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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักที่สําคัญ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจ
ไฟฟา
ดานธุรกิจถานหิน บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายถานหินเอกชนรายใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีเหมืองผลิตถานหินในประเทศไทย 3
เหมือง คือ เหมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เหมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และเหมืองเชียงมวน จังหวัดพะเยา และในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีก
6 เหมือง ไดแก เหมือง Jorong เกาะกาลิมันตัน ซึง่ เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542 และเหมือง Mampun Pandan เกาะ
สุมาตรา ซึ่งอยูในระหวางขั้นตอนการสํารวจ (Exploration Stage) เหมือง Indominco เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2540
เหมือง Kitadin เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2527 เหมือง Trubaindo ซึ่งอยูระหวางการสํารวจคาดวาจะเริ่มทําการผลิต
ประมาณปลายป พ.ศ. 2547 และเหมือง Barasentosa ปจจุบนั อยูระหวางขั้นตอนการสํารวจ และจากเหมืองถานหินที่มอี ยูในขณะนี้ ทํา
ใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตถานหินเพิ่มขึ้นจาก 6.8 ลานตันตอป เมือ่ ป พ.ศ. 2544 เปน 15.8 ลานตันตอป ในป พ.ศ. 2545
ดานธุรกิจไฟฟา บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาเอกชนตามโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer –
IPP) 2 โครงการ ไดแก โรงไฟฟา บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด (บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 37.5 ของทุนชําระแลว) ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวม กําลังการผลิต 700 เมกะวัตต ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่จงั หวัดราชบุรี เริ่มเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ.
2543 และโรงไฟฟา บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 50 ของทุนชําระแลว) ซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟาขนาด
1,347 เมกะวัตต ใชถานหินเปนเชือ้ เพลิง โดยมีกําหนดเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยประมาณป พ.ศ. 2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได
ลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ Amata Power (Bien Hoa) Ltd. ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สําหรับธุรกิจแร บริษัทฯ ไดลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจแรดินขาวและดินบอลเคลย โดยบริษัทฯ ไดขายหุนในบริษทั ยอยคือ บริษทั
มินเนอรัล รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท เอ็มอารด-ี อีซีซี จํากัด ใหกับ Imerys SA ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนใน
ธุรกิจแรดินขาวและดินบอลเคลยลดลงเหลือรอยละ 30 ในสวนธุรกิจอืน่ บริษัทฯ ไดขายหุนทั้งหมดของบริษัท บานปู เทอรมินัล จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทประกอบกิจการทาเทียบเรือ ทีแ่ หลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ใหกบั บริษัท นามยืนยงชิปปง จํากัด
ผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษทั ฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวมจํานวน 10,909 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอ นจํานวน 5,494 ลานบาท คิดเปนรอยละ 101 และมีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,449 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปกอนจํานวน 665 ลานบาท การเพิ่มอยางมีนัยสําคัญนี้เนื่องมาจากการเขาถือหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงคเมื่อวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2545 ทั้งนี้รายไดในสัดสวนรอยละ 97 ของรายไดจากการขายรวมเปนรายไดจากการจําหนายถานหินทั้งจากแหลงผลิตใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2546 มีผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญ (BANPU-W2) ใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมของบริษัทฯ เปน
จํานวนทั้งสิ้น 48,253,610 หนวย คิดเปนรอยละ 46.05 แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 52,903,216 หุน โดยบริษัทฯ ไดรับเงินในครั้งนี้
จํานวน 1,635 ลานบาท และในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถ ือ ไมดอยสิทธิ ไมมี
หลักประกัน และทยอยชําระคืนเงินตน ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคา 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.95 ตอป โดยบริษัท ทริส
เรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูในระดับ “A”
บริษัทฯ ไดจัดระบบภายในองคกรใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนองคประกอบสําคัญในการสนับสนุนดานการจัดการดวยหลักการโปรงใสและการบริหารงานที่
ตรวจสอบได และมีการสือ่ สารกับผูถอื หุน นักลงทุนและนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยขอมูลทีถ่ ูกตองและเพียงพอ เพื่อใหเกิด
ผลประโยชนสูงสุดแกผูถอื หุนและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน
อยางเครงครัดและตอเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกีย่ วของอยางครบถวน
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1. ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษัทฯ มีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นดวยวิธี Natural Hedging ในการดําเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศและในสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยวิธีการสรางความสมดุลของอัตราแลกเปลีย่ นจากสถานะโดยรวมของ
กลุมและมีการใชเครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมแลวแตกรณี
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ จัดสรรเงินกูทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ประเภทการลงทุนของกิจการ การติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในปจจุบันและในอนาคต และการใชเครื่องมือทาง
การเงินในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี
บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อพิจารณาระดมความคิดในการปองกันหรือลดความเสี่ยงทางธุรกิจรวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
(ค) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
บริษัทฯ และกลุม บริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชือ่ ที่มีนัยสําคัญ บริษัทฯ และกลุม บริษัทไดทําตราสาร
อนุพันธและฝากเงินสดไวกับสถาบันทางการเงินที่นาเชื่อถือ ความเสี่ยงจากสินเชื่อทีเ่ กิดจากตราสารอนุพันธ คือ ความ
เสี่ยงจากมูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาดังที่ไดเปดเผยไวแลว
1.2 ความเสี่ยงในธุรกิจถานหินและแร
(ก) ความเสี่ยงในธุรกิจถานหินในประเทศ
• ความเสี่ยงอาจเกิดจากการสูญเสียลูกคารายใหญ ซึ่งบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงประเภทนี้โดยใหมีการขายมากกวา
รอยละ 50 เปนการทําสัญญาระยะยาว ในสวนที่ไมไดทําสัญญาระยะยาวสวนใหญเปนลูกคาทีซ่ ื้อถานหินจาก
บริษัทฯ มาอยางตอเนื่องและยาวนาน คูแขงขันที่จะเขามาในตลาดสวนนี้ก็มีไมมากนักเพราะลูกคาแตละรายมี
ปริมาณการใชถานหินไมมากและมีขอจํากัดเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ธุรกิจถานหินในประเทศเปนธุรกิจที่มีผูผลิต
จํานวนนอยราย ในกรณีที่ลูกคาจะหันไปใชถานหินนําเขาจากตางประเทศ บริษทั ฯ ก็มีเหมืองถานหินสํารองใน
ตางประเทศที่หลากหลายที่จะจัดสงถานหินและใหบริการที่ดีแกลูกคา
• ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาเปลี่ยนไปใชเชื้อเพลิงอื่น เชน น้ํามันหรือกาซธรรมชาติ อยางไรก็ดี ถานหินมีราคาตอ
หนวยพลังงานต่ํากวาน้ํามันและกาซธรรมชาติคอนขางมาก แมลูกคาบางรายโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซีเมนตจะมี
การใชเชื้อเพลิงอืน่ ที่มีราคาตอหนวยพลังงานต่ํากวาถานหิน เชน Petroleum Coke น้ํามันและยางรถยนตใชแลว แต
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ก็ยังใชในสัดสวนที่นอยมาก คือ นอยกวารอยละ 5 เนื่องจากมีขอ จํากัดในการใชและสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การเดินเครื่องจักร สิ่งแวดลอม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
• ความเสี่ยงจากการที่ปริมาณสํารองถานหินในประเทศไทยลดลง แมวาเหมืองถานหินภายในประเทศที่ผลิตอยูใน
ปจจุบัน รวมทั้งเหมืองของบริษัทฯ เองจะหมดลงภายใน 5-6 ปขางหนา คงเหลือเฉพาะการผลิตของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยซึ่งผลิตเพื่อใชเอง
การพัฒนาเหมืองถานหินเหมืองใหมขึ้นมาทดแทนมีความเปนไปไดนอย
เนื่องจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ําทําใหตองมีการนําเขาถานหินมาเพื่อทดแทน อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ
มีเหมืองถานหินในตางประเทศ ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณสํารองถานหินที่เพียงพอตอการสงมอบใหลกู คาไดในระยะ
ยาว อีกทัง้ มีคุณภาพถานหินที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางกวางขวาง มีการสง
มอบที่ตรงเวลา และการใหบริการที่ดีกวาคูแขงได
(ข) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จากการที่บริษัทฯ ไดลงทุนและดําเนินธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษทั ฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญ
ตอเหตุการณไมสงบทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนอยางมาก และมีการติดตามสถานการณที่เกิดขึ้นอยาง
ใกลชิด ซึ่งปจจุบนั บริษัทฯ มิไดรับผลกระทบแตอยางใด ประกอบกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยูในชวงฟน ฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งตองพึง่ พาการลงทุนจากตางประเทศ และในชวงเวลาที่ผานมาการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียทําใหเสถียรภาพทางการเมืองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางประเทศดีขึ้น
รวมทั้งนโยบายดานการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเปนนโยบายที่รัฐบาลปจจุบนั ใหการสนับสนุนอยางมาก โดยมี
การแกไขกฎระเบียบเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว สวนทางดานชุมชนใกลเหมืองของบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาหรือ
แนวโนมที่จะมีปญ
 หารุนแรงถึงขั้นกระทบตอการทําเหมือง เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนทองถิ่นและ
ราชการ และมีการจัดกิจกรรมที่อํานวยประโยชนใหชุมชนอยางสม่ําเสมอ
อยางไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดทําการประกันภัยเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของ
บริษัทฯ จํานวน 91.1 ลานเหรียญสหรัฐ หากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีผลกระทบในทาง
ลบตอเงินลงทุนของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตอไปได ทรัพยสินที่
บริษัทฯ ไดทําการประกันความเสียหายประกอบดวยเงินลงทุนในบริษทั ดังตอไปนี้
1. PT. Centralink Wisesa International (บริษัทโฮลดิ้ง)
2. PT. Indo Tambangraya Megah ( บริษัทโฮลดิ้ง)
3. PT. Jorong Barutama Greston (ดําเนินธุรกิจเหมือง เหมือง Jorong)
4. PT. Trubaindo Coal Mining (ดําเนินธุรกิจเหมือง เหมือง Trubaindo)
5. PT. Kitadin (ดําเนินธุรกิจเหมือง เหมือง Kitadin)
6. PT. Indominco Mandiri (ดําเนินธุรกิจเหมือง เหมือง Indominco)
(ค) ความเสี่ยงจากภาวะสงครามระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิรัก
สงครามระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิรัก ซึ่งอาจเปนการทําสงครามโดยปราศจากมติฉบับใหมขององคการ
สหประชาชาติ (United Nations : UN) อาจสรางความออนแอตอจุดยืนทางการเมืองของชาติพันธมิตรที่สําคัญของ
สหรัฐอเมริกา กระแสการตอตานสงครามและการตอตานสหรัฐอเมริกาพุงสูงขึ้น
ถึงแมวาผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศและถานหินและแรในภูมิภาคเอเชียอาจนอยกวาในกลุมประเทศในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต ตลอดจนทวีปยุโรป แตหากภาวะสงครามยืดเยื้อและการไมไดรับการสนับสนุนจาก
UN จะสรางความลําบากใหกับสหรัฐอเมริกาในการขอความชวยเหลือจากนานาชาติในการบูรณะอิรักหลังสงคราม ซึ่งจะ
สงผลตอภาวะเศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศคูคา ราคาเชื้อเพลิงโดยเฉพาะราคาน้ํามันที่
อยูในระดับสูงนาจะสงผลใหราคาถานหินในตลาดโลกจะยังคงรักษาระดับราคา หรืออาจปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ งได
ในป พ.ศ. 2546
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ในสวนของผลกระทบของเรือขนสงในชวงสงคราม ผูป ระกอบการเดินเรือตางเชื่อวาจะยังคงมีการดําเนินงานตามปกติ
เนื่องจากประเทศอิรักไมมีกองทัพเรือและครอบครองพื้นที่ติดชายฝงขนาดเล็กมากทางตอนเหนือของอาวเปอรเซีย และ
ปญหาดังกลาวก็ไมไดเกิดขึ้นแมในชวงที่เกิดสงครามอาวเปอรเซีย
(ง) ความเสี่ยงจากผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และปญหาความขัดแยงของ
ชุมชนรอบขาง ซึ่งปญหาเหลานีส้ ามารถสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดกําหนด
แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงดังตอไปนี้
1. แนวทางการดําเนินการที่กําหนดขึน้ จากนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเนนในเรื่องคุณภาพสินคา ความพึงพอใจของลูกคา
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสนิ
การอนุรักษธรรมชาติและฟนฟูสิ่งแวดลอมเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ประกอบธุรกิจโดยยึดถือความถูกตองชอบธรรม เปนพลเมืองดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม นโยบายนี้เปนการ
แสดงถึงความมุงมั่นของผูบริหารและพนักงานที่จะตองคํานึงถึงและปฏิบัติควบคูกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อใหบรรลุนโยบายในดานสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการดังนี้
1.1 การตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม (Environmental Audit) เปนการตรวจประเมินการดําเนินการของโครงการ
นั้นๆ หรือโครงการที่บริษัทฯ จะเขาดําเนินการวามีความสอดคลองตอกฎหมายและขอกําหนดของทางราชการ
หรือแผนแมบทโครงการ รวมถึงการดําเนินการแกไขตามขอรองเรียนตางๆ ทีอ่ าจไดรับในระหวางการดําเนินการ
อยางนอยปละ 1 ครั้งตอโครงการ เพื่อนําขอมูลมาปรับแกแผนงานหรือแกไขเพื่อใหสอดคลองตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของทางราชการและพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น
1.2 การจัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอม ฟนฟูสภาพเหมือง และพัฒนาชุมชน (Environmental Mitigation, Mine
Rehabilitation and Community Development Master Plan) โดยศึกษาขอมูลดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสังคมอยางละเอียดใหมากกวาเดิมจากที่ไดมีการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมกอนการดําเนินโครงการ
หรือที่เรียกวาการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment – EIA) แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแผนงานในการปองกันแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงจัดทํา
แผนงานการพัฒนาชุมชนรอบขาง เชน แผนงานดานการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพของเหมืองลําพูน เหมือง
ลําปาง และเหมืองเชียงมวน
1.3 การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Quality Monitoring Program) ทําการติดตาม
ตรวจวัดทั้งคุณภาพน้ํา อากาศ และเสียงเปนประจําทุกๆ 3 เดือน โดยเฉพาะโครงการในประเทศ บริษัทฯ จัดให
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับจากทางราชการและ
สาธารณชนเปนผูด ําเนินการตรวจวัดและสงผลการตรวจวัดใหกับหนวยงานราชการที่เกีย่ วของ ทั้งสวนกลาง
และทองถิ่น เชน สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดลอมและกรมทรัพยากรธรณี เปนตน
1.4 การสืบหาสาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ
(Environmental
Investigation) เปนการดําเนินการที่ตอเนื่องจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม นั่นคือ ถาผลการ
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวาดรรชนีคาตรวจวัดใดมีคาเกินมาตรฐานที่กําหนดจากทางราชการ
บริษัทฯ จะดําเนินการคนหาสาเหตุและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทันที
1.5 การสํารวจทัศนคติของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ (Community’s Attitudes Survey) เปนการศึกษา
ความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนที่มีตอการดําเนินการของบริษัทฯ
ทั้งในแงแผนแกไขผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและแผนงานพัฒนาชุมชนที่บริษัทฯ ไดดําเนินการไปแลว เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับแกแผนงานตางๆ
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนรอบขาง เชน โครงการเหมืองลําพูน และเหมืองลําปาง
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ทั้งนี้การดําเนินการดังกลาวขางตนจะนํามารายงานตอคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม (QSE Management Committee) ซึ่งประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ (COO) และผูบ ริหารที่ควบคุมหนวยธุรกิจตางๆ โดยมีการประชุมทบทวนทุก 2 เดือน
2. การนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชเพื่อชวยเสริมระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ใหมี
ความรอบคอบรัดกุมมากขึ้นในดานการบริหารและการจัดการในทุกเหมืองที่ดําเนินการ เชน เหมืองลําปางไดรับ
รางวัลคุณภาพการจัดการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 2 ปติดตอกัน (EIA Award) และไดรับการรับรองระบบการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) นอกจากนีเ้ หมือง Indominco ในสาธารณรัฐอิน
โดนีเชีย บริษัทฯ ก็ไดรับรางวัลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดีเดน (Golden Flag) จากรัฐบาลสวนทองถิ่น ดังนั้น
จะพบวาขอกําหนดที่สําคัญในการลดปจจัยความเสีย่ ง ไดแก
2.1 มีการระบุและประเมินประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม (Identification and Assessment of Environmental
Aspects) อยางละเอียดทั้งผลกระทบทางตรงและทางออม ความเสี่ยงหรือโอกาสทีจ่ ะเกิดปญหา ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากเหตุการณปกติ ไมปกติ และเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่บริษัทฯ มิไดคาดการณ
เอาไว เพื่อนํามากําหนดแผนงานสิ่งแวดลอม (Environmental Management Program)
2.2 มีการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) และมีการเตรียมความพรอมเพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Preparedness and Response) เพื่อชวยควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน
สิ่งแวดลอมและสามารถรองรับเหตุการณฉุกเฉินไดทนั ที
2.3 มีการติดตอสื่อสารภายในองคกรและระหวางองคกรกับชุมชน ซึ่งเปนขอกําหนดที่สําคัญประการหนึ่งในระบบ
ISO 14001 ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางชุมชนและองคกรมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ นั่นคือ ในเชิงรุกสามารถ
ชี้แจง ประชาสัมพันธ การดําเนินงานของโครงการตอชุมชน สวนในเชิงรับมีระบบรับขอรองเรียนจากชุมชน และ
ดําเนินการแกไข พรอมทั้งแจงผลไปยังผูรอ งเรียน
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดมีแนวทางรองรับ ไมวาจะเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
หรือปญหาดานชุมชนที่อาจคาดไมถึง ดวยระบบที่สามารถรับรูขอมูลและแกไขปองกันกอนที่ปญหาดังกลาวจะ
สงผลกระทบถึงการดําเนินงานของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงควบคูไปกับการ
พัฒนาชุมชน สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
1.3 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจไฟฟา
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจทีม่ ีความเสี่ยงคอนขางต่ํา ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่
มั่นคง
เนื่องจากไมมีความเสี่ยงในเรื่องการตลาดและราคาขายจากสัญญาซือ้ ขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย มีการกําหนดปริมาณรับซือ้ ไฟฟาทีแ่ นนอน (ตามกําลังการผลิตที่มอี ยู) ตลอดจนมีการกําหนดโครงสรางของราคาคา
ไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคาเชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้นๆ ความเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา จะเปน
ความเสี่ยงปกติในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟา การบริหารตนทุนตางๆ
ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม และการประสานงานกับชุมชนซึ่งบริษัทฯ ไดมีมาตรการรองรับไวแลว เปนตน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญ
บริษัท เหมืองบานปู จํากัด จดทะเบียนกอตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท โดยบุคคล
ตระกูลวองกุศลกิจและเอือ้ อภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถานหินที่เหมืองบานปู (BP-1)
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ภายหลังบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลีย่ นชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)”
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศ คือ จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา และในตางประเทศ คือ
เกาะกาลิมันตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และจากความตองการใชถานหินในประเทศไทยที่มีมากกวากําลังการผลิต ทําให
บริษัทฯ ไดนําเขาถานหินจากเหมืองอื่นเพื่อสนองความตองการของลูกคาอีกดวย นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน
บริษัทฯ ยังไดทําการขยายธุรกิจเขาไปในการผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การใหบริการทาเรือ และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา (ซึ่งตอมา บริษทั ฯ ได
จําหนายธุรกิจทาเรือและลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจแร)
สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบปที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณสําคัญลาสุด
ธุรกิจถานหิน
• ในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน PT. Indominco Mandiri ซึ่งจัดตั้งขึ้นและประกอบ
กิจการเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากเดิมรอยละ 65 เปนรอยละ 99.99 ในราคา 10.5 ลานเหรียญสหรัฐ
โดยลงทุนผาน PT. Indo Tambangraya Megah
• ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดลดสัดสวนการลงทุนในธุรกิจแรดินขาวและดินบอลเคลย โดยขายหุนของ
บริษัท มินเนอรัล รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ใหกับ Imerys SA (Imerys) บริษัทฯ
ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาวเปนจํานวน 217.20 ลานบาท และบริษัทฯ ไดกําไรจากการขายหุนในครั้งนี้จํานวน 98
ลานบาท จากการขายหุนดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีสดั สวนการลงทุนในธุรกิจแรรอยละ 30
• ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดขายหุน ทั้งหมดของบริษัท บานปู เทอรมินัล จํากัด ใหแกบริษัท นามยืนยง
ชิปปง จํากัด คิดเปนมูลคาขายจํานวนเงิน 556.88 ลานบาท และบริษัทฯ ไดกําไรจากการขายหุนในครั้งนี้จํานวน 228
ลานบาท
• ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 บริษัทฯ โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. ไดทําการแปลงสภาพเงินกูยืมใน
รูปของ Equity Loan ใน PT. Sigma Buana Cemerlang คิดเปนสัดสวนรอยละ 95 ของจํานวนหุนทั้งหมดเปนหุนใน PT.
Centralink Wesesa International ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจอยางสมบูรณในการดูแล จัดการ และบริหาร ในกลุมเซ็นทรัล
ลิงค
• ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 บริษัทฯ โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. ไดซื้อหุนเพิ่มเติมใน PT.
Trubaindo Coal Mining (เปนบริษัทยอยในกลุมเซ็นทรัลลิงค) จากเดิมถือหุนอยูรอยละ 65 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปน
รอยละ 90 ของจํานวนหุนทั้งหมด
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ธุรกิจไฟฟา
• ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) (RATCH) โดย RATCH จะเขาซือ้ และรับโอนการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟา 2 โครงการที่บริษัทฯ ลงทุน
ผานบริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด และ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด โดยการดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่ระบุในบันทึกความเขาใจดังกลาวขางตนยังมีความไมแนนอนที่จะสําเร็จหรือไมอยูมาก ทั้งนี้บริษัทฯ และ
RATCH คาดวาจะหาขอสรุปในสวนของการตรวจสอบทรัพยสิน (Due diligence) ไดภายในสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2546
และคาดวาจะดําเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 และเมื่อมีการตกลง
ในรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกีย่ วของไดความชัดเจนเปนประการใด บริษัทฯ จะแจงใหทราบตามหลักเกณฑและเงือ่ นไข
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป
อื่นๆ
• ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชอื่ ผูถอื ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และ
ทยอยชําระคืนเงินตน ใหแกผูลงทุนสถาบัน จํานวน 3,000,000 หนวย รวมเปนเงิน 3,000 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหนวย
ละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหนวยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.95 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ตลอดอายุหุนกู โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูอยูในระดับ “A”
• ตามที่บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญ (BANPU-W2) จํานวน 104,784,502 หนวยนั้น
(ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญได 1.05491 หุน ในราคาหุนละ 32.116 บาท) ในวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2546 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาใชสิทธิซอื้ หุน สามัญของบริษทั ฯ เปนจํานวนทัง้ สิ้น 48,253,610
หนวย คิดเปนรอยละ 46.05 เปนหุน สามัญจํานวน 52,903,216 หุน บริษัทฯ ไดรับเงินในครั้งนี้จํานวน 1,635 ลานบาท
• ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกูในประเทศ (หุนกูบ านปู รุนที่ 3/2542) ทั้งจํานวนพรอมดอกเบีย้
เปนเงิน 976 ลานบาท
• ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2545 บริษทั ฯ ไดทยอยชําระคืนเงินตนบางสวนพรอมดอกเบีย้ ของหุนกูในประเทศ (หุนกูบานปู รุน
ที่ 5/2544) เปนเงิน 323 ลานบาท
• ตามที่บริษัทฯ ไดมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษทั
ยอยอยางตอเนือ่ งเปนโครงการ (ESOP) จํานวน 5,239,224 หนวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ไดมีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ มาใชสิทธิซอื้ หุนสามัญแลวเปนจํานวนทั้งหมด 1,901,474 หนวย (คิดเปนหุนสามัญจํานวน 4,150,267 หุน)
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยงั ไมไดใชสิทธิเปนจํานวนทั้งสิ้น 3,337,750 หนวย
• ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ใหแกผถู ือหุนจํานวน 213,604,004 หุน ในอัตราหุนละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน
320,406,006 บาท โดยจํานวน 267,005,005 บาท หรือเทากับหุนละ 1.25 บาท จายจากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน และอีกจํานวน 53,401,001 บาท หรือเทากับหุนละ 0.25 บาท จายจากกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน
• ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2544 จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ใหแกผูถอื หุนจํานวน 210,191,787 หุน ในอัตราหุนละ
0.60 บาท รวมเปนเงิน 126,115,072.20 บาท โดยจายจากกําไรของธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งหมด
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โครงสรางกลุมบานปู

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป)
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปูจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
99.99%
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปู
มิมินนเนอรั
เนอรัลลจํจําากักัดด

99.98%
บริ
บริษษัทัทสากลสํ
สากลสําารวจ
รวจจํจําากักัดด
99.99%

99.99%
บริ
บริษษัทัทศิศิลลามณี
ามณีจํจําากักัดด

บริ
บริษษัทัทพร
พรออมสิ
มสินนจํจําากักัดด

99.99%
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปู
เพาเวอร
เพาเวอรจํจําากักัดด

66.66%
Yen
YenBai
BaiBanpu
BanpuCalcium
Calcium
Carbonate
CarbonateCo.,Ltd.
Co.,Ltd.

