปเมนท โฮลดิง้
จํากัด ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.18 ลานบาท

บริษัท ไบโโอฟูเอลเดเวลอปปเมนท
โฮลดิ้ง จํากัด

0.18
ลานบาท

17. ระหวางกักันกับ บริษัท ปรระจวบพลังงานลลม จํากัด
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท ประจวบพลั
ป
งงานนลม จํากัด ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.06 ลานบาท

บริษัท ประะจวบพลังงานลม
จํากัด

0.06
ลานบาท

18. ระหวางกักันกับ บริษัท มิตรภาพพลั
ต
งงานลลม จํากัด
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.06 ลานบาท

บริษัท มิตรภาพพลังงานลลม
จํากัด

0.06
ลานบาท

19. ระหวางกักันกับ บริษัท เพชรเกษมพลังงานนลม จํากัด
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท เพชรเกษมพลั
เ
งงานลม
ง
จํากัด
ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินทดรรองจายจํานวน 0.06 ลานบาท

บริษัท เพชชรเกษมพลังงานนลม
จํากัด

0.06
ลานบาท
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บริษัท บานปูปู มินเนอรัล จํากััด
1. ระหวางกัันกับบริษัท ศิลามณี
า จํากัด
บริษัท บานปู
า มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท ศิลามณี
า จํากัด ในรูป
ของตั๋วสัญญาใช
ญ
เงิน โดยคํานวณอัตราาดอกเบีย้ จากตนทุ
น นของเงินที่กู
มาถัวเฉลีลีย่ บวกรอยละ 0.5 ตอป
บริษัท บานปู
า มินเนอรัล จํจากัด มีเงินกูยืมและดอกเบี
ม
ย้ จายจาก
า
บริษัท
ศิลามณี จํจากัด ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มีเงินกูยืมจํานวน
น 81 ลานบาทท
• ป 2553 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.81 ลานบาท
2. ระหวางกัันกับบริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ใหเงินกู
น ยืมแก บริษทั เหมืองเชียงมวน
ว
จํากัด ในนรูปของตั๋วสัญญาใช
ญ เงิน โดยยคํานวณอัตราดดอกเบี้ยจากตนทุทน
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
า มินเนอรัล จํจากัด มีรายการระหวางกันกับบริ
บ ษัท เหมืองเชียง
ย
บริษัท บานปู
มวน จํากัด ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินกูจ ํานวน
า 140 ลานบบาท
• ป 2553 มีดอกเบี้ยรัับจํานวน 5.92 ลลานบาท
3. รายการระหวางกันกับ บริษิ ัท บานปู อินเตอร
เ เนชั่นแนล จํจากัด
า มินเนอรัล จํจากัด มีเงินกูยืมจาก
ม บริษัท บานปู
น อินเตอรเนชััน่
บริษัท บานปู
แนล จํากัด ในรูปตั๋วสัญญาใช
ญ เงิน โดยคํานวณอั
า
ตราดอกกเบีย้ จากตนทุน
ของเงินกูยื มมาถัวเฉลี่ยบวก
บ รอยละ 0.5 ตอป
า มินเนอรัล จํจากัด มีเงินกูยืมและดอกเบี
ม
ย้ จายจาก
า
บริษัท
บริษัท บานปู
บานปู อินเตอร
น เนชั่นแนลล จํากัด ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มีเงินกูย ืมจํานวน 247 ลานบาาท
• ป 2553 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 1.255 ลานบาท
4. ระหวางกันกั
น บ Banpu Minnerals (Singappore) Pte. Ltd.
บริษัท บานปู
า มินเนอรัล จํจากัด มีเงินใหกูยืยมื แก Banpu Minerals
M
(Singapoore) Pte. Ltd. โดดยคํานวณอัตราาดอกเบีย้ จากตนทุ
น นของเงินกูยมื
มาถัวเฉลีลีย่ บวก รอยละ 2.0
2 ตอป
บริษัท บานปู
า มินเนอรัล จํจากัด มีเงินใหกูยืยมื และดอกเบี้ยรับจาก Banpu
Minerals (Singapore) Pte.
P Ltd. ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินใหกยืยู มื จํานวน 1,624.46 ลานเหรียญ
สหรัฐ
• ป 2553 มีดอกเบี้ยรัับ 324.06 ลานบบาท

บริษัท ศิลามณี จํากัด

81.81
ลานบาท

บริษัท เหมืมืองเชียงมวน จําากัด

145.92
ลานบาท

บริษัท บานปู อินเตอรเนชัชั่นแนล
จํากัด

248.25
ลานบาท

Banpu Minerals (Singappore)
Pte. Ltd.

1,624.46
น ยญสหรัฐ
ลานเหรี
และ 324.06
ลานบาท
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Banpu Auustralia Co.Ptyy Ltd.
5. ระหวางกันกั
น บ Banpu Australia CO.Pty Ltd
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํจากัด มีเงินใหกยู ืมแก Banpu Australia
A
CO.PPty
ร
ย้ จากตตนทุนของเงินกูยืยมื มาถัวเฉลีย่ บววก
Ltd. โดยคํานวณอัตราดอกเบี
รอยละ 2.0 ตอป
า มินเนอรัล จํากัด มีเงินใหหกูยืมและดอกเบีบี้ยรับจาก Banppu
บริษัท บานปู
Australiaa CO.Pty Ltd. ดังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินใหกยืยู มื จํานวน 0.75 ลานเหรียญ
สหรัฐ
• ป 2553 มีดอกเบี้ยรัับจํานวน 0.08 ลลานบาท

มูลคารายการ
0.75
น ยญสหรัฐ
ลานเหรี
และ 0.08
ลานบาท

6. รายการระะหวางกันกับบริษัษท ศิลามณีหินอ
น อน จํากัด
บริษัท ศิลามณี
า หินออน จําากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูย ืมจากบริษัท ศิลามณีหนิ ออน
อ
จํากัด ในนรูปของตั๋วสัญญาใช
ญ เงิน โดยยคํานวณอัตราดดอกเบี้ยจากตนทุทน
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป
อ
า มินเนอรัล จํจากัด มีเงินกูยมและดอกเบี
มื
ย้ จายจาก
า
บริษัท
บริษัท บานปู
ศิลามณีหิหินออน จํากัด ดัังนี้
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มีเงินกูยืมจํานวน
น 32.93 ลานบาท
น
• ป 2553 มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.333 ลานบาท

33.26
ลานบาท

7. รายการระะหวางกันกับ BPP Overseas Deevelopment Coo., Ltd
BP Oversseas Developm
ment
บริษัท บานปู มินเนออรัล จํากัด ใหเงินกูยมื แก BP Overseas Co., Ltd
Development Co., Ltdd ในรูปของตั๋วสัสญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตรา
จ นทุนของเงิงินที่กูมาถัวเฉลียบวกร
ย่
อยละ 0.55 ตอป
ดอกเบีย้ จากต
บริษัท บานปู
า มินเนอรัล จํจากัด มีรายการระหวางกันกับ BP
B Overseas
Development Co., Ltd ดังนี้
า 8,101.70 ลานบาท( 270
• ณ 311 ธันวาคม 25533 มียอดเงินกูจ ํานวน
ลานเเหรียญสหรัฐ)
• ป 2553 มีดอกเบี้ยรัับจํานวน 329.448 ลานบาท

