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สวนที่ 1 : ขอมูลสรุป 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา 

ดานธุรกิจถานหิน บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายถานหินทั้งในประเทศไทยและในตลาดระหวางประเทศ โดยมีเหมืองผลิตถานหินใน
ประเทศไทย 3 เหมือง คือ เหมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  เหมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และเหมืองเชียงมวน จังหวัดพะเยา และในสาธารณ
รัฐอินโดนีเซีย 4 เหมือง  ไดแก เหมือง Jorong  ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยต้ังแตป พ.ศ. 2542  เหมือง Indominco เร่ิมทําการผลิตใน
เชิงพาณิชยต้ังแตป พ.ศ. 2540 และเหมือง Kitadin ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยต้ังแตป พ.ศ. 2527 และเหมือง Trubaindo ซึ่งอยู
ระหวางขั้นตอนการกอสรางและเตรียมการดําเนินการผลิต คาดวาจะเริ่มทําการผลิตประมาณปลายป พ.ศ. 2547 และอีก 2 แหลงซึ่งอยูใน
ระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ คือ แหลง Barasentosa และแหลง Mampun Pandan  ทั้งนี้ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 14.8 ลานตันตอป และมีปริมาณ Reserves และ Resources รวมทั้งสิ้น 166.7 
ลานตัน และ 139.0 ลานตัน ตามลําดับ นอกจากนี้ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co.,Ltd. 
(เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) ไดขยายการลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยเขาลงทุนในหุนสามัญของ Asian American Coal Inc. ในสัดสวนรอยละ 18.84 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด และใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน AACI เปนรอยละ 20.96 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด รวมเปน
เงิน 13.44 ลานเหรียญสหรัฐ อีกทั้งในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ โดย PT. Indo Tambangraya Megah (เปนบริษัทยอยที่
บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 95 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด)  ไดเขาลงทุนซื้อหุน PT. Bharinto Ekatama ซึ่งเปนผูรับอนุญาตในการผลิต
และจําหนายถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีซีย ในสัดสวนรอยละ 99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด รวมเปนมูลคาหุนทั้งส้ิน 12.50 ลาน
เหรียญสหรัฐ โดยมีปริมาณถานหินสํารองประมาณ 40 ลานตัน 
ดานธุรกิจไฟฟา บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว  (โดยถือผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด และ Synergy Power Co., 
Ltd. ในสัดสวนรอยละ 35 และ 15 ของทุนชําระแลว ตามลําดับ)  ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟาขนาด 
1,434 เมกะวัตต ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง โดยมีกําหนดเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยประมาณป พ.ศ. 2549 และในวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2546 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดบรรลุขอตกลงและลงนามในสัญญาใหความสนับสนุนทางการเงินกับกลุม
สถาบันการเงินท้ังในประเทศและตางประเทศรวม 17 แหง และไดเบิกเงินกูงวดแรกเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 
ขณะนี้บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดเร่ิมกอสรางโรงไฟฟาแลวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ไดขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร 
จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนจํานวนรอยละ 37.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ใหแกบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮล
ด้ิง จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้นบริษัทฯ 
ไมมีการถือหุนในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด อีกตอไป 

ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจเบื้องตนกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ CLP 
Power Projects (Thailand) Ltd. (CLP) เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ จะซ้ือหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCOMP) จาก กฟผ. และ
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะขายหุนทั้งหมดในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (RATCH) ใหแก กฟผ. และที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ได
อนุมัติใหบริษัทฯ ซื้อหุน EGCOMP จาก กฟผ. จํานวน 131,238,533 หุน ในราคาหุนละ 91.8415 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 12,053 
ลานบาท และอนุมัติใหบริษัทฯ และบริษัทยอยขายหุนทั้งหมดใน RATCH ใหแก กฟผ. รวมจํานวน 217,400,000 หุน ในราคาหุนละ 
43.8589 บาท เปนเงินประมาณ 9,535 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของสถานการณภายนอกซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ  อันมีผลทําใหการเขาทํารายการซื้อขายหุนท้ังสองดังกลาวเกิดความไมแนนอน บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติการเจรจาการ
ซื้อขายหุนในครั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 
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บริษัทฯ มีการลงทุนใน Amata Power (Bien Hoa) Ltd. ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยถือหุนรอยละ 30 ของทุนชําระแลว 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99) ไดขายหุน
ที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด จํานวน 1,500,000 หุน (คิดเปนรอยละ 30 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด) ใหแก 
Imerys Ceramics (Thailand) Limited เปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท หลังจากการขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท 
เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ทั้งทางตรงและทางออม 

ผลประกอบการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวมจํานวน 12,482 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,574 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ซึ่งเปนผลมาจากรายไดจากการจําหนายถานหินที่เพ่ิมขึ้น 
และมีกําไรสุทธิรวมจํานวน 2,046 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,212 ลานบาท มีสินทรัพยรวม 33,993 ลานบาท 
หนี้สินรวม 11,637 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 22,355 ลานบาท 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู และไมมีหลัก
ประกัน ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคา 1,500 ลานบาท อายุ 6 ป 11 เดือน และ 500 ลานบาท อายุ 5 ป 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 
4.80 ตอป และ 4.00 ตอป ตามลําดับ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูในระดับ “A”  

บริษัทฯ ไดจัดระบบภายในองคกรใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานการจัดการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได มีการส่ือสาร
กับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ เพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและนักลง
ทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม โดยใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวด
ลอมและความปลอดภัยจากการทํางาน ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยางเครงครัดตอเน่ือง และปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน  
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สวนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลัก : พลังงาน 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696 
Web Site : www.banpu.co.th 
 
 1.  ปจจัยความเสี่ยง 

1.1 ความเส่ียงทางการเงิน 
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุน รวมท้ังทรัพยสินและหนี้สินในตางประเทศ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดย
การสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศ
และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีการใชเครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีเงินกูสวนใหญเปนสกุลเงินบาทและมีการทําสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐกับ
ธนาคารใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีอยู ดังน้ันผลกระทบจากความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงมีคอนขางนอย 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ฐานะการเงินของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีตอเงินกูของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 
ไดทําการจัดสรรเงินกูทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่สอดคลองกับประเภทการลง
ทุนของกิจการ การติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในปจจุบันและในอนาคต และการใชเครื่องมือทางการเงินในการ
บริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางของเงินกูใหมี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่เหมาะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีสัดสวนอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่ประมาณรอยละ 76 และ 24 ตามลําดับ ทําใหบริษัทฯ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยน
แปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุก
สองเดือนเพื่อพิจารณาระดมความคิดในการปองกันหรือลดความเสี่ยงทางธุรกิจรวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 

1.2 ความเส่ียงในธุรกิจถานหิน 
(ก) ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาถานหิน  

จากความแปรผันของราคาและความตองการถานหิน      ซ่ึงเกิดจากกลไกของการซื้อขายท่ีขึ้นลงตามสภาวะของอุปสงค
อุปทาน (Demand & Supply) นับเปนปจจัยความเสี่ยงในการทําตลาด บริษัทฯ ไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการ
ขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น และไดรับความสําเร็จในระดับที่นาพอใจในชวงที่ผานมา การตกลงซื้อขายกระจายตลอดทั้งป 
โดยคํานึงถึงสภาวะตลาดที่เหมาะสม อีกท้ังยังจัดสรรประเภทของสัญญาระยะยาวและสัญญาระยะสั้นในสัดสวนที่เหมาะ
สม เพ่ือใหการวางแผนการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา  
มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเบี่ยงเบนในคุณภาพและปริมาณของถานหิน    รวมทั้งความเบี่ยงเบนของเวลาในการสงมอบ
สินคาใหกับลูกคา ซึ่งการสงมอบท่ีตรงเวลารวมทั้งไดคุณภาพและปริมาณตามที่ไดตกลงกันไวจะสรางความพึงพอใจใหลูก
คาและเกิดการไววางใจในการซื้อขายอยางตอเนื่อง  
บริษัทฯ ไดทุมเทกับการควบคุมข้ันตอนการผลิตและคุณภาพของถานหิน โดยพัฒนาเขาสูระบบมาตรฐาน ISO การควบ
คุมปริมาณสํารองถานหินที่พรอมสงมอบใหลูกคาในกรณีฉุกเฉินเพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดทันทวงทีและ
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเขาไปทําสัญญาผูกพันการซื้อขายระยะยาว ซึ่งมีการกําหนดการสงมอบลวง
หนา ทําใหสามารถวางแผนเตรียมการจัดสงและการผลิตไดแมนยํามากขึ้น  

1.3 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
จากการที่บริษัทฯ ไดลงทุนและดําเนินธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย     บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึง
ความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนอยู โดยมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิด ประกอบกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียอยูในชวงฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตองพ่ึงพาการลงทุนจากตางประเทศ  และในชวงเวลาที่ผานมาการบริหาร
งานของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศและความเชื่อม่ันของนักลงทุนตางประเทศดี
ขึ้นมาก 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน166.1 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนการ
คุมครองในสวนของเงินลงทุน เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
โดยครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีผลกระทบในทางลบตอเงินลง
ทุนของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตอไปได ทรัพยสินที่บริษัทฯ ไดจัดทํา
ความคุมครองความเสียหายประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้ 

1. PT. Centralink Wisesa International (บริษัทโฮลดิ้ง) 
2. PT. Indo Tambangraya Megah ( บริษัทโฮลดิ้ง)  
3. PT. Jorong Barutama Greston (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Jorong)  
4. PT. Trubaindo Coal Mining (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Trubaindo)  
5. PT. Kitadin (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Kitadin)  
6. PT. Indominco Mandiri (ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนาย - เหมือง Indominco) 

นอกจากน้ีบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดทําความคุมครองเพิ่มเติมใหสอดคลองกับการลงทุนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หากมีการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น 

1.4 ความเส่ียงจากผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการทําเหมืองถานหินแบบเหมืองเปด (0pen pit mine) ตองมีการเปดหนาดินเพื่อนําถานหินขึ้นมา กิจกรรมดังกลาว
กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานภูมิทัศน คุณภาพน้ํา อากาศ และเสียง ซ่ึงบริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอมดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวนโยบายขึ้นมาเพื่อใหทุกหนวยธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐ   
อินโดนีเซียรับไปดําเนินการจัดทําเปนแผนแมบททางดานสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง ใหอยูบนพ้ืนฐานของการดําเนิน
ธุรกิจที่สอดคลองครบถวนตอกฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการคืนสภาพสูตามธรรม
ชาติใหมากที่สุด ในธุรกิจเหมืองถานหินและธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา บริษัทฯ ใหมีแนวทางและงบประมาณการสงเสริม ปองกัน 
และแกไข ในประเด็นปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  
นอกจากนี้บริษัทฯไดกําหนดมาตรการและ การบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอื่นทางดานกายภาพ 
และชีวภาพ ดังนี้ 
- บริษัทฯ เลือกสรรองคกรหรือสถาบันอันมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของสาธารณชนและราชการเปนผูดําเนินการจัดทําแผนแมบท
ดานสิ่งแวดลอม และการฟนฟูสภาพเหมือง (Environmental Mitigation, Mine Rehabilitation Master Plan)   
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- กําหนดการติดตามวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Monitoring Program)อยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาโครงการ  
- ใหดําเนินการสืบหาสาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ (Environmental Investigation) 
ทุกครั้งที่ขอมูลมีแนวโนมผิดปกติ 

- มีการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม (Environmental Audit) เปนประจําทุกปทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกองคกรท่ี
เปนกลางและนาเชื่อ 

- การนําระบบจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน ทุกเหมืองในประเทศไทยและมีแผนงานที่จะ
นําไปใชในเหมืองตางประเทศดวย  

- การกําหนดตัวชี้วัดทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance Indicators) เพ่ือใชประเมินผลงานดานสิ่งแวดลอม
ของบริษัทฯ 

1.5 ความเส่ียงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน 
จากการประเมินวิเคราะหปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนเปนเปาหมายหลักท่ีองคกรตระหนักและให
ความสําคัญ  โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการรวมพัฒนาชุมชนในทองถิ่นและสรางชุมชนสัมพันธใหแข็งแกรง  สรางสัมพันธภาพที่ดี
ตอชุมชนทองถิ่นและราชการ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมที่อํานวยประโยชนใหชุมชนอยางสม่ําเสมอทั้งในประเทศไทยและในสา
ธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยยึดถือการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินเปนเกณฑกําหนดกิจกรรม  ดังนั้นกอนดําเนินกิจกรรมที่หวังผล
งานระยะยาวเชนนี้ การวางแผนงานที่ครอบคลุมถึงปญหาและใหสอดคลองกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตการดํารงอยูของชุมชนทองถิ่น  
บริษัทฯตองมีฐานขอมูลที่เหมาะสมถูกตองอยางเพียงพอ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไดวาจางใหสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในทองถ่ินเขาดําเนินการประเมินสภาพสังคมและชุมชนรอบเหมือง จัดทําคูมือการบริหารจัดการ (Community 
Development Manual) และแผนงานหลัก (Community Development Program) ที่จะพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ืองตลอดอายุ
โครงการ รวมทั้งมาตรการเสริมโดยการสํารวจทัศนคติของประชากรโดยรอบพื้นที่โครงการ (Community’s Attitudes Survey)  
เปนประจําในชวงเวลาที่เหมาะสม 
 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
บริษัท เหมืองบานปู จํากัด จดทะเบียนกอต้ังเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท โดยบุคคล
ตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพ่ือเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถานหินที่เหมืองบานปู (BP-1) 
อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)” 
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทย และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือทําการผลิตและ
จําหนายถานหินทั้งประเทศไทยและตลาดระหวางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ยังไดทําการขยาย
ธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดส้ินสุดลงเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจทาเรือและธุรกิจแร) และการลงทุน
ในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา  ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจ
ไฟฟา 
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สรุปการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบปที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน 

ธุรกิจถานหิน 
• ในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน PT. Indominco Mandiri ซึ่งจัดต้ังขึ้นและประกอบ

กิจการเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากเดิมรอยละ 65 เปนรอยละ 99.99 ในราคา 10.5 ลานเหรียญสหรัฐ โดย
ลงทุนผาน PT. Indo Tambangraya Megah 

• บริษัทฯ ไดทําการพัฒนาเหมือง Trubaindo ซึ่งเปนแหลงถานหินคุณภาพดีของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือ
เตรียมพรอมการผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชย โดยคาดวาจะสามารถทําการผลิตและจําหนายถานหินใหกับลูกคาได
ประมาณปลายป พ.ศ.2547 

• ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546 BP Overseas Development Co.,Ltd (เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 
ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) ไดลงทุนในหุนสามัญของ Asian American Coal Inc. (AACI) ในสัดสวนรอยละ 18.84 
ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน AACI เปน
รอยละ 20.96 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด รวมเปนเงิน 13.44 ลานเหรียญสหรัฐ  

• ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 PT. Indo Tambangraya Megah (เปนบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 95 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด)  ไดเขาลงทุนซื้อหุน PT. Bharinto Ekatama จากกลุมผูถือหุนเปนจํานวน 16,830 หุน คิดเปนรอยละ 
99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด รวมเปนมูลคาหุนทั้งสิ้น 12.50 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการชําระราคาและรับโอนหุนกัน
เรียบรอยแลว  

ธุรกิจไฟฟา 
• ตามที่บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด โดยผานบริษัท บานปู 

โคล เพาเวอร จํากัด และ Synergy Power Co.,Ltd.) ไดลงนามในสัญญาทางการเงิน ซ่ึงกําหนดขอตกลงเบื้องตนในการกู
เงินมูลคาประมาณ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาใชในการกอสราง
โรงไฟฟาบีแอลซีพี ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 แลวนั้น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดจัดสงเอกสารตางๆ ตาม
ขอกําหนดของสัญญาทางการเงิน และไดเบิกรับเงินกูงวดแรกจากกลุมสถาบันการเงินรวม 17 แหง เปนที่เรียบรอยแลวเม่ือ
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 

• บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ไดขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุน
จํานวนรอยละ 37.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ใหแก บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง 
จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลวใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  

• ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจเบ้ืองตนกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และ CLP Power Projects (Thailand) Ltd. (CLP) เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ จะซ้ือหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด 
(มหาชน) (EGCOMP) จาก กฟผ. และบริษัทฯ และบริษัทยอยจะขายหุนทั้งหมดในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) (RATCH) ใหแก กฟผ. และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ซ้ือหุน EGCOMP จาก กฟผ. 
จํานวน 131,238,533 หุน ในราคาหุนละ 91.8415 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 12,053 ลานบาท และอนุมัติใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยขายหุนทั้งหมดใน RATCH ใหแก กฟผ. รวมจํานวน 217,400,000 หุน ในราคาหุนละ 43.8589 บาท เปน
เงินประมาณ 9,535 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภายนอกซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ  อันมีผลทําใหการเขาทํารายการซื้อขายหุนท้ังสองดังกลาวเกิดความไมแนนอน บริษัทฯ จึงตัดสินใจ
ยุติการเจรจาการซื้อขายหุนในครั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 
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อื่นๆ 
• ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนวันกําหนดใชสิทธิ (Banpu-W2) มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant) มาใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ เปนจํานวนทั้งสิ้น 48,253,610 หนวย คิดเปนรอยละ 46.05 (เปนหุนสามัญจํานวน 52,903,216 
หุน) บริษัทฯ ไดรับเงินในครั้งนี้จํานวน 1,635 ลานบาท (ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 1 หนวย มีสิทธิในการซ้ือหุนสามัญได 
1.05491 หุน ในราคาหุนละ 32.116 บาท) 

• ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และ
ทยอยชําระคืนเงินตน ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคา 3,000 ลานบาท อายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.95 ตอป โดย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูอยูในระดับ “A”  

• ในวันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพใน PT. Indominco Mandiri ทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ย
เปนเงิน 1,578 ลานบาท 

• ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2546 นายประจวบ ตรีนิกร ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ แตยังคงดํารงตําแหนง
เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตามเดิม และในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี
มติแตงต้ัง ดร. กอปร กฤตยากีรณ เปนกรรมการของบริษัทฯ (แทนกรรมการที่ลาออกดังกลาว) 

• ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลประจําป พ.ศ. 2546 จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ใหแกผูถือหุนจํานวน 264,622,487 หุน ในอัตราหุนละ 
1.10 บาท รวมเปนเงิน 291,084,735.70 บาท โดยจายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งหมด 

• ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาล จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ใหแกผูถือหุนจํานวน 267,765,795 หุน ในอัตราหุนละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน 
401,648,692.50 บาท โดยจํานวน 160,659,477.00 บาท หรือเทากับหุนละ 0.60 บาท จายจากกําไรสวนที่ไดรับการสง
เสริมการลงทุน และอีกจํานวน 240,989,215.50 บาท หรือเทากับหุนละ 0.90 บาท จายจากกําไรสวนที่ไมไดรับการสง
เสริมการลงทุน 

• ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และ
ทยอยชําระคืนเงินตน ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคา 2,000 ลานบาท อายุ 7 ป  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.65 ตอป โดย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูในระดับ “A” 

• ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือเสนอ
ขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งกระทําตอเนื่องเปนโครงการ มีระยะเวลา 5 ป (ESOP) เพ่ือ
เปนแรงจูงใจในการสรางผลงานใหบริษัทฯ มีกําไรดี และการเจริญเติบโตไปขางหนาอยางตอเนื่อง โครงการดังกลาวได
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทุกประการ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(ESOP) มาใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 5,165,478 หนวย (หุนสามัญจํานวน 11,275,635 หุน) ดังนั้นคงเหลือใบ
สําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมไดใชสิทธิจํานวน 73,746 หนวย ซ่ึงไดหมดอายุการใชสิทธิไปแลว 

• ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 
99.99) ไดขายหุนที่ถืออยูทั้งหมดในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด จํานวน 1,500,000 หุน (คิดเปนรอยละ 30 ของหุนที่ออก
จําหนายแลวทั้งหมด) ใหแก Imerys Ceramics (Thailand) Limited เปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท หลังจากการขายหุนครั้ง
นี้ บริษัทฯ ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ทั้งทางตรงและทางออม 

• ในวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
และไมมีหลักประกัน ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคา 1,500 ลานบาท อายุ 6 ป 11 เดือน และ 500 ลานบาท อายุ 5 ป 1 เดือน 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.80 ตอป และ 4.00 ตอป ตามลําดับ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของหุนกูในระดับ “A” 
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หมายเหตุ: * โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถือหุนที่มีนัยสําคัญ (รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 5.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) 

 ** บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด โดยการขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และบริษัทฯ ไดรับเงินจากการ
ขายหุนดังกลาวเปนเงินจํานวน 2,100 ลานบาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และบริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และ
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด อีกตอไป 

 *** ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99) ไดขายหุนที่ถืออยูทั้งหมด
ในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด จํานวน 1,500,000 หุน (คิดเปนรอยละ 30 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด) ใหแก Imerys Ceramics (Thailand)
Limited เปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท หลังจากการขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ทั้งทางตรงและทางออม 

 ****  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการลงทุนใน AACI จาก รอยละ 18.84 เปนรอยละ 20.96 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม 
ปจจุบันบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลักท่ีสําคัญ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน 
(Coal Business) และธุรกิจการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา (Power Business) 
ตารางสรุปการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน 
 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BP) 
 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (BMC) 
 บริษัท ศิลามณี จํากัด (SLM) 
 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด (SLMM) 
 บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (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) 
 BP Overseas Development Co.,Ltd. (BPOD) 
 บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Sa) 
 บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (CMMC) 
 บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (EE) 

2. การลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา 
 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (BPP) 
 บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (BPCP) 
 Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. (BPV-I) 
 Banpu Power International Ltd. (BPPI) 
 Synergy Power Co.,Ltd. (SPC) 
 บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด (BPRP) 
 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) 
 Amata Power (Bien Hoa) Ltd. (APBH) 

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

หมายเหตุ: * บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด โดยการขายหุนสามัญท้ังหมดในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด โดยบริษัทฯ 
ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาวเปนเงินจํานวน 2,100 ลานบาท ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และบริษัทฯ ไมมีการถือหุนใน
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด อีกตอไป 

• นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ต้ังอยูใน
ประเทศไทยจะดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สวนบริษัทที่ต้ังอยูในตางประเทศจะดําเนินการ
ผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยกําหนด
ราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป 
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2.3 โครงสรางรายไดในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
• บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ % พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 
 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 

รายไดจากการขาย:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 773 74.47 1,240 84.70 1,035 48.59 
2. ถานหินนําเขา BP 100 218 21.00 179 12.24 430 20.18 
3. รับจางขุดขนดินและถานหิน BP 100 - - - - 621 29.20 
4. รายไดอ่ืน BP 100 47 4.53 45 3.06 43 2.03 

รวมรายไดจากการขาย   1,038 100.00 1,464 100.00 2,129 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   574  452  144  

รวมรายได   1,612  1,916  2,273  

• บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หนวย : ลานบาท 
ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ %  พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 

 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 487 3.90 1,016 9.31 1,035 19.12 
 SLMM 100 - - 232 2.13 145 2.68 
 BPI 100 317 2.54 159 1.46 - - 
 BMC 100 33 0.26 - - - - 
 CMMC 94,48 19 0.15 69 0.63 53 0.97 
2. ถานหินนําเขา BP 100 209 1.67 173 1.58 184 3.39 
 BMC 100 61 0.49 675 6.19 944 17.42 
 BPS 100 377 3.02 530 4.85 289 5.33 
 BPI 100 1,220 9.77 489 4.48 - - 
 SLMM 100 - - 100 0.92 266 4.91 
3. รับจางขุดขนดินและถานหิน BP 100 - - - - 621 11.48 
4. รายไดอ่ืน   67 0.54 212 1.95 535 9.88 
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ   2,790 22.35 3,655 33.50 4,072 75.18 
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:         
1. ถานหินขายระหวางประเทศ Indominco 100 6,619 53.03 4,234 38.81 - - 
 Kitadin 100 1,941 15.55 1,709 15.67 - - 
 BPS 100 - - - - 325 6.01 
 BMS 100 - - 210 1.93 - - 
 Jorong 95 1,048 8.40 1,022 9.37 929 17.16 
2. แรอุตสาหกรรม   84 0.67 79 0.72 89 1.65 
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ   9,692 77.65 7,254 66.50 1,343 24.82 

รวมรายไดจากการขาย   12,482 100.00 10,909 100.00 5,415 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   574  452  144  

รวมรายได   13,056  11,361  5,559  
หมายเหตุ :  1. รายไดอ่ืน ประกอบดวย - การรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดําเนินการโดยบริษัท บานปู จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งสัญญาไดส้ินสุดลงเมื่อวันท่ี 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 (บริษัทฯ ไดขายหุนท้ังหมดที่เหลืออยูรอยละ 30 ใหแก Imerys 
Ceramics (Thailand) Ltd. ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547) 

   -  การใหบริการทาเรือ ดําเนินการโดย บริษัท บานปู เทอรมินัล จํากัด บริษัทฯ ไดขายหุนท้ังหมดของบริษัท บานปู 
เทอรมินัล จํากัด ใหแกบริษัท นามยืนยงชิปปง จํากัด 

   - บริการอื่นๆ 
 2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย เน่ืองจากมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 50 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Target Achievement) 
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยมุงเนนการขยายตลาดถานหินทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งเนนการลงทุนใน
โครงการตางๆ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อสงเสริมและเก้ือหนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
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3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business) 

1.1 ถานหิน  (Coal) 
 ถานหินเปนเช้ือเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมต้ังแตสีนํ้าตาลถึงดําสนิท การนําถานหินมาใชงานจะเริ่มจากการสํารวจหา

เหมืองถานหินที่มีศักยภาพ การทําเหมืองถานหินและการผลิต จะคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพและนําถานหินที่ไดมา
บดใหมีขนาดตรงตามที่ลูกคาตองการ กองสต็อกไวท่ีเหมืองเพ่ือรอสงมอบใหลูกคาตอไป 
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองผลิตถานหินในประเทศไทยอยู 3 เหมือง คือ เหมืองลําพูน (BP-1) จังหวัดลําพูน เหมือง
ลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และเหมืองเชียงมวน (CMMC) จังหวัดพะเยา มีกําลังการผลิตรวม 2.8 ลานตันตอป 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูผลิตถานหินเปนอันดับสอง
ของประเทศ โดยมีสัดสวนการถือหุนอยูรอยละ 10.07 ของทุนชําระแลว การลงทุนดังกลาวเปนการเสริมสรางศักย
ภาพใหแกบริษัทฯ ทั้งในดานการตลาดและการผลิตในภูมิภาคเอเชีย 
สําหรับแหลงถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 12 ลานตันตอป ประกอบดวย 
1) แหลง Jorong ดําเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston (Jorong) ต้ังอยูบริเวณจังหวัดกาลิมันตันใต 

(South Kalimantan Province) มีพ้ืนที่ประทานบัตรเร่ิมตน 984.18 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการ
ตัดพ้ืนที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือพ้ืนที่ที่จะทําการผลิต 221 ตารางกิโลเมตร มีอายุ
ประทานบัตร (Production License) 30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2572) ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป 

2) แหลง Indominco ดําเนินการโดย PT. Indominco Mandiri ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99  มีพ้ืนที่ประทาน
บัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang, East 
Kalimantan Province) มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570) เร่ิมทําการผลิตในเชิงพาณิชยเม่ือ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 6 ลานตันตอป 

3) แหลง Kitadin ดําเนินการโดย PT. Kitadin ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99 มีพ้ืนที่ประทานบัตรทั้งหมด 
53.11 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในอําเภอบอนตัง และอําเภอกูไต จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang and 
Kutai, East Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ป (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2553) ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลาน
ตันตอป 

4) แหลง Trubaindo ดําเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 90 มีพ้ืนที่ประทาน
บัตรทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยูในอําเภอกูไต จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก Trubaindo ลงนามใน
สัญญาการทําเหมืองเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการกอสรางและเตรียมการ
ดําเนินการผลิต (Construction Stage) คาดวาจะเริ่มทําการผลิตถานหินจากแหลง Trubaindo ไดประมาณ
ปลายป พ.ศ. 2547 โดยมีอายุประทานบัตรเปนเวลา 30 ปนับจากปแรกท่ีเร่ิมผลิต 

5) แหลง Barasentosa ดําเนินการโดย PT. Barasentosa Lestari บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 86 มีพ้ืนที่ประทาน
บัตรทั้งหมด 240 ตารางกิโลเมตร   ต้ังอยูในอําเภอมูสีบานยูอาชิน และอําเภอมูสีราวัส  จังหวัดสุมาตราใต 
(South Sumatra Province) Barasentosa ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 
ปจจุบันยังอยูในระหวางขั้นตอนการสํารวจ (Exploration Stage) 

6) แหลง Mampun Pandan ดําเนินการโดย PT. Nusantara Thai Coal (NTC) เปนเหมืองถานหินที่บริษัทฯ ไดเซ็น
สัญญาการทําเหมืองกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 เหมืองถานหินต้ังอยูที่
จังหวัดจัมบิ (Jambi Province) เกาะสุมาตรา ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิง
พาณิชยของโครงการ (Feasibility Study Stage) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจํานวน Reserves และ Resources ดังนี้ 
ปริมาณเชิงพาณิชย (ลานตัน) 

แหลงถานหิน ท่ีต้ัง Proven 
Reserve 

Probable 
Reserve 

รวมปริมาณ 
Reserves 

Measured 
Resource 

Indicated 
Resource 

รวมปริมาณ 
Resources 

Jorong Tanah Laut, South Kalimantan  33.6 - 33.6 7.6 - 7.6 
Indominco Bontang, East Kalimantan  28.9 11.1 40.0 - - - 
Kitadin Bontang and Kutai, East Kalimantan 19.7 9.8 29.5 0.1 71.6 71.7 
Trubaindo Kutai, East Kalimantan  - 51.6 51.6 11.1 9.8 20.9 
Manpun Pandan Jambi, South Sumatra  - - - 14.1 - 14.1 
LP-2 อําเภอแมทะ-สบปราบ ลําปาง 10.0 - 10.0 - - - 
CMMC อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 2.0 - 2.0 - - - 
Barasentosa Musiban-uarsin & Musirawas, South Sumatra - - - 24.7 - 24.7 

 รวม 94.2 72.5 166.7 57.6 81.4 139.0 
หมายเหตุ: ปริมาณ Reserves และ Resources ไดมีการประเมินโดย SRK Consulting ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริการดานเทคนิคแกธุรกิจเหมืองแร 
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.  
 
• การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

BP Overseas Development Co.,Ltd. เปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นเพื่อลงทุนในตางประเทศ โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของหุนท่ี
จําหนายแลวทั้งหมด ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของ Asian American Coal Inc. (AACI) ในสัดสวนรอยละ 18.84 ของหุนที่ออกและ
จําหนายแลวทั้งหมด และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดเพ่ิมสัดสวนการลงทุนใน AACI เปนรอยละ 20.96 ของหุนที่ออก
และจําหนายแลวทั้งหมด รวมเปนเงิน 13.44 ลานเหรียญสหรัฐ 

 AACI เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินและดําเนินโครงการผลิตกาซมีเธนจากเหมืองถานหินใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AACI ไดจัดต้ัง Shanxi Asian American-Daning Energy Co.,Ltd. (SAADEC) โดยรวมทุนกับผูผลิต
และดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน และผูดําเนินธุรกิจการขนสงทางรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AACI ถือหุนอยูรอยละ 56 
ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดใน SAADEC  

 SAADEC ไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป เพ่ือทําการพัฒนาเหมืองถานหินใตดินและผลิตถานหินเพื่อจําหนาย เหมืองถานหินดัง
กลาวตั้งอยูในมณฑลชานสี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีถานหินประเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณซัลเฟอรตํ่าและคาความรอนสูง โดย
มีปริมาณสํารองที่สํารวจไดแบงเปน Proven Reserves จํานวนประมาณ 24 ลานเมตริกตัน Probable Reserves จํานวนประมาณ 
55 ลานเมตริกตัน และ Indicated Resources จํานวนประมาณ 67 ลานเมตริกตัน SAADEC สามารถผลิตถานหินออกจําหนายและ
เตรียมพรอมสําหรับการนําเทคโนโลยี Longwall Mechanized ซึ่งเปนเทคโนโลยีการผลิตถานหินใตดินที่ทันสมัย ใชอยูในเหมืองถาน
หินใตดินขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปนที่ยอมรับวามีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงมาใชในการผลิต ซึ่งจะทําให
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดสูงข้ึนถึง 4 ลานเมตริกตันตอป โดยคาดวาจะเริ่มผลิตถานหินในเชิงพาณิชยไดภายในป พ.ศ. 2548 
การดําเนินการกอสรางของเหมือง Daning ซึ่งเปนการรวมทุนระหวาง AACI กับกลุมผูลงทุนจีนไดเปนไปตามแผนที่กําหนด โดยคาด
วาจะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2548 ขณะเดียวกันไดมีการศึกษาความเปนไปไดเชิงพาณิชยที่จะนํากาซ
ซึ่งมีอยูทั่วไปในแหลงถานหินใตดินในบริเวณเหมือง Daning ไปจําหนายเปนเช้ือเพลิงในพ้ืนที่ใกลเคียง แผนดังกลาวนอกจากจะให
ผลตอบแทนตอการลงทุนแลว ยังเปนการเพิ่มความปลอดภัยในระหวางการดําเนินการผลิตดวย 
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1.2 แรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. จัดต้ังเมื่อป พ.ศ. 2540 เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท บานปู 
จํากัด (มหาชน) กับ Yen Bai Minerals Co.,Ltd. ซึ่งเปนบริษัทภายใตการบริหารงานของจังหวัด Yen Bai อยูทาง
ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 66.66 ดําเนินกิจการทําเหมืองเพื่อผลิต
และจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนตทั้งชนิดบดหยาบและชนิดบดละเอียดมาก เหมาะสําหรับใชเปนวัสดุแตงเติมใน
อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ พลาสติก สี ยาง ชอลก และยาสีฟน เปนตน  

แผนที่แสดงเหมืองถานหินและโรงไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business) 

2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดรับเลือกตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power 
Producer-IPP) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 1 ระยะที่ 2 ใหเปนผูดําเนินการโครงการโรงไฟฟาพลัง
ความรอนขนาด 1,434 เมกะวัตต  ซึ่งใชถานหินบิทูมินัสเปนเช้ือเพลิง โดยจะทําการกอสรางโรงงานที่นิคมอุตสาห
กรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement-PPA) 
เปนที่เรียบรอยแลว ต้ังแตวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 อายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เปดเดินเครื่องในเชิง
พาณิชย โดยคาดวาหนวยการผลิตที่ 1 และหนวยการผลิตที่ 2 จะสามารถดําเนินการผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชยไดภาย
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ ทั้งนี้ไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจะจําหนายใหแก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดลงนามในสัญญาทางการเงิน ซึ่งกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนในการกูเงินมูลคา
ประมาณ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาใชในการกอสรางโรง
ไฟฟาบีแอลซีพี ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 แลวนั้น บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดจัดสงเอกสารตางๆ ตาม
ขอกําหนดของสัญญาทางการเงิน และไดเบิกรับเงินกูงวดแรกจากกลุมสถาบันการเงินรวม 17 แหง เปนที่เรียบรอย
แลวเมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2546 และขณะนี้บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด   ไดเร่ิมกอสรางโรงไฟฟาแลวใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  
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ปจจุบันสัดสวนการถือหุนในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด เปนดังนี้ 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดย บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด ถือหุนรอยละ 35 ของทุนชําระแลว 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดย Synergy Power Co.,Ltd. ถือหุนรอยละ 15 ของทุนชําระแลว 
CLP Power (BLCP) Limited ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว 

2.2 บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด (APBH)  
 เปนบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใตกฎหมายการลงทุนตางประเทศ โดยไดรับอนุญาต

จากกระทรวงวางแผนและการลงทุนเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ใหดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟากําลังการผลิตสูงสุด 
120 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 49 ป โรงไฟฟาดังกลาว ต้ังอยูที่ Long Binh Modern Industrial Park, Dong Nai 
Province สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการพัฒนาโครงการขั้นที่ 1 จํานวนรวม 
20 เมกะวัตต โดยใชน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องที่ 1.1 ขนาด 6.3 เมกะวัตต และเครื่องกําเนิด
ไฟฟาเครื่องที่ 1.2 ขนาด 6.3 เมกะวัตต ไดรับการติดต้ังและทําการผลิตในเชิงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 
และเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ตามลําดับ โดยทําการจายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (Electricity of Vietnam-EVN) และลูกคาอุตสาหกรรมใน Long Binh Industrial Park  

 ปจจุบันสัดสวนการถือหุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด เปนดังน้ี 
 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 

• การขายเงินลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด (TECO) 
บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ไดขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนจํานวนรอย
ละ 37.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ใหแกบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) โดย
บริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
ดังนั้นบริษัทฯ ไมมีการถือหุนในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และบริษัท ไตร เอนเนอจ้ี จํากัด อีกตอไป 

• การลงนามในบันทึกความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการจะซื้อหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และการจะขายหุน
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  
ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจเบื้องตนกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ 
CLP Power Projects (Thailand) Ltd. (CLP) เกี่ยวกับกรณีท่ีบริษัทฯ จะซ้ือหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) (EGCOMP) จาก 
กฟผ. และบริษัทฯ และบริษัทยอยจะขายหุนทั้งหมดในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (RATCH) ใหแก กฟผ. และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547  และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2547 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ซ้ือหุน EGCOMP จาก กฟผ. จํานวน 131,238,533 หุน ในราคาหุนละ 91.8415 บาท เปนจํานวนเงิน
ประมาณ 12,053 ลานบาท และอนุมัติใหบริษัทฯ และบริษัทยอยขายหุนทั้งหมดใน RATCH ใหแก กฟผ. รวมจํานวน 217,400,000 
หุน ในราคาหุนละ 43.8589 บาท เปนเงินประมาณ 9,535 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงของสถานการณภาย
นอกซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ  อันมีผลทําใหการเขาทํารายการซื้อขายหุนทั้งสองดังกลาวเกิดความไมแนนอน บริษัทฯ 
จึงตัดสินใจยุติการเจรจาการซื้อขายหุนในครั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 
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• สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

โครงการ ประทานบัตร 
เลขท่ี อําเภอ จังหวัด เน้ือท่ี 

ไร-งาน-ตรม. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

BP-1 18136/12913 ล้ี ลําพูน 191-0-36 07/10/48 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 18137/12914 ล้ี ลําพูน 205-2-15 02/10/48 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 25834/14374 ล้ี ลําพูน 234-0-76 28/03/49 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 25835/14375 ล้ี ลําพูน 130-0-51 28/03/47 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 25847/14584 ล้ี ลําพูน 135-3-26 31/05/45 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ขอถอนคําขอตออายุ 
BP-1 25848/14656 ล้ี ลําพูน 99-3-22 28/12/52 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 25849/14623 ล้ี ลําพูน 149-2-51 25/06/52 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 25850/14624 ล้ี ลําพูน 118-3-62 25/06/49 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-1 25919/15422 ล้ี ลําพูน 82-1-83 12/10/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
BP-2 22974/13993 ล้ี ลําพูน 174-3-97 01/03/55 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  
BP-2 22975/14123 ล้ี ลําพูน 299-3-97 11/05/56 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  
BP-2 22977/14014 ล้ี ลําพูน 269-3-85 08/09/55 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  
BP-2 22995/14040 ล้ี ลําพูน 199-2-72 08/09/55 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  
BP-2 22996/14166 ล้ี ลําพูน 143-2-60 17/01/51 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  
BP-3 22994/14029 ล้ี ลําพูน 168-3-31 16/08/54 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  
BP-3 25824/14408 ล้ี ลําพูน 300-0-0 27/06/52 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 
BP-3 25827/14409 ล้ี ลําพูน 299-2-57 27/06/52 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 
BP-3 25829/14410 ล้ี ลําพูน 295-1-70 27/06/52 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 

DONFAI 27564/14974 แมทะ ลําปาง 181-2-10 16/11/63 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 
GRANITE-
SILAMANI 

25631/14050 บานตาก ตาก 23-0-93 06/10/55 บริษัท ศิลามณี จํากัด  

GRANITE-
SILAMANI 

25640/14295 เมือง ตาก 14-2-95 01/03/58 บริษัท ศิลามณี จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 

GRANITE-
SILAMANI 

28168/14958 บานตาก ตาก 255-1-09 05/10/60 บริษัท ศิลามณี จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 

GRANITE-
TAK 

28177/14886 เมือง ลําปาง 52-2-96 11/12/57 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) แจงหยุดการทําเหมือง 

LP-2 24303/13989 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 87-3-21 02/03/47 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 24310/13957 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 56-1-83 10/12/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 24339/14109 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 192-2-60 06/04/56 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 24414/14475 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 200-3-74 22/12/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27419/14659 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 84-0-91 23/06/46 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เวนคืนประทานบัตร 
LP-2 27420/14660 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 263-1-02 23/06/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27421/14661 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 281-1-60 23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27422/14662 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 233-3-09 23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27423/14663 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 237-2-28 23/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27424/14664 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 123-1-08 23/06/50 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27436/14665 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 209-3-07 23/06/58 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-2 27437/14666 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 103-1-54 23/06/46 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เวนคืนประทานบัตร 
LP-2 27501/15020 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 297-3-80 30/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
LP-3 24323/14070 แมทะ ลําปาง 71-2-14 01/12/46 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เวนคืนประทานบัตร 
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โครงการ ประทานบัตร 
เลขท่ี อําเภอ จังหวัด เน้ือท่ี 

ไร-งาน-ตรม. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

SILAMANI-
MARBLE 

20115/13374 แมพริก ลําปาง 65-2-40 10/03/51 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด  

SILAMANI-
MARBLE 

20165/13661 แมพริก ลําปาง 112-3-52 09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด  

SILAMANI-
MARBLE 

20168/14028 แมพริก ลําปาง 20-0-00 16/08/41 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด อยูระหวางการตออายุ 

SILAMANI-
MARBLE 

20172/13664 แมพริก ลําปาง 130-2-21 09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 

SILAMANI-
MARBLE 

20173/13665 แมพริก ลําปาง 101-0-05 09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 

SILAMANI-
MARBLE 

20856/14061 บานตาก ตาก 28-3-48 31/10/55 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด แจงหยุดการทําเหมือง 

Indonesia-
Kalimantan 

004/PK/PTBA-
JBG/1994 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

 - 22,061 
   Hectares 

9/12/72 PT. Jorong Barutama Greston 
(Jorong) 

Production,    
Construction 
exploration stage of 
permit status 

Mampun 
Pandan 

487.K/20.01/ 
DJP/2000 

Solok, 
Sawahlunto 

and Sijunjung/ 
Bungotebo 

South Sumatra 
 

 - 13,650  
   Hectares 

08/01/46 
 
 

 

PT. Nusantara Thai Coal  
(NTC) 

Exploration stage and 
extending  period  

Indominco 14PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

 - 25,121  
   Hectares 

2571 PT. Indominco Mandiri Production, 
Exploration stage  

Kitadin 96P00174 Embalut, Kutai 
Kartanegara 

East 
Kalimantan 

 - 2,973.3  
   Hectares 

16/08/46 PT. Kitadin Corporation Production, 
Exploration stage and 
extending  period 

Trubaindo 96PB0160 Kutai Barat East 
Kalimantan 

 - 23,660  
   Hectares 

25/09/46 PT. Trubaindo Coal Mining Exploration stage, 
COD 2004 and 
extending  period 

Barasentosa 96PB0159 Musi Rawas & 
Musi Banyuasin 

South Sumatra  - 44,180   
   Hectares 

29/07/46 PT. Barasentosa Lestari Exploration stage and 
extending  period 

 
หมายเหตุ:  ประทานบัตรท่ีแจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรท่ีบริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เน่ืองจากปจจุบันไมมีความคุมคาทางเศรษฐกิจในการ

ดําเนินการ ซึ่งหากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใตประทานบัตรเดิมไดทันที หากประทานบัตร
ดังกลาวยังไมหมดอายุ 

 ประทานบัตรท่ีอยูระหวางการตออายุ  โดยระเบียบเรื่องของการตออายุประทานบัตรของกรมทรัพยากรธรณี เจาของประทานบัตรจะตองทําเรื่อง
แจงกอนหมดอายุ 6 เดือน และกรมทรัพยากรธรณีจะพิจารณาทําการตออายุใหประมาณ 10 ป โดยจะพิจารณาจากปริมาณแรสํารองในเหมือง
น้ัน 
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รายงานสรุปการสงเสริมการลงทุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัท 

เหมืองเชียงมวน จํากัด 
รายการ BP-1/1 BP-1/2 LP-2 

(ระบบสายพาน)1 
CMMC 

เลขที่บัตรสงเสริม 8023/2536 1117/2537 1749/2540 1341/2539 
ลงวันที่ 23 ส.ค. 2536 22 ก.พ. 2537 4 ธ.ค. 2540 13 พ.ค. 2539 
อนุมัติเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2536 8 ธ.ค. 2536 27 ต.ค. 2540 13 มี.ค. 2539 
สถานที่ประกอบการ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท) 180.00 87.00 830.68 190.00 
กําลังการผลิต (ตัน/ป)     
  - ชนิดรอน    800,000 
  - ชนิดลาง     
  - ชนิดรอนและลาง 1,000,000 500,000 3,000,000  
  - ดินขาวและบอลเคลย บอลเคลย 

200,000 
 500,000  

สิ้นสุดวันนําเขาเครื่องจักร 30 พ.ย. 2538 22 ก.พ. 2539 22 มิ.ย. 2546 13 พ.ค. 2541 
วันเปดดําเนินการ     
  - บางสวน 22 ก.ย. 2536  17 มิ.ย. 2541  
  - เต็มโครงการ 31 มี.ค. 2539 6 มี.ค. 2538  7 มิ.ย. 2539 
ยกเวนภาษีเงินได 100%  8 ป 8 ป 8 ป 8 ป 
วันหมดอายุยกเวนภาษีเงินได 21 ก.ย. 2544 21 ส.ค. 2546 16 มิ.ย. 2549 6 มิ.ย. 2547 
ลดหยอนภาษีเงินได 50% 5 ป 5 ป 5 ป 5 ป 
วันหมดอายุยกเวนภาษีเงินได 20 ก.ย. 2549 21 ส.ค. 2552 16 มิ.ย. 2554 6 มิ.ย. 2552 
บัตรสงเสริมฉบับแกไข     

#2 5215/2536 
21 ต.ค. 2536 

 4376/2541 
19 ก.พ. 2541 

 

#3 4094/2538 
20 ม.ค. 2538 

 5734/2542 
20 ต.ค. 2542 

 

#4 4657/2538 
26 มิ.ย. 2538 

 5150/2543 
22 มิ.ย. 2543 

 

#5   6147/2545 
11 ก.ย. 2545 

 

#6   6003/2546 
17 ก.ค. 2546 

 

หมายเหตุ:    1   โครงการ LP-2 ไดรับอนุมัติใหเพิ่มกําลังการผลิตจากเดิม 1,500,000 ตัน เปน 3,000,000 ตัน 
  โครงการ LP-2 อยูระหวางการขอขยายเวลาการนําเขาเครื่องจักรออกไปถึงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
(ก) ภาวะอุตสาหกรรม 

 การคาถานหินประเภท Steam Coal ในตลาดโลก (ที่มา: Barlow Jonker, October 2003) 
ภาพโดยรวมของป พ.ศ. 2546 ตลาดโลกมีปริมาณการนําเขา
ถานหินประเภท Steam Coal ที่เปน Seaborne trade เทากับ 
416 ลานตัน1 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24 ลานตัน หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรา
รอยละ 6 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2545 โดยรอยละ 59 ของ
ปริมาณการนําเขาทั้งหมดเปนอุปสงคที่มาจากตลาดเอเชีย 
รอยละ 28 เปนอุปสงคจากตลาดในทวีปยุโรป และท่ีเหลือรอย
ละ 7 และ 6 เปนอุปสงคจากประเทศในแถบทวีปอเมริกา และ
ตะวันออกกลาง ตามลําดับ ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี
ใต และประเทศไตหวัน ยังคงเปนประเทศผูนําเขาหลักของ
ตลาดเอเชียมีปริมาณนําเขารวม 195 ลานตัน เทากับรอยละ 
79  ของอุปสงคทั้งหมดในตลาดเอเชีย  อัตราการขยายตัวของ
สามประเทศดังกลาวคอนขางดี อยูในอัตรารอยละ 4.3 และดี
กวาปกอนๆ ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ  ในสวน
ของตลาดทางดานทวีปยุโรปนั้น ปริมาณการนําเขามีการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นคอนขางดีเชนกัน มียอดการนําเขารวมเทากับ 117 
ลานตัน คิดเปนอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 7.3 ซึ่งเปนผล
มาจากการที่อุปทานภายในมีปริมาณลดลง ประกอบกับการสง
ออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นไมมากในป
ที่ผานมา กอรปกับตลาดการนําเขาโดยรวมในป พ.ศ. 2546 
ขยายตัวคอนขางดี สงผลใหราคาถานหินในตลาดมีการปรับตัว
สูงขึ้นมากในป พ.ศ. 2547 
 ทิศทางแนวโนมของตลาดในป พ.ศ. 2547 นั้น คาดวาอุปสงค
โดยรวมจะมีการขยายตัวตอเน่ืองตอจากป พ.ศ. 2546 อีก 11 
ลานตันคิดเปนอัตราการเติบโตของตลาดโลกโดยรวมประมาณ
รอยละ 3 ซึ่งจะเปนอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นจากตลาดเอเชียเปนหลัก 
สวนตลาดในยุโรปคาดวาจะอิ่มตัวสําหรับปหนาและปตอๆ ไป
หลังจากนั้น เพราะอุปสงคจะเพิ่มข้ึนอีกไมมาก ประมาณ 1 ถึง 
2 ลานตันตอป คิดเปนอัตรารอยละ 0.6 ตอปเทาน้ัน แตตลาด
เอเชียในระยะยาวอุปสงคจะยังเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เพราะ
เปนตลาดที่เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตสูงกวา ท้ังน้ีการสงออก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนต้ังแตป พ.ศ. 2547 เปนตนไปจน
ถึงป พ.ศ. 2550 จะเพ่ิมขึ้นนอยมากเพราะปริมาณความ
ตองการใชภายในประเทศเพิ่มขึ้นกวา 7 ลานตนตอปโดยเฉลี่ย      
กอปรกับอุปทานจากอาฟริกาใตนั้นมีจํากัด จะสงผลดีตอราคา
ตลาดของถานหินไปอีกประมาณ 2 ป 
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ทั้งนี้อัตราคาระวางเรือที่แพงขึ้นกวาเทาตัวจากอุปทานของเรือ
ขนสงในตลาดโลกไมเพียงพอนั้น ยังคงเปนปจจัยบวกสําคัญที่
ทําใหสาธารณรัฐอินโดนีเชียมีความไดเปรียบมากขึ้นในเรื่อง
ของตนทุนคาขนสง เม่ือเทียบกับประเทศ ออสเตรเลีย เพราะมี
เสนทางเดินเรือไปสูตลาดทั้งดานแปซิฟกและแอทแลนติกที่สั้น
กวามาก  
หมายเหตุ 1 ปริมาณการนําเขารวมที่เปน Seaborne และ 
Nonseaborne เทากับ 444 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 21 ลานตัน 
 

 การคาถานหินประเภท Steam Coal ในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO) 
ในป พ.ศ. 2546    การใชถานหินประเภท Steam Coal ของไทย     ซึ่งมีท้ังถานหินจากเหมืองในประเทศและถานหิน
บิทูมินัสจากการนําเขาจากตางประเทศมีปริมาณรวมทั้งสิ้นโดยประมาณ 26 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน
ประมาณ 1 ลานตัน เทากับรอยละ 3.8 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากการใชของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยที่เพ่ิม
ขึ้นจาก 15 ลานตันในป พ.ศ. 2545 มาเปน 16 ลานตัน ซึ่งเปนผลมาจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวดี ทําใหการใชและ
การผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นมาก สวนการใชของภาคเอกชนซึ่งประกอบดวยการใชในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต 
การผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา รวมทั้งการใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ คือการผลิตกระดาษและยาสูบนั้น ปริมาณการใช
ยังอยูในระดับใกลเคียงกับปกอนท่ี 10 ลานตัน คาดวาทิศทางของตลาดในป พ.ศ. 2547  อุปสงคของตลาดในภาค
เอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไดอีกเล็กนอยเพราะกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนตยังมีเหลืออีกประมาณรอยละ 
10 ถึง 15       

 ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: Power Development Plans 2003, EGAT) 
การขยายตัวของปริมาณความตองการใชไฟฟาของประเทศอยูในระดับเฉลี่ยประมาณรอยละ 8 ตอป ตามภาวะการณ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสูงกวาการประมาณการตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) (Power Development Plan 2003, EGAT) ในระดับรอยละ 6 ตอป และคาดวาอัตราการขยาย
ตัวของปริมาณความตองการใชไฟฟาจะยังอยูในระดับรอยละ 7-8 ตอป หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังอยูในระดับ
ปจจุบัน นอกจากนี้จะมีผลกระทบตอปริมาณกําลังผลิตไฟฟาสํารองลดต่ํากวาระดับรอยละ 15 ต้ังแตป พ.ศ. 2549 ซึ่ง
อาจมีผลตอความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ ดังนั้นจึงตองมีการขยายกําลังผลิตไฟฟาเพิ่มเติมจากแผนเดิมอีก
ประมาณ 3,000 – 4,000 เมกะวัตต ภายในป พ.ศ. 2554 
นอกจากน้ีกระทรวงพลังงานไดประกาศโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาใหมในรูปแบบของ Enhanced Single Buyer 
โดยมี กฟผ. เปนผูรับซ้ือไฟฟาแตผูเดียวจากผูผลิตไฟฟาเอกชนตางๆ ตลอดจนยังคงดูแลระบบสงไฟฟา 
(Transmission) เหมือนเดิม และจะไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล แตในปจจุบันจะรักษาการโดยกระทรวงพลัง
งานจนกวาการจัดต้ังจะแลวเสร็จ นอกจากน้ียังใหการไฟฟาทั้ง 3 คือ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ทยอยแปรรูปเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ในสวนของการแขงขันในดานของการผลิตไฟฟาตามโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาใหมขางตน จะอยูในรูปแบบของการ
เปดประมูล โดยใหผูผลิตไฟฟาเอกชนมีสวนรวมในการประมูลดังกลาว โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลเปนผูดูแลการ
ประมูลโดยตรง และมีการกําหนดกรอบเบื้องตนวาจะใหผูผลิตไฟฟาเอกชนมีสวนรวมประมาณรอยละ 50 ของกําลัง
ผลิตไฟฟาที่ตองการเพิ่มเติม ซึ่งจะไดมีการกําหนดรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติใหชัดเจนตอไป 
การประกาศโครงสรางอุตสาหกรรมไฟฟาใหมนี้ ทําใหเกิดความชัดเจนขึ้นของนโยบายของรัฐบาล ในอันที่จะคงการ
แขงขันในอุตสาหกรรมไฟฟานี้ ซึ่งเปนโอกาสของผูผลิตไฟฟาเอกชนจะไดเติบโตไปตามความตองการไฟฟาที่เพ่ิมขึ้น 
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 แรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
แคลเซียมคารบอเนตเปนแรอุตสาหกรรมที่มีการใชอยางกวางขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมกระดาษ  
อุตสาหกรรมทําสี พลาสติก ยาสีฟน ฯลฯ ประเทศผูนําเขาหลักในภูมิภาคเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี
ใต และประเทศไตหวัน  ดวยความสมบูรณของแหลงแรในประเทศเหลานี้ลดลง จึงเปนเหตุใหประเทศเหลานี้ตองนํา
เขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนประเทศผูสงออกประเทศหนึ่งที่มีแหลงแรที่
สมบูรณมากในภูมิภาคนี้และอยูใกลตลาดมากที่สุด อุตสาหกรรมนี้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงยังไปไดดีทั้ง
ตลาดสงออกและตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในประเทศยังมีศักยภาพที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นไดอีก
หลายเทาตัว เพราะวาอัตราการใชกระดาษและผลิตภัณฑพลาสติกตอจํานวนประชากรของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามยังอยูในเกณฑที่ตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