99.99%
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปูแก
แกสส
เพาเวอร
เพาเวอรจํจําากักัดด

37.50%
บริ
บริษษัทัทไตร
ไตรเอนเนอจี
เอนเนอจี้ ้จํจําากักัดด

99.99%
บริ
บริษษัทัทศิศิลลามณี
ามณีหหินินออออนน
จํจําากักัดด

99.99%
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปูโคล
โคล
เพาเวอร
เพาเวอรจํจําากักัดด

50.00%
บริ
บริษษัทัทบีบีแแอลซี
อลซีพพี ี
เพาเวอร
เพาเวอรจํจําากักัดด

99.99%
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปู
อิอินนเตอร
เตอรเเนชั
นชั่น่นแนล
แนลจํจําากักัดด

100.00%
Banpu
BanpuPower
Power
Vietnam
VietnamIIPte.Ltd.
Pte.Ltd.

30.00%
บริ
บริษษัทัทอมตะ
อมตะเพาเวอร
เพาเวอร
(เบี
(เบียยนหั
นหัวว))จํจําากักัดด

100.00%
Banpu
BanpuPower
Power
International
InternationalLtd.
Ltd.

0.26%
7.35%
บริ
ษ
ท
ั
ผลิ
ต
ไฟฟ
า
ราชบุ
ร
ี
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลดิ
โฮลดิ้ง้งจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
7.38%

99.99%
Banpu
BanpuSingapore
Singapore
Pte.Ltd.
Pte.Ltd.
100.00%
Banpu
BanpuMinerals
Minerals
(Singapore)
(Singapore)Pte.Ltd.
Pte.Ltd.
99.99%
บริ
บริษษัทัทเอดิ
เอดิฟฟซซเอ็เอ็นนจิจิเเนีนียยริริ่ง่ง
จํจําากักัดด
89.18%

95.00%
PT.
PT.Jorong
Jorong
Barutama
BarutamaGreston
Greston
95.00%
PT.
PT.Nusantara
NusantaraThai
Thai
Mining
MiningServices
Services
95.00%
PT.
PT.Nusantara
Nusantara
Thai
ThaiCoal
Coal
95.00%
PT.
PT.Centralink
CentralinkWisesa
Wisesa
International
International

บริ
บริษษัทัทเหมื
เหมือองเชี
งเชียยงม
งมววนนจํจําากักัดด

บริ
บริษษัทัทเอ็เอ็มมอาร
อารดดี-ี-อีอีซซีซีซี จํี จําากักัดด

65.00%*
PT.
PT.Indominco
IndomincoMandiri
Mandiri
PT.
PT.Kitadin
Kitadin

51.00%

30.00%

100.00%
PT.
PT.Indo
IndoTambangraya
Tambangraya
Megah
Megah

99.99%

บริ
บริษษัทัทเหมื
เหมือองบ
งบาานสระ
นสระจํจําากักัดด
49.00%

99.99%
บริ
บริษษัทัทบบาานปู
นปูระยอง
ระยอง
เพาเวอร
เพาเวอรจํจําากักัดด

99.99%
บริ
บริษษัทัทมิมินนเนอรั
เนอรัลลรีรีซซอร
อรสสเซส
เซส
จ
า
ํ
ดีดีเเวลลอปเม
น
ท
วลลอปเมนทจํากักัดด

90.00%
PT.
PT.Trubaindo
Trubaindo
Coal
CoalMining
Mining
86.00%
PT.
PT.Barasentosa
BarasentosaLestari
Lestari

หมายเหตุ: * ในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน PT. Indominco Mandiri
จากเดิมรอยละ 65 เปนรอยละ 99.99

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม
ปจจุบันบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลักที่สําคัญ 2 ธุรกิจ คือ
(1) ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน (Coal Business)
(2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา (Power Business)
ตารางสรุปการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน




















บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BP)
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (BMC)
บริษัท ศิลามณี จํากัด (SLM)
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด (SLMM)
Banpu International Ltd. (BPI)
Banpu Singapore Pte.Ltd. (BPS)
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. (BMS)
PT. Jorong Barutama Greston (Jorong)
PT. Nusantara Thai Mining Services (NTMS)
PT. Nusantara Thai Coal (NTC)
PT. Centralink Wisesa International (Centralink)
PT. Indo Tambangraya Megah (ITM)
PT. Indominco Mandiri (Indominco)
PT. Kitadin (Kitadin)
PT. Trubaindo Mining (Trubaindo)
PT. Barasentosa Lestari (Barasentosa)
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Sa)
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (CMMC)
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (EE)

2. ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา










บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (BPP)
บริษัท บานปู แก็ส เพาเวอร จํากัด (BPGP)
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (BPCP)
Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. (BPV-I)
Banpu Power International Ltd. (BPPI)
บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด (BPRP)
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด (TECO)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP)
บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด (APBH)

3. อื่นๆ




Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. (YBB) - ผลิตและจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนต
บริษัท พรอมสิน จํากัด (PS) – พัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด (UNEX) – สํารวจและขุดเจาะเหมืองแร

• นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ตงั้ อยูใน
ประเทศไทยจะดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สวนบริษัทที่ตั้งอยูในตางประเทศจะดําเนินการ
ผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยกําหนด
ราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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2.3 โครงสรางรายได ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
• บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑหรือบริการ
รายไดจากการขาย:
1. ถานหินในประเทศ
2. ถานหินนําเขา
3. รับจางขุดขนดินและถานหิน
4. รายไดอื่น
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายได

ดําเนินการ
โดย

% การถือหุน
ของบริษัท

BP
BP
BP
BP

100
100
100
100

• บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ผลิตภัณฑหรือบริการ
ดําเนินการ
โดย
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:
1. ถานหินในประเทศ
BP
SLMM
BPI
CMMC
2. ถานหินนําเขา
BP
BMC
BPS
BPI
SLMM
SLM
3. รับจางขุดขนดินและถานหิน
BP
4. รายไดอื่น
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:
1. ถานหินขายระหวางประเทศ
Indominco
Kitadin
BPS
BMS
Jorong
2. แรอุตสาหกรรม
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายได

% การถือหุน
ของบริษัท
100
100
100
94,48
100
100
100
100
100
100
100

65
100
100
100
95

พ.ศ. 2545
รายได
%

พ.ศ. 2544
รายได
%

หนวย : ลานบาท
พ.ศ. 2543
รายได
%

1,240 84.70
179 12.24
45
3.06
1,464 100.00

1,035 48.59
430 20.18
621 29.20
43
2.03
2,129 100.00

896 31.94
530 18.87
1,316 46.91
64
2.28
2,806 100.00

452
1,916

144
2,273

(638)
2,168

พ.ศ. 2545
รายได
%

พ.ศ. 2544
รายได
%

หนวย : ลานบาท
พ.ศ. 2543
รายได
%

1,016
232
159
69
173
675
530
489
100
212
3,655

1,035
145
53
184
944
289
266
621
535
4,072

896
184
115
476
707
576
32
11
1,316
517
4,830

9.31
2.13
1.46
0.63
1.58
6.19
4.85
4.48
0.92
1.95
33.50

19.12
2.68
0.97
3.39
17.42
5.33
4.91
11.48
9.88
75.18

16.81
3.45
2.17
8.93
13.26
10.81
0.59
0.20
24.69
9.70
90.61

4,234 38.81
1,709 15.67
210
1.93
1,022
9.37
79
0.72
7,254 66.50
10,909 100.00

325
6.01
929 17.16
89
1.65
1,343 24.82
5,415 100.00

236
4.43
202
3.79
62
1.17
500
9.39
5,330 100.00

452
11,361

144
5,559

(638)
4,692

หมายเหตุ : 1. รายไดอื่น ประกอบดวย - รับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดําเนินการโดยบริษัท บานปู จํากัด
(มหาชน) ซึ่งสัญญาไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544
- แรอุตสาหกรรม ดําเนินการโดย บริษัท เอ็มอารดี อีซีซี จํากัด บริษัท มินเนอรัล รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท
จํากัด และ Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. โดยบริษัทฯ ไดลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท
เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ลงเหลือรอยละ 30 ของทุนชําระแลว
- การใหบริการทาเรือ ดําเนินการโดย บริษัท บานปู เทอรมินัล จํากัด บริษัทฯ ไดขายหุนทั้งหมดของบริษัท
บานปู เทอรมินัล จํากัด ใหแกบริษัท นามยืนยงชิปปง จํากัด
- บริการอื่นๆ
2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย เนื่องจากมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 50
3. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจาก “วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน” เปน “วันที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม” ของทุกป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Target Achievement)
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยมุงเนนการขยายตลาดถานหินทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งเนนการ
ลงทุนในโครงการตางๆ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อสงเสริมและเกือ้ หนุนธุรกิจของบริษัทฯ

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business)
1.1 ธุรกิจถานหิน (Coal)
ถานหินเปนเชือ้ เพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสนี ้ําตาลถึงดําสนิท การนําถานหินมาใชงานจะเริ่มจากการสํารวจ
หาเหมืองถานหินที่มีศักยภาพ การทําเหมืองถานหินและการผลิต จะคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพและนําถานหินที่
ไดมาบดใหมีขนาดตรงตามที่ลูกคาตองการ กองสต็อกไวที่เหมืองเพือ่ รอสงมอบใหลูกคาตอไป
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองผลิตถานหินในประเทศไทยอยู 3 เหมือง คือ เหมืองลําพูน (BP-1) จังหวัดลําพูน เหมือง
ลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และเหมืองเชียงมวน (CMMC) จังหวัดพะเยา มีกําลังการผลิตรวม 3.8 ลานตันตอป
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ มีปริมาณถานหินสํารองภายในประเทศประมาณ 13.7 ลานตัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (LANNA) ซึ่งเปนผูผลิตถานหินเปน
อันดับสองของประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 สัดสวนการถือหุนใน LANNA เทากับรอยละ 10.07 การ
ลงทุนดังกลาวเปนการเสริมสรางศักยภาพใหแกบริษัทฯ ทั้งในดานการตลาดและการผลิตในภูมิภาคเอเชีย
สําหรับเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 12 ลานตันตอป ประกอบดวย
• เหมือง Jorong ดําเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston (Jorong) ตั้งอยูบริเวณจังหวัดกาลิมันตันใต
(South Kalimantan Province) มีพื้นที่ประทานบัตรเริ่มตน 984.18 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการ
ตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือพื้นที่ที่จะทําการผลิต 221 ตารางกิโลเมตร มีอายุ
ประทานบัตร (Production License) 30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2547) ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป
• เหมือง Mampun Pandan ดําเนินการโดย PT. Nusantara Thai Coal (NTC) เปนเหมืองถานหินทีบ่ ริษัทฯ ได
เซ็นสัญญาการทําเหมืองกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 เหมืองถานหิน
ตั้งอยูที่จังหวัดจัมบิ (Jambi Province) เกาะสุมาตรา ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการสํารวจ
• Indocoal เปนเหมืองถานหินทีบ่ ริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนใน PT. Centralink Wisesa International ซึ่ง
ประกอบดวยเหมืองถานหินคุณภาพดี 4 เหมือง รวมเรียกวา “อินโดโคล” ไดแก
1) เหมือง Indominco ดําเนินการโดย PT. Indominco Mandiri (Indominco) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุน อยูรอยละ
65 (เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน Indominco เพิ่มเปนรอยละ 99.99)
มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก
(Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570) เริ่มทําการ
ผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 6 ลานตันตอป
2) เหมือง Kitadin ดําเนินการโดย PT. Kitadin (Kitadin) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอ ยละ 99.99 มีพื้นที่ประทาน
บัตรทั้งหมด 53.11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง และอําเภอกูไต จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก
(Bontang and Kutai, East Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ป (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2553) ปจจุบนั มี
กําลังการผลิต 3 ลานตันตอป
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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3) เหมือง Trubaindo ดําเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining (Trubaindo) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอย
ละ 90 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอกูไต จังหวัดกาลิมันตัน
ตะวันออก Trubaindo ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ปจจุบันอยู
ระหวางขั้นตอนการสํารวจ (Exploration Stage) คาดวาจะเริ่มทําการผลิตถานหินจากเหมือง Trubaindo
ประมาณปลายป พ.ศ. 2547 โดยมีอายุประทานบัตรเปนเวลา 30 ปนบั จากปแรกที่เริ่มผลิต
4) เหมือง Barasentosa ดําเนินการโดย PT. Barasentosa Lestari (Barasentosa) บริษัทฯ ถือหุนอยูรอ ยละ
86 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 240 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอมูสีบานยูอาชิน และอําเภอมูสีราวัส
จังหวัดสุมาตราใต (South Sumatra Province) Barasentosa ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมือ่ วันที่ 15
สิงหาคม พ.ศ. 2537 ปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการสํารวจ (Exploration Stage)
บริษัทฯ ไดวาจาง Steffen, Robertson & Kirsten (UK) Ltd. (SRK) ซึ่งเปนบริษัทของประเทศอังกฤษทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
ในการบริการดานเทคนิคแกธุรกิจเหมืองแร ใหทําการศึกษาขอมูลปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งใน
เหมืองถานหินประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคํานวณปริมาณสํารองถานหินของบริษทั ฯ
ตามหลักเกณฑมาตรฐานสากลที่ใชกับบริษัทในธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อวาง
แนวทางใหบริษัทฯ กาวไปสูกลุมธุรกิจพลังงานถานหินในระดับภูมิภาค โดยแบงแยกปริมาณถานหินออกเปน Reserves
และ Resources ซึ่งแบงแยกยอยออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก Proven Reserve, Probable Reserve, Measured
Resource และ Indicated Resource
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวน Reserves 180 ลานตัน และ Resources 139 ลานตัน
โดยแยกรายละเอียดตามเหมืองถานหินตางๆ ไดดังนี้
เหมืองถานหิน

ที่ตั้ง

Jorong
Indominco
Kitadin1
Trubaindo2
Manpun Pandan2
LP-2
CMMC
BP-1
Barasentosa2

Tanah Laut, South Kalimantan
Bontang, East Kalimantan
Bontang and Kutai, East Kalimantan
Kutai, East Kalimantan
Jambi, South Sumatra
อําเภอแมทะ-สบปราบ ลําปาง
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
Musiban-uarsin & Musirawas, South Sumatra
รวม

Proven
Reserve
36.3
35.2
22.3
11.5
2.2
107.5

ปริมาณเชิงพาณิชย (ลานตัน)
Probable รวมปริมาณ Measured Indicated รวมปริมาณ
Reserve Reserves Resource Resource Resources
36.3
7.6
7.6
11.1
46.3
9.8
32.1
0.1
71.6
71.7
51.6
51.6
11.1
9.8
20.9
14.1
14.1
11.5
2.2
24.7
24.7
72.5
180.0
57.6
81.4
139.0

หมายเหตุ 1. จากปริมาณถานหินทั้งหมดในเหมืองของ Kitadin ปริมาณ Reserve จํานวน 1.2 ลานตันและปริมาณ Resource จํานวน 1.1 ลานตัน คิดจากการ
ทําเหมืองใตดิน
2. เหมืองถานหินที่คาดวาจะเกิดขึ้น
Proven Reserve: Full feasibility study has been completed to show that extraction is justified at the time of determination and under specified
economic conditions.
Probable Reserve: Technical studies show that extraction is justified at the time of determination and under specified economic conditions but full
feasibility is not yet completed .
Measured Resource: Geological character, continuity, grades and nature of the material are so well defined that the physical character, size,
shape, quality and mineral content are established with a high degree of certainty.
Indicated Resource: Sites used for inspection, sampling and measurement are too widely or inappropriately spaced to enable the material or its
continuity to be defined or its grade throughout to be established.
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1.2 แรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate)
Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. (YBB) จัดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2540 เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท
บานปู จํากัด (มหาชน) กับ Yen Bai Minerals Co.,Ltd. ซึ่งเปนบริษทั ภายใตการบริหารงานของจังหวัด Yen Bai อยู
ทางภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ถือหุน อยูรอยละ 66.66 ดําเนินกิจการทําเหมืองเพือ่
ผลิตและจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนตทั้งชนิดบดหยาบและชนิดบดละเอียดมาก เหมาะสําหรับใชเปนวัสดุแตง
เติมในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ พลาสติก สี ยาง ชอลก และยาสีฟน เปนตน
แผนที่แสดงเหมืองถานหินและโรงไฟฟา
CHINA

INDIA
MYANMAR

VIETNAM
LAOS

BP-1
LP-2
RATCH

CMMC

THAILAND

PHILIPPINES

BLCP

TECO

APBH

SRI LANKA
BRUNEI

MPN

INDOMINCO

MALAYSIA

KITADIN

INDONESIA

Coal mining operation

BARASENTOSA

Coal mining project

TRUBAINDO
JORONG

Power investments - operational
Power projects

AUSTRALIA

(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business)
2.1 บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด (TECO)
บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด เพื่อลงทุนในธุรกิจไฟฟาในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ผานบริษัท
บานปู แกส เพาเวอร จํากัด โดยเปนการรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับผูรวมทุนจากตางประเทศ ไดแก Texaco
Thailand Energy Company I และ EME Tri Gen, B.V. ทั้งสองรายเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจไฟฟาขนาดใหญจาก
สหรัฐอเมริกา
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ไดรับคัดเลือกตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ
(Independent Power Producer-IPP) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระยะที่ 1 ซึ่งเปนโรงไฟฟา
แบบพลังความรอนรวมที่มีกําลังการผลิตขนาด 700 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ซึ่งซือ้ จากบริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงงานตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ไดเซ็นสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (Power Purchase Agreement-PPA) และสัญญาขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement-GSA) กับการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
อายุสัญญา 20 ป นับจากวันที่เปดเดินเครื่องในเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2543
ปจจุบันสัดสวนการถือหุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด เปนดังนี้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด ถือหุนรอยละ 37.5 ของทุนชําระแลว
Texaco Thailand Energy Company I
ถือหุนรอยละ 37.5 ของทุนชําระแลว
EME Tri Gen, B.V.
ถือหุนรอยละ 25.0 ของทุนชําระแลว
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2.2 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP)
บริษัทฯ ไดจัดตั้ง บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด เพื่อลงทุนในธุรกิจไฟฟาในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ผาน
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด โดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดรับเลือกตามโครงการรับซื้อไฟฟาจาก
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer-IPP) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ครั้งที่ 1
ระยะที่ 2 ใหเปนผูดําเนินการโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนขนาด 1,347 เมกะวัตต ซึง่ ใชถานหินบิทูมินัสเปน
เชื้อเพลิง โดยจะทําการกอสรางโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทัง้ นี้ ไดมีการลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement-PPA) เปนที่เรียบรอยแลว โดยสามารถจายไฟฟาเขาสูระบบของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
ขณะนี้บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด อยูระหวางดําเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่น้ําทะเล
ใหเปนผิวดินสําหรับเตรียมพรอมเพื่อการกอสรางโรงไฟฟาในป พ.ศ. 2546 สวนการดําเนินงานดานการจัดหาเงินทุน
อยูระหวางขั้นตอนการทํา Due Diligence เพื่อเตรียม Common Term Sheet และพิจารณาแตงตั้ง Lead Arranger
สําหรับสินเชือ่ โครงการ
ปจจุบันสัดสวนการถือหุนในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด เปนดังนี้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว
CLP Powergen Southeast Asia Limited
ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว
2.3 บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด (APBH)
เปนบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใตกฎหมายการลงทุนตางประเทศ โดยไดรับอนุญาต
จากกระทรวงวางแผนและการลงทุนเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2539 ใหดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟากําลังการผลิตสูงสุด
120 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 49 ป โรงไฟฟาดังกลาว ตั้งอยูที่ Long Binh Modern Industrial Park, Dong Nai
Province สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการพัฒนาโครงการขั้นที่ 1 จํานวนรวม
20 เมกะวัตต โดยใชน้ํามันดีเซลเปนเชือ้ เพลิง เครือ่ งกําเนิดไฟฟาเครื่องที่ 1.1 ขนาด 6.3 เมกะวัตต และเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเครื่องที่ 1.2 ขนาด 6.3 เมกะวัตต ไดรับการติดตั้งและทําการผลิตในเชิงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542
และเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ตามลําดับ โดยทําการจายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (Electricity of Vietnam-EVN) และลูกคาอุตสาหกรรมใน Long Binh Industrial Park
ปจจุบันสัดสวนการถือหุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด เปนดังนี้
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดย Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. ถือหุนรอยละ 30.0 ของทุนชําระแลว
Amata Power Bangkok
ถือหุนรอยละ 25.0 ของทุนชําระแลว
Electrowatt AG
ถือหุนรอยละ 12.5 ของทุนชําระแลว
Energic Baden Wurttemberg AG
ถือหุนรอยละ 12.5 ของทุนชําระแลว
Amata Vietnam
ถือหุนรอยละ 10.0 ของทุนชําระแลว
DEG
ถือหุนรอยละ 10.0 ของทุนชําระแลว
นอกจากการลงทุนในบริษัทตางๆ ขางตน บริษัทฯ ยังไดลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสวนรอยละ 14.99 ของทุนชําระแลว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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• สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดประทานบัตรของบริษทั บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ประทานบัตร
เลขที่
BP-1
18136/12913
BP-1
18137/12914
BP-1
25834/14374
BP-1
25835/14375
BP-1
25847/14584
BP-1
25848/14656
BP-1
25849/14623
BP-1
25850/14624
BP-1
25919/15422
BP-2
22974/13993
BP-2
22975/14123
BP-2
22977/14014
BP-2
22995/14040
BP-2
22996/14166
BP-3
22994/14029
BP-3
25824/14408
BP-3
25827/14409
BP-3
25829/14410
DONFAI 27564/14974
GRANITE- 25631/14050
SILAMANI
GRANITE- 25640/14295
SILAMANI
GRANITE- 28168/14958
SILAMANI
GRANITE- 28177/14886
TAK
LP-2
24303/13989
LP-2
24310/13957
LP-2
24339/14109
LP-2
24414/14475
LP-2
27419/14659
LP-2
27420/14660
LP-2
27421/14661
LP-2
27422/14662
LP-2
27423/14663
LP-2
27424/14664
LP-2
27436/14665
LP-2
27437/14666
LP-2
27501/15020
โครงการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

อําเภอ

จังหวัด

ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
ลี้
แมทะ
บานตาก

ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําปาง
ตาก

เนื้อที่
ไร-งาน-ตรม.
191-0-36
205-2-15
234-0-76
130-0-51
135-3-26
99-3-22
149-2-51
118-3-62
82-1-83
174-3-97
299-3-97
269-3-85
199-2-72
143-2-60
168-3-31
300-0-0
299-2-57
295-1-70
181-2-10
23-0-93

เมือง

ตาก

บานตาก

หมดอายุ

ในนามบริษัท

หมายเหตุ

07/10/48
02/10/48
28/03/49
28/03/47
31/05/45
28/12/42
25/06/52
25/06/49
12/10/53
01/03/55
11/05/56
08/09/55
08/09/55
17/01/51
16/08/54
27/06/52
27/06/52
27/06/52
16/11/63
06/10/55

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท ศิลามณี จํากัด

14-2-95

01/03/58

บริษัท ศิลามณี จํากัด

แจงหยุดการทําเหมือง

ตาก

255-1-09

05/10/60

บริษัท ศิลามณี จํากัด

แจงหยุดการทําเหมือง

เมือง

ลําปาง

52-2-96

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

แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ
แมทะ-สบปราบ

ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง

87-3-21
56-1-83
192-2-60
200-3-74
84-0-91
263-1-02
281-1-60
233-3-09
237-2-28
123-1-08
209-3-07
103-1-54
297-3-80

02/03/47
10/12/43
06/04/56
22/12/59
23/06/46
23/06/53
23/06/54
23/06/54
23/06/59
23/06/50
23/06/58
23/06/46
30/06/59

อยูระหวางการตออายุ

แจงหยุดการทําเหมือง
แจงหยุดการทําเหมือง
แจงหยุดการทําเหมือง
แจงหยุดการทําเหมือง

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) อยูระหวางการตออายุ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เวนคืนประทานบัตร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เวนคืนประทานบัตร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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ประทานบัตร
อําเภอ
เลขที่
LP-3
24323/14070
แมทะ
SILAMANI- 20115/13374
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20165/13661
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20166/13662
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20167/13663
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20168/14028
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20172/13664
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20173/13665
แมพริก
MARBLE
SILAMANI- 20856/14061
บานตาก
MARBLE
Indonesia- 004/PK/PTBA- Tanah Laut
Kalimantan JBG/1994
โครงการ

จังหวัด
ลําปาง
ลําปาง

เนื้อที่
หมดอายุ
ในนามบริษัท
หมายเหตุ
ไร-งาน-ตรม.
71-2-14 01/12/46 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) แจงหยุดการทําเหมือง
65-2-40 10/03/51 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด

ลําปาง

112-3-52

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด

ลําปาง

171-2-58

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด

ลําปาง

167-2-97

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด

ลําปาง

20-0-00

16/08/41 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด อยูระหวางการตออายุ