329.48
ลานบาท
และ 270
น ยญสหรัฐ
ลานเหรี
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10.2 ความมจําเปนและคความสมเหตุสมผลของราย
ส
การระหวางกันั
ในกรรณีที่บริษัทฯ เขขาทําสัญญาใดดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายกาารระหวางกันกับบริ
บ ษัทฯ บริษษัทยอย บริษัทรรวม บริษัทที่
เกี่ยวข
ว อง และ/หรือบุ
อ คคลภายนออก บริษัทฯ จะะพิจารณาถึงความจําเปนและะความเหมาะสสมในการเขาทําสั
า ญญานั้นๆ
โดยคคํานึงถึงผลประะโยชนของบริษัษทั ฯ เปนหลัก
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุ
ต
มัติการทํารายกการระหวางกัน
ในกรรณีที่บริษัทฯ เขขาทําสัญญาใดดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายกาารระหวางกันกัับบริษัทยอย บบริษัทรวม บริษัษทั ที่เกี่ยวของ
บุคคลภายนอก และ/หรื
แ
อบุคคลลที่อาจมีความขขัดแยง เพื่อปรระโยชนของบริษัษทฯ คณะกรรรมการบริษัทกําหนดให
า
ตอง
ณฑของประกาศศคณะกรรมการตลาดหลักทรัรัพยแหงประเทศศไทย เรื่องงการเปดเผยขอมู
อ ลและการ
ปฏิบับัติตามหลักเกณ
ปฏิบับัติการของบริษัษทั จดทะเบียนในนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และให
แ มีราคาแและเงื่อนไข
เสมือนการทํทํารายการกับ
บุคคลภายนอก โดยยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนได
ว เสียในรายยการนั้นจะตองไม
ง มีสวนในการพิจารณาอนุมัมตั ิ
ง นในอนาคตต
10.3 นโยบบายหรือแนวโโนมการทํารายการระหวางกั
- ไมมีมี -
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111. ฐานะการเงินและผลกการดําเนินงาาน
11.1 ขอมูลทางการเงินโดยสรุ
น
ป
(1) สรุปรายงานกการสอบบัญชี
3 ธันวาคม 25553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
o งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริริษัท ณ วันที่ 31
น
สดงการเปลี่ยนแปลงในส
น
วนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท
งบแสดงการเปปลี่ยนแปลงในสสวนของผูถือหุนรวมและงบแส
งบกระแสเงินสดรวม
ส
และงบกระแสเงินสดเเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวัวนที่ 31 ธันวาาคม ของแตละป
ะ ของบริษัท
บานปู จํากัด (มหาชน)
(
และบบริษัทยอย และะของเฉพาะบริษัท บานปู จํากักด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารขอองกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถู
อ
กตองแและครบถวนขอองขอมูลในงบกการเงินเหลานี้ สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
เ คูเปอรส
เอบีเอเอส จํากักด ซึ่งเปนผูสอบบั
อ ญชีรับอนุญาต
ญ เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นนตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสออบของผูสอบบับัญชี
o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบับติงานตรวจสออบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ญ ที่รับรองทั่วไไป
ซึ่งกําหนดให
า
ตอง
น
อมูลทีข่ขััดตอขอเท็จจริงอั
ง นเปน
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงข
ง
วิธีการททดสอบหลักฐานนประกอบรายกการทั้งที่เปนจํานวนเงิ
า
นและ
สาระสําคัญหรืรือไม การตรรวจสอบรวมถึงการใช
การเปดเผยขอมู
อ ลในงบการเงิงินการประเมินความเหมาะสม
ค
มของหลักการบับัญชีที่กิจการใชชและประมาณ
ณการเกี่ยวกับ
รายการทางกาารเงินที่เปนสารระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินนถึงความเหมาะสมของการ
แสดงรายการทีที่นําเสนอในงบบการเงินโดยรวมมผูสอบบัญชีรบอนุ
บั ญาตเชื่อวาการตรวจสอบบดังกลาว ใหขขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแแสดงความเห็นของผู
น สอบบัญชี
ญ รับอนุญาต
o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมมและงบการเงินเฉพาะบริ
น
ษัทขขางตนนี้แสดงฐฐานะการเงินรววมและฐานะ
การเงินเฉพาะบบริษัท ณ วันทีท่ 31 ธันวาคมม 2553 ผลการรดําเนินงานรวมมและผลการดําาเนินงานเฉพาะะบริษัท และ
กระแสเงินสดรรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบบริษัทสําหรับปสิส้ินสุดวันเดียวกกันของบริษัท บานปู จํากัด (มมหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริริษัท บานปู จํากั
า ด (มหาชน) โดยถู
โ กตองตามมที่ควรในสาระะสําคัญตามหลัักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
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(2) งบการรเงินรวม
บ ษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษทย
บริ
ทั อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
2
2552 แลละ 2551 (ตรรวจสอบแลว)
ป 2553
จํานวนเงิน อัอตรา
รอยละ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวี
น ยน
เงินสดและรายยการเทียบเทาเงินสด
น
ลูกหนี้การคา – สุทธิ
ลูกหนี้กิจการทีที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางรั
ง บจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินทดรองจายแก
ย กิจการที่เกี่ยวข
ว อง
เงินใหกูยืมระยยะสัน้ แกกิจกรรมรวมคา
สินคาคงเหลือ – สุทธิ
อะไหลและวัสดุ
ส เครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวี
น ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

ป 2552
จํานวนเงิ
น น อัตรา
รอยละะ

หน
ห วย: พันบาท
ป 25551
จํานวนเงิน อัตรา
รอยละ

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

8.77
3.56
0.01
2.97
0.12
0.19
2.13
0.58
3.59
21.93

21,0550,427
5,3889,211
314,089
5,3002,218
21
2,7551,772
6002,460
2,2003,102
37,613,300

20.776
5.331
0.331
5.223
0.000
2.771
0.559
2.17
37.009

12,849,6882
6,028,6554
321,6667
3,889,8666
21
2
640,414
1,651,0332
402,7668
1,813,3224
27,597,4228

14.38
6.73
0.36
4.34
0.00
0.72
1.84
0.45
2.02
30.81

สินทรัพยไมหมุมนเวียน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินใหกูยืมระยยะยาวแกกิจการทีที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินลงทุนในบริษิ ัทยอยและสวนได
น เสียในกิจการรรวมคา
เงินลงทุนอื่น – สุทธิ
ที่ดิน อาคารแและอุปกรณ – สุทธิ
ท
สินทรัพยไมหมุมนเวียนอื่น
คาใชจายในนการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธธิ
โครงการระหวางการพัฒนา
สินทรัพยไมมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวีวียน

16,948
4,501
33,587,292
440,243
40,858,723

0.01
0.00
17.35
0.23
21.10

16,429
360
2997,782
29,6003,851
8,0662,137
17,7992,441

0.002
0.000
0.333
33.004
9.000
19.886

14,1665
298,019
26,372,7553
9,528,3772
17,579,8885

0.02
0.33
29.44
10.64
19.62

14,928,524
59,361,777
405,460
1,540,914
151,144,382

7.71
30.66
0.21
0.80
78.07

3,6006,403
1,3221,096
2,3772,854
7330,116
63,8003,469

4.003
1.447
2.665
0.881
62.991

3,626,2668
1,469,2330
2,153,4333
947,6887
61,989,812

4.05
1.64
2.40
1.06
69.19

รวมสินทรัพย

193,598,387 100.00
1
101,416,769 100.000

89,587,2440 100.00

หมายเหตุ: - เพื่อประกอบในการอานงบการเงินรวม โดยควรออานคูกับ “งบการรเงินรวมและงบกาารเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 25553”
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บ ษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษทย
บริ
ทั อย
งบดุล
ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 2553 2552 แลละ 2551 (ตรรวจสอบแลว)
ป 2553
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

ป 2552
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หน
ห วย: พันบาท
ป 2551
จํานวนนเงิน
อัตรา
รอยละ

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

0.72
1.58
1.44
0.77

11,684,167
1
1,552,859
2
2,598,968
3
3,300,000

11.66
11.53
22.56
33.25

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

5.32
1.70
5.78
1.45

22,982,599
105,966
2
2,028,984
2
2,812,410
481,449

22.94
00.10
22.00
22.77
00.47

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

2.27
0.13
2.26
3.29

44,546,668
222,094,070

44.48
244.66

4,834,996
24,708,470

5.40
27.58

122,146,063
100,273,953
601,724

111.98
100.13
00.59

10,546,696
7,284,860
1,133,005
362,226

11.77
8.13
1.26
0.40

349,322
233,371,062

00.34
233.04

17,947
19,344,734

0.02
21.59

455,465,132

444.83

44,053,204

49.17

หนี้สินและสวนของผู
ว
ถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
ย
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันกาารเงิน
เจาหนี้การคา
สวนของเงินกูยื มระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหหนึ่งป-สุทธิ
สวนของหุนกูทีท่ถี ึงกําหนดไถถอนในหนึง่ ป-สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื
ย น่
คาเปดหนาดิ
า นและคาขนถานหิ
น นคางจาย
ดอกเบี้ยคางจ
า าย
คาภาคหลววงคางจาย
ภาษีเงินไดคคางจาย
ประมาณกาารหนี้สินจากการซืซื้อเงินลงทุน
สํารองคาใชชจายผลประโยชนนพนักงาน
หนี้สินหมุนเวี
น ยนอืน่
รวมหหนี้สินหมุนเวียน

2,821,118
343,521
599,931
755,891

1.46
0.18
0.31
0.39

2,232,374
8,183,292
23,673,613

1.15
4.23
12.23

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอืน่
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
หุนกู – สุทธิ
ประมาณการหหนี้สินจากการซือเงิ
อ้ นลงทุน
สํารองคาใชจายผลประโยชน
า
พนักงานจากการเกกษียณอายุ
หนี้สินสัญญาขายถานหินรอตัดจํ
ด าหนาย
หนี้สินอื่น
รวมหหนี้สินไมหมุนเวียน

25,500
76,152,714
8,780,454
621,000
13,076,332
1,555,087
100,211,087

0.01
39.34
4.54
0.32
6.75
0.80
51.76

รวมหนี้สิน

123,884,700

63.99
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บ ษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษทย
บริ
ทั อย
งบดุล
ณ วันที่ 31
3 ธันวาคม 2553 2552 แลละ 2551 (ตรรวจสอบแลว)

สวนของผูถอหุ
อื น
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบีบียน
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท
บ
ทุนที่ออกแลละเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุ
า น
สวนเกินจากการลดสั
จ
ดสวนการลงทุ
น
นในบริษัทยอย
การเปลี่ยนแปปลงมูลคายุติธรรมมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนใน
ความตองกการของตลาดประะเภทเผื่อขาย
ผลตางจากกาารแปลงคางบการรเงินของบริษัทในตางประเทศ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูผูถ ือหุนบริษัทใหญ
ญ
สวนของผูถือหุหนสวนนอย
รวมสวนของผูผูถ ือหุน
รวมหนี้สินและะสวนของผูถือหุน

ป 2553
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

ป 2552
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

หน
ห วย: พันบาท
ป 2551
จํานวนนเงิน
อัตรา
รอยละ

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

1.40
2.61
3.49
(0.07)

33,540,505
2
2,717,479
5
5,058,329
7
7,667,014
4
4,456,799

22.68
44.99
77.56
44.39

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

3.03
5.65
8.56
6.71

(3,867,944)

(2.00)

(2,,843,582)

(22.80)

(1,683,9988)

(1.88)

1,869,661
0.97
1
1,422,367
11.40
48,576,649 25.09 299,950,695 299.53
60,976,677 31.50 488,429,101 477.75
8,737,010
4.51
7
7,522,536
77.42
69,713,687 36.01 555,951,637 555.17
193,598,387 100.00 1011,416,769 100.00