(ข) การตลาด 
(1) ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน 

1.1 ตลาดถานหินในประเทศไทย 
บริษัทฯ ยังคงเนนการจําหนายใหกับลูกคาโดยตรงเพื่อชวยลดตนทุนใหกับลูกคา และสามารถแกไขปญหาทาง
เทคนิคใหกับลูกคาโดยตรงได 

 บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายถานหินที่ผลิตในประเทศไทยและนําเขาจากตางประเทศ ชวงเดือนมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 เทากับ รอยละ 62 และ รอยละ 25 ตามลําดับ 
กลยุทธในการแขงขัน 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 

 ถานหินที่ผลิตในประเทศไทยยังคงมีสภาพการแขงขันที่ไมรุนแรงเนื่องจากมีผูผลิตนอยราย จากขอจํากัด
ในเร่ืองเหมืองแรและการทําธุรกิจประเภทนี้จะตองใชเงินลงทุนสูง อีกทั้งปริมาณสํารองของผูผลิตใน
ประเทศก็เหลือนอยลงมาก ทําใหการแขงขันระหวางผูผลิตภายในประเทศมีนอย สําหรับกลยุทธการแขง
ขันถานหินที่ผลิตในประเทศ บริษัทฯ ยังคงเนนในเรื่องของการใหบริการ การควบคุมคุณภาพใหไดตาม
มาตรฐาน ปริมาณการผลิตที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา และการสงมอบที่ตรงเวลา  

 นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ (Product-mix) โดยการนําถานหินใน
ประเทศมาผสมกันเอง จนมีคากํามะถันที่ตํ่าลงและมีคาความรอนตามความตองการของลูกคาแตละราย 
ทําใหลูกคาสามารถควบคุมผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานความรอนไดดี 

 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 และ ISO 14001 ซึ่งเปนการยืนยันถึงความมุง
ม่ันของบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพ่ือผลิตถานหินที่มีคุณ
ภาพสม่ําเสมอตรงตามความตองการของลูกคาและมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเนนการรักษาฐานลูกคาเดิม โดยนําระบบ Customer Relationship Management 
มาใชเพ่ือใหเขาใจถึงความตองการของลูกคาและรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตลอดไป 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
 ในการจัดจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศ บริษัทฯ ไดนํากลยุทธหลักๆ มาใชดังนี้ 

- Customer-Centric 
 บริษัทฯ มีการพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ การจัดสง และการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยยึดลูก
คาเปนศูนยกลาง และไดนําระบบ Customer Relationship Management (CRM) มาใชเพ่ือให
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากข้ึน 
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- Security of Supply 
 จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณถานหินที่เพียงพอ
ตอการสงมอบใหลูกคาในระยะยาว และสามารถควบคุมตนทุนได 

- ราคาถานหินที่แขงขันได 
 จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําใหสามารถควบคุมตนทุนถานหินนําเขา
ได จึงทําใหบริษัทฯ สามารถตกลงราคาถานหินนําเขากับลูกคาไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
 บริษัทฯ ไดนําเขาถานหินทั้งจากเหมืองของบริษัทฯ และจากผูผลิตรายอื่น ทําใหมีถานหินที่มีคุณภาพ
หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางกวางขวาง 

- คลังสินคา (Coal Distribution Center) 
 บริษัทฯ ไดมีการจัดต้ังคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บและกระจายไปยังลูกคารายยอย โดย
จะเนนในเรื่องของการสงมอบที่ตรงเวลาและคุณภาพถานหินที่ตรงตามขอกําหนดของลูกคา การสงมอบ
ถานหินจากคลังสินคาจะเนนในเรื่องของการทยอยการสงมอบ ทําใหลูกคาไมตองเก็บสตอกถานหินไว
มาก อันเปนการชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา 

- Geographical-mix 
 บริษัทฯ ไดมีการผสมถานหินนําเขากับถานหินในประเทศ เพ่ือใหไดคุณภาพถานหินที่ตรงกับความ
ตองการใชถานหินของลูกคามากท่ีสุด ทําใหลูกคาสะดวกตอการใชงาน 

- Centralized Marketing and Logistics 
 บริษัทฯ ไดรวมศูนยหนวยงานการตลาดและการขนสงถานหินโดยแบงความรับผิดชอบการขายออกเปน
กลุมประเทศ ตลาดในประเทศไทยเปน 1 ใน 4 กลุมที่มีการจัดสรางระบบศูนยขอมูล ทําใหแตละกลุมจะ
มีถานหินหลากหลายคุณภาพจากทุกเหมืองของบริษัทฯ ไปจําหนายใหลูกคา บริษัทฯ สามารถบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ลูกคาไดรับการบริการที่ดีและการดูแลที่ใกลชิดยิ่งขึ้น 
จากการที่บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 
บริษัทฯ มีความเชื่อม่ันวาจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในทุกระดับไดทั้งในเรื่องของการ
บริการ คุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได 

นโยบายดานราคา 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 

 ราคาจําหนายถานหินในประเทศกับลูกคารายใหญจะเปนไปตามสัญญาระยะยาว โดยราคาจะเปลี่ยน
แปลงตามราคาน้ํามันดีเซลและอัตราคาแรงขั้นตํ่า ซึ่งจะตํ่ากวาราคาถานหินนําเขาจากตางประเทศเนื่อง
จากประเภทถานหินที่แตกตางกัน นอกจากน้ีแลวยังไดรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนอยมาก ทั้งน้ีใน
การกําหนดราคาซื้อขายจะขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของถานหินเปนหลัก โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ
จําหนายถานหินในประเทศไทยซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลงที่ไปอิงราคาถานหินในภูมิภาคมากขึ้น และมี
สัญญาซ้ือขายส้ันลงเปนเวลา 1 ป 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
 ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศจะเปนไปตามกลไกตลาดในภูมิภาค จากการออนตัวลงของ

ราคาถานหินในชวงกอนป พ.ศ. 2546 ทําใหราคาถานหินนําเขากับราคาถานหินในประเทศมีสวนตางแคบ
ลง สงผลใหลูกคาโดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตหันไปใชถานหินนําเขาในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น ขณะที่
ชวงครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2546 ราคาถานหินในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ือง สง
ผลใหลูกคาสวนใหญปรับลดสัดสวนการใชถานหินนําเขาลง อยางไรก็ตาม ถานหินนําเขาที่บริษัทฯ นําเขา
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มาเพ่ือจําหนายในประเทศ บริษัทฯ ไดมีการบริหารตนทุนอยางเปนระบบเพ่ือใหมีตนทุน ณ จุดสงมอบให
ลูกคาตํ่าที่สุดโดยคํานึงถึงความมั่นคงในการสงมอบและคุณภาพถานหินตรงตามที่ตกลงไวกับลูกคา 

ลักษณะของลูกคา 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 

 ลักษณะของลูกคาแยกตามกลุมอุตสาหกรรมได 3 กลุม โดยมีสัดสวนการขายในชวงเดือนมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2546  ดังนี้ (1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต รอยละ 54 (2) อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและ
ไอน้ํา รอยละ 36 และ (3) อุตสาหกรรมอื่นๆ รอยละ 10 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
บริษัทฯ ไดจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศใหกับกลุมลูกคา 3 กลุม โดยมีสัดสวนการขายในชวง
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2546 ดังนี้ (1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต รอยละ 65 (2) อุตสาหกรรมผลิต
กระแสไฟฟาและไอน้ํา รอยละ 34 และ (3) อุตสาหกรรมอื่นๆ รอยละ 1  

คูแขงขันที่สําคัญ 
 ถานหินในประเทศ ไดแก บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 
จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซีเมนตไทย) 

 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 

1.2 ตลาดถานหินตางประเทศ 
กลยุทธในการแขงขัน 
บริษัทฯ มีถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกตลาด โดยสามารถ
แบงชนิดของถานหินออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ ถานหินคุณภาพดี (High Grade Coal) ถานหินคุณภาพปาน
กลาง (Medium Grade Coal) และถานหินคุณภาพต่ํา (Low Grade Coal) ถานหินใน 2 กลุมแรกเปนถานหินที่
มีความตองการสูงและแหลงถานหินมีอยูอยางจํากัด ทําใหการแขงขันไมรุนแรงมากนัก และเปนถานหินที่มี
ราคาดี ในขณะที่ถานหินคุณภาพต่ําเปนถานหินที่มีการแขงขันสูงเนื่องจากมีผูผลิตหลายราย จากเหตุผลดัง
กลาวบริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหสามารถทํากําไรไดสูงสุดและมีความมั่นคงดานรายไดดังนี้ 
- Centralized Logistics System 
เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู 3 เหมือง ซึ่ง 2 ใน 3 
เหมืองตองใชเรือ Barge ขนถานหินจากเหมืองไปข้ึนเรือบรรทุกถานหินขนาดใหญ บริษัทฯ จึงไดทําการรวม
ศูนยระบบขนสงถานหินในประเทศ (Logistics System) ของเหมืองตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ทําใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน อันเปนการลดตนทุนการขนสง 

- ปรับปรุงทาเรือขนถายถานหิน 
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงทาเรือ Bontang ซึ่งเปนทาเรือสําหรับขนถายถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ให
สามารถรับเรือท่ีมีขนาดใหญขึ้นถึง 90,000 ตันได ทําใหบริษัทฯ สามารถขายถานหินไปยังยุโรปไดมากข้ึน จึง
เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับบริษัทฯ นอกจากนี้ลูกคาในประเทศญี่ปุนก็หันมารับถานหินของบริษัทฯ มากขึ้น
เนื่องจากคาระวางขนสงสินคาที่ลดลงจากการใชเรือที่มีขนาดใหญขึ้น 

- Product Mix 
จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถานหินหลายแหลงและมีถานหินหลายคุณภาพ บริษัทฯ จึงไดมีการนําถานหิน
จากแหลงที่มีคุณภาพต่ําซึ่งจะมีคาความรอนตํ่าแตมีกํามะถันตํ่า มาผสมกับถานหินจากแหลงที่มีคาความ
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รอนสูงแตมีกํามะถันสูง ทําใหไดถานหินที่มีคุณภาพปานกลาง ซึ่งสามารถจําหนายไดในราคาที่สูงขึ้นกวาการ
แยกจําหนายมาก ถือเปนการสรางประโยชนสูงสุดใหกับสินคาของบริษัทฯ 

- Balanced Geographic and Customer Spread 
บริษัทฯ ไดขยายฐานลูกคาไปยังยุโรปมากขึ้น ทําใหบริษัทฯ ลดการพึ่งพิงลูกคาในเอเชียลง นอกจากน้ียังมี
การเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้นเพื่อกระจายฐานลูกคาใหกวางขึ้น อันเปนการเพิ่มอํานาจการตอรองใหกับ
บริษัทฯ 

- Balanced Contract Types but More Medium to Long-Term 
บริษัทฯ ไดมีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนการขายถานหินที่เปนสัญญาระยะกลางและระยะยาวใหมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงดานรายไดใหกับบริษัทฯ โดยใชการมีแหลงถานหินของบริษัทฯ เองเปนจุดแข็ง และการท่ี
บริษัทฯ มีแหลงถานหินหลายแหลงทําใหเพ่ิมความมั่นคงในการสงมอบ และเปนการเพิ่มความเชื่อม่ันใหกับ
ลูกคามากขึ้น 

- Flexible Contract Types 
การที่บริษัทฯ มีถานหินหลายชนิด ทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนสูงในการทําสัญญากับลูกคา และทําให
บริษัทฯ มีหลายทางเลือกในการสงมอบถานหินใหกับลูกคา 

- Customer Relationship Management 
บริษัทฯ ไดมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง อีกทั้งในชวงที่ผานมาบริษัทฯ ไดแสดงใหลูกคา
เห็นแลววาบริษัทฯ มีความมั่นคงและมีความสม่ําเสมอในการสงมอบ และมีความซื่อสัตยตอขอตกลงกับลูก
คา ทําใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือจากลูกคาสูง 

- Quality System 
 บริษัทฯ ไดมีการนําระบบคุณภาพตางๆ เขามาใช โดยไดมีการนําระบบ 5ส มาใชกับทุกหนวยงานของบริษัทฯ 
และปลายปที่ผานมา เหมือง Indominco ซึ่งเปนเหมืองถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ก็ไดรับการรับรอง
ระบบ ISO 9001 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะนําระบบคุณภาพอื่นๆ มาใชเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันดานคุณภาพและ
บริการใหกับลูกคา และจะไดนํามาใชในทุกเหมืองของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

นโยบายดานราคา 
บริษัทฯ ไดใชนโยบายราคาที่กระจายการทําราคาเฉลี่ยทั้งปตามดัชนีราคาตลาดถานหินระยะสั้นในขณะนั้น 
โดยมีการสรางสมดุลของราคาสําหรับการขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้การขายในระยะกลาง
และระยะยาวนั้น บริษัทฯ จะมีการเจรจาราคาถานหินกับลูกคาทุกๆ ป เพ่ือใหราคาจําหนายถานหินของบริษัทฯ 
สะทอนราคาถานหินในตลาดโลก นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดกระจายชวงเวลาของการเจรจาราคาถานหินออกไป
ในชวงตางๆ ของป เพ่ือใหราคาจําหนายของบริษัทฯ ไมตํ่าเกินไปในบางชวงเวลา ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาในตลาดโลกนอย อีกท้ังยังทําใหการผลิต การสงมอบ และรายไดของบริษัทฯ มี
ความสม่ําเสมออีกดวย 
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทฯ ไดมีการเสนอขายตรงใหลูกคามากขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมีความจําเปนที่ตองใชตัวแทน
จําหนาย (Agent) เปนตัวแทนของบริษัทฯ ในประเทศตางๆ ในการอํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา รวมทั้ง
ดําเนินการดานเอกสาร นอกจากน้ีตัวแทนจําหนาย ยังเปนผูชวยบริษัทฯ ในการหาขอมูลสถานการณพลังงาน 
ถานหิน ลูกคา และคูแขงขันในประเทศตางๆ ใหบริษัทฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนอีกดวย 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดมีการขายผานบริษัทเพื่อการคา (Trading Company) เพ่ือใชบริษัทเพื่อการคาในการ
เขาถึงลูกคาเปาหมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของบริษัทฯ 
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ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาซึ่งมีความตองการใชถานหินสูง กลุมลูกคาจะ
กระจายอยูในประเทศตางๆ เชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลีใต 
ประเทศไตหวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดมีการขายถานหิน
ใหกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมอิฐ แตมีปริมาณการขายไมมากนัก 
บริษัทฯ จะยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาตอไป เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการสูงและตอ
เนื่องสม่ําเสมอ อีกทั้งยังเปนกลุมลูกคาที่ใหราคาสูงอีกดวย 
คูแขงขันที่สําคัญ 
คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน แอฟริกาใต 
เชน Rio Tinto, Glencore, Xstrata, BHP Billinton, Drumond, Shenhua เปนตน สําหรับคูแขงขันในสาธารณ
รัฐอินโดนีเซียที่สําคัญ เชน PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal, PT. 
Kideco Jaya Agung, PT. Berau Coal 

(2) การผลิตและจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
กลยุทธในการแขงขัน 
สินคาของบริษัทฯ มีจุดเดนที่คุณภาพความขาวสูงและความงายตอการบดละเอียด ซึ่งเปนขอไดเปรียบสําคัญในการ
สนับสนุนการจําหนาย การที่บริษัทต้ังอยูในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและผลิตสินคาที่มีการควบคุมคุณภาพที่
ดีสมํ่าเสมอตามมาตรฐานสากล ทําใหลูกคาโดยเฉพาะที่เปนบริษัทรวมลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให
ความไววางใจ ลดการนําเขาแรแคลเซียมคารบอเนตและสั่งซ้ือสินคาของบริษัทฯ ไปทดแทน ปจจุบันรัฐบาลสาธารณ
รัฐสังคมนิยมเวียดนามมีนโยบายสนับสนุนใหขยายการผลิตแรแคลเซียมคารบอเนตเพื่อทดแทนการนําเขา  และทํา
การสงออกไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 
นโยบายราคา 
การตั้งราคาขายมีความสัมพันธกับตนทุนและการแขงขัน สินคาที่มีความละเอียดสูงและเคลือบผิวจะมีราคาสูง 
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
สําหรับสินคาบดละเอียดของบริษัทฯ ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน Filler ที่ดี และมีความขาวสูงกวาสินคาจากประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย สามารถจําหนายใหกับอุตสาหกรรมภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เชน อุตสาหกรรม
กระดาษและสี นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดจัดจําหนายสินคาบดละเอียดใหกับอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง ชอลก และยา
สีฟน  อีกทั้งบริษัทฯ ไดสงออกสินคาบดหยาบใหลูกคาในประเทศญี่ปุนอยางตอเน่ือง  
ดานการจัดจําหนาย บริษัทฯ เนนการขายตรงใหกับลูกคารายใหญและใชวิธีขายผานตัวแทนใหกับลูกคารายยอย
ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประมาณรอยละ 30 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 
(1) สถานที่ต้ังของแตละเหมือง 

เหมืองผลิตถานหิน เหมืองแรแคลเซียมคารบอเนต 
ประเทศไทย 
- เหมืองลําพูน (BP-1) 
    อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
- เหมืองลําปาง (LP-2) 
    อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  
- เหมืองเชียงมวน (CMMC) 
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
- เหมือง Jorong, South Kalimantan Province 
- เหมือง Indominco, East Kalimantan Province 
- เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province 
- เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province 
- แหลง Barasentosa, South Sumatra Province 
- แหลง Manpun Pandan, South Sumatra Province 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
- เหมือง Yen Bai,  
 Yen Bai Province 
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(2) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต  
 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2546 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2545 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2544 
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  17,400 15,800 6,800 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - 373 373 
แรแคลเซียมคารบอเนต 250 390 390 
การรับจางเหมา    

- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร) - - 40,700 
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน) - - 6,387 
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร) - - 5,237 

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  13,435 12,327 4,638 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - 118 228 
แรแคลเซียมคารบอเนต 125 85 135 
การรับจางเหมา    

- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร) - - 17,022 
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน) - - 4,226 
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร) - - 5,260 

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)    
ถานหิน  77.21 78.82 68.21 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - 31.64 61.04 
แรแคลเซียมคารบอเนต 50.00 21.79 34.58 
การรับจางเหมา    

- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร) - - 41.82 
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน) - - 66.17 
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร) - - 100.44 

อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)    
ถานหิน  8.99 165.78 43.77 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - (45.17) 20.46 
แรแคลเซียมคารบอเนต 47.06 (36.97) 72.89 
การรับจางเหมา    