ลําปาง

130-2-21

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง

ลําปาง

101-0-05

09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง

ตาก

28-3-48

31/10/55 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง

South - 22,061
Kalimantan Hectares

Solok,
South - 13,650
Sawahlunto
Sumatra Hectares
and Sijunjung/
Bungotebo
Indominco 14PB0435
Bontang,
East
- 25,121
Kutai Timur Kalimantan Hectares
Kitadin
96P00174 Embalut, Kutai
East
- 2,973.3
Kartanegara Kalimantan Hectares
Trubaindo 96PB0160 Kutai Barat
East
- 23,660
Kalimantan Hectares
Barasentosa 96PB0159 Musi Rawas &
South - 44,180
Musi Banyuasin Sumatra Hectares
Mampun
Pandan

หมายเหตุ:

487.K/20.01/
DJP/2000

9/12/72

08/01/46

2571

PT. Jorong Barutama
Greston (Jorong)

-

Prod
uctio
n,

Construction
exploration stage of
permit status
PT. Nusantara Thai Coal Exploration stage and
(NTC)
extending period

PT. Indominco Mandiri

Production,
Exploration stage
16/08/46 PT. Kitadin Corporation Production,
Exploration stage
25/09/46 PT. Trubaindo Coal Mining Exploration stage,
COD 2004
29/07/46 PT. Barasentosa Lestari Exploration stage

ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เนื่องจากปจจุบันไมมีความคุมคาทาง
เศรษฐกิจในการดําเนินการ ซึ่งหากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใตประทานบัตร
เดิมไดทันที หากประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ
ประทานบัตรที่อยูระหวางการตออายุ โดยระเบียบเรื่องของการตออายุประทานบัตรของกรมทรัพยากรธรณี เจาของประทานบัตร
จะตองทําเรื่องแจงกอนหมดอายุ 6 เดือน และกรมทรัพยากรธรณีจะพิจารณาทําการตออายุใหประมาณ 10 ป โดยจะพิจารณาจาก
ปริมาณแรสํารองในเหมืองนั้น

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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รายงานสรุปการสงเสริมการลงทุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
รายการ
เลขที่บัตรสงเสริม
ลงวันที่
อนุมัติเมื่อวันที่
สถานที่ประกอบการ
จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท)
กําลังการผลิต (ตัน/ป)
- ชนิดรอน
- ชนิดลาง
- ชนิดรอนและลาง
- ดินขาวและบอลเคลย
สิ้นสุดวันนําเขาเครื่องจักร
วันเปดดําเนินการ
- บางสวน
- เต็มโครงการ
ยกเวนภาษีเงินได 100%
วันหมดอายุยกเวนภาษีเงินได
ลดหยอนภาษีเงินได 50%
วันหมดอายุยกเวนภาษีเงินได
บัตรสงเสริมฉบับแกไข
#2
#3
#4
#5

BP-1/1

BP-1/2

8023/2536
23 ส.ค. 2536
1 เม.ย. 2536
อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
180.00

1117/2537
22 ก.พ. 2537
8 ธ.ค. 2536
อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
87.00

LP-2
(ระบบสายพาน)1
1749/2540
4 ธ.ค. 2540
27 ต.ค. 2540
อําเภอแมทะ
จังหวัดลําปาง
830.68

1

1,000,000
บอลเคลย
200,000
30 พ.ย. 2538
22 ก.ย. 2536
31 มี.ค. 2539
8 ป
21 ก.ย. 2544
5 ป
20 ก.ย. 2549
5215/2536
21 ต.ค. 2536
4094/2538
20 ม.ค. 2538
4657/2538
26 มิ.ย. 2538

500,000

3,000,000
500,000

22 ก.พ. 2539

22 มิ.ย. 2546
17 มิ.ย. 2541

6 มี.ค. 2538
8 ป
21 ส.ค. 2546
5 ป
21 ส.ค. 2552

8 ป
16 มิ.ย. 2549
5 ป
16 มิ.ย. 2554
4376/2541
19 ก.พ. 2541
5734/2542
20 ต.ค. 2542
5150/2543
22 มิ.ย. 2543
6147/2545
11 ก.ย. 2545

10,000,000
ดิน
120,000,000
20 ม.ค. 2540
1 ม.ค. 2537
20 ต.ค. 2539
6 ป

13 พ.ค. 2541

7 มิ.ย. 2539
8 ป
6 มิ.ย. 2547
5 ป
6 มิ.ย. 2552

4289/2537
4 มี.ค. 2537
4095/2537
28 ก.ค. 2537
5543/2538
22 ธ.ค. 2538
4164/2539
31 ม.ค. 2539
4998/2539
31 ก.ค. 2539

โครงการ LP-2 ไดรับอนุมัติใหเพิ่มกําลังการผลิตจากเดิม 1,500,000 ตัน เปน 3,000,000 ตัน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

1341/2539
13 พ.ค. 2539
13 มี.ค. 2539
อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา
190.00
800,000

#6
หมายเหตุ:

Engineering
Services
1058/2537
20 ม.ค. 2537
16 ธ.ค. 2536
อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง
3,421.00

บริษัท
เหมืองเชียงมวน
จํากัด
CMMC
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
(ก) ภาวะอุตสาหกรรม
 การคาถานหินประเภท Steam Coal ในตลาดโลก
ภาพโดยรวมในป พ.ศ. 2545 ปริมาณความตองการนําเขา
ถานหินประเภท Steam Coal ของตลาดโลกยังคงมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการบริโภคในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือไดวาเปน
ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามสํ า คั ญ เนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณการนํ า เข า
ประมาณรอยละ 50 ของการนําเขาของตลาดโลก ใน
ขณะเดี ย วกั น ทวี ป ยุ โ รป เช น อั ง กฤษ เยอรมั น และ
เนเธอรแลนด มีอัตราการเติบโตของปริมาณการใชลดลงมา
บ า งเนื่ อ งจากการปฎิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ ในการลด
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกภายใตเงื่อนไขขอ
ผูกพันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) โดยปริมาณ
นําเขาในปนี้มีสัดสวนประมาณรอยละ 35 นอกจากนี้
ปริ ม าณการนํ า เข า ของสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารปรั บ ตั ว ลดลง
เนื่ อ งจากภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ลง อย า งไรก็ ต าม
ปริมาณการนําเขาของตลาดโลกโดยรวมในป พ.ศ. 2545
อยูที่ประมาณ 439 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนปริมาณ
เทากับ 7 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 1.6 โดยการ
เติบโตของการขยายตัวมาจากตลาดหลักในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งการขยายตัวของปริมาณการนําเขารวมเพิ่มขึ้นเปน 226
ลานตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณการนําเขาจํานวน 218 ลาน
ตันในป พ.ศ. 2544 เทากับวาตลาดในภูมิภาคเอเชียจะมี
การขยายตัวของการนําเขาที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนถึง 8 ลาน
ตัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 3.7 ซึ่งสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้น
ของตลาดโดยรวม
ตลาดทางแถบทวีปยุโรปถึงแมวาการบริโภคจะปรับตัวลง
บาง แตก็เปนอีกตลาดหนึ่งที่ยังมีบทบาทสําคัญไมนอยไป
กวาตลาดในภูมิภาคเอเชีย เพราะเปนตลาดที่มีสัดสวนการ
นําเขามากกวาหนึ่งในสามของตลาดทั้งหมดและยังมีการ
ขยายตัวของการนําเขาอยางตอเนื่องเชนกัน โดยในป พ.ศ.
2545 มีป ริมาณการนํ าเข าเป นจํานวนรวมประมาณ 152
ลานตัน เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 2 ลานตัน จากปริมาณที่นําเขา
150 ลานตันในปกอน หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนอัตรารอยละ 1.3
ต่ํากวาอัตราการขยายตัวของตลาดโดยรวมเล็กนอย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

ปริมาณการนําเขา (หนวย : ลานตัน)
รวม

2544 2545E 2546E
432 439 444

ตลาดเอเซีย
ญี่ปุน
เกาหลีใต
ไตหวัน
สาธารณรัฐอินเดีย
ฮองกง
ฟลิปปนส
มาเลเชีย
เอเซียอื่นๆ
รวมตลาดเอเซีย
% ของทั้งหมด

88
49
41
13
8
8
1
10
218
50%

91
52
41
12
8
6
2
14
226
51%

92
52
41
11
9
7
5
14
231
53%

ตลาดยุโรป
เยอรมัน
เนเธอรแลนด
อังกฤษ
สเปน
อิตาลี
ฝรั่งเศส
เบลเยี่ยม
เดนมารก
สแกนดิเนเวีย (ไมรวมเดนมารก)
ไอรแลนด
ยุโรปอื่นๆ
รวมตลาดยุโรป
% ของทั้งหมด

19
25
23
19
11
9
5
6
6
3
24
150
35%

22
24
19
19
12
10
4
6
6
3
27
152
35%

23
21
19
19
12
10
5
6
6
3
26
150
34%

ตลาดทวีปอเมริกา
สหรัฐ
แคนาดา
ลาตินอเมริกา
รวมตลาดทวีปอเมริกา
% ของทั้งหมด

15
14
10
39
9%

12
13
12
37
8%

14
13
13
40
9%

ตลาดตะวันออกกลาง และอื่นๆ
อิสราเอล
ตุรกี
เมดิเตอรเรเนียน
อื่นๆ
รวมตลาดตะวันออกกลาง และอื่นๆ
% ของทั้งหมด

12
5
5
3
25
6%

11
6
5
2
24
5%

11
5
5
2
23
5%

ที่มา: Hill & Associates (2002)
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สวนแบงตลาดของประเทศสงออกที่สําคัญ
ดานประเทศผูสงออกรายอื่น เชน อาฟริกาใต โปแลนด
และรัสเซีย ทั้งสามประเทศยังเปนประเทศผูสงออกหลักของ
40%
โปแลนดรัสเซีย 3%, 33%
ตลาดยุโรปประมาณ 95 ลานตัน หรือรอยละ 64 ของการ
30%
นําเขาถานหินในตลาดยุโรป สวนตลาดในภูมิภาคเอเชียซึ่ง
อาฟริกาใต 4%, 31%
มีสวนแบงของตลาดรวมถึงรอยละ 51 ของปริมาณการคา
ตลาดยุโรป 20%
ถานหินประเภท Steam Coal ในตลาดโลกทั้งหมดนั้น
อินโดนีเซีย 23%, 6%
ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐ
35%, 5%
10%
ประชาชนจีน ยังคงเปนสามประเทศหลักทีส่ งออกไปยัง
จีน 34%, 3%
0%
ตลาดนี้ โดยมีสว นแบงตลาดรวมแลวประมาณรอยละ 92
0%
10%
20%
30%
40%
ของปริมาณการนําเขาทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย หรือคิดเปน
ตลาดเอเชีย
ปริมาณถานหินทีส่ งออกจากสามประเทศนี้รวมกัน
ที่มา: Hill & Associates (2002E)
ประมาณ 208 ลานตัน ในปนปี้ ริมาณการสงออกของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้นคอนขางดี โดยรวมทั้งปมกี ารสงออกรวมประมาณ 65 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเปนจํานวน 3
ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ซึ่งสูงกวาอัตราการขยายตัวของทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้เปนเพราะความพรอมในเรื่อง
ของกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ตนทุนผลิตที่ต่ําและเสนทางการขนสงทีม่ ีความเปนศูนยกลางไปยังตลาดผูซื้อรายใหญ เชน
ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลีใต และประเทศไตหวัน สําหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นถึงแมวาจะมีกําลังการผลิต
คอนขางสูง แตการขยายการสงออกยังมีความจํากัดในเรื่องของระบบการขนสงภายใน การหยุดชะงักของการทําเหมือง
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบอยครั้ง รวมทั้งความตองการใชในสาธารณรัฐประชาชนจีนเองที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตยังไม
คอยมีความสม่ําเสมอสอดคลองกับปริมาณความตองการนั้น ยังเปนขอจํากัดของการขยายการสงออกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยู นอกจากนั้นคุณสมบัติเดนเฉพาะของถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเปนถานหินที่มีคุณภาพดีใน
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเผาแลวจะปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดต่ําและมีขี้เถาเหลือนอย (Clean sub-bituminous steam
coal) นั้น ไดทําใหถานหินจากสาธารณัฐอินโดนีเซียเปนที่ตอ งการของตลาดในยุโรปและเอเซียเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิง่ มีความตองการเพิ่มขึ้นมากจากตลาดในประเทศญี่ปุนและบางประเทศในยุโรป

การเคลื่อนไหวของราคาถานหินในป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546

API#2
(CIF ARA)

45.00
40.00
35.00

API#4
)
(FOB RCBT

30.00
25.00

API#3
)
(FOB NEWC

20.00
15.00

แหลงที่มาของขอมูล: Tradition Financial Services (TFS)

อิรักไดเปนปจจัยหนุนที่ทําใหราคาถานหินมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในชวงปลายป พ.ศ. 2545 ซึ่งคาดวาราคาถานหินใน
ตลาด Spot จะยังคงไดรับแรงหนุนจากราคาน้ํามันดิบที่แพงขึ้นในตลาดโลกอยางตอเนื่องไปในป พ.ศ. 2546
การประเมินภาวะราคาในตลาด Long-term ซึ่งอางอิงกับราคา JBP นั้น การตกลงราคาขึ้นอยูกบั ผลการเจรจาระหวางผู
สงออกรายใหญคอื ประเทศออสเตรเลีย และผูนําเขารายใหญคือประเทศญี่ปุน คาดวาราคาในตลาด Long-term นาจะ
ปรับตัวลดลงเล็กนอยในป พ.ศ. 2546
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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2-Jan-03

2-Nov-02

2-Sep-02

2-Jul-02

2-May-02

2-Mar-02

2-Jan-02

2-Nov-01

2-Sep-01

2-Jul-01

2-May-01

10.00
2-Mar-01

การเคลื่อนไหวของราคาถานหินประเภท Steam Coal
โดยทั่วไปมีการปรับตัวลดลงตอเนือ่ งจากปกอ น ซึ่งเปน
ผลมาจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไดเพิ่มปริมาณ
การสงออกเขามาในตลาดมากขึ้นในชวงป พ.ศ. 2544
และ พ.ศ. 2545 จนเปนเหตุทําใหราคาตลาดโดยรวมตอง
ปรับตัวลง อยางไรก็ตามเนื่องจากความตองการใชถาน
หินในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เพิม่ มากขึ้นในชวงกลาง
ปถึงปลายป พ.ศ. 2545 รวมถึงการปรับตัวและความผัน
ผวนของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจากความวิตกใน
เรื่องของสงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศ

สําหรับทิศทางแนวโนมของภาวะตลาดในป พ.ศ. 2546 นั้น คาดวายังคงมีทิศทางการขยายตัวตอเนือ่ งจากป พ.ศ. 2545
แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกในป พ.ศ. 2546 อัตราการขยายตัวมีแนวโนมที่จะชะลอตัวลง ดังนั้นปริมาณการ
นําเขาของตลาดโลกโดยรวมสําหรับป พ.ศ. 2546 คาดวาจะอยูที่ 444 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.1 อยางไรก็
ตามตลาดในภูมิภาคเอเชียซึ่งเปนตลาดหลักของการสงออกจากสาธารณรัฐอินโดนีเชียจะยังคงมีแนวโนมที่จะเพิ่มสัดสวน
การนําเขามาก ซึง่ จะทําใหภูมิภาคเอเชียมีสัดสวนการนําเขาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 53 ของตลาดโลก หรือมีขนาดของตลาด
เปน 231 ลานตัน
ภาวะตลาดถานหินในประเทศไทย
การผลิตถานหิน
ในป พ.ศ. 2545 ประมาณการการผลิตถานหินทั้งประเทศจํานวน 20.31 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.6 เมือ่ เทียบกับ
ป พ.ศ. 2544 ปจจุบันประมาณรอยละ 77 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศเปนการผลิตจากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ซึ่งเปนผูผลิตถานหินรายใหญที่สุดของประเทศ ที่เหลืออีกรอยละ 23 เปนการผลิตของภาคเอกชน
อยางไรก็ดีการผลิตถานหินของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อใชเองสําหรับการผลิต
กระแสไฟฟาที่เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง สําหรับการผลิตที่เหมืองกระบี่มีเพียงประมาณรอยละ 1.3 ของการผลิต
ทั้งหมดนั้นไดจําหนายใหโรงปูนซีเมนตทุงสงของบริษทั ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทยผลิตถานหินเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2544


ในสวนของการผลิตถานหินของภาคเอกชนในป พ.ศ. 2545 ประมาณการการผลิตถานหินจํานวน 4.65 ลานตัน เพิ่มขึน้
รอยละ 12 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2544 เพื่อตอบสนองความตองการใชที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมซีเมนต
การนําเขาถานหิน
ประมาณการการนําเขาถานหินในป พ.ศ. 2545 จํานวน 5.47 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 11 เมือ่ เทียบกับป พ.ศ.
2544 เหมืองนําเขาถานหินที่สําคัญ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชน
จีน สหภาพพมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การใชถานหิน
ประมาณการการใชถานหินทั้งประเทศในป พ.ศ. 2545 จํานวน 25.53 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.1 เมื่อเทียบกับป
พ.ศ. 2544 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูใชถานหินรายใหญที่สุดของประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
59 ทั้งนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใชถานหินลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 4.3 ที่เหลืออีกรอยละ 41 เปนการ
ใชในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต โรงไฟฟา อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่นๆ
ในสวนของการใชถานหินของภาคเอกชนในป พ.ศ. 2545 ประมาณการการใชถานหินจํานวน 10.47 ลานตัน ขยายตัว
เพิ่มขึ้นรอยละ 13 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2544
ปริมาณการผลิตและการใชถานหินในประเทศไทย
พ.ศ. 2545E
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2543
ปริมาณการผลิตถานหิน
20.31
19.61
17.78
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
15.66
15.45
13.65
- ภาคอุตสาหกรรม
4.65
4.16
4.13
การนําเขาถานหิน
5.47
4.95
4.18
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
0.00
0.00
0.00
- ภาคอุตสาหกรรม
5.47
4.95
4.18
การใชถานหิน
25.53
25.01
21.76
- การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
15.06
15.74
14.12
- ภาคอุตสาหกรรม
10.47
9.27
7.64
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning Office: EPPO) เดิมชื่อ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ ( National Energy Policy Office : NEPO) (E = ประมาณการ)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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สภาพการแขงขันในภาคอุตสาหกรรม
-

ถานหินผลิตในประเทศไทย
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตถานหินในประเทศไทยเปนภาวะที่มีผูผลิตนอยรายเพราะมีขอจํากัดในเรื่องเหมืองแร และ
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ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย
ภาพโดยรวมของปริมาณความตองการใชไฟฟาของประเทศจากการพยากรณของคณะอนุกรรมการการพยากรณความ
ตองการไฟฟายังคงอยูในระดับเฉลี่ยประมาณรอยละ 6 ตอป ซึ่งคาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูในอัตรานี้อยางตอเนื่องไป
อีก 10 ปขางหนาตามภาวะเศรษฐกิจที่มีการฟนตัว อยางไรก็ตามการขยายตัวของความตองการไฟฟาในอัตราดังกลาว
หากอยูในรูปของกําลังการผลิตไฟฟาแลว จะทําใหประเทศไทยมีความตองการกําลังการผลิตไฟฟา หรือโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นป
ละประมาณ 1,500 เมกะวัตต การเติบโตของอุปสงคดังดลาวทําใหปริมาณกําลังการผลิตไฟฟาสํารองในปจจุบันซึ่งอยูใน
ระดับรอยละ 30 นั้น คอยๆ ลดลงตามลําดับจนเหลือรอยละ 15 ในป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 (ซึ่งเปนระดับปริมาณ
สํารองต่ําสุดที่ตองคงไวเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟา ที่จะไมทําใหไฟฟาตกหรือดับ) ดังนั้นนับจากป พ.ศ. 2549 แลว
จะตองมีโรงไฟฟาใหมเกิดขึ้นใหทันกับความตองการไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นในแตละปตามประมาณการขยายตัวของความ
ตองการของประเทศในระยะยาว ดังนั้นภาพโดยรวมของธุรกิจการผลิตไฟฟาในประเทศไทยจึงยังเปนธุรกิจที่ยังมีโอกาส
ขยายตัวอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจที่กําลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ในสวนของนโยบายของรัฐในการเปดเสรีกิจการไฟฟา และนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยกระทรวงพลังงาน รัฐบาล
ยังยืนยันนโยบายดังกลาว แตใหมกี ารทบทวนรูปแบบและโครงสรางของกิจการไฟฟาเสรี จากเดิมในระบบของตลาดกลาง
ซื้อขายไฟฟา (Power Pool) ไปเปนระบบอืน่ ที่จะตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก โดยใหมีการแขงขันเพื่อให
มีราคาคาไฟฟาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ก็จะตองมีความมั่นคงในระบบไฟฟาไมใหเกิดปญหาไฟฟาตกหรือไฟฟาดับ
-
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หลังจากนั้นรัฐก็จะทําการกระจายหุนของกิจการการไฟฟาทั้ง 3 แหง คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟา
นครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค เขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ จากการที่รัฐบาลไดปรับโครงสรางของหนวยราชการ ไดมีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้น โดยการรวบรวม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับพลังงานตางๆ จํานวน 5 กรม จาก 4 กระทรวง และ 1 สํานักงาน สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจดานพลังงานเชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนตน มารวมไว
ที่กระทรวงเดียวกัน เพือ่ ใหการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแล ตลอดจนการประสานงาน มีความสอดคลอง ตอเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การปรับตัวหรือการปฏิรูปโครงสรางตางๆ เหลานี้จะชวยสงเสริมใหโอกาสในการทําธุรกิจการผลิต
ไฟฟาในประเทศไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น


แรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate)
แคลเซียมคารบอเนตเปนแรอุตสาหกรรมที่มีการใชอยางกวางขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมกระดาษ
อุตสาหกรรมทําสี พลาสติก ยาสีฟน ฯลฯ ประเทศที่มีการนําเขาหลักในภูมิภาคเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต และประเทศไตหวัน เนื่องจากประเทศดังกลาวมีความสมบูรณของเหมืองแรในประเทศลดลง ดังนั้นปริมาณ
การนําเขาของประเทศเหลานี้จึงยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ทัง้ นีส้ าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนประเทศผูสงออก
ประเทศหนึ่งที่มีเหมืองแรที่สมบูรณมากในภูมิภาคนี้
จึงเปนประเทศที่มีการขยายตัวดีทั้งตลาดสงออกและตลาด
ภายในประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้นมี
ศักยภาพที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นไดอีกหลายเทาตัว เพราะอัตราการใชกระดาษและผลิตภัณฑพลาสติกตอจํานวนประชากร
ของประเทศยังอยูในเกณฑที่ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