1,055,400
1.18
19,659,697 21.94
40,486,965 45.19
5,047,071
5.63
45,534,036 50.83
89,587,240 100.00
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บ ษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษทย
บริ
ทั อย
งบกําไรขาดททุน
สําหรั
า บปสิ้นสุดวั
ด นที่ 31 ธันวาคม
ว 2553 2552 และ 25551 (ตรวจสอบบแลว)
ป 2553
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย
)
กําไรจากกาารขายเงินลงทุน ในหลั
ใ กทรัพยเพื่อขาย
กําไร(ขาดทุทุน)จากการทําสัญญาอนุ
ญ
พนั ธทางกการเงิน
เงินปนผลรัับจากบริษัทอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีหัก ณ ทีจายที่ขอคืนไมได
ไ
คาบริหารจััดการและอื่นๆ
คาตอบแทนนกรรมการ
กําไร(ขาดททุน)สุทธิจากอัตราาแลกเปลี่ยน
กําไรจาการรจําหนายเงินทุนในบริ
ใ ษัทยอย
กําไร(ขาดทุทุน)จากการจําหนนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากกการทําสัญญาอนนุพันธทางการเงิน
กําไร(ขาดททุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการดดําเนินงาน
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมแลละสวนไดเสียในกิจการร
จ วมคา
กําไรกอนดอกกเบี้ยจายและภาษีษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรั
ห บป
(หัก) สวนที่เปนของผู
ป
ถือหุนสวนน
น อย
กําไรสุทธิสําหรั
ห บป
กําไร(ขาดทุน)ต
) อหุนขั้นพื้นฐานน (บาท)

ป 2552
จํจานวนเงิน
อัตรา
รออยละ

หน
ห วย: พันบาท
ป 2551
จํานวนนเงิน
อัตรา
รอยละ

65,285,3155 73.99 57,865,340 883.78 50,5299,835 88.26
(38,640,3222) (43.79) (299,991,613) (43.42) (28,110,,423) (49.10)
26,644,9933 30.20 27,873,727 440.35 22,4199,412 39.16
(4,013,1033) (4.55) (22,738,632) (3.96) (2,683,,962) (4.69)
(6,241,2833) (7.07) (44,915,865) (7.12) (3,094,,186) (5.40)
(6,925,2955) (7.85) (66,466,903) (9.36) (5,536,,808) (9.67)
9,465,3122 10.73 13,752,327 119.91 11,1044,456 19.40
800,423
0.14
(939,9444) (1.07) 2,919,697
4.23
591,9177 0.67
486,138
0.70
4899,653
0.86
337,9400 0.38
207,412
0.30
4033,931
0.71
(310,,533) (0.54)
1,066,3266 1.21
146,218
0.21
4155,447
0.73
(173,1222) (0.20)
(145,037) (0.21)
(103,,015) (0.18)
3833,487
0.67
11,691,8299 13.25
4,085,0744 4.63
186,9299
26,312,261
6,116,9833
32,429,2444
(1,682,4844)
(298,8400)
(3,732,8488)
26,715,0722
(1,987,3500)
24,727,7222
91.000

0.21
29.82
6.93
36.75
(1.91)
(0.34)
(4.23)
30.28
(2.25)
28.02

(521,428)
16,845,327
7,446,624
24,291,951
(11,281,762)
(180,642)
(55,026,878)
17,802,669
(33,573,536)
14,229,133
52.36

(0.75)
224.39
110.78
335.17
(1.86)
(0.26)
(7.28)
225.77
(5.17)
220.60

(1,712,,595)

(2.99)

10,751,254
4,9455,813
15,6977,067
(1,239,,929)
(128,,382)
(3,767,,677)
10,561,079
(1,333,,413)
9,2277,666

18.78
8.64
27.42
(2.17)
(0.22)
(6.58)
18.45
(2.33)
16.12

33.96
3
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บ ษัท บานปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย
บริ
ทั อย
งบกระแสเงินสด
น
สําหรั
า บปสิ้นสุดวั
ด นที่ 31 ธันวาคม
ว 2553 2552 และ 25551 (ตรวจสอบบแลว)

กระแสเงินสดดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับปกอนภาษีเงินได
ปรับกระทบกกําไรสุทธิเปนเงินสดรั
ส บ(จาย)จากกการดําเนินงาน
คาเสื่อมราาคาและตัดจําหนนายคาใชจายตัดจจาย
ตัดจําหนายอะไหล
า
และวัสดุดเครื่องจักร
ตัดจําหนายโครงการระหว
า
า
างการพั
ฒนา
ตัดจําหนายที
า ่ดิน อาคารแลละอุปกรณ
คาเผื่อการรดอยคาของคาเปปดหนาดินรอตัดบัญชี
คาเผื่อหนีน้ส้ งสัยจะสูญ
คาเผื่อการรลดมูลคาของสินค
น าคงเหลือตามมูมูลคาที่คาดวาจะไไดรับคืน
ประมาณกการหนี้สินทางภาษี
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรัับ
คาใชจายททางการเงิน
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและส
ม
วนไดเสียในกิ
ใ จกรรมรวมคา
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
(กําไร)ขาดดทุนจากการขายทที่ดิน อาคาร และะอุปกรณ
กําไรจากกการขายเงินลงทุนในบริ
น ษัทรวม
(กําไร)ขาดดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในหหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากกการขายเงินลงทุนอื
น ่น
(กําไร)ขาดดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี
ร
่ยนที่ยงไม
งั เกิดขึ้นจริง
กําไร(ขาดทุน)จากการดํ
น
าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงิ
ย
นทุนหมุ
ห นเวียน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเเหลือ
อะไหลและวั
ล สดุเครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายใในการเปดหนาดินรอตั
น ดบัญชี
เจาหนี้การรคา
คาเปดหนนาดินและคาขนถานหิ
า นคางจาย
คาภาคหลลวงคางจาย
หนี้สินหมุนเวี
น ยนอืน่
สํารองคาใช
ใ จายผลประโยชชนพนักงานจากกการเกษียณอายุ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงานน
การจายดดอกเบี้ย
การจายภภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงานน

ป 25553

ป 2552

หน
ห วย: พันบาท
ป 2551

30,447,9220

22,829,547

14,328,756

2,710,0882
483,9007
144,4008
(30,9144)

2,020,746
209,727
(29,239)
36,679
1,176,392
1,281,762
(207,412)
180,642
(7,446,624)
(486,138)
(2,836)
-

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)

48,122
19,611,368
660,052
3,103
(1,137,419)
(147,861)
(375,500)
446,658
34,297
953,387
8,527
(297,055)
230,093
19,989,650
(1,284,966)
(6,160,983)
12,543,701

(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

1,682,4884
(337,9400)
298,8440
(6,116,9833)
(591,9177)
(2,8477)
(11,691,8299)
(4,085,0744)
(2,185,9366)
10,723,7997
402,0002
(14,2777)
(484,3333)
75,7995
(1,957,7511)
1,580,6333
917,7448
(161,4811)
(1,429,0533)
(1,331,7088)
12,4994
8,333,8666
(1,438,1477)
(5,630,0344)
1,265,6885
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บ ษัท บานปู จํากัด (มหาชชน) และบริษทย
บริ
ทั อย
งบกระแสเงินสด
น
สําหรั
า บปสิ้นสุดวั
ด นที่ 31 ธันวาคม
ว 2553 2552 และ 25551 (ตรวจสอบบแลว)
ป 2553
กระแสเงินสดดจากกิจกรรมลงททุน
เงินสดรับ(จ
( าย)จากเงินทดรรองจายแกกิจการรที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงิ
จ นใหกูยืมระะยะสั้นแกบริษัทอืน่
เงินสดรับจากเงิ
จ นใหกูยืมระะยะสั้นแกกจิ การรรวมคา
เงินสดจายจากเงิ
ย
นใหกูยืมระยะยาวแก
ร
กิจกาารรวมคา
เงินสดจายสํ
ย าหรับเงินใหกยืยู มื ระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินสดรับ(จ
( าย)สุทธิจากเงินให
น กูยืมแกพนักงาน
ง
เงินสดรับจากการขายเงิ
จ
นลงทุ
ล นในบริษัทยอยและบริ
ย
ษัทรวมคคา
เงินสดจายเพื
ย ่อซื้อเงินลงทุนในบริ
น ษัทยอยและสวนไดเสีย ในกิกิจกรรมรวมคา
เงินสดรับจากการจํ
จ
าหนายเงินลงทุนในหลักทรั
ท พยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงิ
จ
นลงทุ
ล นอื่น
เงินสดจายเพื
ย ่อซื้อเงินลงทุนอื
น ่น
เงินสดจายสํ
ย าหรับโครงการรระหวางพัฒนา
เงินสดรับจากการจํ
จ
าหนายโโครงการระหวางพพัฒนา
เงินสดจายเพื
ย ่อซื้อที่ดิน อาคคาร และอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายที
จ
่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
ก
สินทรัพยไม
ไ หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยรัับ
เงินสดรับจากเงิ
จ นปนผลจากกเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินปนผลรับจากบริษัทยอยแลละกิจการรวมคา
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงิ
จ นกูยืมธนาคคาร
เงินสดจายคื
ย นเงินกูยืมจากธนาคาร
เงินสดรับจากเงิ
จ นกูยืมจากกิกิจการที่เกี่ยวของกั
ง น
เงินสดรับจากเงิ
จ นใหกูยืมระะยะสั้นจากกิจการรอื่นแกบริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงิ
จ นกูยืมระยะะยาว
เงินสดจายคื
ย นเงินกูยืมระยะะยาว
เงินสดจายสํ
ย าหรับคาใชจายทางการเงิ
ย
น
จายเงินคืนหุ
น นกู
หนี้สินอื่น
เงินปนผลจาย
เงินปนผลลจายของบริษัทยอย
อ
เงินสดรับจากการออกหุนกู
เงินสดจายสํ
ย าหรับคาใชจายทางการเงิ
ย
น
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและราายการเทียบเทาเงิงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลลง)สุทธิ
เพิ่มขึ้นจากกการซื้อเงินลงทุน
รายการปรับปรุ
ป งจากการแปลงงคาเงินตราตางปประเทศ
เงินสดที่ไดมาจากการซื้อบริษัษทั ยอย
เงินสดและราายการเทียบเทาเงิงินสด ณ วันตนป
เงินสดและราายการเทียบเทาเงิงินสด ณ วันปลายยป