- ขุดขนดิน (พันลูกบาศกเมตร) - - (56.58) 
- ขุดขนถานหินลิกไนต (พันตัน) - - 0.38 
- ขนดินสวนที่ กฟผ.ดําเนินการ (พันลูกบาศกเมตร) - - (17.43) 

หมายเหตุ: - ถานหินจากเหมืองผลิตในประเทศไทย (BP-1, LP-2, CMMC) และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Jorong, Indominco, Kitadin) 
 - บริษัทฯ เขาถือหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงค เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 
 - สัญญาการรับจางขุดขนดินและถานหินใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ส้ินสุดลงเมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2544 
 - บริษัทฯ ไดลดสัดสวนการถือหุนในธุรกิจแรดินขาวและดินบอลเคลยคงเหลือรอยละ 30 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 และขายหุนท่ี

เหลืออยูท้ังหมดรอยละ 30 ของทุนชําระแลวใหแก Imerys Ceramics (Thailand) Ltd. ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 

(3) วิธีการจัดหาวัตถุดิบ 
จากประมาณการความตองการถานหินที่เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ไดจัดหาแหลงถานหินเพิ่มเติมในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเขา
ไปลงทุนที่เหมือง Jorong เกาะกาลิมันตัน รวมทั้งไดรับประทานบัตรที่เหมืองถานหินในเกาะสุมาตรา (Mampun Pandan) 
นอกจากน้ียังไดขยายการลงทุนในกลุมเซ็นทรัลลิงคในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีแหลงถานหินคุณภาพดี 4 แหลง คือ 
เหมือง Indominco เหมือง Kitadin เหมือง Trubaindo และแหลง Barasentosa ทําใหบริษัทฯ มีคุณภาพถานหินที่หลาก
หลายและสามารถจัดสงสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สําหรับถานหินในประเทศไทย ซึ่งเปนถานหินที่มีคุณภาพต่ําเมื่อเทียบกับถานหินประเภทอื่น โดยมีที่ต้ังอยูแถบภาคเหนือ
ของประเทศและอยูในเขตสงวน ซึ่งภาครัฐไดหามไมใหเอกชนเขาทําการสํารวจพื้นที่   อยางไรก็ตามภาครัฐโดยกรมอุต
สาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (เดิมชื่อ กรมทรัพยากรธรณี) ซึ่งไดทําการสํารวจพื้นที่ดังกลาวเรียบรอยแลว และจะ
เปดใหเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศเขารวมประมูลพ้ืนที่ทําเหมืองดังกลาว นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของความ
ตองการประเภทถานหินของกลุมผูผลิตไฟฟาทั้งโครงการ IPP และ SPP นั้น ลักษณะของโครงการไดถูกออกแบบใหใชถาน
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หินคุณภาพดีหรือถานหินประเภทบิทูมินัสเปนเช้ือเพลิงเปนหลัก ดังนั้นความตองการถานหินภายในประเทศจึงลดลง 
ประกอบกับการลดภาษีนําเขาถานหินจากรอยละ 25 เปนรอยละ 1 นั้น ทําใหราคาถานหินนําเขาไดเปรียบเม่ือเทียบกับ
คุณภาพและราคาถานหินในประเทศ 
ในการจัดหาแหลงถานหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถานหินที่อยูในความครอบครองของ
บริษัทฯ และมีการสํารวจแหลงถานหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา 

(4) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินคาที่ผลิต 
โดยปกติลูกคาจะกําหนดคุณสมบัติของถานหิน เชน คาความรอน คากํามะถัน และคาความชื้น เปนตน ซึ่งบริษัทฯ จะทํา
การตรวจสอบคุณสมบัติของถานหินกอนสงมอบแกลูกคา รวมทั้งในการสงมอบสินคาแตละครั้งจะตองมีผูเชี่ยวชาญภาย
นอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดรับใบรับรองมาตรฐาน
จากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งถือเปนเครื่องยืนยันมาตรฐานในการผลิต 

(5) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
5.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการทําเหมืองแร โดยทั่วไปกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญดังนี้ 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน บริษัทฯ ไดมีการทําเหมืองถานหินแบบเหมืองหาบ ทําใหจําเปนตองมีการเปด
หนาดินเพื่อนําถานขึ้นมา และเก็บกองดินไวในพ้ืนที่ที่เตรียมไว บริษัทฯ ไดดําเนินการลดผลกระทบในสวนนี้โดย
มีการเก็บกองดินและถานหินใหไดความลาดชันที่ไดออกแบบไวตามหลักวิชาการและรักษาความชันของผนังบอ
เหมือง เพ่ือลดการชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเร่ิมการฟนฟูสภาพเหมืองตามแผนแมบท เชน 
การปรับพ้ืนที่ และการปลูกตนไม ควบคูไปกับการทําเหมือง โดยปลูกปาในลักษณะเรียนแบบธรรมชาติ นั่นคือ 
มีความหลากหลายในสายพันธุ และกระจัดการะจายอยางทั่วถึงในบริเวณที่ทําการปลูกปา 

• คุณภาพน้ํา ในการทําเหมืองอาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานคุณภาพน้ําอันเนื่องมาจากความขุนของน้ําจาก
การชะลางพังทลายของดิน     การปนเปอนของโลหะหนักในดินลงสูแหลงน้ํา สภาพความเปนกรดของน้ําจาก
ซัลเฟต บริษัทฯ ไดดําเนินการลดผลกระทบโดยมีการวางแผนการทําเหมืองที่ถูกหลักวิชาการเพื่อลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม มีการปรับสภาพความเปนกรด-ดางของน้ําใหเปนกลางในกรณีที่น้ํามีสภาพเปนกรด เชน สราง
คลองดาดดวยหินปูน สรางบอดักตะกอนขนาดใหญเพ่ือบําบัดน้ําใหไดตามมาตรฐานกอนปลอยออกสูสิ่งแวด
ลอม รวมถึงการจัดสรางพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland)  เปนตน อีกทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใตดิน รวม
ถึงปริมาณโลหะหนักทุกสามเดือน พบวาสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน 

• จัดสรางระบบดักน้ํามันและไขมันที่อาจไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งน้ํามันและไขมันนี้เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทฯ และผูรับเหมา รวมไปถึงกิจกรรมการประกอบอาหารของผูที่เขามาทํางานใน
พ้ืนที่ เปนตน 

• คุณภาพอากาศ  การทําเหมืองกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพอากาศที่เห็นไดชัดเจน คือ การฟุงกระจายของ
ฝุน  ซึ่งเกิดจากการเปดหนาดิน การขุดแร และการขนสง เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ ไดมีการลดผลกระทบโดยการ
สรางถนนลาดยางและฉีดพรมน้ําเปนประจําบริเวณถนน โรงบดยอยถานหิน เปนตน และใชผาใบคลุมรถบรรทุก
ทุกคันเพื่อปองกันฝุนและเศษดินในระหวางการขนสง มีการใชระบบสายพานในการลําเลียง เปนตน ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดเฝาระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัดปริมาณฝุนแขวนลอย กาซซัลเฟอรได
ออกไซดและกาซไนโตรเจนไดออกไซดเปนประจําในบริเวณโครงการและชุมชนใกลเคียง พบวาสวนใหญอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

• เสียง  การทําเหมืองกอใหเกิดมลพิษทางเสียงอันเนื่องมาจากการทํางานของเครื่องจักรและยานพาหนะ บริษัทฯ 
ไดมีการลดผลกระทบโดยหลีกเลี่ยงการทํางานในบริเวณใกลชุมชน ปองกันเสียงจากตัวเครื่องจักร ปลูกตนไม
รอบพ้ืนที่โครงการเพื่อชวยในการดูดซับเสียงและฝุนละออง เปนตน และแจกอุปกรณกันเสียงใหกับพนักงาน
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และมีการตรวจวัดความดังของเสียงบริเวณโครงการและชุมชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอ พบวาสวนใหญอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

• กลิ่น  การทําเหมืองกอใหเกิดกลิ่นเหม็นเล็กนอย จากการลุกไหมดวยตัวเองของถานหิน (Spontaneous 
Combustion) ทําใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดซึ่งมีกลิ่นฉุน บริษัทฯ ไดมีการลดผลกระทบโดยลดการลุกไหม
ของถานหินจากการควบคุมความชื้น โดยบดอัดถานใหแนนและทําการดับไฟทันทีที่มีการลุกไหม เปนตน 

• กําหนดวิธีการจัดเก็บและรวบรวมขยะ ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดหา รวมทั้งประชาสัมพันธ ในการรวบรวมจัดเก็บขยะ ให
กับลูกคา ผูรับเหมา และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได เชน ขวด 
พลาสติก กระดาษ ทําใหปริมาณขยะที่จําเปนตองกําจัดลดลง และสงผลไปถึงวินัยในการใชทรัพยากรของ
พนักงานบริษัทฯ ผูรับเหมา และบางสวนครอบคลุมถึงประชาชนในทองถิ่น 

• ผลกระทบทางชีวภาพ  ที่สําคัญไดแก ปาไมและระบบนิเวศน เนื่องมาจากในบางพื้นที่โครงการฯ มีความจําเปน
ตองมีการแผวถางปาเพื่อการทําเหมือง  ดังนั้น บริษัทฯ ไดมีแนวทางในการลดผลกระทบโดยการแผวถางปา
เฉพาะในสวนที่จําเปน และในพ้ืนที่ที่มิไดมีกิจกรรมการทําเหมืองไดมีการฟนฟูสภาพปาทันที ใหมีสภาพใกล
เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดควบคูไปกับการทําเหมือง และไดทยอยคืนพ้ืนที่ดังกลาวใหแกทางราชการ 

• ผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม  ในการทําเหมืองอาจมีผลกระทบตอความเปนอยูและการดําเนินชีวิตตอชุมชน
โดยรอบ ดังนั้นบริษัทฯ ไดลดผลกระทบดังกลาวโดยดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนใหแกชุมชนรอบพื้นที่โครงการ 
มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีการสํารวจทัศนคติของชุมชนเปนประจําทุกป รวมถึงมีกลไกการรับขอรอง
เรียนและแกไขอยางเปนระบบ 

บริษัทฯ ไดมีการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 มาใชในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในเหมือง เพ่ือเปน
การควบคุมใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีไดตามมาตรฐานสากล และเปนการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว ซึ่งป
ที่ผานมา ฝายเหมืองลําปางไดรับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน (EIA Awards) จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมเปนปที่สองติดตอกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการนําระบบตางๆ มาใชควบคุมการทํางาน ไดแก ระบบ ISO 
9001: 2000 มาใชในการควบคุมคุณภาพการผลิต และ มอก.18001 และ OHSAS 18001 มาใชเพ่ือความปลอดภัย
ในการทํางาน และเปนการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
การฟนฟูสภาพเหมือง 
ปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพเหมือง โดยกันเงินเขากองทุนฯ 4-8 บาท ตอตัน เพ่ือนําเงินสวนนี้
มาใชในการฟนฟูสภาพเหมือง ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงพัฒนาชุมชนและสงเสริมอาชีพ โดย
ปจจุบันกองทุนมีเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 237.11 ลานบาท ใชไปแลวประมาณ 146.52 ลานบาท คงเหลือประมาณ 
90.59 ลานบาท โดยเปนกองทุนของเหมืองลําปาง (LP-2) เหมืองลําพูน (BP-1&2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) ได
มีการใชเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา ดังตอไปนี้ 

ชวงเวลา เหมืองลําปาง เหมืองลําพูน เหมืองเชียงมวน จํานวนเงินรวม (บาท) 
ป พ.ศ. 2544 
ป พ.ศ. 2545 
ป พ.ศ. 2546  

7,614,770 
9,324,028 

16,312,143 

2,125,370 
1,696,365 
4,679,012 

506,577 
727,445 

2,691,935 

10,246,717 
11,747,838 
23,683,090 

รวม 33,250,941 8,500,747 3,925,957 45,677,645 
บริษัทฯ ไดมีการทบทวนความเหมาะสมในการใชเงินจากกองทุนฟนฟูอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหการบริหารเงินในกอง
ทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนเพียงพอตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และการฟนฟูสภาพพื้นที่
ภายหลังจากปดโครงการ 
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ปจจุบัน บริษัทฯ ไดฟนฟูพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองไปแลวบริเวณเหมืองลําพูน เหมืองลําปาง และเหมืองเชียงมวน โดย
การปลูกปา 3,184.50 ไร อัตราการรอดเฉลี่ยรอยละ 81   

5.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้ 
• คุณภาพอากาศ มลสารที่สําคัญไดแก ออกไซดของซัลเฟอร (SOx) และออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุน

ละออง ซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง เพ่ือใชในการผลิตไฟฟา บริษัทฯ ไดมีการลดผลกระทบดังกลาว โดย
การเลือกกาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดในการผลิตกระแสไฟฟา การเลือกใชถานหินคุณภาพดีจากตาง
ประเทศ ทําใหการผลิตไฟฟามีปริมาณการปลอยกาซ SOx นอยลง นอกจากนี้ยังติดต้ังระบบดักฝุนละอองที่เกิด
จากการเผาไหม เชน Electrostatic Precipitator (EP) ติดต้ังระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas 
Desulphurization: FGD) ติดต้ังระบบการลดปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน (Dry Low NOxCombustion 
System) และติดต้ังระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Measurement 
System) บริเวณปลองของโรงไฟฟา พรอมกับติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบในรัศมีหลายกิโลเมตร 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอากาศโดยทั่วไป 

• คุณภาพน้ํา   เนื่องจากโรงไฟฟาตองมีการใชน้ําในการหลอเย็น ทําใหน้ําที่ใชมีอุณหภูมิสูงขึ้น บริษัทฯ ไดดําเนิน
การลดผลกระทบโดยการสรางโครงสรางทางดานวิศวกรรมเพื่อระบายความรอน เพ่ือลดอุณหภูมิของน้ํากอน
ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ รวมถึงการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการใชน้ําเพื่อการอุปโภคของ
พนักงานในโรงไฟฟา และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ 

ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก ขี้เถาที่เกิดจากการเผาไหมถานหินและน้ํามันหลอลื่น  บริษัทฯ ไดดําเนิน
การเพื่อลดผลกระทบโดยไดจัดหาที่กลบฝงอยางถูกตองตามหลักวิชาการและถูกควบคุมดูแลโดยกรมโรงงานอุตสาห
กรรม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาการนําขี้เถา
ที่ไดจากถานหินคุณภาพดีมาใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน การผสมในปูนซีเมนตหรืออิฐ การทําวัสดุรองพ้ืน ในสวน
ของน้ํามันหลอลื่น บริษัทฯ ไดติดตอกับหนวยงานที่ไดรับความเชื่อถือในการนําเอาของเสียเหลานี้ไปกําจัด เพ่ือนําเอา
น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวเหลานี้ไปแปรรูปเพ่ือใชประโยชนอยางอื่น หรือกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ เชน นําไปใช
เปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เชน โรงงานผลิตปูนซีเมนต เปนตน 

5.3 ประวัติการทําผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการแกไข 
ไมมีประวัติการทําผิดหรือขอบกพรองในระหวางดําเนินการกอสรางและการผลิต 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 

 
 4.  การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมีการ
พัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากแหลงท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของถานหิน ทําใหบริษัทฯ มีถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายทั้งในเรื่องของคุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได 
บริษัทฯ มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพ่ือศึกษาและหาโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาที่เอื้ออํานวยตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และในป พ.ศ. 2546 ไดต้ังงบประมาณไวจํานวน 48 ลานบาท 
บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปที่ผานมา  เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ
ดําเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ ไมไดมีการจัดต้ังหนวยงานดังกลาวขึ้นมาโดยเฉพาะ แตจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติการดานการ
ทําเหมือง ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑควบคูไปกับการทําเหมืองของบริษัทฯ 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
• รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ที่ต้ัง ผูถือครอง ขนาด (ไร) ประเภทถือสิทธิ วัตถุประสงค มูลคาตามบัญชี (บาท) 
1.  อ.ลี้ จ.ลําพูน BP 345-3-74* ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมืองถานหิน (BP-1) 25,412,964.50 
2.  อ.แมทะ จ.ลําปาง BP 209-3-62* ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมืองถานหิน (LP-2) 2,500,000.00 
3.  อ.เมือง จ.ลําปาง BP 0-0-86 ปลอดภาระผูกพัน ศูนยตรวจสอบคุณภาพ 4,300,000.00 
4.  อ.แมเมาะ จ.ลําปาง BP 80-1-5 ปลอดภาระผูกพัน บานพักพนักงาน 13,880,235.84 
5.  อ.แมแจม จ.เชียงใหม BP 65-0-74 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 4,592,144.55 
6.  อ.ลี้ จ.ลําพูน BMC 412-3-62 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 2,121,262.00 
7.  จ.ตาก SLMM 64-1-31 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 3,177,550.00 
   รวม  55,984,156.89 

หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นท่ีท่ีใชในการทําเหมือง 
• รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รายการ บริษัท ประเภทถือสิทธิ วัตถุประสงค มูลคาตามบัญชี (บาท) 
1.  อาคารสํานักงานและบานพัก อ.ลี้ จ.ลําพูน BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและ 

บานพักพนักงาน 
1,610,754.58 

2.  อาคารสํานักงาน โรงเก็บวัสดุและบานพัก  
     ต.สบปราบ อ.แมทะ จ.ลําปาง  

BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานเหมือง 22,517,165.34 

3.  อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง BP ปลอดภาระผูกพัน บานพักพนักงาน 29,586,338.75 
4.  อาคารพาณิชย จ.ลําปาง BP ปลอดภาระผูกพัน ศูนยวิเคราะห 

คุณภาพผลิตภัณฑ 
1,572,500.25 

5.  อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.ตาก SLMM ปลอดภาระผูกพัน โรงงานแปรรูปหินออน 2,433,095.41 
6.  โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ช้ัน 23  
     จ.ชลบุรี 

PS ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสําหรับแขก
และลูกคาของบริษัท 

6,196,222.89 

7.  อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ PS ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสําหรับแขก
และลูกคาของบริษัท 

4,309,783.55 

8.  อาคารสํานักงานและบานพัก  
     เหมือง Jorong, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 24,885,158.66 

9.  ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia Jorong ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 80,867,449.18 
10. อาคารสํานักงานและบานพัก  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 25,384,017.49 

11. ทาเรือ, เหมือง Indominco, Indonesia Jorong ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 420,726,553.54 
12. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมือง Kitadin, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 16,797,522.90 

  รวม  636,886,562.54 
5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1 
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  