(ข) การตลาด
(1) ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน
1.1 ตลาดถานหินในประเทศไทย
บริษัทฯ ยังคงเนนการจําหนายใหกับลูกคาโดยตรงเพื่อชวยลดตนทุนใหกับลูกคา และสามารถแกไขปญหาทาง
เทคนิคใหกับลูกคาโดยตรงได
บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายถานหินในประเทศไทยและตางประเทศ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2545 เทากับ รอยละ 37 และ รอยละ 63 ตามลําดับ
กลยุทธในการแขงขัน
 ถานหินผลิตในประเทศไทย
ถานหินที่ผลิตในประเทศไทยยังคงมีสภาพการแขงขันที่ไมรุนแรงเนื่องจากมีผูผลิตนอยราย จากขอจํากัด
ในเรื่องเหมืองแรและการทําธุรกิจประเภทนี้จะตองใชเงินลงทุนสูง
อีกทั้งปริมาณสํารองของผูผ ลิตใน
ประเทศก็เหลือนอยลงมาก ทําใหการแขงขันระหวางผูผลิตภายในประเทศมีนอย สําหรับกลยุทธการ
แขงขันถานหินทีผ่ ลิตในประเทศ บริษัทฯ ยังคงเนนในเรื่องของการใหบริการ การควบคุมคุณภาพใหได
ตามมาตรฐาน ปริมาณการผลิตที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา และการสงมอบที่ตรงเวลา
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดมีการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Product-mix) โดยการนําถานหินใน
ประเทศมาผสมกันเอง จนมีคากํามะถันที่ต่ําลงและมีคาความรอนตามความตองการของลูกคาแตละราย
ทําใหลูกคาสามารถควบคุมผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานความรอนไดดี
บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 และ ISO 14001 ซึ่งเปนการยืนยันถึงความ
มุงมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ ง เพื่อผลิตถานหินทีม่ ี
คุณภาพสม่ําเสมอตรงตามความตองการของลูกคาและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนการรักษาฐานลูกคาเดิม โดยเริ่มนําระบบ Customer Relationship
Management มาใชเพื่อใหเขาใจถึงความตองการของลูกคาและรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตลอดไป
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ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
ในการจัดจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศ บริษัทฯ ไดนํากลยุทธหลักๆ มาใชดังนี้
- Customer-Centric
บริษัทฯ มีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ การจัดสง และการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยยึด
ลูกคาเปนศูนยกลาง และไดเริ่มนําระบบ Customer Relationship Management (CRM) มาใชเพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตองมากขึ้น
- Security of Supply
จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณถานหินที่เพียงพอ
ตอการสงมอบใหลูกคาในระยะยาว และสามารถควบคุมตนทุนได
- ราคาถานหินที่แขงขันได
จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําใหสามารถควบคุมตนทุนถานหินนําเขา
ได จึงทําใหบริษัทฯ สามารถตกลงราคาถานหินนําเขากับลูกคาไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
บริษัทฯ ไดนําเขาถานหินทั้งจากเหมืองของบริษัทฯ และจากผูผ ลิตรายอื่น ทําใหมีถานหินที่มีคุณภาพ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางกวางขวาง
- คลังสินคา (Coal Distribution Center)
บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บและกระจายไปยังลูกคารายยอย โดย
จะเนนในเรื่องของการสงมอบที่ตรงเวลาและคุณภาพถานหินที่ตรงตามขอกําหนดของลูกคา การสง
มอบถานหินจากคลังสินคาจะเนนในเรื่องของการทยอยการสงมอบ ทําใหลูกคาไมตองเก็บสตอกถาน
หินไวมาก อันเปนการชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา
- Geographical-mix
บริษัทฯ ไดมีการผสมถานหินนําเขากับถานหินในประเทศ เพื่อใหไดคุณภาพถานหินที่ตรงกับความ
ตองการใชถานหินของลูกคามากทีส่ ุด ทําใหลูกคาสะดวกตอการใชงาน
- Centralized Marketing and Logistics
บริษัทฯ ไดมีการรวมศูนยหนวยงานการตลาดและการขนสงถานหินโดยแบงความรับผิดชอบการขาย
ออกเปนกลุมประเทศ ตลาดในประเทศไทยเปน 1 ใน 4 กลุมที่มีการจัดสรางระบบศูนยขอ มูล ทําใหแต
ละกลุมจะมีถานหินหลากหลายคุณภาพจากทุกเหมืองของบริษัทไปจําหนายใหลูกคา บริษัทฯ สามารถ
บริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ลูกคาไดรับการบริการที่ดีและการดูแลทีใ่ กลชิดยิ่งขึ้น
จากการที่บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคา
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกระดับไดทั้งในเรื่องของ
การบริการ คุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได
นโยบายดานราคา
 ถานหินผลิตในประเทศไทย
ราคาจําหนายถานหินในประเทศกับลูกคารายใหญจะเปนไปตามสัญญาระยะยาว
โดยราคาจะ
เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามันดีเซลและอัตราคาแรงขั้นต่ํา
ซึ่งจะต่ํากวาราคาถานหินนําเขาจาก
ตางประเทศเนื่องจากประเภทถานหินที่แตกตางกัน
นอกจากนี้แลวยังไดรับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนนอยมาก ทั้งนี้ในการกําหนดราคาซื้อขายจะขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของถานหินเปน
หลัก
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ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศจะเปนไปตามกลไกตลาดในภูมิภาค ในสวนของราคาถาน
หินที่ลูกคาทําสัญญาระยะยาวกับบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตาม Japanese Benchmark Price (JBP) ซึ่ง
กําหนดราคาโดยผูซื้อจากญี่ปุนและผูขายจากออสเตรเลีย
โดยจะประกาศราคากลางประมาณเดือน
เมษายนของทุกป ราคา JBP ไดปรับลงรอยละ 7.7 จาก 34.50 เหรียญสหรัฐตอตันในป พ.ศ. 2544 เปน
31.85 เหรียญสหรัฐตอตันในป พ.ศ. 2545 ทําใหสวนตางราคาถานหินนําเขาที่สงู กวาราคาถานหินใน
ประเทศลดลง สงผลใหลูกคาโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตใชถานหินนําเขาในสัดสวนที่เพิ่มขึน้
ถานหินนําเขาที่บริษัทฯ นําเขามาขาย บริษัทฯ ไดมีการบริหารตนทุนอยางเปนระบบเพือ่ ใหมีตนทุน ณ จุด
สงมอบใหลูกคาต่ําที่สุดโดยคํานึงถึงความมั่นคงในการสงมอบและคุณภาพถานหินตรงตามที่ตกลงไวกับ
ลูกคา
ระดับราคาถา นหิน Japanese Benchmark Price (JBP)
Unit in US$/tonne
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ที่มา : McCloskey’s Coal Report (May 2002)

ลักษณะของลูกคา
 ถานหินผลิตในประเทศไทย
ลักษณะของลูกคาแยกตามกลุมอุตสาหกรรมได 3 กลุม โดยมีสัดสวนการขาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2545 ดังนี้
สัดสวนการขาย (รอยละ)
1. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
76
2. อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา
20
3. อุตสาหกรรมอื่นๆ
4
 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ
บริษัทฯ ไดจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศใหกับกลุมลูกคา 3 กลุม โดยมีสัดสวนการขาย สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ดังนี้
สัดสวนการขาย (รอยละ)
1. อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา
56
2. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต
42
3. อุตสาหกรรมอื่นๆ
2
คูแขงขันที่สําคัญ
 ถานหินในประเทศ
ไดแก บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย
อุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซีเมนต
ไทย)
 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ ไดแก G Prem Jee Ltd. Marubeni Corp.Ltd. Unique Mining Services
Co.,Ltd. Saraburi Coal Co.,Ltd. บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัท คาสากลซิเมนต
ไทย จํากัด
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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1.2 ตลาดถานหินตางประเทศ
กลยุทธในการแขงขัน
จากการที่บริษัทฯ ไดเขาถือหุน โดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงค ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 ประกอบกับเหมือง
ถานหินจากเหมือง Jorong ที่มีอยูเ ดิม ทําใหบริษัทฯ มีคุณภาพถานหินหลากหลายมากขึ้น โดยถานหินในแต
ละเหมืองมีจุดเดนที่แตกตางกัน ไดแก
- Jorong Coal เปนถานหินจาก PT. Jorong Barutama Greston เปนถานหินทีม่ ีคาความรอนปานกลาง
ประมาณ 5,300-5,600 Kcal/Kg แตมีจุดเดนคือ มีสิ่งเจือปน (Ash) ประมาณรอยละ 5 และกํามะถัน
(Sulphur) ไมเกินรอยละ 0.3 ซึ่งเปนคุณภาพถานหินที่หายาก และเปนจุดแข็งในการขายใหแกอุตสาหกรรม
โรงไฟฟา และอุตสาหกรรมที่ใชเตาเผา (Small or Large Boiler) เพื่อวัตถุประสงคในการลดตนทุนที่เกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือเพื่อนําไปผสมกับถานหินจากเหมืองอืน่ ที่มีปริมาณกํามะถันสูงเกินไป
ประกอบกับที่ตั้งของเหมือง Jorong อยูใกลทะเลจึงมีความไดเปรียบดานคาขนสงทางบก โดยมีระยะทาง
ระหวางเหมือง Jorong ถึงทาเรือประมาณ 18 กิโลเมตร บริษัทฯ ยังเนนคุณภาพและบริการที่ดี การจัดสง
สินคาตรงตามเวลาที่กําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญในการแขงขัน
- Indocoal ปจจุบนั ถานหินที่ผลิตจากเหมืองถานหินของ Indocoal ประกอบดวย Bontang Coal จาก PT.
Indominco Mandiri มีคาความรอนเฉลี่ยประมาณ 6,500-6,700 Kcal/Kg และ Kitadin Coal จาก PT.
Kitadin มีคาความรอนเฉลี่ยประมาณ 5,800-6,300 Kcal/Kg สวนปริมาณกํามะถันอยูในระดับประมาณ
รอยละ 1 ปจจุบนั ถานหินทั้งสองเหมืองมีลูกคาหลักอยูในประเทศญีป่ ุน และประเทศไตหวันเปนสวนใหญ ซึ่ง
บริษัทฯ กําหนดนโยบายทีจ่ ะรักษาสวนแบงตลาดถานหินใหคงไวและยังคงเนนคุณภาพและบริการที่ดี การ
จัดสงสินคาตรงตามเวลาที่กําหนดเปนกลยุทธที่สําคัญในการแขงขัน
นโยบายดานราคา
บริษัทฯ ยังคงยึดถือการใชระบบติดตามและกําหนดราคาขายใหเปนไปตามราคาของถานหินในตลาดโลกอยาง
ใกลชิดและรวมไปถึงราคาคาขนสง (Ocean Freight) ทั้งนี้เพื่อใหราคาของถานหินเมือ่ ไปถึงลูกคาจะเปนราคา
ที่แขงขันไดในเชิงของคาความรอน สิ่งเจือปน และปริมาณกํามะถัน
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ไดจัดจําหนายถานหินทั้งจากเหมืองของบริษัทฯ และจากเหมืองที่บริษัทฯ สามารถจัดหาไดใหกับผูใช
ทั้งในเอเชียและยุโรป ทั้งในการตรงและขายผานบริษทั ฯ เพื่อการคา (Trading Company)
ลักษณะของลูกคา
เนื่องจากคุณสมบัติของ Jorong Coal มีคาความรอนปานกลาง กํามะถันและสิ่งเจือปนต่ํา ดังนั้นจึงเหมาะสม
กับกลุมลูกคาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและอุตสาหกรรมปูนซีเมนตทสี่ นใจในเรื่องสภาวะแวดลอมเปนหลัก
เชน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลีใต ประเทศไตหวัน และบางประเทศในแถบ
ยุโรป เปนตน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเนนการทําตลาดสําหรับถาน Jorong Coal ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีก
ทางหนึ่งดวย
สวนกลุมลูกคาของกลุม Bontang Coal และ Kitadin Coal ประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและกลุม
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาในประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลีใต และประเทศไตหวัน ที่มีความตองการใชถาน
หินคุณภาพดี ปริมาณกํามะถันไมสูงจนเกินไป
คูแขงขันที่สําคัญ
คูแขงขันที่สําคัญที่เปนผูผลิตรายใหญในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชน PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin
Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Berau Coal
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(2) การผลิตและจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate)
กลยุทธในการแขงขัน
สินคาของบริษัทฯ มีจุดเดนที่คุณภาพความขาวสูงและความงายตอการบดละเอียด ซึง่ เปนขอไดเปรียบสําคัญในการ
สนับสนุนการจําหนาย การที่บริษทั ตั้งอยูในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและผลิตสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพที่
ดีสม่ําเสมอตามมาตรฐานสากล ทําใหลูกคาโดยเฉพาะที่เปนบริษัทรวมลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให
ความไววางใจ ลดการนําเขาแรแคลเซียมคารบอเนตและสั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ ไปทดแทน ปจจุบันรัฐบาล
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนใหขยายการผลิตแรแคลเซียมคารบอเนตเพื่อทดแทนการนําเขา
และทําการสงออกไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
นโยบายราคา
การตั้งราคาขายมีความสัมพันธกับตนทุนและการแขงขัน สินคาที่มีความละเอียดสูงและเคลือบผิวจะมีราคาสูง
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
สินคาของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรมกระดาษทั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและตางประเทศ
เปนอยางดี ตั้งแตป พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ไดสงออกสินคาบดหยาบใหลูกคาในประเทศญี่ปุนอยางตอเนือ่ ง โดยลูกคา
จะนําแรแคลเซียมคารบอเนตไปผานกระบวนการบดเปยก (Wet Process) เพื่อจําหนายเปน Filler & Coater แก
อุตสาหกรรมกระดาษ สําหรับสินคาบดละเอียดของบริษัทฯ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเปน Filler ที่ดี และมีความขาวสูงกวา
สินคาจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
สามารถจําหนายใหกับอุตสาหกรรมภายในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เชน อุตสาหกรรมกระดาษและสี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดจําหนายสินคาบดละเอียดใหกับอุตสาหกรรม
พลาสติก ยาง ชอลก และยาสีฟน
ดานการจัดจําหนาย บริษัทฯ เนนการขายตรงใหกับลูกคารายใหญและใชวิธขี ายผานตัวแทนใหกับลูกคารายยอย
ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประมาณรอยละ 30
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
สถานที่ตั้งของแตละเหมือง
เหมืองผลิตถานหิน
ประเทศไทย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- เหมืองลําพูน (BP-1)
- เหมือง Jorong, South Kalimantan Province
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
- เหมือง Indominco, East Kalimantan Province
- เหมืองลําปาง (LP-2)
- เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province
อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
- เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province
- เหมืองเชียงมวน (CMMC)
- เหมือง Barasentosa, South Sumatra Province
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา - เหมือง Manpun Pandan, South Sumatra
Province
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(1) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย: พันตัน)
ถานหิน
แรดินขาวและดินบอลเคลย
แรแคลเซียมคารบอเนต
การรับจางเหมา
- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร)
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน)
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร)
ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: พันตัน)
ถานหิน
แรดินขาวและดินบอลเคลย
แรแคลเซียมคารบอเนต
การรับจางเหมา
- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร)
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน)
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร)
อัตราการใชกําลังการผลิต (%)
ถานหิน
แรดินขาวและดินบอลเคลย
แรแคลเซียมคารบอเนต
การรับจางเหมา
- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร)
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน)
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร)
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)
ถานหิน
แรดินขาวและดินบอลเคลย
แรแคลเซียมคารบอเนต
การรับจางเหมา
- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร)
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน)
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร)
หมายเหตุ: -

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2543

15,800
373
390

6,800
373
390

6,800
373
250

-

40,700
6,387
5,237

40,700
6,387
5,237

12,327
118
85

4,638
228
135

3,226
189
78

-

17,022
4,226
5,260

39,200
4,210
6,370

78.82
31.64
21.79

68.21
61.04
34.58

47.44
50.67
31.20

-

41.82
66.17
100.44

96.31
65.92
121.63

165.78
(45.17)
(36.97)

43.77
20.46
72.89

14.07
15.32
-

-

(56.58)
0.38
(17.43)

10.62
(13.24)
3.15

ถานหินจากเหมืองผลิตในประเทศไทย (BP-1, LP-2, CMMC) และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Jorong, Indominco, Kitadin)
บริษัทฯ เขาถือหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงคและเริ่มทํางบการเงินรวมตั้งแตเดือนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545
สัญญาการรับจางขุดขนดินและถานหินใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544
บริษัทฯ ไดลดสัดสวนการถือหุนในธุรกิจแรดินขาวและดินบอลเคลยคงเหลือรอยละ 30

(2) วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
ถานหินในประเทศไทยเปนประเภทถานหินลิกไนต ซึ่งจัดไดวาเปนถานหินที่มีคุณภาพต่ําเมื่อเทียบกับถานหินประเภทอืน่
โดยมีเหมืองที่ตั้งอยูแ ถบภาคเหนือของประเทศและอยูในเขตสงวน ซึ่งภาครัฐไดหามไมใหเอกชนเขาทําการสํารวจพื้นที่
อยางไรก็ตาม ภาครัฐโดยกรมทรัพยากรธรณีไดทําการสํารวจพื้นที่ดังกลาวเรียบรอยแลว และจะเปดใหเอกชนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเขารวมประมูลพื้นที่ทําเหมืองดังกลาว
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของความตองการประเภทถานหินของกลุมผูผลิตไฟฟาทั้งโครงการ IPP และ SPP นั้น
ลักษณะของโครงการไดถูกออกแบบใหใชถานหินคุณภาพดีหรือถานหินประเภทบิทูมนิ ัสเปนเชือ้ เพลิงเปนหลัก
ดังนั้น
ความตองการถานหินภายในประเทศจึงลดลง ประกอบกับการลดภาษีนําเขาถานหินจากรอยละ 25 เปนรอยละ 1 นั้น ทํา
ใหราคาถานหินนําเขาไดเปรียบเมือ่ เทียบกับคุณภาพและราคาถานหินในประเทศ
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จากประมาณความตองการถานหินนําเขาที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไดจัดหาแหลงถานหินเพิม่ เติมในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดย
ในป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนที่เหมือง Jorong เกาะกาลิมันตัน รวมทั้งไดรับประทานบัตรที่เหมืองถานหินใน
เกาะสุมาตรา (Mampun Pandan) นอกจากนี้บริษทั ฯ ไดขยายการลงทุนในกลุมเซ็นทรัลลิงคในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่ง
มีเหมืองถานหินคุณภาพดี 4 เหมือง รวมเรียกวา “อินโดโคล” ทําใหมีคุณภาพถานหินที่หลากหลายและสามารถจัดสง
สินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการจัดหาเหมืองถานหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถานหินที่อยูในความครอบครองของ
บริษัทฯ เปนสําคัญ และมีการสํารวจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ลูกคา
(3) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินคาที่ผลิต
โดยปกติลูกคาจะกําหนดคุณสมบัติของถานหิน เชน คาความรอน คากํามะถัน และคาความชื้น เปนตน ซึ่งบริษัทฯ จะทํา
การตรวจสอบคุณสมบัติของถานหินกอนสงมอบแกลูกคา
รวมทั้งในการสงมอบสินคาแตละครั้งจะตองมีผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับใบรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งถือเปนเครื่องยืนยันมาตรฐานการผลิต
(4) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับการทําเหมืองแร
บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจผลิตถานหิน แรแคลเซียมคารบอเนต และลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา โดยสามารถอธิบายแยก
เปนลักษณะผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการปองกันไดดังนี้
1. การดําเนินการที่เกี่ยวของกับเหมืองแร (ถานหินและแรอุตสาหกรรม)
1.1 ผลกระทบของขบวนการผลิต และวัตถุดิบเหลือใชที่มตี อสิ่งแวดลอม
ผลกระทบทีส่ ําคัญของการทําเหมืองแร ไดแก ฝุนละอองและเสียง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ ไดแก กองดินที่เกิดจากการเปดหนาดิน หลุมบอทีเ่ กิดจากการทําเหมือง ซึง่ เปน
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการทําเหมืองแรทกุ เหมือง
โดยทั่วไปสําหรับวัตถุดิบที่เหลือใชสวนใหญจะเปน
ชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกับเครื่องจักรและน้ํามันเครือ่ งที่ใชแลว เปนตน
1.2 หนวยงานของรัฐที่เขาควบคุมดูแลในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดแก
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม
1.3 การดําเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบในเรื่องดังกลาว
1.3.1 การวางแผนแมบทดานปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและการฟนฟูสภาพเหมือง (Environmental and
Rehabilitation Master Plan of Mining) ตั้งแตการออกแบบและวางแผนกอนทําเหมือง โดยเปนแผนที่
ระบุการดําเนินงานปองกันและแกไขผลกระทบตอสิง่ แวดลอม การฟนฟูสภาพเหมือง และการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่นของเหมืองแตละแหงที่จะตองไปดําเนินการ ปจจุบันดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว 4 แหง BP-1
BP-2 LP-2 และเหมืองดินขาวที่จังหวัดระนอง ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในเหมืองดินขาวรอยละ 30
1.3.2 การจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพเหมือง จํานวน 4 บาทตอตันจากการขายถานหิน เพื่อนําเงินในสวนนี้มาใชใน
การปองกันและแกไขปญหาสิง่ แวดลอม งานฟนฟูสภาพเหมือง รวมถึงงานพัฒนาชุมชนในทองถิ่น
1.3.3 การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและการตรวจประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Quality Monitoring & Internal Environmental Audit) บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทัง้ ในดานคุณภาพน้ํา อากาศ และเสียง ทุก 3 เดือน เพือ่ เปนขอมูลในการเฝา
ระวังการดําเนินการของบริษัทฯ มิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมกับตั้งโครงการติดตามตรวจ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Monitoring Crosscheck & Environmental Investigation) ในกรณีทผี่ ล
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การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีคาเกินมาตรฐานราชการเพื่อใหทราบถึงสาเหตุและรีบแกไขโดย
เรงดวน
นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ไดมีการตรวจประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานและกฎหมายที่เกี่ยวของทางดาน
สิ่งแวดลอม โดยเจาหนาที่ของบริษทั ฯ (Internal Environmental Audit) อยางนอยปละ 1 ครั้งตอโครงการ
เพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนงาน อันจะเปนขอมูลในการเพิ่มเติมและปรับปรุงแกไขในอนาคต รวมถึง
ควบคุมและดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดของทางราชการ
1.3.4 การนําระบบมาตรฐานสากลมาใช บริษัทฯ ไดดําเนินการนําระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9000)
สิ่งแวดลอม (ISO 14000) และความปลอดภัย (มอก. 18000) ซึ่งปจจุบันหนวยงานหลักๆ ในประเทศไทย
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพหรือ ISO 9002:1994 ครบทุกพื้นที่แลว และกําลัง
ดําเนินการแกไขและปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานตัวใหมคือ ISO 9001:2000 ใหแกทุกหนวยงาน
โดยที่ฝายเหมืองระนองไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในป พ.ศ. 2544 เปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ระบบการบริหารคุณภาพนั้นมีสวนชวยในดานสิ่งแวดลอมคือ
ชวยลดความสูญเสียจากการผลิต
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทางดานทรัพยากรและพลังงานทําใหเปนผลดีตอสิง่ แวดลอมดวย
1.3.5 ผลการดําเนินงานจนถึงในรอบปทผี่ านมา
การปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการตางๆ
และขอกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment:
EIA) แลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เชน แผนงานควบคุมการชะลางของดินและปองกัน
การเกิดน้ําขุนขน ไดแก การปรับความลาดเอียงของกองดินใหไดตามหลักปฏิบัติสากลพรอมกับจัดทําทาง
ระบายน้ําและปลูกพืชคลุมดินในทุกเหมือง จัดสรางระบบควบคุมคุณภาพน้ํา เชน Settling Pond และ
Wetland รวมเนื้อที่กวา 268 ไร แผนงานปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ไดแก จัดใหมีผาใบ
คลุมรถขนสงถานหิน จัดสรางถนนลาดยางกวา 23 กิโลเมตร ใชระบบสายพานลําเลียงดินแทนการใช
รถบรรทุก และใชระบบ Spray น้ําที่บริเวณเครื่องบดถานหิน ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2544 ฝายเหมืองลําปางได
คํานึงถึงผูรับเหมาชวงและชุมชน
จึงไดจัดทําบอดักน้ํามันและไขมันครอบคลุมพืน้ ที่การซอมบํารุงและ
รานคากวา 12 แหง ใหมีการจัดแยกและกําจัดขยะอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งนี้รวมไปถึงผูรับเหมา
ที่มีสํานักงานและที่พักอาศัยในพื้นที่โครงการดวย
บริษัทฯ ไดฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองไปแลวในบริเวณเหมือง BP-1 BP-2 BP-3 และ LP-2 กวา
2,380 ไร ดวยการปลูกตนไมกวา 821,726 ตน อัตรารอดตายเฉลี่ยรอยละ 81 โดยใชแนวนโยบายฟนคืน
สภาพปา มิใช “สวนปา” โดยใชทั้งไมธรรมชาติและไมตางถิ่นปลูกคละเคลากันไปเลียนแบบธรรมชาติเดิม
การพัฒนาชุมชนในทองถิ่นในบริเวณที่ตั้งเหมือง BP-1 BP-2 และ LP-2 บริษัทฯ มีการสงเสริมอาชีพใหกบั
ประชาชนในทองถิ่น โดยมีโครงการตางๆ ดังนี้
- โครงการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน บานปูพัฒนา บานโฮงรวมใจและนากลางรวมใจ ที่เหมือง BP-1 และ
BP-2 สวน LP-2 กําลังเริ่มดําเนินการที่บานพักพนักงานที่สบปราบ ทีบ่ านสมัยหลวง และที่บานแมกั๊วะ
- โครงการสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
- โครงการสงเสริมการปลูกมะเขือมวง ที่ BP-1 และ BP-2
- โครงการสวนผลไมแบบผสมผสาน จํานวน 125 ไร ที่ BP-1 และ BP-2
- โครงการประมงหมูบานที่เหมือง BP-1 BP-2 และ LP-2
- โครงการจัดทํารานคาชุมชนที่เหมือง LP-2 (บานปูนทิ ัศน)
- โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่น ไดแก เลีย้ งไกพื้นเมืองและเปด การเพาะเห็ด การทํา
ปุยหมัก ทอผา จักสาน ชางเสริมสวย ชางตัดผมชาย ชางประดิษฐดอกไม ชางยนตเล็กเพื่อการเกษตร
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และการบริหารรานคาชุมชน เปนตน โดยมีโครงการที่ดําเนินการใหมในป พ.ศ. 2545 คือ การทําไวน ทํา
ยาหมองและการะบูน ถักตุกตาดวยโคเชร และยกระดับการจักสาน
การดําเนินการดังกลาว มีเปาหมายเพื่อสงเสริมอาชีพ ยกฐานะความเปนอยู และเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น ซึง่ การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การฟนฟูสภาพเหมืองและการพัฒนา
ชุมชนนี้ไดใชเงินจากกองทุนฟนฟูสภาพเหมืองที่ไดจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของบริษัทฯ ไปแลวประมาณ
94 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีเงินกองทุนรวมประมาณ 175 ลานบาท โดยเปน
กองทุนของเหมือง LP-2 BP-1 และ BP-2 และไดใชเงินสวนนี้ไปภายในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ดังนี้
ชวงเวลา
เหมือง LP-2
เหมือง BP-1 & 2 เหมือง CMMC จํานวนเงินรวม (บาท)
ป พ.ศ. 2543
5,256,301
2,875,372
710,407
8,842,080
ป พ.ศ. 2544
7,614,770
2,125,370
506,577
10,246,716
ป พ.ศ. 2545
9,324,028
1,696,365
727,445
11,747,838
รวม
22,195,099
6,697,106
1,944,429
30,836,634
อยางไรก็ดี กองทุนฟนฟูสภาพเหมืองนี้ จะมีการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหงบประมาณที่จะใช และ
คาใชจายที่เกิดขึน้ จริง สอดคลอง และมีจํานวนเพียงพอตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และ
การดูแลบํารุงรักษาพื้นที่หลังจากปดโครงการไปแลวในชวงเวลาหนึ่ง
1.4 ผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา บริษัทฯ ไดกําหนดเกณฑในการดําเนินงานไวอยางนอยตองอยูในมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด สามารถกําหนดไดจากผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Quality
Monitoring) ตามขอ 1.3.3 ที่ทางบริษัทจัดทําเปนรายงานทุก 3 เดือน และสงใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ทั้งในทองถิ่นและสวนกลาง ซึ่งทีผ่ านมาผลการตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการ
ตรวจประเมินดานการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance Audit) เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามกฎหมาย ขอกําหนด และนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้การตรวจประเมิน
ดังกลาวมีทั้งการตรวจประเมินจากหนวยงานภายในและภายนอก
โดยรายงานจากการตรวจประเมินจาก
หนวยงานภายนอกนั้นไดจัดสงใหกับหนวยราชการทุกป โดยเริ่มจากป พ.ศ. 2545 เปนตนไป
1.5 ประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและแนวทางแกไข
ไมพบประวัติขอบกพรอง บริษัทฯ ไดดําเนินการอยางระมัดระวังโดยมีมาตรการปองกัน พรอมทั้งสรางระบบ
ตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คสภาพปญหาที่อาจจะเกิดขึน้ และทําการแกไข นอกจากนีก้ ารนําเอาระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใช ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางประชาชนในทองถิ่นและเจาหนาที่ฝายปฏิบัติงาน
ของเหมืองมีความเปนระบบมากขึน้ สามารถตอบสนองและคนหาปญหา รวมถึงความตองการในการพัฒนาของ
ประชาชนในทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น
ในสวนของการติดตอกับทางราชการนั้น บริษัทฯ ไดมีระบบการจัดทําประเด็นทางกฎหมายที่เกีย่ วของกับ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเอาไว พรอมทั้งมีการตรวจประเมินใน 3 ระดับ คือ การตรวจประเมินดวยตัวเอง
โดยฝายปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ การตรวจโดยศูนยสงเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม และการ
ตรวจประเมินจากผูเชี่ยวชาญภายนอก ทั้งนี้การตรวจประเมินดังกลาวจะดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
รายงานการตรวจประเมินจากผูเ ชี่ยวชาญภายนอกจะสงใหกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟา
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟานี้ บริษัทฯ ไดรวมทุนกับบริษัทจากตางประเทศที่มีความชํานาญในธุรกิจดังกลาว โดยมี
หนวยงานที่เริ่มการผลิตไปแลวในประเทศไทย คือ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด (TECO) และในสาธารณรัฐสังคมนิยม
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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เวียดนาม คือ บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด (APBH) สวนที่อยูในระหวางขั้นตอนการเตรียมโครงการ คือ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) โดยจะดําเนินการในประเทศไทย
ในการผลิตไฟฟาดังกลาวจะใชเชือ้ เพลิง 3 ประเภท คือ กาซธรรมชาติ น้ํามันดีเซล และถานหินคุณภาพดีจาก
ตางประเทศ รวมกําลังการผลิตไฟฟา 2,167 เมกะวัตต เปนกาซธรรมชาติ 700 เมกะวัตต น้ํามันดีเซล 120 เมกะวัตต
และถานหินคุณภาพดี 1,347 เมกะวัตต โดยเปนโครงการในประเทศไทย 2,047 เมกะวัตต ที่เหลือดําเนินการใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการเหลานี้ บริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหารงาน
2.1 ผลกระทบของขบวนการผลิต และวัตถุดิบเหลือใชที่มผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2.1.1 อากาศที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟา จะเกิดกาซที่เปนมลพิษที่สําคัญ คือ ออก
ไซคของซัลเฟอร (SOx) ออกไซคของไนโตรเจน (NOx) และฝุนละออง ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟาจากโครงการ
ของบริษัทฯ จะตองเกิดกาซตางๆ เหลานี้เชนเดียวกันกับการผลิตจากอุตสาหกรรมอื่นๆ
2.1.2 คุณภาพน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในดานอุณหภูมิ เนื่องจากตองใชน้ําในการระบายความรอน
2.1.3 วัตถุดิบที่เหลือใชอื่นๆ ในที่นี้หมายถึง ขี้เถาที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน และของเหลือใชทอี่ ยูในรูปของ
น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว ซึ่งจะนําไปกําจัด และ/หรือ ใชประโยชนอยางอื่น โดยอธิบายในขอ 2.3
2.2 หนวยงานของรัฐที่เขาควบคุมดูแลในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดแก
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, การควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (เฉพาะโครงการ BLCP)
2.3 การดําเนินการของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบในเรือ่ งดังกลาว
จากการที่โครงการทางดานการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ ที่ไดดําเนินผลิตอยางเต็มรูปแบบแลว ไดแก โครงการ
โรงไฟฟา TECO และโครงการที่อยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก โครงการโรงไฟฟา BLCP นั้น ได
ดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ ของทางราชการ เชน ทํารายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (EIA)
และติดตั้งระบบควบคุม ปองกันผลกระทบตอสิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดขึ้น โดยสามารถจําแนกไดดังนี้
2.3.1 การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม
- ดานคุณภาพอากาศ การเลือกเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต นอกจากบริษัทฯ ไดเลือกใชกาซธรรมชาติแลว
การเลือกใชถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ จะทําใหการผลิตไฟฟามีปริมาณการปลอยกาซ SOx
นอยลง นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบดักฝุนละอองที่เกิดจากการเผาไหม ซึ่งไดแก Electrostatic
Precipitator (EP) ติดตั้งระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซค (Flue Gas Desulphurization: FGD)
ติดตั้งระบบการลดปริมาณกาซออกไซคของไนโตรเจน (Dry Low NOX Combustion System) และ
ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนือ่ ง (Continuous Emission Measurement System)
บริเวณปลองของโรงไฟฟา พรอมกับติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบในรัศมีหลายกิโลเมตร
เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอากาศโดยทัว่ ไป
- ดานคุณภาพน้ํา น้ําที่นําไปใชในโรงไฟฟาสวนใหญจะใชเพื่อการลดอุณหภูมิเทานั้น บริษัทฯ จึงไดติดตั้ง
โครงสรางทางวิศวกรรมเพื่อลดอุณหภูมิของน้ํากอนปลอยลงสูเ หมืองน้ําสาธารณะ หรือติดตั้ง Cooling
Tower ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากน้ําใชเพื่อการอุปโภคของพนักงานในโรงไฟฟาดวย พรอม
กับติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําทั้งจากเหมืองน้ําสาธารณะทั่วไป
และจากน้ําทิง้ ที่ปลอยออกมาจาก
โรงไฟฟาอยางนอยปละ 3 ครั้ง
2.3.2 การจัดการของเหลือใชอื่นๆ ซึ่งไดแก ขี้เถาและน้ํามันหลอลื่น ขีเ้ ถาที่จะเกิดขึ้นจากการเผาไหมถานหิน
(สําหรับโรงไฟฟา BLCP) บริษัทฯ ไดจัดหาที่กลบฝงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและถูกควบคุมดูแลโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดลอม นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาการนํา
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ขี้เถาที่ไดจากถานหินคุณภาพดีมาใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน การผสมในปูนซีเมนตหรือทําอิฐ การทํา
วัสดุรองพื้น ในสวนของน้ํามันหลอลื่น บริษัทฯ ไดติดตอกับหนวยงานที่ไดรับความเชื่อถือในการนําเอาของ
เสียเหลานี้ไปกําจัด เพื่อนําเอาน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวเหลานี้ไปแปรรูปเพื่อใชประโยชนอยางอื่น หรือกําจัด
โดยถูกตองตามหลักวิชาการ เชน นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ไดแก โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต เปนตน
2.3.3 การบริหารและควบคุม เนื่องจากธุรกิจดานการผลิตไฟฟานั้น บริษัทฯ เปนผูรวมลงทุนจึงมีนโยบายในการ
ที่จะติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของธุรกิจดังกลาวในดานสิ่งแวดลอม ซึ่งบริษัทฯ ไดเตรียมแผนงาน
เพื่อการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรือ่ งของการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
กฎหมาย ขอกําหนด และนโยบายดานสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance Audit) และรายงาน
ใหกับคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (QSE Management
Committee) ของบริษัทฯ ตอไป
2.4 ผลการปฏิบัติจริงเมื่อเทียบกับอัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนด
ผลการดําเนินงานที่ผานมา บริษทั ฯ ไดทําการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามขอ 2.3.1 และ 2.3.2
พบวาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมดอยูในเกณฑมาตรฐานของราชการกําหนด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทําการ
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในระหวางการกอสรางโรงไฟฟา
พรอมทั้งรายงานการดําเนินการตาม
ขอกําหนดในการอนุญาตดวย เชน โครงการโรงไฟฟา TECO ที่จังหวัดราชบุรี เปนตน
2.5 ประวัติการทําผิดเกี่ยวกับสิง่ แวดลอมและการแกไข
ไมมีประวัติการทําผิดหรือขอบกพรองในระหวางดําเนินการกอสรางและการผลิต
3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -

4. การวิจัยและพัฒนา
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยมีการสงเสริมให
มีการพัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากเหมืองที่มอี ยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ถานหินและลดตนทุน ทําใหบริษัทฯ มีถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในเรื่องของ
คุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได
คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปทผี่ านมา -- ไมมี เนือ่ งจากคาใชจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ
ดําเนินงาน โดยบริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานดังกลาวขึ้นมาโดยเฉพาะ แตจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติการดาน
การทําเหมือง ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑควบคูไปกับการทําเหมืองของบริษัทฯ
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
• รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ที่ตั้ง
อ.ลี้ จ.ลําพูน
อ.แมทะ จ.ลําปาง
อ.สบปราบ จ.ลําปาง
อ.เมือง จ.ลําปาง
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
อ.ปาโมก จ.อางทอง
อ.แมแจม จ.เชียงใหม
อ.ลี้ จ.ลําพูน
จ.ตาก

ผูถือครอง
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BP
BMC
SLMM

ขนาด (ไร)
345-3-74*
209-3-62*
156-2-23
0-0-86
80-1-5
29-2-58
65-0-74
412-3-62
64-1-31

ประเภทถือสิทธิ
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน
รวม

วัตถุประสงค
ทําเหมืองถานหิน (BP-1)
ทําเหมืองถานหิน (LP-2)
บานพักพนักงาน
ศูนยตรวจสอบคุณภาพ
บานพักพนักงาน
คลังถานหิน
ทําเหมือง
ทําเหมือง
ทําเหมือง

มูลคาตามบัญชี (บาท)
25,412,964.50
2,500,000.00
11,305,765.00
4,300,000.00
17,998,036.23
23,930,347.90
5,248,214.00
2,121,262.00
3,177,550.00
95,994,139.63

วัตถุประสงค
สํานักงานและ
บานพักพนักงาน
สํานักงานเหมือง

มูลคาตามบัญชี (บาท)
2,059,643.19

หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการทําเหมือง

• รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอย
รายการ
1. อาคารสํานักงานและบานพัก อ.ลี้ จ.ลําพูน

บริษัท
BP

ประเภทถือสิทธิ
ปลอดภาระผูกพัน

2. อาคารสํานักงาน โรงเก็บวัสดุและบานพัก
ต.สบปราบ อ.แมทะ จ.ลําปาง
3. อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง
4. อาคารพาณิชย จ.ลําปาง

BP

ปลอดภาระผูกพัน

BP
BP

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

BP

สัญญาเชาระยะยาว 1/

SLMM
PS

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

PS

ปลอดภาระผูกพัน

Jorong

5. สวนตกแตง ชั้น 16, 25-28 อาคารแกรนด
อัมรินทร ทาวเออร จ.กรุงเทพฯ
6. อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.ตาก
7. โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23
จ.ชลบุรี
8. อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ
9. อาคารสํานักงานและบานพัก
Jorong, Indonesia
10. ทาเรือ, Jorong, Indonesia
11. อาคารสํานักงานและบานพัก
Indominco, Indonesia
12. ทาเรือ, Indominco, Indonesia
13. อาคารสํานักงานและบานพัก
Kitadin, Indonesia

บานพักพนักงาน
ศูนยวิเคราะห
คุณภาพผลิตภัณฑ
ที่ทําการสํานักงาน

32,647,069.93
1,757,508.20

2,949,783.46
6,759,515.82

ปลอดภาระผูกพัน

โรงงานแปรรูปหินออน
ที่พักและรับรองสําหรับแขก
และลูกคาของบริษัท
ที่พักและรับรองสําหรับแขก
และลูกคาของบริษัท
สํานักงานและบานพัก

10,921,571.27

Jorong
Jorong

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัก

100,665,819.89
24,543,260.70

Jorong
Jorong

ปลอดภาระผูกพัน
ปลอดภาระผูกพัน

ทาเรือขนสงถานหิน
สํานักงานและบานพัก

112,618,342.52
21,196,472.32

รวม
หมายเหตุ :

1/

76,591.75

2,973,332.60

344,484,829.76

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดทําสัญญาเชาพื้นที่ภายในอาคารแกรนด อัมรินทร ทาวเออร จ.กรุงเทพฯ เนื้อที่รวม 4,915.50 ตารางเมตร
จากบริษัท เวสเทอรน อินดัสตรีย จํากัด ระยะเวลาการเชาที่เหลือ 1 ป 4 เดือน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2547 โดย
จายคาเชาพื้นที่เดือนละ 1.08 ลานบาท
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5.2 สินทรัพยไมมีตวั ตน
รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
5.3 นโยบายการลงทุน
บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมืองถานหิน
และในธุรกิจไฟฟา รวมถึงธุรกิจทีเ่ อือ้ อํานวยและเปนประโยชนตอ การทําธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย และจากการที่
บริษัทฯ ไดขยายการลงทุนเพิ่มเติมในกลุมเซ็นทรัลลิงค ซึ่งประกอบดวยเหมืองถานหินคุณภาพดี 4 เหมือง รวมเรียกวา “อินโด
โคล” ซึ่งปจจุบันไดทําการผลิตอยูแลวจํานวน 2 เหมือง คือ เหมือง Indominco และเหมือง Kitadin มีกาํ ลังการผลิตรวมกัน 9
ลานตันตอป และอยูระหวางขั้นตอนการสํารวจเพื่อเตรียมการผลิตอีก 1 เหมือง คือ เหมือง Trubaindo มีกําลังการผลิต 5 ลาน
ตันตอป ซึ่งคาดวาจะทําการผลิตในเชิงพาณิชยไดประมาณปลายป พ.ศ. 2547 และจากเหมืองถานหินที่บริษัทฯ มีอยูใน
ปจจุบันทัง้ ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจทั้งในดานการจัดหาเงินทุน
การสํารวจ การผลิต การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวยมาตรฐานที่ทัดเทียมผูผลิตถานหินระดับ
สากล ซึง่ บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาความรู ความชํานาญ และประสบการณในการทําธุรกิจถานหิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตและ
จําหนายถานหิน มูลคารวม 40 ลานบาท ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา มูลคารวม 2,000 ลานบาท และอื่นๆ มูลคารวม 853
ลานบาท โดยมีสดั สวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 12 ของสินทรัพยรวม (ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.4 (ข) มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม)
ในสวนของการบริหารบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทยอย โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปน
ตัวแทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยนั้นๆ
และใชนโยบายการ
บริหารงานเชนเดียวกับของบริษัทฯ และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯ ไดควบคุมดูแลโดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไป
เปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูเปนกรรมการจะตองผลักดันใหบริษัทรวมนั้นๆ ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จในเรื่อง
สําคัญๆ เชน ใหไดผลตามเปาหมาย ใหมีการบริหารงานที่โปรงใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ใหสามารถ
จายเงินปนผลไดตามเปาหมาย และไมลงทุนเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติ

6. โครงการในอนาคต
บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมุง เนนการขยายการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการลงทุนใน
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ไดวางแผนงานในอนาคตดังนี้
6.1 การผลิตและจําหนายถานหินในประเทศ
ก) สํารวจหาแหลงถานหินแหงใหม : เนือ่ งจากปริมาณถานหินสํารองภายในประเทศเริ่มลดนอยลง เมือ่ เทียบกับปริมาณ
ความตองการภายในประเทศประมาณปละ 20 ลานตัน ประกอบกับธุรกิจโรงไฟฟา IPP และ SPP ไดถูกออกแบบใหใช
ถานหินนําเขา (ซึ่งมีคุณภาพดีกวาถานหินในประเทศ) เปนเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟา ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ
ตองสํารวจหาเหมืองถานหินแหงใหมเพื่อใชเปนเหมืองถานหินสํารองใหกับบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเหมืองถานหินสําคัญใน
ภูมิภาคนี้มีที่ตั้งอยูในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ข) การขยายกลุมลูกคาเปาหมาย : นอกเหนือจากกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ ซึ่งเปนกลุมผูผลิตปูนซีเมนตและกลุมผูผลิต
ไฟฟา บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะขยายกลุมลูกคาเขาไปยังผูผลิตไฟฟาและไอน้ํารายใหม ทั้งที่ผลิตไฟฟาและไอน้ําเพื่อใชเอง
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ในโรงงานและกลุม SPP ในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิตเสนใยสังเคราะห หรือกลุม ผูผลิตอาหาร เปนตน โดยบริษทั ฯ
คาดวากลุมลูกคาดังกลาวจะมีความตองการใชถานหินประมาณ 1.5 ลานตันตอป
6.2 การผลิตและจําหนายถานหินในตางประเทศ
PT. Jorong Barutama Greston ดําเนินการผลิตถานหินที่เกาะกาลิมันตัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3
ลานตันตอป โดยจําหนายใหกับลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอุตสาหกรรมซีเมนตทั้งในประเทศไทย ประเทศไตหวัน
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศญี่ปุน และบางประเทศในยุโรป
เนื่องจากถานหินจากเหมือง Jorong เปนถานหินทีใ่ หคาความรอนปานกลาง แตมปี ริมาณกํามะถันต่ํามากเพียงรอยละ 0.3
ดังนั้นจึงเปนการงายตอการนําถานหินที่มีคาความรอนสูงจากเหมืองอื่นมาผสมและยังคงมาตรฐานของคากํามะถันสําหรับใช
ในอุตสาหกรรมได
ในสวนเหมือง Indominco และเหมือง Kitadin ซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกัน 9 ลานตันตอป ถานหินจากทัง้ สองเหมืองเปนถานหิน
คุณภาพดี โดย Bontang Coal จากเหมือง Indominco มีคาความรอนเฉลีย่ ประมาณ 6,500-6,700 Kcal/Kg และ Kitadin
Coal จากเหมือง Kitadin มีคาความรอนเฉลีย่ ประมาณ 5,800-6,300 Kcal/Kg สวนปริมาณกํามะถันอยูใ นระดับประมาณรอย
ละ 1 คุณสมบัติดังกลาวเปนทีต่ องการของผูใชถา นหินในประเทศญี่ปุนและประเทศไตหวัน ในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาที่ใหความสําคัญกับปริมาณกํามะถันในถานหินคอนขางสูง
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาในการลดตนทุนในการผลิตถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพือ่ ใหบริษัทฯ มีตนทุนที่
ต่ําที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได
6.3 การพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดและพิจารณาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาอื่นๆ ทัง้ ในประเทศ
ไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟาที่เกื้อกูลกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพือ่ ใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมาย
หลักขององคกร พรอมแสวงหาโอกาสการลงทุนอยางตอเนื่องในภูมภิ าคเอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
อินเดีย เปนตน

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
7.1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถาน
หินพรอมดอกเบีย้ จํานวน 240 ลานบาท ซึ่งตอมาลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับ
แผนฟนฟูกิจการของลูกหนีแ้ ลว โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จํานวน 206 ลานบาท แบงชําระ
10 ปๆ ละ 20.6 ลานบาท (ปละ 2 งวดๆ ละ 10.3 ลานบาท) โดยเริ่มชําระตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนตุลาคม 2553 และ
บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลวรวม 3 งวด เปนเงินจํานวน 30.9 ลานบาทแลว
7.2 เมื่อป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกชําระหนีค้ าเชา
โรงงานคางชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหนี้คาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แต
ลูกหนี้รายนี้ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท (โดยอาง
วาไมไดเชาโรงงานแตเปนการซือ้ โรงงาน) ซึ่งคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน (ศาลแพง)
ความเห็นของผูบ ริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย - นาจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เพราะคดี
ที่บริษัทยอยฟองเรียกชําระหนี้คาซื้อหุนและคาเชาคางชําระนั้น ศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชนะคดีเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2546 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 ตามลําดับ โดยศาลเห็นวามีการเชากันจริง ดังนั้นคดีที่ลูกหนี้รายนี้ฟองกลับโดยอาง
วาไมมีการการเชาแตเปนการซือ้ ขายนั้น จึงไมนาจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ
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8. โครงสรางเงินทุน
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
(ก) หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 3,540,504,790 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน
354,050,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยไดออกและจําหนายหุนสามัญจํานวน 213,663,383 หุน รวมเปนทุน
ชําระแลวจํานวน 2,136,633,830 บาท
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหุน สามัญในอนาคต ดังตอไปนี้
จํานวนหุนสํารอง (หุน)
1. หุนกูแปลงสภาพ ครั้งที่ 2
5,100,000
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
9,502,594
3. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกผถู ือหุนเดิมของบริษัทฯ
110,784,502
4. สํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด
15,000,000
รวม
140,387,096
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพือ่ เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึง่ กระทําตอเนื่องเปนโครงการ (Employee Stock
Ownership Program: ESOP) จํานวน 5,239,224 หนวย โดยไมคิดมูลคา อายุ 5 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต โดยเริ่มใช
สิทธิครั้งแรกไดตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 และครั้งสุดทายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.
2542 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหขยายขอบเขตการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแก
พนักงานของบริษทั ยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาใชสิทธิซื้อหุน สามัญแลวจํานวน 1,901,474 หนวย (หุน
สามัญจํานวน 4,150,267 หุน) ดังนั้นคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทีย่ ังไมไดใชสิทธิเปนจํานวนทั้งสิ้น 3,337,750 หนวย
รายละเอียดเกี่ยวกับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (ESOP) เปนดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
(ESOP)

ระยะเวลาการใชสิทธิ
ธ.ค. 42

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5

ธ.ค. 43

ธ.ค. 44

ธ.ค. 45

ธ.ค. 46

อายุ ESOP
แตละฉบับ
(เดือน/ป)
ธ.ค.42-ธ.ค.46
ธ.ค.43-ธ.ค.46
ธ.ค.44-ธ.ค.46
ธ.ค.45-ธ.ค.46
ก.ย.46-ธ.ค.46

ราคา
การใชสิทธิ
(บาท)
23.320
26.814
30.840
35.465
39.386

อัตราการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญ
(ESOP:หุนสามัญ)
1 : 2.18354
1 : 2.18354
1 : 2.18354
1 : 2.18354
1 : 2.18354

(ข) หลักทรัพยอางอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึง่ เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดออก NVDR ใหแกผูลงทุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 10,230,369 หุน คิดเปนรอยละ 3.87 ของทุนชําระ
แลวของบริษัทฯ ทั้งนี้ผูถอื NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ ที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใช
สิทธิออกเสียงในการประชุมผูถอื หุน ได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของบริษัทฯ แตทงั้ นี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดี
อาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มิใช
ออกเสียงตามคําสั่งของผูถอื NVDR
ทั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถกําหนด
ได อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยฯ คือ
www.set.or.th
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(ค) หุนกู
รายละเอียดหุนกู
ผูออกหุนกู
มูลคารวมของหุนกู
ประเภท

จํานวนหุนกู
มูลคาที่ตราไวตอหนวย
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
อัตราดอกเบี้ยตอป
อายุหุนกู
วันที่ออกหุนกู
วันครบกําหนดไถถอน
สิทธิในการไถถอนกอนครบ
กําหนดขอผูถือหุนและผูออก
หุนกู
การชําระตนเงินกอนครบ
กําหนดไถถอน

มูลคาการไถถอนตามอายุตอ
หนวย
หลักประกัน
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
หมายเหตุ:

ECD #2
บมจ. บานปู

หุนกูรุนที่ 31
บมจ. บานปู

หุนกูรุนที่ 4
บมจ. บานปู

หุนกูรุนที่ 52
บมจ. บานปู

หุนกูรุนที่ 6
บมจ. บานปู

100
ลานเหรียญสหรัฐ
แปลงสภาพเปน
หุนสามัญได
ประเภท
ไมมีหลักประกัน
และไมดอยสิทธิ

1,250
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิ
และแบงชําระ
คืนเงินตน

750
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิ
และแบงชําระ
คืนเงินตน

100,000 หนวย
1,000
ลานเหรียญสหรัฐ
3.089
ลานเหรียญสหรัฐ
2.75%
7 ป
10 เมษายน 2539
10 เมษายน 2546
-ไมมี-

1,250,000 หนวย
1,000
ลานบาท
-

750,000 หนวย
1,000
ลานบาท
750
ลานบาท
8.125%
MLR-0.25%
3 ป
5 ป
3 พฤศจิกายน 2542 3 พฤศจิกายน 2542
3 พฤศจิกายน 2545 3 พฤศจิกายน 2547
-ไมมี-ไมมี-

2,500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิ
มีผูแทนผูถือหุนกู
และแบงชําระ
คืนเงินตน
2,500,000 หนวย
1,000
ลานบาท
2,250
ลานบาท
5.80%
5 ป
4 เมษายน 2544
4 เมษายน 2549
-ไมมี-

500
ลานบาท
ระบุชื่อผูถือ
ไมมีหลักประกัน
ไมดอยสิทธิ
มีผูแทนผูถือหุนกู
และแบงชําระ
คืนเงินตน
500,000 หนวย
1,000
ลานบาท
500
ลานบาท
MLR-0.375%
7 ป
4 เมษายน 2544
4 เมษายน 2551
-ไมมี-