(239,894)
364,340
(520,000)
813,159
(519)
11,923,933
(771,739,496)
7,172,454
(981,499)
2,328,895
(
(3,440,025)
96,355
65,995
591,816
591,917
3,347,414
(449,625,155)
11,311,018
(13,462,445)
25,500
68,225,952
(13,629,714)
(
(3,300,000)
100,172
(
(4,347,966)
(
(1,311,520)
(578,916)
4
43,032,081
(
(5,327,389)
937,509
319,192
21,050,427
16,979,739

ป 2552

หน
ห วย: พันบาท
ป 2551

101
626,139
(360)
43,927
(2,264)
898
447,917
(730,791) (14,472,424)
(90,000)
(806,579)

147,026
(50,000)
(892,427)

(2,800,697) (3,959,608)
44,352
27,413
103,609
(140,917)
200,051
403,931
486,138
489,653
2,836,396
2,071,464
(134,006) (15,883,046)
7,737,747 15,882,359
(10,700,799) (14,111,963)
317,963
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)

12,221,360
(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

12,849,682
21,050,427

13,304,348
12,849,682
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(3)

อัตราสวนทางกการเงิน
บบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษทย
ทั อย
สําหรับป
บ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2552 และ 2551
ป 2553

ป 2552

ป 2551

อัตราสวนสสภาพคลอง (Liquuidity ratio)
อัตราสวนสภาพคล
ว
อง
อัตราสวนสภาพคล
ว
องหมมุนเร็ว
อัตราสวนสภาพคล
ว
องกรระแสเงินสด
อัตราสวนหมุ
ว นเวียนลูกหนี
ห ้การคา
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราสวนหมุ
ว นเวียนสินคาคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
อัตราสวนหมุ
ว นเวียนเจาหนี
ห ้
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
C

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

1.79
1.15
0.36
10.35
34.79
11.25
32.00
16.73
21.52
45.27

1.70
1.36
0.85
9.60
37.49
13.62
26.42
19.53
18.43
45.49

1.12
0.91
0.59
10.09
35.68
16.05
22.42
22.87
15.74
42.36

อัตราสวนแแสดงความสามาารถในการหากําไร
า (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั
า ้นตน
อัตรากําไรจากการดํ
า
าเนินงาน
น
อัตรากําไรอื
า ่น
อัตราสวนเงิ
ว นสดตอการททํากําไร
อัตรากําไรสุ
า ทธิ
อัตราผลลตอบแทนผูถือหุน

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

40.81
49.86
20.50
0.26
30.11
39.35

48.17
37.61
6.10
0.92
23.09
28.04

44.37
28.02
3.39
0.76
17.64
21.96

อัตราสวนแแสดงประสิทธิภาพในการดํ
า
าเนินงาน
น (Efficiencyy ratio)
อัตราผลลตอบแทนจากสินทรั
น พย
(%)
อัตราผลลตอบแทนจากสินทรั
น พยถาวร
(%)
อัตราหมมุนของสินทรัพย
(เทา)

16.76
93.56
0.56

14.90
91.88
0.65

11.93
69.40
0.68

อัตราสวนวิวิเคราะหนโยบายยทางการเงิน (FFinancial ratio)
อัตราสวนหนี
ว ้สินตอสวนขของผูถือหุน
อัตราสวนหนี
ว ้สินสุทธิตอสสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถ
ว
ชําระดอกเบี้ย
อัตรากาารจายเงินปนผล

1.78
1.06
10.71
17.58

0.81
0.16
21.03
24.70

0.97
0.36
10.98
33.98

(เทา)
(เทา)
(เทา)
(%)
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11.2 คําอธิบายและการรวิเคราะหฐานนะการเงินและะผลการดําเนินงานของฝายบริ
ย หาร
ย บงวดเดียวกั
ว น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบบดุล ณ วันที่
ผลกาารดําเนินงานสํสําหรับปสิ้นสุดวันที่ เปรียบเทียบกั
31 ธัันวาคม 2553 เปรียบเทียบกักับงบดุล ณ วันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2552 ดังนี้
1. งบกําไรขาดททุนรวม สําหรัับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมม 2553 เปรียบเที
บ ยบกับ งวดดเดียวกัน สินสุ
้น ดวันที่ 31
ธันวาคม 25552
1.1 รายไดจากการขายรวม
จ
มจํานวน 65,285 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดดเดียวกันของปปกอน 7,420 ลานบาท คิด
เปนรอยละ
ย 13 จากปริมิ าณการขายและราคาขายถถานหินจากเหมืมืองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียปรับ
เพิ่มขึน้ นอกจากนี้บริษัษทยังไดเริ่มรวมมงบการเงินของบริษัทยอยในนประเทศออสเตตรเลีย สัดสวนรรายไดมีดังนี้
ราายไดจากการจําหน
า ายถานหินจํานวน 59,9001 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรรอยละ 93 ขอองรายไดจาก
กาารขายรวม เพิ่มขึ
ม ้น 7,446 ลานบาท
น หรือรอยละ 14 โดยแยกกเปน
- รายไดจากกาารขายถานหินจากแหล
จ
งผลิตในสาธารณรั
ใ
ฐอินโดนีเซีย 53,3329 ลานบาท
จ
งผลิตในประเทศออส
ใ
เตรเลีย 6,498 ลานบาท
- รายไดจากกาารขายถานหินจากแหล
จ
งผลิตในประเทศไทย
ใ
74 ลานบาท
- รายไดจากกาารขายถานหินจากแหล
า ายไฟฟา ไอน้
ไ ํา จํานวน 4,865 ลานบาาท คิดเปนรอยละ 7 ของรายไดจากการ
ราายไดจากการจําหน
ขาายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 2
ราายไดอื่นๆ จํานววน 520 ลานบาาท
ปริริมาณขายถานหินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25533 จํานวน 25.990 ลานตัน เพิพิ่มขึ้นรอยละ
233 จากการเพิ่มขึ
ม ้นของปริมาณ
ณการผลิตและขขายของเหมืองใในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1.33 ลานตัน
แลละปริมาณการผผลิตและขายในนประเทศออสเตรเลีย 3.57 ลานตั
า น ในขณะที่ปริมาณการผผลิตและขาย
ขอองเหมืองในประะเทศไทยลดลงงตามปริมาณสํารองถ
า านหินขอองเหมืองในประเทศไทย ปริมาณขาย
ถานหิ
า นประกอบดวย
- ปริมาณขายถถานหินจากเหมืมืองของบริษัทยยอยในอินโดนีเซีย 22.18 ลานนตัน
- ปริมาณขายถถานหินจากเหมืมืองของบริษัทยยอยในออสเตรเลีย 3.57 ลานตตัน
- ปริมาณขายถถานหินจากเหมืมืองในประเทศ 0.15 ลานตัน
น ่ยจากเหมืองของบริ
อ
ษัทยอยในอิ
อ นโดนีเซย
ซี สําหรับปสสิิ้นสุดวันที่ 311 ธันวาคม
ราาคาขายถานหินเฉลี
25553 เทากับ 74.65
7
เหรียญสสหรัฐฯตอตัน เปรียบเทียบกับราคาขายในป
บ
ปกอนหนาซึ่งเทากับ 71.69
เหหรีียญสหรัฐฯตอตั
อ น
1.2 ตนทุนขายรวม
ข
38,6440 ลานบาท เพิ
เ ่มขึ้น 8,649 ลานบาท คิดเปนรอยละ 299 ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนที่
เพิ่มขึนของเหมื
น้
องในอิอินโดนีเซียจากกการเพิ่มขึ้นของงปริมาณการขาายถานหิน
สัดสวนการรขายถานหิน
คุณภาพพดีที่เพิ่มขึ้น ราคาดี
ร
เซลที่ปรัับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปและกาารทําเหมืองในแแนวลึกมากขึ้นเมื
เ ่อเทียบกับ
ปกอนหหนา อีกทั้งไดรบรู
บั ตนทุนขายขอองบริษัทยอยในนประเทศออสเเตรเลียในงบกาารเงินรวม
1.3 กําไรขันต
น้ นรวมจํานวนน 26,645 ลานบาท
น
ลดลง 1,229
1
ลานบาททคิดเปนรอยละะ 4 อัตราสวนการทํ
น ากําไร
ขั้นตนตตอยอดขายรวมม (Gross Profit Margin) สําหรับปสิ้นสุดวันที
น ่ 31 ธันวาคมม 2553 คิดเปนรอยละ 41
ซึ่งธุรกิจถ
จ านหินมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ
อ 43 และธุธุรกิจไฟฟามีอัตรากํ
ต าไรขั้นตนรอยละ 16
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1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16