5.3 นโยบายการลงทุน 
บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมืองถานหิน
และในธุรกิจไฟฟา  รวมถึงธุรกิจที่เอ้ืออํานวยและเปนประโยชนตอการทําธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงปจจุบัน
บริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตอยูแลว 4 เหมือง คือ เหมือง Jorong  เหมือง Indominco  เหมือง Kitadin มีกําลังการ
ผลิตรวมกัน 12 ลานตันตอป และอยูระหวางขั้นตอนการกอสรางเพื่อเตรียมการผลิต คือ เหมือง Trubaindo มีกําลังการผลิต 5 
ลานตันตอป ซึ่งคาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จและเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยไดประมาณปลายป พ.ศ. 2547 และจาก
เหมืองถานหินท่ีบริษัทฯ มีอยูในปจจุบันทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจ
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ในดานการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวยมาตรฐานที่ทัดเทียม
ผูผลิตถานหินระดับสากล ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาความรู ความชํานาญ และประสบการณในการทําธุรกิจถานหิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตและ
จําหนายถานหิน มูลคารวม 40 ลานบาท ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา มูลคารวม 2,000 ลานบาท และอื่นๆ มูลคารวม 853 
ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 9 ของสินทรัพยรวม (ดูรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.4 (ข) มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม)  
ในสวนของการบริหารบริษัทยอย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปนตัว
แทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยนั้นๆ และใชนโยบายการบริหาร
งานเชนเดียวกับของบริษัทฯ และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯ ไดควบคุมดูแลโดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปน
กรรมการตามสัดสวนการถือหุน ซ่ึงผูเปนกรรมการจะตองผลักดันใหบริษัทรวมนั้นๆ ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จในเรื่องสําคัญๆ 
เชน ใหไดผลตามเปาหมาย ใหมีการบริหารงานที่โปรงใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ใหสามารถจายเงินปนผล
ไดตามเปาหมาย และไมลงทุนเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติ 

 
6.  โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมุงเนนการขยายการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการลงทุนในโครง
การตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดและพิจารณาการลงทุน
ในโครงการเหมือนถานหินและโรงไฟฟาอื่นๆ ท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดนเฉพาะโรงไฟฟาที่เกื้อกูลกับธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมายหลักขององคกร  พรอมแสวงหาโอกาสการลงทุนอยางตอเน่ืองในภูมิภาค
เอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน และบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาในการลดตนทุนในการผลิตถานหินจากเหมือง
ของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือใหบริษัทฯ มีตนทุนตํ่าที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

  
7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

7.1 เมื่อป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพ่ือเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอมดอก
เบี้ยจํานวน 240 ลานบาท   แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับแผนฟนฟูกิจ
การของลูกหน้ี โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหน้ี จํานวน 206 ลานบาท แบงชําระ 10 ปๆ ละ 20.6 
ลานบาท (ปละ 2 งวดๆ ละ 10.3 ลานบาท) เร่ิมชําระต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยบริษัทฯ ได
รับชําระหนี้แลวรวม 3 งวด เปนเงินจํานวน 30.9 ลานบาท แตในป พ.ศ. 2545 ลูกหนี้ไดขอแกไขแผนฯ โดยขอชะลอการชําระหนี้
ในป พ.ศ. 2546 และจะนําหนี้ในป พ.ศ. 2546 ไปชําระหน้ีรวมในปสุดทายแทน ซึ่งศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบแลว 

7.2 เมื่อป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพ่ือเรียกชําระหนี้คาเชาโรง
งานคางชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหน้ีคาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แตลูกหนี้
รายนี้ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท ซ่ึงคดีที่บริษัท
ยอยฟองนั้น ศาลไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูก
ฟองกลับนั้นอยูในระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน(ศาลแพง) ซึ่งศาลไดนัดฟงคําพิพากษาในวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2547 ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย  -  นาจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ 
เพราะคดีที่บริษัทยอยฟองเรียกหน้ีนั้น ศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชนะคดีตามฟองทั้งสองคดีแลวต้ังแตตนป พ.ศ. 2546 
ดังนั้นคดีที่เหลือ จึงไมนาจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ เพราะทั้งสามคดีมีมูลหนี้ที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
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8.  โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
(ก) หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,540,504,790 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
354,050,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยไดออกและจําหนายหุนสามัญจํานวน 270,274,781 หุน รวมเปนทุน
ชําระแลวจํานวน 2,702,747,810 บาท  
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 จํานวนหุนสํารอง (หุน) 
1.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย* 3,794,412 
2.  สํารองเพื่อการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ* 5,100,000 
3.  สํารองเพื่อใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ* 59,881,286 
4.  สํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด** 15,000,000 

รวม 83,775,698 
หมายเหตุ: * ขณะนี้บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพัน เน่ืองจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย ไดครบกําหนดอายุการใชสิทธิ เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สวนหุนกูแปลงสภาพครั้งท่ี 2 ไดมีการไถถอนในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2546 และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมไดหมดอายุในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 

 ** ยังไมมีการออกและเสนอขาย 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ ไดอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิเพ่ือเสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งกระทําตอเน่ืองเปนโครงการ (Employee Stock Ownership 
Program: ESOP) จํานวน 5,239,224 หนวย โดยไมคิดมูลคา อายุ 5 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต โดยเร่ิมใชสิทธิคร้ังแรกได
ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 และครั้งสุดทายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  (ESOP) มาใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 5,165,478 
หนวย (หุนสามัญจํานวน 11,275,635 หุน) ดังนั้นคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมไดใชสิทธิจํานวน 73,746 หนวย ซึ่งได
หมดอายุการใชสิทธิไปแลว 

 (ข) หลักทรัพยอางอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt) 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดออก NVDR ใหแกผูลงทุนของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 20,886,004 หุน คิดเปนรอยละ 7.69 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ (ณ วันท่ี 27 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2547)  ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ ที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไม
สามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของบริษัทฯ แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท 
ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร 
จํากัด มิใชออกเสียงตามคําสั่งของผูถือ NVDR   
ทั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถกําหนด
ได อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ คือ 
www.set.or.th 
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(ค) หุนกู 
รายละเอียดหุนกู หุนกูบานปู 

รุนท่ี 4/2542 
หุนกูบานปู 
รุนท่ี 5/2544 

หุนกูบานปู 
รุนท่ี 6/2544 

หุนกูบานปู 
รุนท่ี 1/2546 

หุนกูบานปู 
รุนท่ี 2/2546 

หุนกูบานปู 
รุนท่ี 1/2547 

หุนกูบานปู 
รุนท่ี 2/2547 

ผูออกหุนกู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู 
มูลคารวมของ 
หุนกู 

750  
ลานบาท 

2,500  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

3,000  
ลานบาท 

2,000  
ลานบาท 

1,500  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

ประเภทของหุนกู ระบุชื่อผูถือ  
ไมมีหลักประกัน  
ไมดอยสิทธิ  

และแบงชําระคืน 
เงินตน 

ระบุชื่อผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุชื่อผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุชื่อผูถือ  
ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุชื่อผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุชื่อผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
และไมมีผูแทน 
ผูถือหุนกู  

 

ระบุชื่อผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
และไมมีผูแทน 
ผูถือหุนกู 

 
จํานวนหุนกู 750,000 หนวย 2,500,000 หนวย 500,000 หนวย 3,000,000 หนวย 2,000,000 หนวย 1,500,000 หนวย 500,000 หนวย 
มูลคาท่ีตราไว 
ตอหนวย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

มูลคาท่ียังไมได 
ไถถอน ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2546 

230.40  
ลานบาท 

942.96  
ลานบาท  

500  
ลานบาท 

3,000  
ลานบาท 

2,000  
ลานบาท 

1,500  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ย 
ตอป 

MLR-0.25% 5.80% MLR-0.375% 2.95% 3.65% 4.80% 4.00% 

อายุหุนกู 5 ป 5 ป 7 ป 5 ป 7 ป 6 ป 11 เดือน 5 ป 1 เดือน 
วันท่ีออกหุนกู 3 พฤศจิกายน 2542 4 เมษายน 2544 4 เมษายน 2544 3 กุมภาพันธ 2546 15 กันยายน 2546 16 กุมภาพันธ 2547 16 กุมภาพันธ 2547 
วันครบกําหนด 
ไถถอน 

3 พฤศจิกายน 2547 4 เมษายน 2549 4 เมษายน 2551 3 กุมภาพันธ 2551 15 กันยายน 2553 13 มกราคม 2554 16 มีนาคม 2552 

สิทธิในการไถถอน
กอนครบกําหนด
ของผูถือหุนและ 
ผูออกหุนกู 

-ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 

การชําระตนเงิน 
กอนครบกําหนด
ไถถอน 

แบงชําระคืนตน
เงินเปนจํานวน 

250 บาทตอหน่ึง
หนวยหุนกู ณ ส้ิน
ปท่ี 4 ตนเงินสวน
ท่ีเหลือจะชําระคืน
ในวันครบกําหนด 

ไถถอน 

ทยอยชําระคืนตน 
เงินเปนจํานวน 100 
บาท ตอหน่ึงหนวย
หุนกู ทุก 6 เดือน  
โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 4 
ตุลาคม 2545 ถึง 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2548
ตนเงินสวนที่เหลือ 
จะชําระคืนในวัน 
ครบกําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืนตน 
เงินเปนจํานวน 100 
บาทตอหน่ึงหนวย 
หุนกู ทุก 6 เดือน 
โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 4 
ตุลาคม 2548 ถึง 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2550
ตนเงินสวนที่เหลือ 
จะชําระคืนในวัน 
ครบกําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืนตน
เงินเปน 4 งวด 
งวดละเทาๆ กัน 
ในวันกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยงวดที่ 7-
10 โดยเริ่มต้ังแต
วันท่ี 3 สิงหาคม 
2549 ถึงวันท่ี 3 
กุมภาพันธ 2551 

ทยอยชําระคืนตน
เงินเปน 5 งวด 
งวดละเทาๆ กัน 
ในวันกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยงวดที่ 10-
14 โดยเริ่มต้ังแต
วันท่ี 15 กันยายน 
2551 ถึงวันท่ี 15 
กันยายน 2553 

ผูออกหุนกูจะ
ชําระคืนเงินตน 
ท้ังหมดในวันครบ
กําหนดไถถอน 

หุนกู 

ผูออกหุนกูจะ
ชําระคืนเงินตน 
ท้ังหมดในวันครบ
กําหนดไถถอน 

หุนกู 

มูลคาการไถถอน
ตามอายุตอหนวย 

750 บาท 300 บาท 500 บาท 250 บาท 200 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลักประกัน -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
การจัดอันดับ 
ความนาเชื่อถือ 

- A A A A A A 
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8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2547 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1.    ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ 1/ 59,380,744 22.10 
2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  19,597,574 7.25 
3.   HSBC (Singapore) Nominees Pte.Ltd. 19,430,994 7.19 
4.   Somers (U.K.) Limited 7,334,477 2.71 
5.   Deutsche Bank AG, Frankfurt  5,973,602 2.21 
6.   Chase Nominees Ltd.  4,639,500 1.72 
7.   Clearstream Nominees Ltd. 3,930,623 1.45 
8.   State Street Bank and Trust Company   3,825,300 1.42 
9.   Fortis Global Custody Services N.V. 3,750,000 1.39 
10.  Pictet & Cie  3,362,550 1.24 

 หมายเหตุ : 1/ ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ ประกอบดวย จํานวนหุน รอยละ 
1) ตระกูลวองกุศลกิจ 28,427,308 10.66 
2) บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด 14,601,400 5.40 

  ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 57.43 ของทุนชําระแลว 
3) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 8,053,808 2.98 

  ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 27.00 ของทุนชําระแลว 
4) บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 2,360,535 0.87 

  ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 53.12 ของทุนชําระแลว 
5) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากัด 2,080,965 0.77 

  บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
6) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด 1,779,445 0.66 

  บจ. น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูรอยละ 87.56 ของทุนชําระแลว 
7) บริษัท แปซิฟก ชูการ  คอรปอเรช่ัน จํากัด 981,905 0.36 

  ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 45.12 ของทุนชําระแลว 
8) บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด 615,200 0.23 

  บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
9) บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 253,178 0.09 

  บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
10) บริษัท ซิต้ีโฮลด้ิง จํากัด 227,000 0.08 

  ตระกูลวองกุศลกิจ ถือหุนอยูรอยละ 100.00 ของทุนชําระแลว 
8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต 
บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด  โดยคณะ
กรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และจะเสนอผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

การจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผานมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้ 
 หนวย : บาท/หุน 

ป พ.ศ. เงินปนผลระหวางกาล เงินปนผลประจําป รวม 
2544 1.00 0.60 1.60 
2545 1.50 1.10 2.60 
2546 1.50 2.50* 4.00 

*  เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2546 ใน
อัตราหุนละ 2.50 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 
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9.  การจัดการ 

9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะกรรมการ

ยอย รวม 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และผูบริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 
1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายสมดี เจริญกุล กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
4. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
7. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
8. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / 
  กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
9. ดร. กอปร  กฤตยากีรณ กรรมการที่มีความเปนอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
10. นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร  
11. นายเมธี เอ้ืออภิญญกุล กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 
12. นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร   

 หมายเหตุ:   นายประจวบ ตรีนิกร ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทฯ 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ประกอบดวย นายสมดี เจริญกุล หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ หรือ นายชนินท วองกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล โดย 2 ใน 5 คนลงนามรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการบริหาร
จัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและ
คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะยาว ทั้งน้ี 
รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโนมระยะตอไปของป 
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 300 ลานบาท 
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการ

รวมเกินรอยละ 10  
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร 
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. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติ

การ และผูอํานวยการสายธุรกิจ  
15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่บริหาร

และประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัส
หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน 

16. การเสนอแตงต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
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17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัทฯ  ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว 

18. การแตงต้ังและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย 
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
20. การปรับเปลี่ยนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 19 
21. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
1. นายมนัส  ลีวีระพันธุ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุคนธ  กาญจนาลัย  กรรมการ 
3. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เปนตนไป 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายการดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ และ
จัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังน้ี 
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกตองและเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล 
3.  สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัทฯ 
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนใหมีความถูกตอง  ครบถวนและโปรงใส 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งราย

งานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝาย

บริหาร ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 
8. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ัง เลิกจาง แผนงาน และผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลังของ

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
9.  ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหสอดคลองกับภาวะ

การณ 
10.  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
11.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวมประชุม

เพ่ือชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจางที่ปรึกษา หรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคา
ใชจายดังกลาว 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย 
1.  ดร. กอปร กฤตยากีรณ  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุนทร วองกุศลกิจ กรรมการ 
3.  นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ กรรมการ 
4.  นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเร่ืองการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการ
มีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหารและเจา
หนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ต้ังแต
ระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแต
กรณี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทาง

ธุรกิจ ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเน่ือง 
2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการและพนักงาน ให

สอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทฯ กําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบงานรับขอรองเรียน
จากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเก่ียวกับบรรษัทภิบาลหรือจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ  พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ต้ังแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) 

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาท่ีบริหารเมื่อครบ
วาระหรือมีตําแหนงวางลง 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมทั้ง
รวมในการประเมินผล และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใหสอด
คลองกับภาวะการณ 

7. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญใหฝายจัดการหรือหัวหนางาน

เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดยบริษัทฯ

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
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(4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 
1. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ประธานคณะกรรมการ 
2. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ 
3. นายสมดี  เจริญกุล กรรมการ 
4. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ กรรมการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับต้ังแตวันที่ 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 เปนตนไป 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ ตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้ 
1. เสนอแนวทางจายคาตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ัง 
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของ

ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
กําหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําป 

3. พิจารณาทบทวนโครงสราง หลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 ใหเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับภาวะตลาดดวย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใดของ
พนักงานบริษัทฯ 

5. ทบทวนและเสนอขอเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ให
สอดคลองกับภาวะการณ 

6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือหัวหนางานเขา

รวมประชุมเพ่ือช้ีแจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดยบริษัทฯ เปนผู

รับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

(5) ผูบริหาร ประกอบดวย 
1. นายชนินท  วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายระวิ  คอศิริ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
  / รักษาการผูชวยกรรมการผูอํานวยการ – ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา 
3. นายประจวบ  ตรีนิกร ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - บริหารและพัฒนาองคกร 
4. นายชาญชัย  ชีวะเกตุ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - พัฒนาธุรกิจ 
5. นางสมฤดี  ชัยมงคล ผูอํานวยการสายอาวุโส – การเงิน 
หมายเหตุ: นายนิติกร ตันติธรรม ไดถูกแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด แทน
ตําแหนงกรรมการผูจัดการในบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด โดยมีผลต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
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อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1. พิจารณาปรับแผนงานประจําป วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท 
2. กลั่นกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของ

พนักงานระดับ 11-12 
3. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาขายสินคาอายุมากกวา 3 ปขึ้นไป 
4. พิจารณาและตัดสินใจขายอสังหาริมทรัพยไดในทุกกรณีและไมจํากัดวงเงิน  
5. พิจารณาและตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแตกรณี และ

ใหเปนไปตามกฎหมาย  
6. พิจารณาและตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ การรวมทุน การจัดต้ังบริษัทใหม การลงทุนในหุนสามัญ และการขายเงิน

ลงทุน รวมทั้งการเขาทําสัญญาใดๆ ในวงเงินไมเกิน 300 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแตกรณี  
7. พิจารณาและอนุมัติการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และการซื้อหรือขายเงินตราระหวาง

ประเทศลวงหนา 
8. พิจารณาและอนุมัติการขายสินทรัพยดังตอไปนี้ 1) วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท สําหรับการขายสินคาคงเหลือ 2) วง

เงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการขายเครื่องอะไหล 3) วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท สําหรับการขายเครื่องจักรและ
อุปกรณ 

หมายเหตุ:  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ไดพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรใบ
สําคัญแสดงสิทธิเพ่ือเสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางตอเน่ืองเปนโครงการ 
(Employee Stock Ownership Program: ESOP) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามระดับความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานแตละราย คณะกรรมการจัดสรร ประกอบดวย 
1. นายสมดี  เจริญกุล ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ 
3. นายชนินท  วองกุศลกิจ กรรมการ 

โดยมีวาระการดํารงตําแหนงนับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2546  

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
สําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ต้ังแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
อนุมัติ หรือเพ่ือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 



บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
แบบ 56-1-46 40

9.4 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546  

1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ จํานวน 12 คน รวม
ทั้งสิ้น 13.26 ลานบาท รายละเอียดดังนี้  

ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง คาตอบแทนรวม  
(บาท/ป) 

1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 1,264,500 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทฯ 1,056,000 
3. นายสมดี เจริญกุล กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน / 

ประธานกรรมการจัดสรร (ESOP) 
1,119,000 

4. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 1,150,000 
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 1,079,000 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการจัดสรร (ESOP) 
1,084,000 

7. น.ส.สุคนธ กาญจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1,313,500 

8. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1,310,500 

9. ดร. กอปร กฤตยากีรณ กรรมการที่มีความเปนอิสระ 180,000 
10. นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการ / กรรมการจัดสรร (ESOP) 1,000,000 
11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ  960,000 
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ 1,020,000 
* นายประจวบ ตรีนิกร เลขานุการบริษัทฯ 720,000 