-

แบงชําระคืนตนเงิน แบงชําระคืนตนเงิน
เปนจํานวน 250
เปนจํานวน 250
บาทตอหนึ่งหนวย บาทตอหนึ่งหนวย
หุนกู ณ สิ้นปที่ 4
หุนกู ณ สิ้นปที่ 2
ตนเงินสวนที่เหลือ ตนเงินสวนทีเ่ หลือ
จะชําระคืนในวัน
จะชําระคืนในวัน
ครบกําหนดไถถอน ครบกําหนดไถถอน

ทยอยชําระคืน
ตนเงินเปนจํานวน
100 บาทตอหนึ่ง
หนวยหุนกู ทุก
6 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 4
ตุลาคม 2545 ถึง
วันที่ 4 ตุลาคม
2548 ตนเงินสวนที่
เหลือจะชําระคืนใน
วันครบกําหนดไถ
ถอน
300
บาท
-ไมมีA-

ทยอยชําระคืน
ตนเงินเปนจํานวน
100 บาทตอหนึ่ง
หนวยหุนกู ทุก
6 เดือน โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 4
ตุลาคม 2545 ถึง
วันที่ 4 ตุลาคม
2550 ตนเงินสวนที่
เหลือจะชําระคืนใน
วันครบกําหนดไถ
ถอน
500
บาท
-ไมมีA-

1,418
เหรียญสหรัฐ
-ไมมี-

750
บาท
-ไมมี-

750
บาท
-ไมมี-

CD3
PT. Indominco
Mandiri
30
ลานเหรียญสหรัฐ
แปลงสภาพเปน
หุนสามัญได

30
ลานเหรียญสหรัฐ
3.25%
7 ป
ตุลาคม 2540
เมษายน 2547
-ไมมี-

-

-มี-

1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกูในประเทศ (หุนกูรุนที่ 3) ทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ยเปนเงิน 976 ลานบาท

2

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดทยอยชําระคืนเงินตนบางสวนพรอมดอกเบี้ยของหุนกูในประเทศ (หุนกูรุนที่ 5) เปนเงิน 323 ลานบาท

3

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ (PT. Indominco Mandiri) ทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ยเปนเงิน 1,578 ลานบาท

4

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูบานปูรุนที่ 1/2546 ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคา 3,000 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.95 ตอป ตลอดอายุหุนกู

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2545)
รายชื่อผูถอื หุนรายใหญ
จํานวนหุนที่ถือ
1/
1. ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ
43,128,675
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
15,914,524
3. Albouys Nominees Ltd.
8,475,737
4. Clearstream Nominees Ltd.
7,834,402
5. Littledown Nominees Limited 9
7,653,100
6. HSBC (Singapore) Nominees Pte.Ltd.
6,023,600
7. Morgan Stanley & Co International Limited
2,665,000
8. บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากัด
2,596,465
9. บริษัทเงินทุน ทิสโก จํากัด (มหาชน)
2,345,000
10. American International Assurance Company Limited
2,333,500
หมายเหตุ :

1/

ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
(1) ตระกูลวองกุศลกิจ
(2) บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 52.42 ของทุนชําระแลว
(3) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 25.08 ของทุนชําระแลว
(4) บริษัท ยูฟนเวส จํากัด
ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 42.36 ของทุนชําระแลว

รอยละ
20.25
7.45
3.97
3.67
3.58
2.82
1.25
1.22
1.10
1.09

จํานวนหุน
25,301,817
11,832,935

รอยละ
11.90
5.54

3,818,988

1.79

2,174,935

1.02

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงือ่ นไขทางการเงิน และความตองการเงินทุนของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป
พ.ศ. 2545 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546*
การจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผา นมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้
ป พ.ศ.
2545
2544
2543

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

เงินปนผลระหวางกาล
1.50
1.00
1.00

เงินปนผลประจําป
1.10*
0.60
3.00

หนวย : บาท/หุน
รวม
2.60
1.60
4.00

38

9. การจัดการ
9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัท
(Board
(BoardofofDirectors)
Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit
(Audit Committee)
Committee)
ประธานเจ
ประธานเจาาหน
หนาาทีที่บ่บริริหหาราร
(Chief
(ChiefExecutive
ExecutiveOfficer)
Officer)
สํสําานันักกประธานเจ
ประธานเจาาหน
หนาาทีที่บ่บริริหหาราร
(Office
of
Chief
Executive
(Office of Chief ExecutiveOfficer)
Officer)
บริ
บริหหารและพั
ารและพัฒฒนาองค
นาองคกกรร
(Corporate
Services)
(Corporate Services)
พัพัฒฒนาธุ
นาธุรรกิกิจจ
(Business
(Business Development)
Development)

สํสําานันักกงานตรวจสอบ
งานตรวจสอบ
(Audit
(AuditDepartment)
Department)
ประธานเจ
ประธานเจาาหน
หนาาทีที่ป่ปฏิฏิบบัตัติกิการาร
(Chief
Operating
(Chief Operating Officer)
Officer)

ธุธุรรกิกิจจถถาานหิ
นหินน
(Coal
(Coal Business)
Business)

ธุธุรรกิกิจจไฟฟ
ไฟฟาา
(Power
(Power Business)
Business)

9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะกรรมการ
ยอย รวม 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการจัดสรร และผูบริหาร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
1. นายชีระ ภาณุพงศ
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4. นายสมดี เจริญกุล
5.
6.
7.
8.

นายชนินท วองกุศลกิจ
นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
นายมนัส ลีวีระพันธุ
นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย

9. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
10. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
11. นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
12. นายประจวบ ตรีนิกร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานที่ปรึกษาคณะผูบ ริหาร
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการจัดสรร / กรรมการสรรหา /
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ / กรรมการจัดสรร / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ / กรรมการจัดสรร / กรรมการสรรหา /
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร
กรรมการ / เลขานุการบริษัทฯ /
ผูชวยกรรมการผูอ ํานวยการ-บริหารและพัฒนาองคกร
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประกอบดวย นายสมดี เจริญกุล หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ หรือ นายชนินท วองกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
หรือ นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล หรือ นายประจวบ ตรีนิกร โดย 2 ใน 6 คนลงนามรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถอื หุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
เปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผถู ือหุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
คณะกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน โดย
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถ ือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้
รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา
แนวโนมระยะตอไปของป
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 300 ลานบาท
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการ
รวมเกินรอยละ 10
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ
และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในสวนที่ไมจําเปนตองขอ
มติจากที่ประชุมผูถือหุน
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.5 : 1
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล
11. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการไว
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน
13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุ มัติ ที่มอบใหป ระธานเจาหนา ที่บ ริหาร เจาหน าที่บ ริห าร ประธานเจาหนา ที่
ปฏิบัติการ และผูอํานวยการสายธุรกิจ
15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่บริหาร
และประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือนและ
โบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน
16. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว
18. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
20. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 19
21. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นายมนัส ลีวีระพันธุ
2. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เปนตนไป
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานใหบริษทั ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายงานทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมคี วามถูกตอง ครบถวนและโปรงใส
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสมควร เสนอใหฝายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น
9. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง แผนงานและผลการปฏิบัติงานงบประมาณและอัตรากําลังของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
10. คณะกรรมการตรวจสอบอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจา ยอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ไดภายในงบประมาณที่
บริษัทฯ ไดจัดสรรให
11. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
12. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญหรือสั่งการใหฝายจัดการหรือ
หัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชีแ้ จง หรือใหสง เอกสารที่เกี่ยวของได
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให
สอดคลองกับสภาวการณประจําป
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(3) คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย
1. นายสมดี เจริญกุล
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
5. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา (เริ่มดํารงตําแหนงในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2545
แทนนายชีระ ภาณุพงศ ซึ่งลาออก

คณะกรรมการสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณาโครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อการแตงตั้งใหม
หรือแตงตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือวางลงเนื่องจากเหตุอื่น
(4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย
1. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
2. นายสมดี เจริญกุล
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
5. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เปนตน
ไป
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. เสนอนโยบายผลตอบแทน
แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ
สําหรับกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหาร
2. กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผล
และประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่
บริหารเสนอตอคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ อัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการและ
ผูบริหารใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาด
(5) คณะกรรมการจัดสรร
ที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป พ.ศ. 2541 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษัทยอยอยางตอเนือ่ งเปนโครงการ
(Employee Stock Ownership Program: ESOP) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามระดับความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานแตละราย คณะกรรมการจัดสรรประกอบดวย
1. นายสมดี เจริญกุล
ประธานกรรมการจัดสรร
2. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการจัดสรร
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
กรรมการจัดสรร
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงนับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอื หุน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ. 2546
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(6) ผูบริหาร ประกอบดวย
1. นายชนินท วองกุศลกิจ
2. นายระวิ คอศิริ
3. นายประจวบ ตรีนิกร
4. นายชาญชัย ชีวะเกตุ
5. นายนิติกร ตันติธรรม
6. นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูอ ํานวยการ - บริหารและพัฒนาองคกร
ผูชวยกรรมการผูอ ํานวยการ - พัฒนาธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูอ ํานวยการ - ธุรกิจไฟฟา
ผูอํานวยการสายอาวุโส – การเงิน

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. พิจารณาปรับแผนงานประจําป วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท
2. กลั่นกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของ
พนักงานระดับ 11-12
3. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาขายสินคาอายุมากกวา 3 ปขึ้นไป
4. พิจารณาและตัดสินใจการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสราง ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแต
กรณี และใหเปนไปตามกฎหมาย และแจงคณะกรรมการบริษัทสําหรับการลงทุนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
5. พิจารณาและตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ การรวมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม การลงทุนในหุนสามัญ และการขายเงิน
ลงทุน รวมทั้งการเขาทําสัญญาใดๆ ในวงเงินไมเกิน 300 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแตกรณี และแจง
คณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับการลงทุนตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป
6. พิจารณาและอนุมัติการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
และการซื้อหรือขายเงินตราระหวาง
ประเทศลวงหนา
7. พิจารณาและอนุมัติการขายสินทรัพยดังตอไปนี้ 1) วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท สําหรับการขายสินคาคงเหลือ 2)
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการขายเครื่องอะไหล 3) วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท สําหรับการขายเครื่องจักรและ
อุปกรณ
9.3 การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบดวยกรรมการ 5 คน จะเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
จํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการเทียบกับธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ วิธกี าร
หลักเกณฑในการสรรหาและบุคคลที่เห็นเหมาะสมเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากอน
ในการเลือกตั้งกรรมการโดยผูถือหุน กําหนดใหใชวิธีลงคะแนนเสียง ผูถอื หุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึง่
เสียง และผูถอื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 3 คน โดยคณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณากรรมการที่มีคุณวุฒิตรง
ตามขอกําหนด คือ ไมเปนผูบ ริหาร ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย หรือไมมีความเกี่ยวของกับผูบริหารหรือผูถือหุน มี
คุณวุฒิดานบัญชี และ/หรือ การเงิน มีความสามารถในการบริหารงาน และจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
และแตงตั้ง
(3) ผูบริหาร
ผูบริหารของบริษทั ฯ ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
และผูอ ํานวยการสายอาวุโส-การเงิน ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บริหารไดรับการแตงตั้งใหเปนผูบริหารตั้งแตบริษัทฯ เริ่มกอตั้ง
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โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และในการสรรหาผูบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ และจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
9.4 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ จํานวน 12 คน รวม
ทั้งสิ้น 10,222,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนรวม
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
(บาท/ป)
1. นายชีระ ภาณุพงศ
ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานที่ปรึกษาคณะผูบ ริหาร
997,500.00
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
780,000.00
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน
760,000.00
4. นายสมดี เจริญกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการจัดสรร / กรรมการสรรหา /
790,000.00
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
5. นายชนินท วองกุศลกิจ
กรรมการ / กรรมการจัดสรร
750,000.00
6. นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
กรรมการ
690,000.00
7. นายมนัส ลีวีระพันธุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
1,100,000.00
8. น.ส.สุคนธ กาญจนาลัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
1,097,500.00
ประธานกําหนดคาตอบแทน
9. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ / กรรมการจัดสรร / กรรมการสรรหา /
780,000.00
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
10. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา /
1,067,500.00
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ
690,000.00
12. นายประจวบ ตรีนิกร
กรรมการ / เลขานุการบริษัทฯ
720,000.00
1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 37,579,036
บาท
(2) คาตอบแทนอื่น
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2545 จํานวน 6 คน รวมเปนคาตอบแทนจํานวน 1,062,694 บาท
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงาน (ESOP)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ไดจัดสรร ESOP ใหนายชนินท วองกุศลกิจ จํานวน 50,000 หนวย
นายเมธี เอือ้ ภิญญกุล จํานวน 25,000 หนวย นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล จํานวน 25,000 หนวย นายนิติกร
ตันติธรรม จํานวน 30,000 หนวย และนางสมฤดี ชัยมงคล จํานวน15,000 หนวย (รายละเอียดดังแสดงไวในตาราง
การถือครองหุนของคณะกรรมการและผูบ ริหาร)
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2.3 การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
ชื่อ - นามสกุล

1. นายชีระ ภาณุพงศ
2.นายสุนทร วองกุศลกิจ
3.นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4.นายสมดี เจริญกุล
5.นายชนินท วองกุศลกิจ
6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
7. นายมนัส ลีวีระพันธุ
8. น.ส.สุคนธ กาญจนาลัย
9. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
10. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
12. นายประจวบ ตรีนิกร
13. นายระวิ คอศิริ
14. นายชาญชัย ชีวะเกตุ
15. นายนิติกร ตันติธรรม
16. นางสมฤดี ชัยมงคล

31 ธ.ค. 45
452,623
2,580,696
4,387,827
123,208
1,344,149
580,374
26,202
916,250
664,593
157,903
172,082
109,176
200,000
92,536

หุนสามัญ
(หุน)
31 ธ.ค. 44 เพิ่ม (ลด)
387,117
65,506
3,236,796 (656,100)
5,460,727 (1,072,900)
71,570
51,638
1,334,149
10,000
397,528
182,846
39,303
(13,101)
850,745
65,505
664,593
186,727
(28,824)
117,494
54,588
10,000
99,176
200,000
55,500
37,036

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
(BANPU-W2)
(หนวย)
31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 เพิ่ม (ลด)
50,049 150,049 (100,000)
- 1,787,398 (1,787,398)
1,067,478 2,727,678 (1,660,200)
85,639
85,639
- 427,397 (427,397)
56,345
(56,345)
16
77,816
(77,800)
12,700
(12,700)
30,000
30,000
-

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP)
(หนวย)
31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 เพิ่ม (ลด)
75,000 105,000 (30,000)
85,000
85,000
49,000
49,000
21,000
49,000 (28,000)
250,000 200,000 50,000
55,000 100,000 (45,000)
18,000
42,000 (24,000)
30,000
42,000 (12,000)
30,000
60,000 (30,000)
9,000
21,000 (12,000)
125,000 100,000 25,000
50,000 100,000 (50,000)
375,000 400,000 (25,000)
50,000 100,000 (50,000)
105,000
75,000 30,000
40,000
50,000 (10,000)

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยสารสนเทศที่ถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอ ใหกับผูถอื หุน นักลงทุน นักวิเคราะห
หลักทรัพย
ตลอดจนบุคคลทั่วไป
รวมทั้งเมื่อผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดย
เครงครัด โดยถือเปนจริยธรรมของผูบริหาร
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับในหมวด
วินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนวินัยที่กาํ หนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัยและตองไดรับ
โทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความเชือ่ ถือหรือ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะไดรับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไลออก โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน โดยนําระบบ Information System (IT) มาใช
ควบคุมอยางเปนระบบและรัดกุม เชน ระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการ
เขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ใหกบั พนักงานในระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกีย่ วกับขอมูลที่ยงั ไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวาง
การเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ
ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ
จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

45

9.6 บุคลากร
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั ฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
จํานวนพนักงาน (คน)
สํานักงานในประเทศไทย

สํานักงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สํานักงานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- สํานักงานกรุงเทพฯ
- เหมืองลําพูน (BP-1)
- เหมืองลําปาง (LP-2)
- เหมืองแมเมาะ (ENS)
- เหมืองเชียงมวน (CMMC)
- ธุรกิจไฟฟา
- เหมืองแรแคลเซียมคารบอเนต
- สํานักงานที่จาการตา
- เหมือง Jorong
- เหมือง Indominco
- เหมือง Kitadin

รวม

210
34
158
62
39
30
89
46
43
512
2,282
3,505

(2) คาตอบแทนของพนักงาน
2.1 ในรอบป พ.ศ. 2545 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงาน ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส จํานวน 258,313,773
บาท
2.2 คาตอบแทนอื่น
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงาน (ESOP)
- บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกกรรมการของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 จํานวน 4,439,500 หนวย โดยเปนสวนของพนักงานจํานวน 3,304,500
หนวย หรือคิดเปนรอยละ 63.07 เทียบกับโครงการทั้งหมด
- บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 2 จํานวน 606,740 หนวย โดยเปนสวนของพนักงานจํานวน
206,740 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 3.95 เทียบกับโครงการทั้งหมด
- บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 จํานวน 182,000 หนวย โดยเปนสวนของพนักงานจํานวน
132,000 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 2.52 เทียบกับโครงการทั้งหมด
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย
้ งชีพ
พนักงานไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 4 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 4 โดย
บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งสิ้น 7,626,683 บาท
(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
 ในป พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ไดลดจํานวนพนักงานลงจํานวน 148 คน เนื่องจากสัญญาการขุดขนดินและถานหินใหแก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดสิ้นสุดลง และในปเดียวกันบริษัทฯ ไดมีการขยายงานในดานตางๆ เพิ่มขึน้
บริษัทฯ ไดรับพนักงานเพิ่มอีกจํานวน 86 คน
 ในป พ.ศ. 2545 จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ลดลงอีก 98 คน จากการที่บริษัทฯ ขายหุนในบริษัท บานปู เทอรมินัล
จํากัด บริษัท มินเนอรัล รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท เอ็มอารดี-อีซซี ี จํากัด บริษัทฯ ไดรับพนักงาน
เพิ่มอีกจํานวน 54 คน และจากการที่บริษัทฯ ไดเขาถือหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงคตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2545 ทําใหบริษัทฯ มีพนักงานเพิม่ ขึ้นอีกจํานวน 2,794 คน (รายละเอียดดังแสดงไวในหัวขอ 9.6 บุคลากร)
(4) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –
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(5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง โดยการ
จัดสรรงบประมาณจํานวนรอยละ 5 ของเงินเดือนประจําป เพื่อพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมาณ
อีกจํานวนหนึ่งสําหรับการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยไดเริ่มนําระบบการบริหารงานที่ทันสมัยมาใชในองคกร วาจาง
ที่ปรึกษาทั้งในและตางประเทศเขามาใหคําปรึกษา และรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย และการวัดผลการดําเนินงาน แผนงานทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และมีการดําเนินงานตาม
แผนระยะยาว เพื่อสรางความพรอมใหทันตอแผนกลยุทธทางธุรกิจ และรองรับความเจริญกาวหนาขององคกรในอนาคต
โดยเนนที่คุณภาพของพนักงานเปนสําคัญ

10. การกํากับดูแลกิจการ
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถอื หุน จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดย
ครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้
 กรรมการบริษัท
 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถ
 อื หุน
 นโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสีย
 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 ความขัดแยงทางผลประโยชน
 จริยธรรมธุรกิจ
2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน
คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบัติตอผูถอื หุนอยางเทาเทียมกัน และมีนโยบายทีจ่ ะอํานวยความสะดวกแกผูถอื หุนอยางเทา
เทียมกันในการเขารวมประชุม การไดรับขอสนเทศ และการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ ือหุน โดยในการจัด
ประชุมผูถอื หุน คณะกรรมการไดจัดใหมีกระบวนการตางๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกแกผถู ือหุนในการไดรับสารสนเทศอยาง
ครบถวน เพียงพอ และทันเวลาเพือ่ การตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล อํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุม สนับสนุนใหผู
ถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทั้งเปด
โอกาสใหผถู ือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ ไดอยางเทาเทียมกัน และคณะกรรมการไดเขารวม
ประชุมเพื่อตอบคําถามผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ
คณะกรรมการรับรูและตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกีย่ วของและมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกิดการรวมมือระหวาง
บริษัทฯ กับผูมีสว นไดสวนเสียในการสรางสรรคประโยชนระหวางกัน และดูแลใหมนั่ ใจวาผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการคุมครอง
และปฏิบัติดวยดี โดยไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา
และสังคมสวนรวม โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ
รวมทั้งไดจัดใหมีชองทางที่ผูมสี วนไดสวนเสียจะรองเรียนตอบริษัทฯ
ในกรณีทไี่ มไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติของ
บริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ดวย
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
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4. การประชุมผูถอื หุน
ในป พ.ศ. 2545 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 12 วันทําการ โดยในแตละ
วาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถอื หุนสามารถตรวจสอบได
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2545 มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
คณะกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงมี
นโยบายทีจ่ ะปรับปรุงการนําเสนอขอมูลประกอบการประชุมผูถอื หุนเพือ่ ใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยจะไดเพิ่มรายละเอียด
ของเรื่องที่พิจารณา เหตุผลความจําเปน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแตละวาระดวย
5. ภาวะผูนําและวิสยั ทัศน
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถอื หุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการ
เปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกผถู ือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมสี วนได
สวนเสียทุกฝาย
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการไดแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานประจําของบริษัทฯ
และไดพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบทีช่ ัดเจนระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการยอย และฝาย
บริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไวในหัวขอ 9 การจัดการ)
คณะกรรมการเปนผูใหความเห็นชอบการกําหนดวิสยั ทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่
นําเสนอโดยฝายบริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการไดจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไวทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยนําวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานทั้งของบริษัทฯ โดยรวม ผูบริหาร และ
พนักงานเปนรายบุคคลมาใช
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันมิใหกรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ ซึ่งเปนผูบริหารเงินของผูอื่นแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดใหกรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยง
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
และในกรณีที่จําเปนตองทํา
รายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยมีราคาและเงือ่ นไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการ
นั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
7. จริยธรรมธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถอื หุน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะใหความสําคัญเทาเทียมและควบคูก ันไป
ระหวางความสําเร็จตามเปาหมายและรูปแบบและวิธีการที่ใชในการใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ
และเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายดังกลาว คณะกรรมการไดกําหนดขอประพฤติปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจขึ้นไวสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษทั ฯ ทีจ่ ะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแตการปฏิบัติตอผูถอื หุน ลูกคา คูคา
คูแขงทางการคา สังคมสวนรวม และตอพนักงานเอง ทัง้ นี้ คณะกรรมการกําลังดําเนินการจัดใหมีกลไกและกระบวนการที่จะ
ดูแลใหมีการปฏิบตั ิจริงอยางเครงครัดและตอเนือ่ ง
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8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ 12 คน
ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 8 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ บริษัทฯ มี
กรรมการอิสระจํานวน 3 คน หรือคิดเปนรอยละ 25
โดยในป พ.ศ. 2545 คณะกรรมการไดดําเนินการใหมีความชัดเจนในสวนของกรรมการที่เปนผูบริหาร และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร และภายในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับจํานวนกรรมการที่เปนอิสระใหไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร และไมไดเปนตัวแทนของผูถ ือหุนรายใหญ ประธานกรรมการไมเปน
บุคคลคนเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อใหเกิดการถวงดุลซี่งกันและกันและแบงแยกหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกัน
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 5 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน ทําหนาที่
เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอนื่ ๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอยเสนอตอทีป่ ระชุมผูถอื หุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาทบทวน
โครงสราง ระบบการจายคาตอบแทน และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เปนผูพิจารณาดวย โดยคาตอบแทนทั้งในสวนกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอย และผูบริหารของบริษัทฯ
จะตองมีความเหมาะสมกับหนาทีร่ ับผิดชอบ สอคลองกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และภาวะตลาด รวมทั้งอยูในระดับที่
สูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่ตองการไวได
จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ. 2545 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบ ริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไวในหัวขอ 9.4
คาตอบแทน)
11. การประชุมคณะกรรมการ
โดยปกติ คณะกรรมการมีกําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพฤหัสบดีสุดทายของทุกเดือน และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและ
วาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการ
ประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็น
และขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม และกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องทีพ่ ิจารณาตองออกจากการประชุมระหวาง
การพิจารณาเรื่องนั้นๆ บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บ
ไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกีย่ วของตรวจสอบได
ในป พ.ศ. 2545 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 13 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง สามารถ
ประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แตละคน ดังนี้
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รายชื่อ
1. นายชีระ ภาณุพงศ
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4. นายสมดี เจริญกุล
5. นายชนินท วองกุศลกิจ
6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
7. นายมนัส ลีวีระพันธุ
8. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
9. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
10. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
12. นายประจวบ ตรีนิกร

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
13/13
3/3
16/16
12/13
3/3
15/16
12/13
3/3
15/16
13/13
3/3
16/16
13/13
3/3
16/16
11/13
2/3
13/16
13/13
3/3
16/16
13/13
3/3
16/16
13/13
3/3
16/16
13/13
3/3
16/16
13/13
2/3
15/16
12/13
3/3
15/16