คาใชจายในการขาย
า
4,013 ลานบาาท เพิ่มขึ้น 1,274 ลานบาทท คิดเปนรอยละ 47 จากการรเพิ่มขึ้น คา
Demurrrage ซึ่งเปปนผลมาจากกการการหยุดซอมแซมท
ม
าเรือบออนตังและปริมาาณฝนที่เกาะกะลิมันตันตก
มากกวาปกติ สงผลลตอปริมาณกาารผลิตของเหมืองต
อ างๆ ไมเป
เ นไปตามแผนนการผสมถานหิหินใหไดตาม
ความตตองการของลูกคคา อีกทั้งไดรวมมคาใชจายในกการขายของบริษัษทยอยในประเทศออสเตรเลีย
คาใชจายในการบริ
า
หารรวม
า
6,241 ลานบาท เพิมขึ
ม่ ้น 1,325 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27 คาใชจายใน
การศึกษาการทําเหมืองใต
อ ดินในประะเทศสาธารณรััฐอินโดนีเซีย ภาษีจากเงินปนผลรับของบริรษัทยอยแหง
น เซีย การเพิพิ่มขึ้นของคาใชชจายบริหาร คาใชจายในการรหาแหลงลงทุนใหม
น สํารอง
หนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนี
ห
ษัทยอยในประเทศอออสเตรเลีย
คาชดเชชยการเลิกจางงงาน และคาใชจจายในการบริหารของบริ
คาภาคคหลวงรวม 6,925 ลานบาท เพิ
เ ่มขึ้น 458 ลานบาท
า
คิดเปปนรอยละ 7 เปนผลมาจากปริมาณขาย
ถานหินที
น ่เพิ่มขึ้น
เงินปนผลรับจํานวน 592
5 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินปนผลรัรับจากบริษัทจดดทะเบียนแหงหนึ
ห ่งที่ดําเนิน
ธุรกิจไฟฟฟา
กําไรจาาการขายเงินลงงทุนในบริษัทยอยและร
อ
วมจํานวน
น 11,692 ลานบาท เปนผลกําไรจากกาารลดสัดสวน
เงินลงททุนในบริษัท ITM
M ในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย รอยละ 8.72
กําไรจาาการขายเงินลงงทุนในหลักทรัพย
พ เผื่อขายจํานวน
น 4,085 ลานบาท
า
เปนผลลกําไรจากการจําหนายเงิน
ลงทุนในนบริษัทผลิตแลละจําหนายไฟฟฟาแหงหนึ่ง ซึ่งอยู
อ ในตลาดหลัักทรัพยฯ
กําไรสุทธิ
ท จากอัตราแลลกเปลี่ยนจํานววน 187 ลานบบาท เทียบกับขาดทุ
บ
นสุทธิจาากอัตราแลกเปปลี่ยนจํานวน
521 ลานบาท
า
ในปกอนหน
อ า
ขาดทุนสุ
น ทธิจากการทํทําสัญญาอนุพนธ
นั ทางการเงิน 940 ลานบาท จากการทําาสัญญาซื้อขายยถานหินและ
น้ํามันลลวงหนาของบริรษัทยอยแหงหนึนึ่งในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่มีกาารบันทึกกําไรสุทธิ
ท รายการนี้
จํานวนน 2,920 ลานบาาทในปกอนหนนา
การรับรู
บ ผลกําไรของบบริษัทรวมจํานววน 6,117 ลานบาท
น
สวนใหญ
ญเปนการรับรูผผลกําไรของ BLLCP จํานวน
3,035 ลลานบาทและรัับรูผลกําไรของงธุรกิจถานหินในนสาธารณรัฐประชาชนจี
ป
น จําานวน 3,213 ลานบาท
า
ดอกเบี้ยจายรวม 1,682 ลานบาท เพิ่มขึ้น 401 ลลานบาท จากดดอกเบี้ยจายสําาหรับเงินกูเพื่อการลงทุ
ก
นใน
เหมืองถถานหินในประเเทศออสเตรเลีย
ภาษีเงินได
น นิติบุคคลจํจํานวน 3,733 ลานบาท ลดลลง 1,294 ลานบาท จากผลลขาดทุนจากสัญญาซื
ญ ้อขาย
ลวงหนนาถานหินและน้น้าํ มัน หลังจากกหักภาษีที่เพิมขึ
ม่ ้นจากกําไรจาากการขายเงินลลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
แลว
ท รวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
3 ธันวาคม 25553 จํานวน 24,728
2
ลานบาาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
กําไรสุทธิ
ของปกอน 10,499 ลานบาท
า
คิดเปนร
น อยละ 74
อ นขั้นพื้นฐานน (EPS) สําหรับป
บ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
2 เทากับ 991.00 บาทตอหุหน เทียบกับ
กําไรตอหุ
งวดเดียวกั
ย นของปกอนซึ
น ่งเทากับ 52..36 บาทตอหุน ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 74
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2. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ว 2553 เปปรียบเทียบกับงบดุ
บ ลรวม ณ วันที่ 31 ธันววาคม 2552
2.1 สินทรัพยยรวมจํานวน 193,598 ลานบาท เพิ่มขึ้น 922,182 ลานบาทท คิดเปนรอยละะ 91 เมื่อเทียบกั
บ บ ณ วันที่
31 ธันวาาคม 2552 โดยยมีรายละเอียดของการเพิ
ด
่มขึนและลดลงที
น้
่มสาระสํ
ี
าคัญดังงนี้
เงินสดและเงิ
ส
นฝากธธนาคารจํานวนน 16,980 ลานบบาทลดลง 4,071 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19
1 สวนใหญ
เปนเงิ
เ ินสดใชไปในกการคืนเงินกูยืมที
ม ่ครบกําหนดชชําระในปน้ี และใชไปเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรในธุรกิจ
ถานหิหินและโรงไฟฟฟาในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซียแลละโรงไฟฟาในสสาธารณรัฐประะชาชนจีน
ลูกหนี้การคาจํานวนน 6,898 ลานบบาท เพิ่มขึ้น 1,,509 ลานบาท คิดเปนรอยละะ 28 ผลจากจาากรับรูลูกหนี้
ย ่เขามาในปนีน้ี
การคคาของกลุมบริษัษทยอยในประเเทศออสเตรเลียที
เงินปนผลคางรับจาากกิจการที่เกี่ยวข
ว องจํานวน 5,755 ลานบาท เปนเงินปนผลลคางรับจาก BLLCP
สินคาคงเหลือสุทธิจํจานวน 4,118 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,366 ลานบบาทคิดเปนรอยยละ 50 จากสินค
น าคงเหลือ
ของกกลุมบริษัทยอยในประเทศออส
ย
สเตรเลีย ซึ่งไมมีรายการนี้ในปปกอนหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื
น ่นจํานวน 6,959 ลานบาทท เพิ่มขึ้น 4,7756 ลานบาทคิดเปนรอยละ 216 จาก
ผลประโยชนพนักงาานอื่นของกลุมบริษัทยอยในปประเทศออสเตรรเลีย อันไดแกกการลาหยุดประะจําป การลา
อ
อกําหนนดของ Coal M
Mining Industtry และภาษี
ปวย และ Long Service Leave ซึ่งจายทุกเดือนตามข
เงินไดนิติบุคคลรอรัรับคืนของบริษทย
ทั อยในสาธารรณรัฐอินโดนีเซีย
ล นในบริษัทยยอย บริษัทรวมค
ม าและบริษัทรรวมจํานวน 333,587 ลานบาทท เพิ่มขึ้น 3,9883 ลานบาท
เงินลงทุ
คิดเปปนรอยละ 133 จากการรับรู
บ สวนแบงกําไรหลั
ไ งเงินปนผลลรับจาก BLCP และธุรกิจถานหินใน