หมายเหตุ: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ไดมีมติแตงตั้ง ดร. กอปร กฤตยากีรณ เปนกรรมการของ
บริษัทฯ แทนนายประจวบ นิติกร ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2546 แตยังคงดํารงตําแหนง
เปนเลขานุการบริษัทฯ ตามเดิม 

1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 38.10 ลาน 
บาท  

(2) คาตอบแทนอื่น 
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2546 จํานวน 6 คน รวมเปนคาตอบแทนจํานวน 1.13 ลานบาท 

2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงาน (ESOP) 
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2545   มีมติใหบริษัทฯ จัดสรร 
ESOP ใหนายระวิ คอศิริ  จํานวน  30,000  หนวย  และนายประจวบ ตรีนิกร จํานวน  30,000  หนวย   (รายละเอียด
ดังแสดงไวในตารางการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร) 
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2.3 การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

ช่ือ - นามสกุล หุนสามัญ 
(หุน) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการ
และพนักงาน (ESOP) 

(หนวย) 
 31 ธ.ค. 2546 31 ธ.ค. 2545  เพิ่ม (ลด) 31 ธ.ค. 2546 31 ธ.ค. 2545 เพิ่ม (ลด) 

1. นายชีระ ภาณุพงศ 669,185 452,623 216,562 - 75,000 (75,000) 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 2,543,296 2,580,696 (37,400) - 85,000 (85,000) 
3. นายสมดี เจริญกุล 141,845 123,208 18,637 - 21,000 (21,000) 
4. นายมนัส ลีวีระพันธุ - - - - 18,000 (18,000) 
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 4,350,911 4,387,827 (36,916) - 49,000 (49,000) 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 876,755 916,250 (39,495) - 30,000 (30,000) 
7. น.ส.สุคนธ กาญจนาลัย 86,707 26,202 60,505 - 30,000 (30,000) 
8. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 6,550 - 6,550 - 9,000 (9,000) 
9. ดร. กอปร กฤตยากีรณ - - - - - - 
10. นายชนินท วองกุศลกิจ 1,980,371 1,344,149 636,222 - 250,000 (250,000) 
11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 400,467 580,374 (179,907) - 55,000 (55,000) 
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 802,532 664,593 137,939 - 125,000 (125,000) 
13. นายระวิ คอศิริ 414,669 172,082 242,587 - 375,000 (375,000) 
14. นายประจวบ ตรีนิกร 202,599 157,903 44,696 - 50,000 (50,000) 
15. นายชาญชัย ชีวะเกตุ 90,000 109,176 (19,176) - 50,000 (50,000) 
16. นางสมฤดี ชัยมงคล 212,628 92,536 120,092 - 40,000 (40,000) 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยสารสนเทศที่ถูกตอง เช่ือถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอ ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลัก
ทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด  โดยถือ
เปนจริยธรรมของผูบริหาร  
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับในหมวด
วินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัยและตองไดรับ
โทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือผลิต
ภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะไดรับโทษรุนแรง
ถึงขั้นไลออก โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน โดยนําระบบ Information System (IT) มาใชควบคุม
อยางเปนระบบและรัดกุม เชน ระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการเขาถึงขอมูล
ของบริษัทฯ ใหกับพนักงานในระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เก่ียวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวาง
การเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ผู
บริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวา
จะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
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9.6 บุคลากร 
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

  พนักงาน
ประจํา (คน) 

พนักงาน 
รายวัน (คน) 

สํานักงาน - ประเทศไทย - สํานักงานกรุงเทพฯ 195 - 
 - เหมืองลําพูน (BP-1)  23 27 
 - เหมืองลําปาง (LP-2) 153 29 
 - เหมืองเชียงมวน (CMMC) 39 28 
 - เหมืองแมเมาะ (ENS) 20 5 
 - ธุรกิจไฟฟา 14 - 
สํานักงาน - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - เหมืองแรแคลเซียมคารบอเนต 90 - 
สํานักงาน - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สํานักงานจาการตา 128 14 
 - เหมือง Jorong 148 93 
 - เหมือง  Indominco 435 48 
 - เหมือง Kitadin-Embalut 1,821 86 
 - เหมือง Kitadin-Tandung Mayang 337 53 
 - เหมือง Trubaindo 55 78 

รวม  3,458 461 
(2) คาตอบแทนของพนักงาน 

2.1 ในป พ.ศ. 2546 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงาน ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส จํานวน 235.61 ลานบาท 
2.2 คาตอบแทนอื่น 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงาน (ESOP) 
- บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกกรรมการของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย คร้ังที่ 1 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 จํานวน 4,439,500 หนวย โดยเปนสวนของพนักงานจํานวน 3,304,500 
หนวย หรือคิดเปนรอยละ 63.07 เทียบกับโครงการทั้งหมด 

- บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังที่ 2 จํานวน 606,740 หนวย โดยเปนสวนของพนักงานจํานวน 
206,740 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 3.95 เทียบกับโครงการทั้งหมด 

- บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ คร้ังที่ 3 จํานวน 127,350 หนวย โดยเปนสวนของพนักงานจํานวน 
127,350 หนวย หรือคิดเปนรอยละ 2.43 เทียบกับโครงการทั้งหมด 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ในป พ.ศ. 2546 
 พนักงานไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 4 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 4 โดย

บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งสิ้น 2.26 ลานบาท 
(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

 ในป พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ไดลดจํานวนพนักงานลงจํานวน 148 คน เน่ืองจากสัญญาการขุดขนดินและถานหินใหแก
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดสิ้นสุดลง และในปเดียวกันบริษัทฯ ไดมีการขยายงานในดานตางๆ เพ่ิมข้ึน 
บริษัทฯ ไดรับพนักงานเพิ่มจํานวน 86 คน 

 ในป พ.ศ. 2545 จํานวนพนักงานของบริษัทฯ ลดลงอีก 98 คน จากการที่บริษัทฯ ขายหุนในบริษัท บานปู เทอรมินัล 
จํากัด บริษัท มินเนอรัล รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด และบริษัทฯ ไดรับ
พนักงานเพิ่มอีกจํานวน 54 คน จากการที่บริษัทฯ ไดเขาถือหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงคต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 
2545 ทําใหบริษัทฯ มีพนักงานเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 2,794 คน (รายละเอียดดังแสดงไวในขอ 9.6 บุคลากร) 

 ในป พ.ศ. 2546 มีพนักงานลาออกจํานวน 83 คน และมีการรับพนักงานใหมทดแทนจํานวน 36 คน 
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 (4) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
- ไมมี – 

(5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ มีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยจัดสรรงบประมาณ
จํานวนรอยละ 5 ของเงินเดือนประจําป เพ่ือพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ คือ การบริหาร การจัดการ เทคนิคในการปฏิบัติ
งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและชีวอนามัย ทั้งนี้เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทฯ มี
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหบุคลากรของบริษัทฯ กาวสูความเปนมือ
อาชีพในระดับสากล โดยสอดคลองกับแผนกลยุทธทางธุรกิจและรองรับความเจริญกาวหนาขององคกรในอนาคต  

 
10.  การกํากับดูแลกิจการ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับ
ดูแลกิจการขึ้น โดยไดประกาศใชต้ังแตป พ.ศ. 2545 ครอบคลุมหลักสําคัญที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน 
15 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก คณะกรรมการ สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน นโยบายตอผูมีสวน
ไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแยงทางผลประโยชน 
และจริยธรรมธุรกิจ โดยไดดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางเครง 
ครัด นอกจากน้ี คณะกรรมการยังกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวเปนประจําเพื่อใหเหมาะสม
กับเวลาและสถานการณ สอดคลองกับความคาดหวังของผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมอ 

2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนมีสิทธิพ้ืนฐานเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิในการ
ไดรับใบหุนและสิทธิการโอน สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือตัดสินใจในการเปลี่ยน
แปลงในนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ และในเรื่องท่ีคณะกรรมการตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการเลือก
ต้ังและถอดถอนกรรมการ และสิทธิในสวนแบงกําไร โดยในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการอํานวย
ความสะดวกแกผูถือหุนทั้งในดานวัน เวลา สถานที่ประชุม การจัดสงขอสนเทศที่ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา การสนับสนุนใหผู
ถือหุนเขารวมประชุม ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะในกรณี
ที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือต้ังคําถามใดๆ ไดอยางเทา
เทียมกัน  

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดูแลใหม่ันใจวาผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและการปฏิบัติดวยดี จึง
ไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ครอบคลุมหลักปฏิบัติท่ี
สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ลูกคา  คูคา คูแขง
ทางการคา และสังคมสวนรวม และกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะ
ตองรับทราบ ทําความเขาใจ   และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด   กรณีท่ีฝาฝนจะไดรับโทษทางวินัยอยาง
เครงครัด รวมทั้งไดจัดใหมีชองทางที่ผูมีสวนไดสวนเสียจะรองเรียนตอบริษัทฯ ในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติ
ของบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ดวย  

4. การประชุมผูถือหุน 
 ในป พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 คร้ัง และการประชุมวิสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง โดยการประชุมจัดที่

บริษัทฯ และบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนประชุม 12 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ ในการประชุมทั้ง 2 คร้ัง มี
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กรรมการเขารวมประชุมจํานวน 10 คน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดใหมีการจัด
ทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได  

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทําหนาที่ในการใหความเห็นชอบ
การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 
และจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผล
ประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานประจําของบริษัทฯ และไดพิจารณา
กําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการยอย และฝายบริหาร (ราย
ละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9 การจัดการ) 

6. ความขัดแยงของผลประโยชน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันมิใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูบริหาร
เงินของผูอื่นแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดใหกรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ 
คณะกรรมการกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํา
รายการกับบุคคลภายนอก โดยท่ีกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานใน
การหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเน่ือง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตน
ในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดขอประพฤติปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจขึ้นไวสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับต้ังแตการปฏิบัติตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงทางการคา 
สังคมสวนรวม และตอพนักงานเอง และไดจัดประชุมชี้แจงใหพนักงานของบริษัทฯ ที่อยูในประเทศรับทราบอยางทั่วถึง โดย
กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดีและมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติ
ปฏิบัติที่กําหนดไวอยางจริงจัง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะนํามาตรฐานการประพฤติปฏิบัติดังกลาวไปใชเปนมาตร
ฐานการประพฤติปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ ดวย 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ 12 คน 
ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 9 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ บริษัทฯ มี
กรรมการอิสระและกรรมการที่มีความเปนอิสระจํานวน 4 คน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร และไมไดเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ประธานกรรมการ
บริษัทฯ ไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร เพ่ือใหเกิดการถวงดุลซี่งกันและกันและแบงแยกหนาท่ีในการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกัน 
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10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 5 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน ทําหนาที่เสนอนโยบายผล
ตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  กรรมการ
ในคณะกรรมการยอยเสนอตอที่ปะชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาทบทวนโครงสราง ระบบการจายคา
ตอบแทน  และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดวย  
ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 

 จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ. 2546 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร  (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9.4 คาตอบ
แทน) 

 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดลดจํานวนกรรมการกําหนดคาตอบแทนลงเหลือ 4 คน และปรับ
ปรุงเพิ่มเติมหนาที่รับผิดชอบดังรายละเอียดหนา 38 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
 โดยปกติ คณะกรรมการมีกําหนดประชุมเดือนละ 1 คร้ัง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพฤหัสบดีสุดทายของทุกเดือน และมีการ

ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ท้ังวาระเพื่อทราบและวาระ
เพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพ่ือใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการประชุมกรรมการ
ทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ได
จากที่ประชุม และกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียโดยนัยสําคัญในเรื่องที่พิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณา
เร่ืองนั้นๆ บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากท่ีประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอม
สําหรับกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของตรวจสอบได  

 ในป พ.ศ. 2546 คณะกรรมการมีการประชุมแลวทั้งหมด 13 คร้ัง สามารถประมวลจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของ
กรรมการบริษัทฯ แตละคน ดังน้ี 

รายชื่อ การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
 วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายชีระ  ภาณุพงศ  12/12 1/1 13/13 
2. นายสุนทร  วองกุศลกิจ 10/12 1/1 11/13 
3. นายสมดี  เจริญกุล 12/12 1/1 13/13 
4. นายมนัส  ลีวีระพันธุ  10/12 - 10/13 
5. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ 10/12 1/1 11/13 
6. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม 12/12 - 12/13 
7. นางสาวสุคนธ  กาญจนาลัย 12/12 1/1 13/13 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสด์ิ 12/12 1/1 13/13 
9. ดร. กอปร  กฤตยากีรณ 5/5 1/1 6/6 
10. นายชนินท  วองกุศลกิจ 11/12 1/1 12/13 
11. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล 10/12 1/1 11/13 
12. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล 12/12 1/1 13/13 
* นายประจวบ  ตรีนิกร 3/3 - 3/3 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 9 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ไดมีมติแตงตั้ง ดร. กอปร กฤตยากีรณ เปนกรรมการของ
บริษัทฯ แทนนายประจวบ  ตรีนิกร ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป  
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12. คณะกรรมการยอย  
• คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
เกณฑ และระเบียบที่เก่ียวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ    พิจารณา
การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสมควร เสนอใหฝาย
บริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น   รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ัง เลิกจาง 
แผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 ในป พ.ศ. 2546 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 คร้ัง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติปรับปรุงเพิ่มเติมหนาที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดในหนา 36 
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ในป พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 5 คน ทําหนาท่ี สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลใหดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  กรรมการในคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ แตงต้ังขึ้นเพื่อใหทําหนาที่พิเศษ ประธาน
เจาหนาที่บริหารที่จะแตงต้ังใหมหรือแตงต้ังแทนเม่ือครบวาระ หรือวางลงเนื่องจากเหตุอื่น  

 ในป พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 5 คร้ัง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาลดจํานวนกรรมการสรรหาลงเหลือ 4 คน พรอมทั้ง

ขยายขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและเปล่ียนช่ือเปนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีหนาที่ความรับผิด
ชอบดังรายละเอียดในหนา 37 

• คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 5 คน มีหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการ

จายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร และเจาหนาท่ีบริหาร กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและเจาหนาท่ีบริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 
รวมทั้งอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร 

 ในป พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 9 คร้ัง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมโดยพรอมเพรียง
กัน 

 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาลดจํานวนกรรมการกําหนดคาตอบแทนลงเหลือ 4 
คน และปรับปรุงเพิ่มเติมหนาที่ความรับผิดชอบดังรายละเอียดในหนา 38 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอง
รักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ มีสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจ
สอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ และใหรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว 
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14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ีไดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว  
คณะกรรมการมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เปนรายงานที่ถูกตอง 
ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  รวมทั้งไดจัดใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยโดยเครงครัด และไดจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนัก
วิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทาเทียมกัน  

 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังจัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ อาทิ การจัดประชุมชี้
แจงผลประกอบการแกนักวิเคราะหเปนประจําทุกๆ ไตรมาส การเชิญนักวิเคราะหเยี่ยมชมกิจการ การเดินทางไปพบปะและให
ขอมูลแกนักวิเคราะหทั้งในและตางประเทศเปนประจํา การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อมวลชน และเว็บไซตของบริษัทฯ 
เปนตน 

 
11.  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดประชุมคร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดวย เพ่ือใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ   
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับทราบรายงานการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 2546 ของคณะกรรมการตรวจสอบ ฟงคําชี้แจงและรายงาน
การตรวจสอบภายใน สรุปไดวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งขอเสนอแนะ
การตรวจสอบภายใน ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการ ไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการติด
ตามและดําเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผล
กระทบตอการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่
กําหนดไว มีระบบปองกันและดูแลทรัพยสินที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ การปฏิบัติงาน
สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของภาครัฐ และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี รายการที่เก่ียวโยงกัน เปนรายการจริงทางการ
คาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป อยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ ในสวนที่หารือกับผูสอบบัญชีภายนอก
เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมกับหลักการบัญชีที่ถือปฏิบัติ มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมี
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
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องคกรและสภาพแวดลอม 
บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังบริหารขององคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
โดยปรับปรุงผังการบริหารของหนวยงานการตลาดและขนสง (Marketing & Logistics) รับผิดชอบงานดานการตลาดและการขนสง
ถานหินทั้งในประเทศและตางประเทศ ต้ังหนวยงานตรวจสอบภายในงานธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปรับผังการบริหาร
สายงานบริหารและพัฒนาองคกร ดวยการยกระดับฝายพัฒนาระบบงานขึ้นเปนสายพัฒนาระบบงาน รับผิดชอบดูแลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ ซ่ึงขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และตั้งหนวยงาน Technical Development & 
Service รับผิดชอบทางดานการสนับสนุนงานพัฒนาทางเทคนิคของโครงการตางๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน ในรอบปที่ผานมา คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการเผยแพรความรูเร่ืองนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ใหความชัดเจนถึงเจตนา
รมณความโปรงใส และมีความมุงมั่นในการกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนที่เชื่อม่ันของผูถือหุนวาผลประโยชน
ของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดีท่ีสุด มีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงาน
ธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอการควบคุมภายในของ
หนวยงานนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการดูแลใหสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและรายงาน
ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว  มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
เปนธรรมตอพนักงาน  ลูกคา คูแขงทางการคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังจัดใหมีกล
ไกและกระบวนการที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติจริงอยางเครงครัด  นอกจากนั้นมีการควบคุมดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลไดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และเพื่อผลประโยชนระยะยาวของผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ 
การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ ไดวาจางที่ปรึกษาชวยวางระบบดานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือทําใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ  มี
ระบบขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสรางความเชื่อม่ันแกบุคคลภายนอก โดยไดมีการประเมินปจจัยความเสี่ยง
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ และจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee) แลว  
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการยอย 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้งสามคณะไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต หนาท่ี และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสม ในดานบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และปรับปรุงตาราง
อํานาจอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับใหเหมาะสม มีความชัดเจน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร    ติดตามดูแล
การดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ จัดทําคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรมสัญญาท่ี
เกี่ยวของ กําหนดใหมีแผนงานตรวจสอบประจําปเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามแผนงาน กฎระเบียบของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทฯ จัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ใชประกอบการตัดสินใจอยางเพียงพอ มีการบันทึกและสรุปความ
เห็นของที่ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุก
ระดับทั้งภายในและภายนอกองคกร มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด มีระบบการสํารองขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายจัดการที่เกี่ยวของ เพ่ือทบ
ทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไปวาเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ ตามรายงานของผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดพยายามพัฒนาระบบบัญชีการเงิน และระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ กับบริษัท
ยอยและบริษัทรวมในตางประเทศเพื่อใหการประสานงานการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปอยาง
รวดเร็วและควบคุมได 
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ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป พ.ศ. 2546 รวม 13 คร้ัง และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอทุกเดือน เพ่ือ
พิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประชุมผูบริหาร หากผลการดําเนินงานแตกตางจากเปาหมายจะมีมติใหฝายที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการแกไข รวมทั้งจัดใหมีการติด
ตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวของ และระบบการควบคุมภายใน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 คร้ัง โดยรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเมื่อมีเหตุการณ
ทุจริต การฝาฝนกฎระเบียบหรือกฎหมาย ตองรายงานฝายบริหารระดับสูงตามลําดับขั้นจนถึงประธานเจาหนาที่บริหาร หากถึงขั้นรุน
แรงตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