12. คณะกรรมการยอย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการในคณะกรรมการยอยจํานวน 3
คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยในการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการแตละคณะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูส อบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ
ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมคี วามถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหาก
เห็นสมควร เสนอใหฝายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น
รวมทั้งพิจารณาใหความเห็น
เกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง แผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ําเสมอ โดยในป พ.ศ. 2545 มีการประชุมทั้งสิน้ 10 ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 5 คน ทําหนาที่ สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งขึ้นเพื่อใหทําหนาที่พิเศษ ประธานเจาหนาที่บริหารที่
จะแตงตั้งใหมหรือแตงตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือวางลงเนือ่ งจากเหตุอื่น
ในป พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
• คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 5 คน มีหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการ
จายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอย
ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหาร กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทฯ รวมทั้งอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะตลาดอยูเสมอ
ในป พ.ศ. 2545 คณะกรรมการคาตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง
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13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และการบริหารบริหารความเสี่ยง และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถอื หุนและสินทรัพยของบริษัทฯ อยูเสมอ จัดใหมีการกําหนด
ลําดับชั้นของอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผูบ ริหารและพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณ
อักษร มีสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนุบสนุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแล
ใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ และใหรายงานตรงตอ
กรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพือ่ ใหมั่นใจไดวาการรายงานและการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และปองกันมิใหเกิดการสูญหาย ทุจริต หรือการดําเนินการที่
ผิดปกติใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
และเพือ่ สรางความมั่นใจใหกับผูถอื หุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระ เปนผูดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรือ่ งนี้ไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปนรายงานที่ถกู ตอง
ครบถวน เพียงพอและเชือ่ ถือได
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการมีนโยบายทีจ่ ะเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกีย่ วกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการไดจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด และไดจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพือ่ ทําหนาที่
สื่อสารกับผูถอื หุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทาเทียมกัน และดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร
ขอมูลในเว็บไซตทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

11. การควบคุมภายใน
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนไดเขารวมประชุม
ดวย คณะกรรมการไดอนุมัติแบบประเมินที่ฝายบริหารจัดทํา โดยเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยสรุปไดดังนี้
องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางองคกรเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการรวม 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (Compensation Committee) โดยจัดใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับ
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จริยธรรมของพนักงาน
และหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ มีการจัดทําระเบียบวิธปี ฏิบัติงานเปนลายลักษณอกั ษรและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติงานจริงในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานดานการผลิตและการตลาด มีการ
กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกคา สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย โดยใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลไดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวและเพื่อผลประโยชนระยะยาวของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อทําการวิเคราะหถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดปจจัยความเสีย่ ง กําหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง โดยจะแจงผูบ ริหารที่รับผิดชอบปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนด
ไว และปจจุบันมีการวาจางหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนทีป่ รึกษาดานบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีระบบ ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสราง
ความเชื่อมั่นแกบคุ คลภายนอก
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับอยางชัดเจน จัดทําคูมือเปนลายลักษณ
อักษร และใชระบบ Check and Balance ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ กําหนดใหมี
แผนงานตรวจสอบประจําปเพือ่ ใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามแผนงาน กฎระเบียบของบริษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลทีส่ ําคัญตางๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ใชประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ มีการบันทึกและสรุป
ความเห็นของที่ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงาน
ทุกระดับภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด และมีการ
ประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไปวา
เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในปที่ผานมา บริษัทฯ ได
พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ
กับบริษัทยอยและบริษทั รวมในตางประเทศเพื่อใหการ
ประสานงาน การติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษทั รวมเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประมาณปละ 12 ครั้ง และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่าํ เสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณา
และติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูบ ริหาร หาก
ผลการดําเนินงานแตกตางจากเปาหมายจะมีมติใหฝายที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการแกไข รวมทั้งจัดใหมีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทและตามระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมประมาณป
ละ 10 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเมือ่ มีเหตุการณ
ทุจริต การฝาฝนกฎระเบียบหรือกฎหมาย ตองรายงานฝายบริหารระดับสูงตามลําดับขั้นจนถึงประธานเจาหนาที่บริหาร หากถึงขั้น
รุนแรงตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3442 บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ผูสอบ
บัญชีใชวิธีสอบทานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ เพื่อกําหนดการตรวจสอบ สอบทาน ระยะเวลา และขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน สําหรับรอบระยะเวลาดังกลาว ผูส อบบัญชีไมพบสาระสําคัญเพื่อเสนอแนะใหบริษัทฯ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
แตอยางใด
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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12. รายการระหวางกัน
12.1 บุคคลที่มผี ลประโยชนรว ม
บุคคลที่มี
ผลประโยชน
ลักษณะความสัมพันธ
รวม / ประเภท
ธุรกิจ
1 บริษัท มักกะสัน 1) กลุมบมจ.อัมรินทร พลาซา ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ
บจ.มักกะสัน เรียลเอสเทท มีผูถือหุนรายใหญของ บมจ.
เรียลเอสเทท
บานปู ถือหุนอยูดังนี้
จํากัด
สัดสวนการถือหุนใน: อัมรินทร พลาซา
(ธุรกิจ
บานปู
อสังหาริมทรัพย
• บจ.ยูฟนเวส
5.88%
1.13%
และใหเชาพื้นที่
• บจ.น้ําตาลมิตรผล
3.13%
1.79%
อาคาร)
2) มีกรรมการรวมกัน คือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3) ใหบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยว
ของกันของ บมจ.บานปู เชาพื้นที่สํานักงานในอาคาร
แกรนด อัมรินทร ทาวเออร
2 บริษัท ยูฟนเวส 1) เปนผูถือหุน (5.88%) ของบมจ.อัมรินทร พลาซา ซึ่งเปนผู
จํากัด
ถือหุนรายใหญของบจ.มักกะสัน เรียลเอสเทท
(Holding
2) เปนผูถือหุน (7.58%) ของบจ.ทีเอ็มอี แคปตอล ซึ่งเปน
Company)
ผูถือหุนรายใหญของบมจ.บานปู
3) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ และกลุม
ตระกูลเจนวัฒนวิทย กลุมเดียวกันกับบมจ.บานปู
4) มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
3 บริษัท น้ําตาล 1) เปนผูถือหุนรายใหญของบมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ
มิตรผล จํากัด
1.79 ของทุนชําระแลว
(ผลิตและ
2) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ ซึ่งเปนกลุม
จําหนายน้ําตาล
เดียวกันกับบมจ.บานปู
และกากน้ําตาล) 3) มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4 บริษัท ทีเอ็มอี 1) เปนผูถือหุนรายใหญของบมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ
แคปตอล จํากัด
5.87 ของทุนชําระแลว
(บริษัทเพื่อการ 2) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ ซึ่งเปนกลุม
ลงทุน)
เดียวกันกับบมจ.บานปู
3) มีกรรมการรวมกัน 7 ทาน คือ
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
7. นายประจวบ ตรีนิกร

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ

รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
กลุมบมจ.อัมรินทร พลาซา
97.16% 2. นางพนิดา เทพกาญจนา
3. นายเลื่อน กฤษณกรี
4. นายสุชาติ เจียรานุสสติ
5. นายเกร็กกอรี่ ฮารทแมน
6. นายไบรอัน บอรก
7. นายวิโรจน ตั้งเจตนาพร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
1. ตระกูลวองกุศลกิจ
2. ตระกูลเจนวัฒนวิทย
3. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร
4. ตระกูลกาญจนกําเนิด
5. นายกิตติศักดิ์ จุติโชติพงศ
6. นางกุลรัตน รัตนประภาต

42.36%
6.64%
5.38%
5.38%
5.06%
2.92%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
1. Pan-Asia Sugar Fund
40.00%
2. บจ.น้ําตาลมิตรสยาม
29.40%
3. กลุมตระกูลวองกุศลกิจ
25.08%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
1. ตระกูลวองกุศลกิจ
2. ตระกูลเอื้ออภิญญกุล
3. บจ.ยูฟนเวส
4. ตระกูลกันทาธรรม
5. นางปานหทัย เสรีรักษ
6. ตระกูลกาญจนกําเนิด
7. ตระกูลพุทธพงษศิริพร

52.42%
20.48%
7.58%
6.13%
3.64%
2.58%
2.43%

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายอดิศักดิ์ วองกุศลกิจ
5. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ
6. นายสันติ เจนวัฒนวิทย
7. นายกุลวัฒน เจนวัฒนวิทย
8. นายดนัย เจนวัฒนวิทย
9. นายอํานวย กาญจนกําเนิด
1. นายกมล วองกุศลกิจ
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4. นายอิสระ วองกุศลกิจ
5. นายชนินท วองกุศลกิจ
6. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ
7. นายผดุง เตชะศรินทร
8. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ
9. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
3. นายชนินท วองกุศลกิจ
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
7. นายประจวบ ตรีนิกร

53

12.2 รายการระหวางกันกับบุคคลที่มผี ลประโยชนรว ม
บุคคลที่มีผลประโยชนรวม
ลักษณะรายการระหวางกันกับบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท มักกะสัน
ใหบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกีย่ วของ เชาพื้นที่สํานักงาน
เรียลเอสเทท จํากัด
อาคารแกรนด อัมรินทร ทาวเออร ชั้น 16, 25-28 รวมพื้นที่ทั้งหมด 4,915.50
ตารางเมตร สัญญาเชามีอายุ 3 ป อัตราคาเชาเฉลีย่ ตารางเมตรละ 220 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั เงือ่ นไขที่ตกลงในสัญญาเชาและการชําระเงินของแตละบริษัท ซึง่
ประกอบดวย
1. บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
3. บริษัท ศิลามณี จํากัด
4. บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด
5. บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
6. บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
7. บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
8. บริษัท พรอมสิน จํากัด
9. บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
10. บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด
11. บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
12. บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
13. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
14. บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด

มูลคา
1.08 ลานบาท
ตอเดือน

หมายเหตุ : ทั้งนี้รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคา
ซื้อขายและอัตราดอกเบีย้ ที่ใช ไดแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ เขาทําการเชาทรัพยสินดังกลาว โดยพิจารณาถึงทําเลที่ตั้งที่ดีและอัตรา
คาเชาที่เหมาะสม โดยบริษัท มักกะสัน เรียลเอสเทท จํากัด ใหเชาพื้นที่สํานักงานในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งเงื่อนไข
ของสัญญาและอัตราคาเชาดังกลาวเปนการกําหนดเชนเดียวกับที่ใหบคุ คลภายนอก
12.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน
การเขาทําสัญญาเชาทรัพยสินดังกลาว อยูในการพิจารณาอนุมัติของผูจัดการฝายธุรการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่จะอนุมตั ิได
ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
12.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ จะพิจารณาการตอสัญญาเชา โดยคํานึงถึงเงื่อนไขและอัตราคาเชาของสัญญาเปนหลัก เทียบกับเงื่อนไขและอัตรา
คาเชาและคาใชจา ยในการขนยาย หากทําการเชาทรัพยสินกับบริษัทภายนอก
หมายเหตุ: บริษัท มักกะสัน เรียลเอสเทท จํากัด ไดขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารแกรนด อัมรินทร ทาวเออร แกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทย
ซึ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยตกลงใหบริษัท เวสเทอรน อินดัสตรีย จํากัด และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด เปนผูดําเนินการ
และรับโอนสิทธิตามสัญญาเกี่ยวกับการเชา ทั้งนี้นับแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป
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13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
• งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งไดรายงานไววาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชือ่ ไดวางบการเงิน
นั้นไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ที่แสดงเปรียบเทียบไดจัดทําขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ พบวางบการเงินไดจัดทํา
ขึ้นอยางเหมาะสม
• งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ที่ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
อื่น ซึ่งไดแสดงความเห็นตามรายงานลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 ไวอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับผลกระทบของรายการ
ปรับปรุงทีอ่ าจมีขนึ้ ตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ถางบการเงินของบริษัทยอยและบริษทั รวมจํานวน 7
แหง ที่นํามาบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทเหลานั้นแลว ตามที่ได
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 29 ในไตรมาสที่หนึ่งของป พ.ศ. 2545 งบการเงินของบริษัทยอยและ
บริษัทรวมดังกลาวไดรับการตรวจสอบเสร็จแลวโดยผูส อบบัญชีของแตละบริษัท
ผลกระทบจากการแสดงกําไรของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมสูงไปในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จํานวนเงิน 36.69 ลานบาท ไดบันทึกไวในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงดังกลาวและพบวารายการปรับปรุงงบการเงินดังกลาวนั้นมีความเหมาะสม
• ตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 33 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอื หุน รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอื หุนเฉพาะบริษัทฯ งบกําไรสะสม
รวมและงบกําไรสะสมเฉพาะบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบไดจัดทําขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ ผูสอบบัญชีไดสอบทาน
งบการเงินเหลานี้และพบวางบการเงินไดจัดทําขึ้นอยางเหมาะสม
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12.2 งบการเงินรวม
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
จํานวนเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากธนาคารติดภาระ
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

อัตรา
รอยละ

พ.ศ. 2544
จํานวนเงิน

อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2543
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

1,406,083
934,576
247,469
984,501
135,959
199,419
13,575
957,031
155,138
416,212
5,449,963

5.93
3.94
1.04
4.15
0.57
0.84
0.06
4.04
0.66
1.76
22.99

1,681,903
880,351
1,185
10,400
567,774
99,982
285,546
3,527,141

10.65
5.57
0.01
0.07
3.59
0.63
1.81
22.33

1,261,087
860,647
936,324
394,217
159,858
492,051
4,104,184

8.49
5.80
6.31
2.66
1.08
3.31
27.65

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนอื่น - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี
เหมืองถานหิน
เงินลงทุนในที่ดิน - สุทธิ
เครื่องจักรและอะไหลรอการขาย
คาใชจายในการขนยายเครื่องจักรรอเรียกเก็บ
โครงการระหวางการพัฒนา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

10,267
336,726
23,679
1,513,832
4,831,552
4,789,546

0.04
1.42
0.10
6.39
20.39
20.21

1,242
2,160,813
451,650
1,256,476
3,832,491
1,948,939

0.01
13.68
2.86
7.95
24.26
12.34

1,609
797,486
1,064,552
3,936,091
2,458,730

0.01
5.37
7.17
26.52
16.56

1,588,901
3,550,559
730,405
288,518
174,918
412,218
18,251,121

6.70
14.98
3.08
1.22
0.74
1.74
77.01

1,244,150
700,197
119,801
72,894
125,922
357,294
12,271,869

7.87
4.43
0.76
0.46
0.79
2.26
77.67

160,550
2,322,292
10,741,310

1.08
15.64
72.35

รวมสินทรัพย

23,701,084

100.00

15,799,010

100.00

14,845,494

100.00

หมายเหตุ: บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจาก “วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน” เปน “วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม” ของทุกป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545
จํานวนเงิน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมและเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยคางจาย
คาภาคหลวงคางจาย
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยหุนทุน
ในความตองการของตลาด - เผื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยหุนทุน
ในความตองการของตลาด - เผื่อขายของบริษัทยอย
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

อัตรา
รอยละ

พ.ศ. 2544
จํานวนเงิน

อัตรา
รอยละ

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2543
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ

1,743,639
1,235,119
1,054,307
821,266

7.35
5.21
4.45
3.47

643,947
60,977
53,929
307,180
1,187,500

4.08
0.39
0.34
1.94
7.52

1,462,562
120,385
40,070
202,180
-

9.85
0.81
0.27
1.36
-

366,188
243,268
21,157
858,855
6,343,799

1.55
1.03
0.09
3.62
26.77

91,984
108,722
23,883
495,007
2,973,129

0.58
0.69
0.15
3.13
18.82

93,262
597,970
2,516,429

0.63
4.03
16.95

4,333,362
4,057,610
115,649
8,506,621

18.28
17.12
0.49
35.89

1,498,503
4,498,670
17,396
6,014,569

9.49
28.47
0.11
38.07

750,000
4,007,630
24,636
4,782,266

5.05
26.99
0.17
32.21

14,850,420

62.66

8,987,698

56.89

7,298,695

49.16

3,540,505
2,136,634
3,764,887

9.01
15.89

3,540,505
2,101,892
3,706,625

13.30
23.46

3,540,505
2,095,690
3,698,319

14.12
24.91

220,850

0.93

(194,151)

(1.23)

515,763

3.47

668,912
(37,927)

2.82
(0.16)

170,664
(54,782)

1.08
(0.35)

(244,926)
125,537

(1.64)
0.85

356,868
1,605,058
8,715,282
135,382
8,850,664
23,701,084

1.51
6.77
36.77
0.57
37.34
100.00

352,326
610,822
6,693,396
117,916
6,811,312
15,799,010

2.23
3.87
42.37
0.75
43.11
100.00

224,478
1,011,338
7,426,199
120,600
7,546,799
14,845,494

1.51
6.81
50.03
0.81
50.84
100.00
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งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 (ยังไมไดตรวจสอบ)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
คาใชจายในการขาย
คาภาคหลวง
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย
รายไดอื่น
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
คาใชจายอื่น
เงินชดเชยพนักงาน
คาตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจายโครงการ
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
ขาดทุนจากการดอยคา
กําไรจากการดําเนินงาน
สวนแบงกําไรของบริษัทยอย
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงินในการไถถอนหุนกู
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิหลังภาษี
(หัก) กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
กําไรตอหุนปรับลด (บาท)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

พ.ศ. 2545
(ตรวจสอบแลว)
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
10,908,683
86.97
(8,085,605) (64.46)
2,823,078
22.51
(1,491,604) (11.89)
(869,145)
(6.93)
462,329
3.69

พ.ศ. 2544
(ยังไมไดตรวจสอบ)
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
5,415,233
78.76
(4,045,780)
(58.85)
1,369,453
19.92
(1,081,137)
(15.72)
(229,656)
(3.34)
58,660
0.85

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2543
(ยังไมไดตรวจสอบ)
จํานวนเงิน
อัตรา
รอยละ
5,330,312
62.17
(4,439,931) (51.78)
890,381
10.38
(687,085)
(8.01)
(94,421)
(1.10)
108,875
1.27

616,259
362,433
76,478
280,030
36,455
262,900

4.91
2.89
0.61
2.23
0.29
2.10

30,895
1,153,501
45,827
166,534
63,324

0.45
16.78
0.67
2.42
0.92

4,187
2,889,073
130,958
219,759

0.05
33.69
1.53
2.56

(10,255)
2,086,629
452,357
2,538,986
(336,558)
(659,304)
(43,800)
1,499,324
(50,062)
1,449,262

(0.08)
16.64
3.61
20.24
(2.68)
(5.26)
(0.35)
11.95
(0.40)
11.55

(16,637)
(4,850)
(40,738)
(19,153)
(1,341)
1,436,022
143,705
1,579,727
(197,363)
(490,521)
(76,552)
815,291
(31,433)
783,858

(0.24)
(0.07)
(0.59)
(0.28)
(0.02)
20.89
2.09
22.98
(2.87)
(7.13)
(1.11)
11.86
(0.46)
11.40

(3,889)
(159,501)
(311,436)
(121,547)
(109,365)
2,647,114
(637,948)
2,009,166
(220,294)
(470,732)
(66,120)
1,252,020
(18,287)
1,233,733

(0.05)
(1.86)
(3.63)
(1.42)
(1.28)
30.87
(7.44)
23.43
(2.57)
(5.49)
(0.77)
14.60
(0.21)
14.39

6.82
6.71

3.73
3.73

4.98
4.98
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 (ยังไมไดตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุน(กําไร)ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา
คาใชจายตัดจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองภาษีเงินไดนิติบุคคลสวนที่เกิน 3 ป
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
ขาดทุนจากการตัดจายโครงการ
ขาดทุนจากการดอยคา
สวนเกิน(ต่ํา)จากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกูยืม
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม
กําไรจากการขายเงินลงทุน
(กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย
ขาดทุนจากการสูญเสียในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร
ตัดจําหนายสินทรัพยระหวางกอสราง
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายคาบําเหน็จกรรมการปกอน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2543
(ยังไมไดตรวจสอบ)

พ.ศ. 2545
(ตรวจสอบแลว)

พ.ศ. 2544
(ยังไมไดตรวจสอบ)

1,449,262

783,858

1,233,733

318,835
(76,478)
1,026,928
(20,618)
8,690
47,720
(508,672)
(452,357)
(362,433)
(42,672)
50,062
1,438,267
60,809
(15,781)
(323,793)
(13,575)
(389,257)
(117,674)
(130,666)
1,174,142
(62,619)
(2,726)
277,690
498,392
2,393,209

635,127
859,382
98,149
12,099
7,200
7,585
51,028
85,995
(143,705)
(1,043,147)
(7,846)
31,433
345
19,153
1,396,656
56,272
(173,557)
30,541
103,433
(56,532)
(20,837)
(18,909)
3,696
490,081
(10,200)
1,800,644

908,253
463,834
36
153,536
121,547
311,535
140,769
(9,046)
89,551
637,948
(2,888,293)
20,685
18,287
1,202,375
(10,647)
(352,890)
178,097
9,386
(74,913)
13,664
(43,961)
110,771
(4,320)
1,027,562
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 (ยังไมไดตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาว
แกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น
เงินฝากธนาคารติดภาระ
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมแกพนักงาน - สุทธิ
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดจายเพื่อโครงการระหวางพัฒนา
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการเปดหนาดินและสินทรัพยอื่น
เงินจายซื้อทรัพยสินถาวร
เงินรับจากการขายทรัพยสินถาวร
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

พ.ศ. 2545
(ตรวจสอบแลว)

พ.ศ. 2544
(ยังไมไดตรวจสอบ)

(10,734)
(1,018,348)
(9,025)
(38,750)
439,600
(326,413)
(48,996)
(978,210)
(913,931)
314,555
188,089
(2,402,163)

(2,597,527)
115,230
368
(290,444)
1,269,061
19,582
(832,639)
(356,205)
52,367
(2,620,207)

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2543
(ยังไมไดตรวจสอบ)

453,630
(184,039)
5,286
(2,663,208)
4,078,416
(9,038)
(592,284)
(384,668)
44,669
21,432
770,196
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 (ยังไมไดตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุนกู
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
จายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ทรัสตรีซีท
เงินสดรับ(จายคืน)จากเงินทดรองรับและเงินกูยืมจาก
บริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินคืนหุนกู
เงินสดรับ(จายคืน)จากหนี้สินอื่น
จายเงินปนผล
สวนเกินมูลคาหุน
เงินสดรับจากหุนทุน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
1. เงินสดจายระหวางป
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบดุล
หัก เงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2543
(ยังไมไดตรวจสอบ)

พ.ศ. 2545
(ตรวจสอบแลว)

พ.ศ. 2544
(ยังไมไดตรวจสอบ)

2,850,000
(1,750,000)
-

2,400,000
600,000
(11,341)

916,302
32,178

1,800,000
(846,444)
(2,028,316)
98,253
(450,265)
58,262
34,742
(233,768)

(26,484)
35,000
(146,497)
(1,084,597)
(7,240)
(832,542)
8,306
6,202
940,807

(35,000)
86,565
(2,056,549)
(2,766)
(209,569)
1,047,845
(220,994)

(242,722)
(32,790)
1,637,956
1,362,444

121,244
(187,730)
1,704,442
1,637,956

1,576,764
534,323
2,111,087

755,489
46,303

617,604
424,295

449,305
11,288

1,406,083
(43,639)
1,362,444

1,681,903
(43,947)
1,637,956

2,111,087
2,111,087

3. รายการที่ไมเปนเงินสด
ในป พ.ศ. 2545 บริษัทขายเครื่องจักรใหกับบริษัทยอย 2 แหงในตางประเทศ มูลคา 327.93 ลานบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 3.1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทยอยทั้ง 2 แหงดังกลาวยังไมไดชําระคาเครื่องจักร จึงแสดงไวเปนลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวของ (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 3.2)

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

61

12.3 อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2543 (ยังไมไดตรวจสอบ)
พ.ศ. 2545
(ตรวจสอบแลว)

พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2543
(ยังไมไดตรวจสอบ) (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

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

0.86
1.03
0.51
11.70
30.77
10.61
33.94
12.48
28.85
35.86

1.19
2.23
0.66
5.96
60.39
8.41
42.80
44.62
8.07
95.12

1.63
2.36
0.51
7.01
51.38
8.16
44.11
39.17
9.19
86.30

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

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

25.88
19.13
13.03
1.15
11.55
18.51

25.29
26.52
21.24
1.25
11.40
10.92

16.70
49.66
37.83
0.39
14.39
17.87

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร
อัตราหมุนของสินทรัพย

(%)
(%)
(เทา)

7.34
52.48
0.64

5.12
64.39
0.45

8.48
77.58
0.59

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราการจายเงินปนผล

(เทา)
(เทา)
(%)