สาธาารณรัฐประชาชชนจีน
เงินลงทุ
ล นอื่นจํานวนน 440 ลานบาทท ลดลง 7,622 ลานบาท คิดเป
เ นรอยละ 95 จากการจําหนนายลงทุนใน
บริษัทไฟฟาโฮลดิ้ง แหงหนึ่ง ซึ่งอยูยูในตลาดหลักทรั
ท พยฯ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ
ป
– สุทธิจํานวน 40,431 ลานบาท เพิ่มขึ้น 22,638 ลาานบาท คิดเปนร
น อยละ 127
จากกการรวม งบการรเงินของ Centennial Coal เขขามาในปนี้หลังหั
ง กมูลคาทางบบัญชีของสินทรัรัพยเหลานี้มี
การปปรับลดลงจากออัตราแลกเปลียนเงิ
ย่ นบาทที่แข็งคาขึ้น
คาใชชจายในการสํารวจและพัฒนาารอการตัดบัญชีจํานวน 15,3357 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11,7550 ลานบาท
คิดเปปนรอยละ 326 จากการเขาซือกิ
อ้ จการของบริษัทยอยในประะเทศออสเตรเลีย
คาสิทธิ
ท ในเหมืองถานหิ
า นสุทธิจํานววน 59,362 ลานบาท
า
เพิ่มขึ้น 58,041 ลานบบาท จากตนทุนของการซื
น
้อ
กิจกาารเหมืองถานหิหินในประเทศออสเตรเลียสูงกวามูลคายุติธรรรมของสินทรัพยย
2.2 หนี้สินรววมจํานวน 123,885 ลานบาท เพิ่มขึ้น 78,4220 ลานบาท คิดเป
ด นรอยละ 172 เมื่อเทียบกั
บ บ ณ วันที่
31 ธันวาาคม 2552 โดยยมีรายละเอียดขของการเพิ่มขึนและลดลงที
น้
่มสาระสํ
สี
าคัญดังนี้
เงินเบิบิกเกินบัญชีและเงิ
ล นกูยืมจากธนาคารจํานวนน 1,387 ลานบบาท ลดลง 2977 ลานบาท คิดเป
ด นรอยละ
18 จากการชํ
จ
าระคืนกู
น เงินระยะสั้น
สวนขของเงินกูยืมระะยะยาวที่ถึงกําหนดชํ
ห าระในหนึนึ่งปและหุนกูทีทถ่ี ึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 4,282
ลานบบาท ลดลง 1,6617 ลานบาท จากเงิ
จ นกูระยะยยาวและหุนกูบางส
า วนไดครบกํกําหนดชําระคืนในป
น 2553
คาเปปดหนาดินและขขนถานหินคางจายจํานวน 2,821 ลานบาท ลดลง 161 ลาานบาท สวนใหญ
น มาจาก
คาเปปดหนาดินและคาขนสงถานหินของบริษัทยอยในสาธารณรั
อ
รัฐอินโดนีเซีย
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หนี้สินหมุนเวียนอืนจํ
น่ านวน 8,1833 ลานบาท เพิมขึ
่ม ้น 3,637 ลานบาท
า
คิดเปนนรอยละ 80 หนี้สินสัญญา
ขายถถานหินรอตัดบัญชีของบริษัทยยอยในประเทศศออสเตรเลีย ซึ่งคิดจากการรตีราคายุติธรรมมของสัญญา
ขายถถานหินระยะยาาวใหแกลูกคา ณ วันที่บริษัทเขาซื้อกิจการ
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 76,1533 ลานบาท เพิพิ่มขึ้น 64,0077 ลานบาท จาากการจัดทํางบบการเงินรวม
บริษัทยอยในประเททศออสเตรเลียซึ่งมีเงินกูระยะยยาวจํานวน 12,620
1
ลานนบาท และกาารกูยืมเงินใน
ประเเทศเพื่อการลงททุนในเหมืองถานหิ
า นประเทศอออสเตรเลีย
หุนกูจํานวน 8,780 ลานบาท ลดลลง 1,493 ลานบาท
น จากการโโอนยายหุนกูทมี่มีีกําหนดชําระใในปนี้ไปเปน
สวนขของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในนหนึ่งป
2.3 สวนของงผูถือหุนจํานวนน 69,714 ลานบบาท เพิ่มขึ้น 133,762 ลานบาทท คิดเปนรอยลละ 25 เปนผลจาาก
เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิ
ท สําหรับปสิ้นสุสด 31 ธันวาคมม จํานวน 24,7228 ลานบาท
ลดลงงจากการจายเงิงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวนน 8,087 ลานบาท
ลดลงงจากรายการปปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดของหลักทรัพยรวม 4,,594 ลานบาท จากการ
จําหนนายลงทุนซึ่งเคคยปรับปรุงตามมราคาตลาด
สงผลใหไมมีมรี ายการปรับปปรุงตามราคาตตลาดของเงิน
ลงทุนในบริ
น ษัทดังกลาวในปนี้
ลดลงงจากสวนตางจจากการแปลงคคางบการเงินขอองบริษัทยอยทีแสดงเป
แ่
นสกุลเเงินตราตางประะเทศ 1,024
ลานบบาท
2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุ
อ น (Net debbt to equity) ของบริ
ข ษัท ณ วัันที่ 31 ธันวาคคม 2553 สําหรัรับงบการเงิน
น
ษัทเททากับ 4.54 เททา ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รวมเทากักบ 1.06 เทา และงบการเงินเฉพาะบริ
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุ
อ นสําหรับงบการเงินรวม 0.16 เทา และงบบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดัดับ 1.32 เทา
3. งบกระแสเงินสด
น สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
3 ธันวาคม 2553
2 เปรียบเทีทียบกับรอบรระยะเวลาเดียวกั
ว น สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาาคม 2552
งบกระแสเงินสดสํ
ส าหรับป สินสุ
น้ ดวันที่ 31 ธันวาคม
น
พ.ศ. 2553
2 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงงรวม 5,327 ลานบาท โดย
แยกเปน
เ นงานที่สําคัญ
ญดังนี้
3.1 เงินสดรัรับจากการดําเนินินงาน 1,266 ลานบาท โดยมีคาใชจายดําเนิ
รับเงิ
บ นจากการขาายถานหิน จํานวน
น 63,776 ลานบาท
า
จายค
า าเปดหนาดิน คาขุดขนถานหิน และคาขนนสงถานหิน จํานวน
า 21,845 ลลานบาท
จายดอกเบี
า
้ยจํานวน
น 1,438 ลานบาท
น
จายภาษี
า
เงินไดนติ
นิ บุคคลจํานวนน 5,630 ลานบาท
จายค
า าภาคหลวงงจํานวน 8,3544 ลานบาท
จายค
า าใชจายในกการผลิตชองบริริษัทยอยในประะเทศออสเตรเลีลียจํานวน 4,3994 ลานบาท
3.2 เงินสดสสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุ
จ
นจํานวนเงิน 49,6225 ลานบาท มีสาระสํ
ส าคัญดังนี้
เงินรั
น บจากการขาายเงินลงทุนในบบริษัทยอยและะธุรกิจไฟฟาแหงหนึ่งจํานวน 119,096 ลานบาาท
เงินป
น นผลรับจากกธุรกิจไฟฟาในปประเทศและธุรกิ
ร จถานหินในปประเทศออสเตรรเลียจํานวน 3,895
3
ลาน
บาาท
รับคื
บ นเงินกูยืมจาากบริษัทรวมคาจํ
า านวน 520 ลานบาท
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3.3

รับเงิ
บ นจากการพัฒนาโครงการจํ
ฒ
จํานวน 2,329 ลลานบาท
ลงงทุนเพิ่มในบริษัษทั ยอยและบริษัษทรวมคาจํานววน 73,400 ลานบาท
น
ลงงทุนในเครื่องจักรและอุ
ก
ปกรณ จํานวน 3,4400 ลานบาท และการลงทุนในโโครงการระหวางดํ
า าเนินการ
จํานวน
า 981 ลานบาท
น
เงินสดไไดมาในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
น 43,032 ลานบาท โดย
เงินสดรั
น บจากเงินกู
น ธนาคารจํานวน
น 79,537 ลานบาท
า
จายคื
า น เงินกูยืมธนาคาร
ธ
เงินกูระยะยาวและหุ
ร
นกูจํานวน 30,392 ลานบาท
จายค
า าใชจายทางการเงินจํานวน 579 ลานบาท
จายเงิ
า นปนผลจํานวน
า 5,660 ลานบาท
า

4. สรุปความเห็นของฝ
น
ายบริหาร
ห
งบกาารเงินประจําป 2553 รายงานนถึงกําไรสุทธิทเพิ
ี่ ่มขึ้นรอยละ 74 เปนจํานวนน 24,728 ลานบบาท ผลการ
ดําเนินการที่ดีจากธุ
จ รกิจถานหิหินในสาธารณรัรัฐอินโดนีเซีย จากปริมาณกาารจําหนายถานนหินและราคาขขายที่สูงขึ้นมี
สวนสําคัญที่สงผลต
ง อผลประกอบการโดยรววม ในป 25553 บริษัทยังได
ไ รับรูกําไรจากกการจําหนายเงิงินลงทุน 2
รายการ นอกจจากนี้ ในไตรมมาส 4/2553 บริ
บ ษัทยังไดเริ่มรวมงบการเงิ
ร
นของบริ
ข ษัทยอยใในออสเตรเลียสืบเนื่องจาก
ความสําเร็จในนการเขาซื้อกิจการ
ก
เหมืองถ
อ านหินในสาาธารณรัฐอินโดดนีเซียบันทึกปริริมาณขายจํานวน 22.18 ลาานตัน ปรับสูงขึ้นรอยละ 6
เหมืองที่สําคัญ 2 แหง ไดแกก อินโดมิงโก และ ทรูบาอินโด
โ ไดจําหนายถานหินสูงขึ้นเปปนจํานวน 14.48 ลานตัน
(สูงขึ้นรอยละ 19) และจํานววน 5.39 ลานตัตัน (สูงขึ้นรอยลละ 5) ตามลําดัดบ อยางไรก็ตาม เหมืองโจรงได
ง จําหนาย
อ่
่
ถานหินลดลงเปปน 1.01 ลานตตันเนื่องจากไดดมีการระงับการรผลิตถานหินเมืมื่อชวงครึ่งปแรก 2553 สืบเนืองจากการที
เหมืองโจรงยังอยู
อ ในระหวางกการขอใบอนุญาตใช
า พื้นที่
ราคาาขายถานหินเฉฉลี่ยในสาธารณ
ณรัฐอินโดนีเซียคิดเปน 74.655 เหรียญฯตอตตัน ปรับเพิมขึ
่ม ้นเล็กนอย
รอยละ 4 เนื่องจากสภาวะรา
ง
าคาถานหินในตตลาดภูมิภาคยัังทรงตัวอยูในรระดับที่ดี อนึ่ง ธธุรกิจถานหินในนสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียไดเผชิญกับตนทุนราคาดี
น
เซลที่ปรัรบสูงขึ้นรอยละะ 38 เปน 0.776 เหรียญฯตออลิตร อัตรากําไรขั
ไ ้นตนของ
น า
ธุรกิจถานหินโดดยรวมจึงออนตตัวลงเปนรอยลละ 43 จากรอยลละ 51 ในปกอนหน
ธุรกิจถ
จ านหินในออสสเตรเลียไดบันทึกปริมาณขายยถานหินจํานวนน 3.57 ลานตตันในไตรมาส 4/2553 ซึ่ง
เปนไตรมาสแรรกที่บริษัทไดรวมงบการเงิ
ว
นเขามาภายใตกลุมบ
 านปู
ธุรกิจถ
จ านหินในสาธธารณรัฐประชาาชนจีนไดรายงานสวนแบงกําไรจํ
ไ านวน 3,2212 ลานบาท ซึ่งลดลง
รอยละ 20 เนืองจากการหยุ
่
ด ตถานหินชั่วคราวที่เหมืองต
ดผลิ
ง าหนิงเมื่อไตรมาส 3/2553 จากความลาชาในขั้นตอน
การตออายุใบออนุญาต อยางไไรก็ตาม ผลปรระกอบการโดยรรวมยังคงไดรับผลดีจากราคาขขายถานหินในปประเทศที่ยัง
อยูในระดับสูง ซึ่งสงผลใหสวนแบ
น งกําไรจากกเหมืองเฮอปปรัรบสูงขึ้นรอยละะ 36 เปนจํานวน 599 ลานบาาท
ในสวนธุ
ว รกิจไฟฟานัน้ BLCP ไดรายงานส
ร
วนแบบงกําไรที่ลดลงรรอยละ 11 เปนจํานวน 3,0335 ลานบาท
โดยถาไมรวมกํกําไรจากอัตราแแลกเปลี่ยนจํานวน
น 531 ลานบบาท ซึ่งบันทึกเป
เ นสวนหนึ่งในนสวนแบงกําไรดดังกลาวแลว
จะทําใหสวนแบบงกําไรลดลงเปปนรอยละ 23 ผลประกอบกาารที่ออนตัวลงขของ BLCP นั้นไไดสะทอนถึงอัตราค
ต าไฟฟา
ที่ปรับลดลงตาามสัญญาการซืซื้อไฟฟา (Poweer Purchase Agreement)
A
ราายไดสวนอื่นจาากธุรกิจไฟฟาประกอบด
ป
วย
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เงินปนผลรับจาากบริษัทไฟฟาแหงหนึ่งจํานวน 489 ลานบาาท และกําไรสุทธิ
ท จํานวน 2988 ลานบาท จากกบริษัท BIC
(Banpu Invesstment China) ซึ่งลงทุนในธุรกิจไฟฟา 3 แหงในสาธารณรั
ง
ฐ
ฐประชาชนจี
น
นอกจาากผลประกอบกการจากธุรกิจหลักแลว ในป 2553 บริษัทยัยงไดมีการจําหหนายเงินลงทุน 2 รายการ
ทั้งนี้เพื่อเปนกาารสนับสนุนการเติบโตของบริรษัทตามกรอบขของแผนกลยุทธธ 5 ป เงินลงทุนที่ไดจําหนาย
ประกอบดวยกการจําหนายสัดส
ด วนการถือหุนบางส
น
วนรอยละ 8.72 ในบบริษัท ITM เมื่อเดือนกันยาายนและการ
จําหนายเงินลงงทุนทั้งหมดในบบริษัทไฟฟาจดดทะเบียนแหงหนึ
ห ่งเปนสัดสวนร
น อยละ 14.9 เมื่อเดือนพฤศจิจิกายน โดย
การจําหนายเงิงินลงทุน 2 รายการนี้สงผลใหบริ
บ ษัทรับรูกําไรรกอนภาษีจํานววน 15,777 ลานนบาท
เมื่อพิจารณาจากผลป
า
ประกอบการที่ไมมรวมรายการพิพิเศษแลว ในปป 2553 บริษทัทไดรับรู EBITDA จํานวน
21,966 ลานบาท ซึ่งปรับลดลลงรอยละ 8 ในนจํานวนนี้แบงเปปน EBITDA จากธุรกิจถานหินนจํานวน 18,0004 ลานบาท
(
อยละ 118)
(ลดลงรอยละ 5) และ EBITDDA จากธุรกิจไฟฟฟาจํานวน 3,9962 ลานบาท (ลดลงร
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อัตราสวนททางการเงิน
สินทรัพยรวม
ว
ล านบาท

89,587
7

193,598

101,417

2551
1

2552

น พยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน
น 193,598
สินทรั
ลานบาท
า
เพิ่มขึ้น 92,182 ลานบบาท หรือคิดเปปนรอยละ 91
เมืมือ่ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาาคม 2552 จากการจัดทํา
งบบการเงินรวมบริริษัทยอยในประะเทศออสเตรเลีลีย สืบเนื่อง
จาากความสําเร็จที่กลุมบริษัทเขาซื้อกิจการ

2553

สวนของผูถืถือหุนรวม
ล านบาท

69,714
55,9
952

45,534

2551

25
552

2553

สวนของผู
ว
ถือหุนรวมจํ
ร านวน 669,714 ลานบบาท เพิ่มขึ้น
133,762 ลานบาทท หรือคิดเปนรอยละ 25 เมือเที
อ่ ยบกับ ณ
วันที
น ่ 31 ธันวาคม 2552 มาจาากกําไรสุทธิสําหรับป 2553
จํานวน
า 24,728 ลานบาท ในนขณะที่จายเงินป
น นผลใหแก
ผูถืถ อื หุนจํานวน 8,087 ลานบาาท และลดลงงจากรายการ
ปรัรับมูลคาเงินลงงทุนตามราคาตตลาดของหลักทรั
ท พย รวม
4,594 ลานบาท จากการจําหนาายเงินลงทุน

รายไดจากกการขายรวม

ล านบาท

65,285
57,8865

50,530

2551

25552

2553

ราายไดจากการขาายรวม จํานวนน 65,285 ลานบบาท เพิ่มขึ้น
จาากงวดเดียวกันของป
น
กอนจํานนวน 7,420 ลานบาท คิด
เปปนรอยละ 13 จากปริ
จ มาณกาารขายและราคาาขายถานหิน
จาากเหมืองในประเทศสาธารณรัรัฐอินโดนีเซียปรั
ป บเพิ่มขึ้น
นออกจากนี้บริษัทยังไดเริ่มรวมงบบการเงินของบบริษิ ัทยอยใน
ปรระเทศออสเตรเเลีย
ปริริมาณขายถานหิ
น นสําหรับป 22553 จํานวน 25.90 ลาน
ตัน จากเหมืองใในอินโดนีเซีย 22.18 ลานตัน จากเหมือง
ในนออสเตรเลีย 3.57
3 ลานตัน และจากเหมืองในประเทศ
อ
ไททย 0.15 ลานตััน โดยที่ราคาขขายถานหินเฉลีลีย่ จากเหมือง
ขอองบริษัทยอยในนอินโดนีเซียสําาหรับป 2553 เททากับ 74.65
เหหรียญสหรัฐฯตอตั
อ น ขณะที่ป 2552 ราคาาขายถานหิน
เฉฉลี่ยจากเหมืองขของบริษัทยอยในอินโดนีเซียเทากับ
711.69 เหรียญสหหรัฐฯตอตัน
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กําไรสุทธิรวม
ล านบาท

24,728
14,229

9,22
28

255
51

2552

า ทธิ สําหรับป
บ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
2 จํานวน
กําไรสุ
244,728 ลานบบาท เพิ่มขึ้นนจากงวดเดียวกักันของปกอน
จํานวน
า 10,499 ลลานบาท คิดเปปนรอยละ 74

2553

กําไรจากกาารดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและค
ม
าใช
า จายตัดจาย (EBITDA)

ล านบาท

2
23,785

21,966

2552

2553

18,7772

25551

กําไรจากการดํ
า
าเนิ
เ นงานกอนดออกเบี้ย ภาษี คคาเสื่อมราคา
แลละคาใชจายตัดจ
ด าย (EBITDAA) จํานวน 21,966
2
ลาน
บาาท ลดลง 1,8819 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8 เมื่อ
เทีทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยแบงเปน EBITDA
จาากธุรกิจถานหินจํ
น านวน 18,0004 ลานบาท และจากธุ
แ
รกิจ
ไฟฟฟาจํานวน 3,9962 ลานบาท

น
กําไรขั้นตนรวม

ล านบาท

277,874

26,645

22,419

2551

2552

2553

กําไรขั
า ้นตนสําหรัรับป 2553 จํานวน 26,645 ลานบาท
ลดดลง 1,229 ลานบาท
น เปนผลมมาจากราคาน้ํามันดีเซลที่
ปรั
ป บตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั
ต
้งปและกการทําเหมืองในนแนวลึกมาก
ขึนเมื
้น ่อเทียบกับปกอนหนา อีกทั้งไดรับรูตนทุ
น นขายของ
บริริษัทยอยในประะเทศออสเตรเลีลียในงบการเงินรวม
น
อัตราส
ต วนกําไรขัั้นตนตอยอดขาาย (Gross Proofit Margin)
คิดเป
ด นรอยละ 41 ต่ํากวางงวดเดียวกันขอองปกอนที่อยู
ระะดับรอยละ 48 โดยธุรกิจถานนหินมีอัตราสวนกํ
น าไรขั้นตน
ตอยอดขายร
อ
อยลละ 43 เทียบกัับรอยละ 51 ในป
ใ กอนหนา
แลละธุรกิจไฟฟามีอัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดดขายรอยละ
166 เทียบกับรอยลละ 25 ในปกอนนหนา
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กําไรตอหุน
บาทตอหุน

91.00
5
52.36

33.9
96

2551
1

2
2552

า อหุนสําหรัรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
2 เทากับ
กําไรต
911 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยลละ 74 เมื่อเทียบกับงวด
เดีดียวกันของปกอน
อ ซึ่งมีกําไรตออหุน 52.36 บาาทตอหุน