1.68
4.23
31.07

1.32
4.60
106.21

0.97
3.31
16.99

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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12.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝายบริหาร
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอ น และงบ
ดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เพื่อประกอบในการ
อานงบการเงินรวม โดยควรอานควบคูกับ “รายงานการตรวจสอบงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2545” ในหนาที่ 56 ถึง 61
(1) งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 10,909 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอ น 5,494 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 101 เนื่องจากการรวมงบการเงินของกลุมเซ็นทรัลลิงคตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 มีสัดสวนรายได
ดังตอไปนี้
• รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 10,618 ลานบาท มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 97 ของรายไดจากการขาย
รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 6,448 คิดเปนรอยละ 155 โดยแยกเปน
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทยจํานวน 1,476 ลานบาท
- รายไดจากการนําเขาถานหินจากผูผ ลิตรายอื่นในตางประเทศมาจําหนายในประเทศไทยจํานวน 837 ลาน
บาท
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน 8,305 ลานบาท มาจาก (1)
เหมือง Jorong จํานวน 1,674 ลานบาท (2) เหมือง Indominco จํานวน 4,881 ลานบาท และ (3) เหมือง
Kitadin จํานวน 1,750 ลานบาท
• บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมรี ายไดจากสัญญารับจางขุดขนดินและถานหินจากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย เนื่องจากสัญญาการรับจางไดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2544 ทําใหรายไดลดลง
จํานวน 622 ลานบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
• รายไดจากการจําหนายแรอุตสาหกรรมและบริการอืน่ จํานวน 291 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 ของรายไดรวม
1.2 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับงวดนี้ จํานวน 616 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีผลกําไรจํานวน 31 ลานบาท เปนผลมาจากคาเงินอินโดนีเซียนรูเปยหที่แข็งคาขึน้ เมื่อเทียบ
กับคาเงินดอลลารสหรัฐ
1.3 รายไดอื่นจํานวน 1,019 ลานบาท มาจาก(1) เงินปนผลรับจากบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
จํานวน 217 ลานบาท ธุรกิจทาเรือจํานวน 31 ลานบาท บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) จํานวน 11
ลานบาท และบริษัทอื่นๆ จํานวน 6 ลานบาท (2) กําไรจากการขายสินทรัพยจํานวน 46 ลานบาท และ (3) รายได
ดอกเบีย้ รับและอืน่ ๆ
1.4 บริษัทฯ และบริษทั ยอยรับรูสวนแบงกําไรจากการดําเนินงานของบริษทั รวม ซึ่งคิดตามสัดสวนการลงทุนเปนกําไร
จํานวน 452 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึง่ มีผลกําไร 144 ลานบาท โดยเปนการรับรูผลกําไร
และขาดทุนของ
- บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด รับรูผลกําไรจํานวน 533 ลานบาท จําแนกเปนผลกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน
430 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจํานวน 103 ลานบาท
- บริษัท เอ็มอารด-ี อีซีซี จํากัด รับรูผ ลขาดทุนจํานวน 16 ลานบาท
- ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทรวมอื่นจํานวน 65 ลานบาท
1.5 ตนทุนขายรวมจํานวน 8,086 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,040 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 จากปริมาณการจําหนายถาน
หินที่เพิ่มสูงขึ้นจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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1.6 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรขั้นตนจากการขายจํานวน 2,823 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปกอ น
จํานวน 1,454 ลานบาท จากปริมาณและมูลคาขายที่เพิ่มขึ้น
1.7 คาใชจายในการขายและบริหารรวมจํานวน 1,492 ลานบาท สูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 410 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 38 เนือ่ งจากไดรวมคาใชจายในการขายและบริหารของกลุมเซ็นทรัลลิงคสตั้งแตเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2545 มาจัดทํางบการเงินรวม
1.8 คาใชจายทางการเงินในการไถถอนหุนกูจํานวน 337 ลานบาท เปนสวนเกินมูลคาจากการไถถอนหุนกูแ ปลงสภาพ
ในตลาดตางประเทศกอนกําหนดจํานวนเงิน 19.42 ลานเหรียญสหรัฐ
1.9 ดอกเบีย้ จายรวมจํานวน 659 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอ นจํานวน 169 ลานบาท หรือรอยละ 34
จากการรับรูดอกเบี้ยจายของกลุมเซ็นทรัลลิงคซึ่งมีเงินกูระยะยาวสําหรับโครงการเหมืองถานหิน
1.10 บริษัทฯ และบริษทั ยอยมีผลกําไรสุทธิรวมสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จํานวน 1,449 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอ นจํานวน 665 ลานบาท หรือรอยละ 85 จําแนกเปนกําไรจากการดําเนินงาน
จํานวน 833 ลานบาท และกําไรอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 616 ลานบาท
1.11 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เทียบกับงวดเดียวกันของป
กอน เทากับ 6.82 บาท และ 3.73 บาทตอหุน ตามลําดับ
(2) งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 23,701 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,902 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2544 ขนาดของทรัพยสนิ ที่เพิม่ สูงขึ้นเปนผลมาจากการเขาถือหุน โดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงค
รายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
- เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 276 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูบ างสวน
- เงินฝากติดภาระค้ําประกันของบริษัทในกลุมเซ็นทรัลลิงค เพิ่มขึ้น 935 ลานบาท
- เงินลงทุนระยะสัน้ เพิ่มขึ้น 247 ลานบาท
- ลูกหนี้การคา-สุทธิเพิ่มขึ้น 104 ลานบาท หรือรอยละ 12 เปนการเพิ่มจากลูกหนี้การคาของกลุมเซ็นทรัลลิงค
- ลูกหนี้บริษัทที่เกีย่ วของเพิ่มขึ้น 135 ลานบาท จากการปรับเปลี่ยนลูกหนี้บริษัท เอ็มอารด-ี อีซีซี จํากัด จาก
บริษัทยอยมาเปนบริษัทที่เกี่ยวของ
- เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกบริษัทที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น 189 ลานบาท จากการใหกูยืมและทดรองจายแก
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
- สินคาคงเหลือเพิม่ ขึ้น 389 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของกลุมเซ็นทรัลลิงค
- อะไหลและวัสดุเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 55 ลานบาท สวนใหญเพิ่มขึ้นมาจากกลุมเซ็นทรัลลิงค
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 131 ลานบาท หรือรอยละ 46
- เงินลงทุนในบริษทั ยอยและบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 257 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20 จากการรับรูสวนแบงกําไรจาก
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด จํานวน 533 ลานบาท การเพิ่มทุนในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด จํานวน 39
ลานบาท การปรับเงินลงทุนในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด จากบริษัทยอยมาเปนบริษัทรวมโดยรับรูสวนแบง
ผลขาดทุน 16 ลานบาท รับรูสวนแบงผลขาดทุนจากบริษัทรวมอื่น 65 ลานบาท และจากการปรับเปลี่ยน
สัดสวนการถือหุนใน บริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด มีผลใหเงินลงทุนลดลง 234 ลานบาท
- เงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้น 999 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26 เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮ
ลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 320 ลานบาท และการปรับเพิ่มมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นตามราคาตลาด
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 2,841 ลานบาท หรือรอยละ 146 เปนผลสืบเนื่องจากการรวมงบการเงินของ
กลุมเซ็นทรัลลิงค ซึ่งมีสินทรัพยดังกลาวสุทธิเปนเงิน 3,066 ลานบาท
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- คาเหมืองถานหินเพิ่มขึ้น 3,551 ลานบาทจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 เปนผลจากการปรับมูลคาสินทรัพย
ของกลุมเซ็นทรัลลิงคใหเปนตามราคายุติธรรม ณ วันเขาครอบครองกิจการ
- โครงการระหวางการพัฒนาเพิ่มขึ้น 49 ลานบาท หรือรอยละ 39 จากการลงทุนเพือ่ จัดหาเหมืองถานหินและ
โครงการไฟฟา
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 55 ลานบาท หรือรอยละ 15 สวนใหญเปนคาเปดหนาดินรอตัดบัญชีจากกลุม
เซ็นทรัลลิงค
2.2 หนี้สินรวมจํานวน 14,850 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,863 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2544 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น 1,100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 171 ซึ่งเปนเงินกูย ืมจาก
สถาบันการเงินในประเทศ
- เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 1,174 ลานบาท สวนใหญมาจากเจาหนี้คาเปดหนาดินเพื่อการทําเหมืองของกลุมเซ็นทรัล
ลิงค
- สวนของเงินกูย ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป เพิ่มขึ้น 747 ลานบาท มาจากการครบกําหนดชําระเงิน
กูยืมระยะยาวของสถาบันการเงินในประเทศและกลุม เซ็นทรัลลิงค
- ดอกเบีย้ คางจายเพิ่มขึ้น 274 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากดอกเบี้ยคางจายของหุนกูในประเทศและเงิน
กูยืมที่ยังไมครบกําหนดชําระ ซึ่งเปนไปตามสัญญาเงินกูยืม
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 364 ลานบาท จากคาเปดหนาดินคางจาย
- เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,835 ลานบาท สวนใหญมาจากเงินกูยืมในโครงการเหมืองถานหินที่สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและเงินกูของสถาบันการเงินในประเทศ
- หุนกูลดลง 441 ลานบาท จากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพที่ไดมีการไถถอนภายในปนี้
2.3 สวนของผูถอื หุนเพิ่มขึ้น 2,039 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30 มาจาก (1) ผลกําไรสุทธิสาํ หรับปนี้จํานวน 1,449 ลาน
บาท (2) ผลจากการปรับมูลคาเงินลงทุนของหลักทรัพยในความตองการของตลาดเพิ่มขึ้นตามราคายุติธรรม
จํานวน 913 ลานบาท (3) สวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ
เพิ่มขึ้น 17 ลานบาท และ (4) การจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.60 บาท และ1.50 บาท เมื่อเดือนพฤษภาคม
และเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ที่ผา นมาตามลําดับ
2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สําหรับงบการเงินรวมเทากับ 1.20 เทา และ 0.95 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ เทากับ 0.96 เทา และ 1.14 เทา ตามลําดับ
(3) งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545
งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิ ณ วันปลายงวด
ลดลงจากตนงวดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 จํานวน 276 ลานบาท โดยแยกเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน
2,476 ลานบาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอสวนของผูถอื หุน(ตนงวด) ที่รอยละ
36.35 (Cash flow return on equity = 36.35%) เงินสดสุทธิใชในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,485 ลานบาท เปนยอดสุทธิ
จากการลงทุนในเครื่องจักร การสํารองเงินฝากเพือ่ ชําระคืนหนี้เงินกูโครงการเหมืองถานหิน รวมทั้งการเปดหนาดิน
เพิ่มขึ้นสุทธิจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการทาเรือและกิจการแรอุตสาหกรรม สวนกิจกรรมจัดหาเงินมีเงิน
สดสุทธิใชไปจํานวน 234 ลานบาท จากการกูเ พิ่มจากสถาบันการเงินจํานวน 4,650 ลานบาท การคืนเงินกูรวมทั้งไถ
ถอนหุนกูแ ปลงสภาพในตลาดตางประเทศจํานวน 4,625 ลานบาท บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลใหแกผูถอื หุนจํานวน
450 ลานบาท
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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(4) สรุปความเห็นของฝายบริหาร
ในป พ.ศ. 2545 บริษัทฯ และบริษทั ยอยมียอดขายเติบโตขึ้นเปนเทาตัวอันเปนผลมาจากการลงทุนในเหมืองถานหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหกําลังการผลิตจากเหมืองถานหินในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียจากเดิม 6 ลาน
ตัน เพิ่มเปน 15 ลานตัน ในขณะที่การลงทุนในตางประเทศของบริษัทฯ มีเพิ่มมากขึน้ ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําประกัน
ความเสี่ยงการลงทุนในตางประเทศไวเชนกันเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2545
ราคาขายถานหินในป พ.ศ. 2545 มีการปรับตัวลดลงคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 และ 3 แตบริษัทฯ
สามารถปรับกลยุทธเพื่อรองรับสถานการณไดลวงหนาทําใหไมไดรับผลกระทบจากภาวะราคาถานหินที่ลดลงมากนัก
และไดดําเนินการตามแผนการลดตนทุนการผลิตของเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อรักษาอัตราการทํา
กําไรขั้นตนไวใหได ในดานปริมาณสํารองถานหิน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดดําเนินการประเมินปริมาณสํารองถานหิน
ใหมตามหลักการและมาตรฐานสากลพบวามีปริมาณสํารองเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 40
ธุรกิจไฟฟาที่บริษัทฯ ไดลงทุนไว ไดแก บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด และบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เริ่มมีการจายเงินปนผล ทําใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากธุรกิจไฟฟาอยางเปนสาระสําคัญ
ภาวะตลาดการเงินที่ผานมาไดเอื้ออํานวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการจัดการดานการเงินไดดี ทําใหมีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรง มีโครงสรางทางการเงินที่ดี และดํารงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนทีเ่ หมาะสม บริษัทฯ ยังคงนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
และลดตนทุนทางการเงินเพื่อใหสามารถแขงขันไดและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ไดมีการติดตามสภาวะตลาดอยางใกลชิดอยูตลอดเวลาและมีการปรับแผนกลยุทธใหทันตอสถานการณใน
ปจจุบันเสมอ ทําใหมีความมั่นใจในการดําเนินงานและสรางความเจริญเติบโต ในดานการบริหารงาน บริษัทฯ ให
ความสําคัญอยางสูงในเรื่องหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารความเสี่ยง
จากหลักการดําเนินธุรกิจและระบบการบริหารงานที่ดีทําใหบริษัทฯ ไดรับการปรับการจัดอันดับเครดิตเปน A จาก Aโดยที่ยังคงมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มและสรางผลตอบแทนตอผูถ ือหุน ตอไปอยางสม่ําเสมอ

14. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมการและผูบ ริหาร
ชือ่ -สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

วุฒิทางการศึกษา

1) นายชีระ ภาณุพงศ
- ประธานกรรมการ
- ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร

70

- M.Sc. (Economics), School of
Economics and Political Science
University of London, England
- B.Com. (Accountancy), Hons:
University of Leeds
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Industrial Project Evaluation Course,
Economic Development Institute,
IBRD. National Defense College
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุนที่ 20
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 7

2) นายสุนทร วองกุศลกิจ
- รองประธานกรรมการ
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- มัธยมศึกษา
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 7

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
0.21 2544-ปจจุบัน ประธานกรรมการ /
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร
2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
2539-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
กรรมการ
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
2535-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1.21

2526-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
2521-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
2517-ปจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูฟนเวส จํากัด
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

3) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

61

4) นายสมดี เจริญกุล
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
- ที่ปรึกษา
- ประธานกรรมการจัดสรร
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

71

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
- เภสัชศาสตรบัณฑิต
2.05 2544-ปจจุบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2539-ปจจุบัน
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
2533-ปจจุบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 17
2531-ปจจุบัน
2530-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน
2517-ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

- M.P.A. (Public Administration),
University of Pittsburgh, U.S.A.
- M.S., University of Southern
California, U.S.A.
- ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตรและทาง
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุนที่ 23

0.06

2544-ปจจุบัน
2541-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน
2535-ปจจุบัน
หนาที่พิเศษ

ตําแหนง
กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
บริษัท มักกะสัน เรียลเอสเทท จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
บริษัท อัมรินทรพลาซา (มหาชน) จํากัด และบริษัทในเครือ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ

กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการจัดสรร
กรรมการ
กรรมการ / ที่ปรึกษา
กรรมการ
อ.ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
สภาวิจัยแหงชาติ (สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร)
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สภาผูแทนราษฎร
สํานักงานคณะกกรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

วุฒอิ าสา
คลังสมองเพือ่ สังคม

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

บริษัท
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง
5) นายชนินท วองกุศลกิจ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
- กรรมการจัดสรร
- ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

อายุ
(ป)
50

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
- M.B.A. (Finance), St. Louis
0.63 2544-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด
University, Missouri, U.S.A.
2543-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ
Banpu Power International Ltd.
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
2541-ปจจุบัน กรรมการจัดสรร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 20
2540-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
2539-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
2536-ปจจุบัน กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
2533-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
2531-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรอมสิน จํากัด
2529-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด สแตนดารด เทอรมนิ ลั จํากัด (มหาชน)
2527-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด
2526-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง
6) นายเมธี เอือ้ อภิญญกุล
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
- เจาหนาที่บริหาร

7) นายมนัส ลีวีระพันธ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

อายุ
(ป)
49

69

วุฒิทางการศึกษา
- B.SC. (Management), St.Louis
University, Missoruri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market
Economy, Harvard University
John F. Kenedy School of
Government, Boston, USA
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. 377) รุนที่ 7
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน (วปรอ. จก) รุนที่ 1

- M.A. (Finance), University of
California, Berkeley, U.S.A.
- B.Com. (Economics), McGill
University, Canada
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 3

%
การถือหุน
ชวงเวลา
ในบริษัท
0.27 ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน

-

2543-ปจจุบัน
2536-ปจจุบัน
2531-ปจจุบัน
2527-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน
2537-ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการ
อนุกรรมการประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาครัฐ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การไฟฟานครหลวง
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ
สภาผูแทนราษฎร
PT. Nusantara Thai Mining Services
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท พรอมสิน จํากัด
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด
กระทรวงการตางประเทศ
บริษัท สาริน พรอพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนเิ กชัน่ อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

8) นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

70

9) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
- กรรมการ
- กรรมการจัดสรร
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

63

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
- ศึกษาระดับปริญญาโท
0.01 2545-ปจจุบัน กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
คณะกรรมาธิการขาราชพลเรือน
Wharton School of Finance,
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ
University of Pennsylvania
544-ปจจุบัน กรรมการสรรหา /
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Philadelphia, U.S.A.
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2540-ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตร ดานการสงเสริมสินคาออก
2534-ปจจุบัน กรรมการรางกฎหมาย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
และการตลาดระหวางประเทศ,
The International Trade Center
UNCTAD/GATT, Geneva
- วุฒิบัตร ดาน Organization and
Management Methods, University
Of Southern California, U.S.A.
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 27
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 23
- B.A. (Economics), Hanover College, 0.43 2544-ปจจุบัน กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
U.S.A.
2543-ปจจุบัน สมาชิกวุฒิสภา
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- Program on Investment Appraisal
2541-ปจจุบัน กรรมการจัดสรร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
and Management, Harvard
2526-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
University Graduate School of
Business Administration, Boston,
U.S.A.
วุฒิทางการศึกษา
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

10) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน

59

11) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
- เจาหนาที่บริหาร

46

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต
2544-ปจจุบัน กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบัน
ผูชํานาญการ คณะกรรมาธิการการคลัง
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การธนาคารและสถาบันการเงิน
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เทเวศนประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 355)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ
กรรมการ
โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
กรรมการ
โรงแรม เจ ดับบลิว แมรีออท
บริษัทไทย (IOD) รุนที่ 3
- B.S. (Mechanical Engineering),
0.31 2543-ปจจุบัน กรรมการ
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
University of Missouri, Columbia,
2539-ปจจุบัน กรรมการ
Banpu Singapore Pte. Ltd.
U.S.A.
2536-ปจจุบัน กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
- Senior Executive Program 3
ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด
สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร
กรรมการ
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
PT. Jorong Barutama Greston
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
กรรมการ
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด
รวมเอกชน (วปรอ. 4414)
กรรมการ
Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd.
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 23
วุฒิทางการศึกษา
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง
12) นายประจวบ ตรีนิกร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการบริหารและพัฒนาองคกร

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

อายุ
(ป)
57

วุฒิทางการศึกษา
- M.B.A. (Controllership), St.John’s
University, New York, U.S.A.
- B.A. (Economics), Fordham
University, New York, U.S.A.

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
0.07 2533-ปจจุบัน กรรมการ / ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
และพัฒนาองคกร
ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
กรรมการ
Banpu Singapore Pte.Ltd.
กรรมการ
บริษัท บานปู อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.
กรรมการ
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด
กรรมการ
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด
กรรมการ
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
กรรมการ
PT. Nusantara Thai Coal
กรรมการ
บริษัท พรอมสิน จํากัด
กรรมการ
บริษัท ศิลามณี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด
กรรมการ
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด
กรรมการ
Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd.
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

13) นายระวิ คอศิริ
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

52

14) นายชาญชัย ชีวะเกตุ
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการพัฒนาธุรกิจ

56

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
0.08 2544-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
Banpu Singapore Pte.Ltd.
- วิทยาศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
กรรมการ
Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd.
กรรมการ
Banpu Power International Ltd.
กรรมการ
บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
ปจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บานปู อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
กรรมการ
บริษัท เอ็มอารด-ี อีซซี ี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ศิลามณี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด
2539-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด
2538-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด
- Master Degree in Engineering,
0.05 2545-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Mechanical, Lamar University,
2544-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-พัฒนาธุรกิจ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Texas, U.S.A.
กรรมการ
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล)
กรรมการ
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการ
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 22
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เอกสารแนบ 1

ชือ่ -สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

15) นายนิติกร ตันติธรรม
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการธุรกิจไฟฟา

48

16) นางสมฤดี ชัยมงคล
- ผูอํานวยการสายอาวุโสการเงิน

40

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-44

วุฒิทางการศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.A. (Economics), Ohio University,
U.S.A.
- Advanced Management Program,
(1998) Harvard University Graduate
School of Business Administration,
Boston, U.S.A.
- M.B.A., IN A NUTSHELL
The Coronet Consulting Group,
New York, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Program for Global Leadership,
Harvard University Graduate
School of Business Administration,
Boston, USA.
- General Management, Graduate
Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University

%
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน
ชวงเวลา
ตําแหนง
บริษัท
ในบริษัท
0.09 2544-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด
2543-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-ธุรกิจไฟฟา
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด
2543-2545 กรรมการ
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน)

0.04

2544-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน
ปจจุบัน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
Banpu Singapore Pte.Ltd.
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ศิลามณี จํากัด
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด
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2. รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัรวม

1. นายชีระ ภาณุพงศ
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
4. นายสมดี เจริญกุล
5. นายชนินท วองกุศลกิจ
6. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
7. นายมนัส ลีวีระพันธุ
8. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
9. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
10. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล
12. นายประจวบ ตรีนิกร
13. นายระวิ คอศิริ
14. นายชาญชัย ชีวะเกตุ
15. นายนิติกร ตันติธรรม
16. นางสมฤดี ชัยมงคล
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TECO

APBH

BP

รายชื่อ

บริษัทรวม

BMC
BPS
BPI
BMS
Ban-Sa
CMMC
EE
Jorong
NTMS
NTC
Centralink
PS
SLM
SLMM
UNEX
YBB
BPP
BPGP
BPCP
BPPI
BPV-I
BPRP
BLCP

บริษัทยอย

/

/

/

/
/

/
/
/

/
/

/

/

/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/
/

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยในกลุมเซ็นทรัลลิงค
รายชื่อ
นายสมยศ รุจิรวัฒน
นายสงเสริม วุฒิพิทยามงคล
นายจักรกริช อังศุธร
Mr. Fredi Chandra
Mr. Pascual J.S. Coniconde
Mr. Jusuf Muliadi
Mr. Lukmanul Hakim
Mr. Rudijianto Boentoro
Mr. Nelson Gylding Dorrel Borch
Mr. Sukaryo
Drs. Moersetio
Mr. Frans Wirawan
Mr. Sutoyo Sutejo

Centralink
/
/
/
/
/

หมายเหตุ :
• สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร
X
ประธานกรรมการบริษัท
V
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

ITM
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Indominco
/

Kitadin
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Trubaindo
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Barasentosa
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/
/
/
/
/
/

//
M
N

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูบริหาร
เจาหนาที่บริหาร
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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.)
EE
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (Edifice Engineering Co.,Ltd.)
Jorong
PT. Jorong Barutama Greston
NTMS
PT. Nusantara Thai Mining Services
NTC
PT. Nusantara Thai Coal
Centralink
PT. Centralink Wisesa International
PTTIM
PT. Indo Tambangraya Megah
Indominco
PT. Indominco Mandiri
Kitadin
PT. Kitadin
Trubaindo
PT. Trubaindo Coal Mining
Barasentosa
PT. Barasentosa Lestari
PS
บริษัท พรอมสิน จํากัด (Promsin Co.,Ltd.)
SLM
บริษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.)
SLMM
บริษัท ศิลามณีหนิ ออน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.)
UNEX
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด (Universal Exploration Co.,Ltd.)
YBB
Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd.
BPP
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (Banpu Power Ltd.)
BPGP
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด (Banpu Gas Power Ltd.)
BPCP
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.)
BPPI
บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด ((Banpu Power International Ltd.)
BPV-I
Banpu Power Vietnam I Ltd.
BPRP
บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด (Banpu Rayong Power Ltd.)
BLCP
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.)
TECO
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด (Tri Energy Co.,Ltd.)
APBH
Amata Power (Bien Hoa) Ltd.

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45
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3. รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ยอยทีม่ รี ายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวม
รายชื่อ
นายองอาจ เอือ้ อภิญญกุล
นายประจวบ ตรีนิกร
นายระวิ คอศิริ
นางสมฤดี ชัยมงคล
นายอมฤต สุวรรณเศวต
นายสมยศ รุจริ วัฒน
นายสงเสริม วุฒิพิทยามงคล
นายอภิมขุ ใตฟายงวิจิตร
นายดํารง ชันทอง
นายธงชัย มาเกิด
นายพงษศักดิ์ ทองอําไพ
นายนิพล อมรเทพรักษ
Mr. Goh Cher Shua
Mr, Fredi Chandra
Mr. Jusuf Muliadi
Mr. Lukmanul Hakim
Mr. Rudijanto Boentoro
Mr. Nelson Gylding Dorrel Borch
Mr. Frans Wirawan
Mr. Sutoyo Sutejo
Dr. H. Mirman
นายจักกริช อังศุธร

บริษทั บานปู จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1-45

บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด
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Banpu
Singapore
Pte.Ltd.
/
/
/
/
/

PT. Indominco
Mandiri

PT. Kitadin
Corporation

/

PT. Jorong
Barutama
Greston
/

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
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