2553

อัตราสวนหหนี้สินสุทธิตอทุน
เทา

1.06

0.366
0
0.16

25511

2
2552

หนีนี้สินสุทธิรวมจํานวน
า
73,6499 ลานบาท เพิ
เ ่มขึ้นจากป
กอน
อ 64,698 ลานบาท จากกการจัดทํางบกาารเงินรวม
บริริษัทยอยในประะเทศออสเตรเลีลียซึ่งมีเงินกูระยยะยาว
จํานวน
า
12,620 ลานบาท และการกูยืมเงิงินในประเทศ
เพืพื่อการลงทุนในเหมืองถานหินปประเทศออสเตตรเลีย

2553

ต วนหนี้สินสุสทธิตอทุนเพิม่มขึ้นจาก 0.166 เทา ในป
อัตราส
25552 เปน 1.06 เทาในป 25533
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11.3 คาตอบแทนผูสอบบบัญชี
ญ (Audit fee)
1. คาตอบแทนจาากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และะบริษัทยอยจายค
ย าตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบป
2553 เปนดังนี้
o คาตอบแททนการสอบบัญชี
ญ สําหรับบริษัทในประเทศไททย มีจํานวนเงินรวม
น 2,744,0000 บาท
o คาตอบแททนการสอบบัญชี
ญ สําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม
น 529,000 เหรียญสหรัฐฯ
o คาตอบแททนการสอบบัญชี
ญ สําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม
น 32,000 เหหรียญสิงคโปร
2. คาบริการอื่น (Non-audit feee)
- ไมมี –

12. ขอมูลอืน่ ที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรอง
วา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯ
ไดมอบหมายให นางบุญศิริ จารุศิริ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ
นางบุญศิริ จารุศิริ กํากับไว บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายชนินท

วองกุศลกิจ

กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร

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

2. นายเมธี

เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ/เจาหนาที่บริหาร

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

3. นายองอาจ

เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ/เจาหนาที่บริหาร

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

4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม

กรรมการ

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

5. นายวีระเจตน

วองกุศลกิจ

กรรมการ

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

จารุศิริ

เลขานุการบริษัท

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

ผูรับมอบอํานาจ
นางบุญศิริ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

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

อายุ
(ป)
67

วุฒิทางการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
-Master of Economics, Sydney University,
Australia
-Certificate in Economic Developments, Japan
-Certificate in Project Appraisal, Oxford University
-Certificate in Commercial Counseller Practices
Federal, Republic of Germany
-ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
รุนที่ 37
-อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP)
รุนที่ 11/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
-อบรมหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุนที่ 61/2005 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
-อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
รุนที่ 8/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 9 (วตท.)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

2549 - 2551
2548 - 2549
2548 - 2549

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

2546 - 2549
2546 - 2548

กรรมการ
ผูชวยรัฐมนตรี

บริษัท
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
2) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

* เปนพี่ชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 10 และเปนอาของ
บุคคลในลําดับที่ 12

อายุ
(ป)
69

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

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
1.32 ปจจุบัน
2526 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2517 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
2520 - ปจจุบัน
2526 - 2552
2532 - 2550
2541 - 2549

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการเงิน
และบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

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

อายุ
(ป)
63

วุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays
Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation
Program: Governance Training for Listed
Company Directors (DAP) รุน 4/2546 จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุน 61/2548 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) รุน 1/2010 จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 388)

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

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

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

4) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

67

5) นายกอปร กฤตยากีรณ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

71

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัทฯ
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2545 - ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวมเอกชน (วปรอ. 355)
คาตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 3/2001
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

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

-

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
6) นายสมเกียรติ เจริญกุล
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
69

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

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2548 - 2550
2549 - 2553
2549 - 2553
2549 - 2553
2546 - 2552

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
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
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- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรฝกวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุนที่ 5/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP)รุนที่ 89/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

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
8) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

อายุ
(ป)
71

วุฒิทางการศึกษา
- B.A. (Economics), Hanover College, Indiana,
U.S.A.
- Program on Investment Appraisal and
Management, Harvard University Graduate
School of Business Administration,
Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุนที่ 35
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 31/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
0.25 2526 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2551 - 2552

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

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการ
กรรมการ
รองนายกสมาคม
สมาชิกวุฒิสภา
นายกสมาคม

บริษัท
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
9) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการ
- เจาหนาที่บริหาร

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 11

อายุ
(ป)
57

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

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
2526 - ปจจุบัน
0.07
2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2552 - ปจจุบัน
2548 – 2549
2544 - 2551
2544 - 2549
2546 - 2549

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

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
สภาผูแทนราษฎร
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
จํากัด (มหาชน)
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานสงเสริมการลงทุน
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
สภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ล / ตําแหนง
10) นายชนินท วองกุศลกิจ
- กรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่
2 และ เปนอาของบุคคลใน
ลําดับที่ 12
11) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการ
- เจาหนาที่บริหาร

* เปนนองชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 9

อายุ
(ป)
58

54

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 0.53 2526 - ปจจุบัน
U.S.A.
2547 - ปจจุบัน
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2546 - ปจจุบัน
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
2526 - ปจจุบัน
(DCP) รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
2548 – 2552
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุนที่
3/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- B.S. (Mechanical Engineering), University of
Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 23/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุนที่ 8 (วตท.)

0.09

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อุปนายก

2526 - ปจจุบัน กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
12) นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา

* เปนหลานชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 2 และลําดับที่ 10

อายุ
(ป)
46

วุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Science (Finance)
Babson College, Massachusetts, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 24/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
2553 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2541 - 2549
2547 - 2553
2550 - 2553

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
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
13) นายระวิ คอศิริ
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

อายุ
(ป)
60

%
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
2544 - ปจจุบัน
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 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับ The Wharton School, University
of Pennsylvania, U.S.A.
ปจจุบัน

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

บริษัท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
Banpu Singapore Pte. Ltd.
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
บริษัท บานปู เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
Banpu Power International Ltd.
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
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)

14) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร –
การเงิน

49

15) นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต
- ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
บริหาร และ พัฒนาองคกร

52

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัทฯ
0.08 2549 - ปจจุบัน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร - การเงิน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- Program for Global Leadership, Harvard
2544 - 2549
ผูอ ํานวยการสายอาวุโส - การเงิน
ปจจุบัน
บริษัท บานปู เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
University Graduate School of Business
กรรมการ
Banpu Singapore Pte. Ltd.
Administration, Boston, USA.
กรรมการ
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
กรรมการ
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
กรรมการ
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(DCP) รุนที่ 78/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการ
บริษัท ศิลามณี จํากัด
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
กรรมการ
กรรมการ
Centennial Coal Company Limited
กรรมการ
บริษัท บานปูพลังงานใหม โฮลดิ้งส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท โฮลดิ้งส จํากัด
- Doctor of Philosophy in Strategic Management,
2550 - ปจจุบัน ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริหาร และ พัฒนาองคกร
University of Northern Washington
2549 - 2550
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU
พัฒนาองคกร
of Netherlands
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร (บริหารการจัดการ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- ปริญญาตรี คุรุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(DCP) รุนที่ 74/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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ชื่อ-สกุล / ตําแหนง
16) นายอัครพงษ ไทยานนท
- ผูอํานวยการสายอาวุโส-แผนงาน
องคกรและพัฒนาธุรกิจ

17) นางอุดมลักษณ โอฬาร
- ผูอํานวยการสายอาวุโส - องคกร
สัมพันธ

อายุ
(ป)
52

50

วุฒิทางการศึกษา
- 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)

- ปริญญาตรี วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
(การโฆษณาและประชาสัมพันธ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัทฯ
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
0.00

2552 – ปจจุบัน
2550 – 2551
2544 - 2550

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

บริษัท

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)

ผูอํานวยการสายอาวุโส – องคกรสัมพันธ
ผูอํานวยการสาย – สื่อสารองคกรและ
กิจการสัมพันธ
ผูอํานวยการสาย - สื่อสารองคกร

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย

BP

รายชื่อ

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

BMC
BPS
BPI
BMS
Ban-Sa
CMMC
BPOD
BPA
BPCI
SLM
SLMM
BPP
BPPI
BPCP
BIC
PWE
ZPP
PPIC(L)
AACI
AACI-Gaohe
AACI-Saadec (BVI)
AACI-Saadec (HK)
SAADEC

บริษัทยอย
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/

O

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

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหาร
ผูบริหาร
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทรวม

/

/

Phu Fai

/

Hongsa

MW

/

BLCP

PW2

/

Gaohe

PW1

/

Hebi

BDC

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

NH

BP

รายชื่อ

CEY

บริษัทรวม
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X
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O
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/

/

/

O
O
O

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

///
M
N
O

กรรมการอิสระ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหาร
ผูบริหาร
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สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม
BP
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)
BMC
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co.,Ltd.)
BPS
Banpu Singapore Pte.Ltd.
BPI
Banpu International Ltd.
BMS
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
Ban-Sa
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Sa Mining Co.,Ltd.)
CMMC
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)
BPOD
BP Overseas Development Co., Ltd.
BPA
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
BPCI
Banpu Coal Investment Co., Ltd.
SLM
บริษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.)
SLMM
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.)
BPP
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (Banpu Power Ltd.)
BPPI
บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.)
BPCP
บริษัท บานปู 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 บานปูพลังงานใหม โฮลดิ้ง จํากัด
BDC
บริษัท ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท โฮลดิ้ง จํากัด
PW1
บริษัท ประจวบพลังงานลม จํากัด
PW2
บริษัท เพชรเกษมพลังงานลม จํากัด
MW
บริษัท มิตรภาพพลังงานลม จํากัด
Hebi
Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd.
Gaohe
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd
BLCP
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.)
Hongsa
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai
Phu Fai Mining Company Limited
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