12.  รายการระหวางกัน 

12.1 รายการบุคคลท่ีมีผลประโยชนรวม 
 บุคคลที่มีผล

ประโยชนรวม / 
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการ 

1 บริษัท ทีเอ็มอี  
แคปตอล จํากัด 
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 

1) เปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ.บานปู โดยถือหุน
รอยละ 5.40 ของทุนชําระแลว 

2) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ ซึ่งเปน
กลุมเดียวกันกับ บมจ.บานปู 

3) มีกรรมการรวมกัน 6 ทาน คือ 
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท วองกุศลกิจ 
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ                 52.42% 
2. ตระกูลเอื้ออภิญญกุล             20.48% 
3. บจ.ยูฟนเวส                            7.58%  
4. ตระกูลกันทาธรรม                   6.13% 
5. นางปานหทัย เสรีรักษ              3.64% 
6. ตระกูลกาญจนกําเนิด              2.58% 
7. ตระกูลพุทธพงษศิริพร              2.43% 

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

2 บริษัท นํ้าตาล 
มิตรผล จํากัด 
(ผลิตและจําหนายน้ํา
ตาลและกากน้ําตาล) 

1) เปนผูถือหุนรายใหญของ บมจ.บานปู โดยถือหุน  
    รอยละ 2.98 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ ซึ่งเปน  
    กลุมเดียวกันกับ บมจ.บานปู 
3) มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท วองกุศลกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1. บจ.นํ้าตาลมิตรสยาม             35.00% 
2. Pan-Asia Sugar Fund          34.40% 
3. กลุมตระกูลวองกุศลกิจ           27.00% 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
4. นายชนินท วองกุศลกิจ 
5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
6. นายชูศักดิ์ วองกุศลกิจ 
7. นายผดุง เตชะศรินทร 
8. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ 
9. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร 

3 บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 
(Holding Company) 

1) เปนผูถือหุนของ บมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ   
    0.87 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ ซึ่งเปน  
    กลุมเดียวกันกับ บมจ.บานปู 
3) มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท วองกุศลกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ                 42.36% 
2. ตระกูลเจนวัฒนวิทย                6.64% 
3. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร       5.38% 
4. ตระกูลกาญจนกําเนิด              5.38% 
5. นายกิตติศักดิ์ จุติโชติพงศ        5.06% 
6. นางกุลรัตน รัตนประภาต         2.92% 

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 
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 บุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม / 
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการ 

5 บริษัท แปซิฟก ชูการ 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(ตัวแทนสงออก) 

1) เปนผูถือหุนของ บมจ. บานปู โดยถือหุนรอยละ    
    0.36 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.นํ้าตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ  
              นายสุนทร วองกุศลกิจ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1. บจ.นํ้าตาลมิตรผล                 25.00% 
2. นายกมล วองกุศลกิจ             17.59% 
3. นายสุนทร วองกุศลกิจ            15.04% 
4. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ            12.49% 
 

1. นายกมล วองกุศลกิจ  
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
3. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
5. นายขจร เทพยปฏิพัธน 
6. นายทัศน วนากรกุล 

6 บริษัท รวมเกษตรกร 
อุตสาหกรรม จํากัด 
(ผลิตและจําหนายน้ํา
ตาลและกากน้ําตาล) 

1) เปนผูถือหุนของ บมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ  
    0.66 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.นํ้าตาลมิตรผล 
3) มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ  
         1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
         2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
 
 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
บจ.นํ้าตาลมิตรผล                     87.56% 
 

1. นายกมล วองกุศลกิจ 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
4. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
6. นายปรีชา ชัยอนันต 
7. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ 
8. นายประดิษฐ กาญจนกําเนิด 
9. นายสุขกาญจน วัธนเวคิน 

7 บริษัท นํ้าตาล 
มิตรภูเวียง จํากัด 
(ผลิตและจําหนายน้ํา
ตาลและกากน้ําตาล 
 

1) เปนผูถือหุนของ บมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ   
    0.23 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 
3) มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ  
              นายสุนทร วองกุศลกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม   99.99% 
 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
4. นายขจร เทพยปฏิพัธน 

8 บริษัท นํ้าตาลมิตร
กาฬสินธุ จํากัด  
(ผลิตและจําหนายน้ํา
ตาลและกากน้ําตาล) 

1) เปนผูถือหุนของบมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ   
    0.09 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 
3) มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ  
          1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
          2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม   99.99% 
 

1. นายกมล วองกุศลกิจ 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
4. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 

9 บริษัท ซิต้ีโฮลดิ้ง จํากัด 
(Holding Company) 

1) เปนผูถือหุนของบมจ.บานปู โดยถือหุนรอยละ   
    0.08 ของทุนชําระแลว 
2) มีผูถือหุนใหญ คือ กลุมตระกูลวองกุศลกิจ ซึ่งเปน  
    กลุมเดียวกันกับ บมจ.บานปู 
3) มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 

          3. นายชนินท วองกุศลกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ                 90.00% 
2. ตระกูลพุทธพงษศิริพร              4.00% 
3. ตระกูลกาญจนกําเนิด              6.00% 
 
 

1. นายกมล วองกุศลกิจ 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
4. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
5. นายชนินท วองกุศลกิจ 
6. นายอดิศักดิ์ วองกุศลกิจ 
7. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ 
8. นายอํานวย กาญจนกําเนิด 

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2 

12.2 รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคาซื้อ
ขายและอัตราดอกเบี้ยทีใช ไดแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยว
ของ และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทําสัญญานั้นๆ  โดยคํานึง
ถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก 
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12.4  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียว
ของ และ/หรือบุคคลภายนอก  เพ่ือประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และใหมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวน
ไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

12.5  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
- ไมมี - 

12.6  รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจมีการขัดแยงทางผลประโยชนตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยพิจารณารายการที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงและจากขอมูลงบการเงินประจําป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว พบวาการทํารายงานระหวางกัน โดยขอ
ตกลงที่เปนสัญญาถือแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมปกติทั่วไป ซึ่งสัญญาไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามระเบียบขอบังคับอยางรอบคอบและเปนอิสระ พรอมกับไดสอบทานขอมูลรายการที่เกิดขึ้นและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กอนวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2546 รวมทั้งรายการที่อาจเกิดข้ึนตอไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 แลวพบวามี รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นกอนวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มี 1 รายการ ซึ่งไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการออก
หนังสือรับรองดังกลาวในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และรายงานตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามกฎเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด  สวนรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหวาวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันประชุมผูถือหุนป พ.ศ. 2547 (วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547) มีรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยว
ของเกิดตามขอมูลในงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 หลายรายการ ปรากฏในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 5 แตมูลคารายการหรือสัดสวนการถือหุนไมอยูในเงื่อนไขที่จัดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงที่อาจมีการขัดแยงทางผลประโยชนรายการบุคคลและ
บริษัทฯ เทาที่จําเปนดังกลาวขางตนแลว เห็นวาเปนรายการจริงทางการคาอันเปนปกติธุรกิจทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนสูงสุด สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ 
รายการดังกลาวไมพบรายการผิดปกติที่เปนสาระสําคัญของรายการที่จะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 
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13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
• งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผลการดําเนินงานรวม และผล
การดําเนินงานเฉพาะบริษัทฯ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามรายงานลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูรับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

• โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ ขอ 4 บริษัทฯ ปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่สามารถระบุไดของบริษัทยอยในตาง
ประเทศที่ซื้อมาในป พ.ศ. 2545 เนื่องจากไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหมีการเปล่ียนแปลงสกุลเงินที่ใชในการบันทึกบัญชี
และการนําเสนองบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศในป พ.ศ. 2546 ซึ่งสงผลกระทบตอการปรับปรุงมูลคาที่เหลือ
อยูของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิของบริษัทยอยดังกลาว และบริษัทฯ ใชวิธีปรับปรุงยอนหลัง ดังนั้นงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จึงไดมีการปรับใหม และงบการเงินท่ีปรับใหมได
แสดงไวเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ 
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13.2 งบการเงินรวม 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,211,311 9.45 1,429,670 6.07 1,681,903 10.65 
เงินฝากธนาคารติดภาระ - - 934,576 3.97 - - 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา 336,391 0.99 247,469 1.05 - - 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 1,054,531 3.10 1,123,601 4.77 880,351 5.57 
ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 20,112 0.06 9,211 0.04 1,185 0.01 
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ 60,663 0.18 42,912 0.18 10,400 0.07 
สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันท่ีถึง 
กําหนดชําระในหนึ่งป 

- - 150,000 0.64 - - 

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่นท่ีถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 15,000 0.04 - - - - 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 851,402 2.50 972,485 4.13 567,774 3.59 
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร 171,834 0.51 189,693 0.80 99,982 0.63 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,128,739 3.32 435,905 1.85 285,546 1.81 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 6,849,983 20.15 5,535,522 23.49 3,527,141 22.33 
       
สินทรัพยไมหมุนเวียน       
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 10,265 0.03 10,642 0.05 1,242 0.01 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 342,655 1.01 343,233 1.46 2,160,813 13.68 
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น 20,702 0.06 23,722 0.10 451,650 2.86 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 532,544 1.57 1,513,832 6.42 1,256,476 7.95 
เงินลงทุนอื่น – สุทธิ 16,436,760 48.35 4,831,552 20.50 3,832,491 24.26 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 5,773,169 16.98 6,262,655 26.57 1,948,939 12.34 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี-สุทธิ 1,866,590 5.49 1,865,672 7.92 1,244,150 7.87 
สิทธิในเหมืองถานหิน-สุทธิ 1,307,339 3.85 1,555,902 6.60 - - 
เงินลงทุนในที่ดิน – สุทธิ 36,123 0.11 730,405 3.10 700,197 4.43 
เครื่องจักรและอะไหลรอการขาย 270,511 0.80 288,518 1.22 119,801 0.76 
คาใชจายในการขนยายเครื่องจักรรอเรียกเก็บ - - - - 72,894 0.46 
โครงการระหวางการพัฒนา 222,712 0.66 180,504 0.77 125,922 0.80 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 323,622 0.95 427,794 1.81 357,294 2.26 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 27,142,992 79.85 18,034,431 76.51 12,271,869 77.67 
       
รวมสินทรัพย 33,992,975 100.00 23,569,953 100.00 15,799,010 100.00 
 
หมายเหตุ:  - บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจาก “วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน” เปน “วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม” ของทุกป โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2545 
 - งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไดจัดทําขึ้นใหมโดยบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เพื่อประโยชน

ในการเปรียบเทียบ  
 - เพื่อประกอบในการอานงบการเงินรวม โดยควรอานคูกับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2544 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2544 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน       
หน้ีสินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,133,781 3.34 1,744,845 7.40 643,947 4.08 
เจาหนี้การคา 250,194 0.74 130,615 0.55 60,977 0.39 
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - - -  53,929 0.34 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 688,809 2.03 1,076,449 4.57 307,180 1.94 
สวนของหุนกูท่ีถึงกําหนดไถถอนในหนึ่งป 499,817 1.47 821,266 3.48 1,187,500 7.52 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น       
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 703,041 2.07 1,273,045 5.40 - - 
ดอกเบี้ยคางจาย 93,173 0.27 381,931 1.62 91,984 0.58 
คาภาคหลวงคางจาย 396,782 1.17 243,268 1.03 108,722 0.69 
ภาษีเงินไดคางจาย 165,825 0.49 21,157 0.09 23,883 0.15 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 492,110 1.45 756,649 3.21 495,007 3.13 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,423,532 13.01 6,449,225 27.36 2,973,129 18.82 
       
หน้ีสินไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาว 970,155 2.85 4,604,211 19.53 1,498,503 9.48 
หุนกู 6,148,011 18.09 4,089,846 17.35 4,498,670 28.47 
หน้ีสินอื่น 95,789 0.28 119,221 0.51 17,396 0.11 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,213,955 21.22 8,813,278 37.39 6,014,569 38.07 
       

รวมหนี้สิน 11,637,487 34.23 15,262,503 64.75 8,987,698 56.89 
       
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท 3,540,505 10.42 3,540,505 15.02 3,540,505 22.41 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว 2,702,748 7.95 2,136,634 9.07 2,101,892 13.30 
สวนเกินมูลคาหุน 5,020,266 14.77 3,764,887 15.97 3,706,625 23.46 
คาหุนรับลวงหนา 52,673 0.15 - - - - 
สํารองการปรับมูลคายุตืธรรมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนในความ
ตองการของตลาด-เผื่อขาย 

12,092,978 35.57 889,762 3.77 (23,487) (0.15) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (330,950) (0.97) (453,477) (1.92) (54,782) (0.35) 
กําไรสะสม       
จัดสรรแลว        
สํารองตามกฎหมาย 390,448 1.15 356,868 1.51 352,326 2.23 

ยังไมไดจัดสรร 2,309,336 6.79 990,517 4.20 610,822 3.87 
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 22,237,499 65.42 7,685,191 32.61 6,693,396 42.37 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 117,989 0.35 622,259 2.64 117,916 0.75 
รวมสวนของผูถือหุน 22,355,488 65.77 8,307,450 35.25 6,811,312 43.11 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 33,992,975 100.00 23,569,953 100.00 15,799,010 100.00 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 , พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 (ยังไมไดตรวจสอบ) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2546 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2545 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2544 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 

 จํานวนเงิน อัตรา 
รอยละ 

จํานวนเงิน อัตรา 
รอยละ 

จํานวนเงิน อัตรา 
รอยละ 

รายไดจากการขาย 12,482,256 84.89 10,908,683 91.39 5,415,233 78.76 
ตนทุนขาย (8,878,370) (60.38) (8,085,605) (67.74) (4,045,780) (58.85) 
กําไรขั้นตน 3,603,886 24.51 2,823,078 23.65 1,369,453 19.92 
คาใชจายในการขายและบริการ (1,857,656) (12.63) (1,491,604) (12.50) (1,081,137) (15.72) 
คาภาคหลวง (1,252,465) (8.52) (869,145) (7.28) (229,656) (3.34) 
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 493,765 3.36 462,329 3.87 58,660 0.85 
รายไดอ่ืน       
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อคา 1,037,101 7.05 362,433 3.04 1,153,501       16.78 
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทยอย 108,661 0.74 - - - - 
กําไรจาการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ 22,688 0.15 42,672 0.36 - - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน- สุทธิ 106,055 0.72 - - - - 
กําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - - 30,895 0.45 
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา 308,844 2.10 76,478 0.64 - - 
เงินปนผลรับ 512,437 3.48 280,030 2.35 45,827 0.67 
ดอกเบี้ยรับ 28,744 0.20 36,455 0.31 166,534 2.42 
อ่ืนๆ 97,565 0.66 230,293 1.93 63,324 0.92 

คาใชจายอื่น       
คาตอบแทนกรรมการ (14,780) (0.10) (10,255) (0.09) (4,850) (0.07) 
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (270,197) (1.84) (8,347) (0.07) - - 
เงินชดเชยพนักงาน - - - - (16,637) (0.24) 
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน - - - - (40,738) (0.59) 
ขาดทุนจากการตัดจายโครงการ - - - - (19,153) (0.28) 
ขาดทุนจากการดอยคา - - - - (1,341) (0.02) 

กําไรจากการดําเนินงาน 2,430,883 16.53 1,472,088 12.33 1,436,022 20.89 
สวนแบงกําไรของบริษัทยอย - - - - - - 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม 573,561 3.90 452,357 3.79 143,705 2.09 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 3,004,444 20.43 1,924,445 16.12 1,579,727 22.98 
คาใชจายทางการเงินในการไถถอนหุนกู (152,257) (1.04) (336,558) (2.82) (197,363) (2.87) 
ดอกเบี้ยจาย (479,649) (3.26) (623,012) (5.22) (490,521) (7.13) 
คาใชจายทางการเงิน (145,422) (0.99) (36,292) (0.30) -  
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (123,859) (0.84) (43,800) (0.37) (76,552) (1.11) 
กําไรสุทธิหลังภาษี 2,103,257 14.30 884,783 7.41 815,291 11.86 
(หัก) กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (56,921) (0.39) (50,062) (0.42) (31,433) (0.46) 
กําไรสุทธิสําหรับป 2,046,336 13.92 834,721 6.99 783,858 11.40 
       
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 7.75  3.93  3.73  
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท) 7.75  3.87  3.73  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 , พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 (ยังไมไดตรวจสอบ) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2546 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2545 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2544 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 2,046,336 834,721 783,858 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
คาเสื่อมราคา 457,685 318,835 635,127 
คาใชจายตัดจาย 821,250 1,026,928 859,382 
(กําไร) ท่ียังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา (308,844) (76,478) - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนี้สงสัยจะสูญ - (20,618) 98,149 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเผื่อสินคาลาสมัย 39,522 - - 
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 1,052,320 114,559 85,995 
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกูยืม 307,587 47,720 51,028 
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (573,561) (452,357) (143,705) 
เงินปนผลรับ (512,437) (280,030) - 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน-สุทธิ (106,055) (42,672) (7,846) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (22,688) - - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนอื่น (108,661) (423,037) (1,043,147) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอย 56,921 50,062 31,433 
สํารองภาษีเงินไดนิติบุคคลสวนที่เกิน 3 ป - - 12,099 
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน - - 7,200 
สวนเกิน(ตํ่า)จากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี - - 7,585 
ขาดทุนจากการสูญเสียในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร - - 345 
ตัดจําหนายสินทรัพยระหวางกอสราง - - 19,153 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 3,149,375 1,097,633 1,396,656 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การคา 69,070 (15,781) 56,272 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในหลักทรัพยเพื่อคา 86,282 121,413 - 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินคาคงเหลือ 81,561 (389,257) (173,557) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร 17,859 (117,674) 30,541 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น (428,727) (206,860) 103,433 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 292,425 1,174,142 (56,532) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาง (288,758) 277,690 3,696 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาภาคหลวงคางจาง (160,310) 134,546 - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย 144,668 (2,726) (18,909) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น (662,472) 363,846 490,081 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - - (20,837) 
จายคาบําเหน็จกรรมการปกอน - - (10,200) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,300,973 2,436,972 1,800,644 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 , พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 (ยังไมไดตรวจสอบ) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2546 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2545 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2544 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (25,632) - (2,597,527) 
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 250,000 - 115,230 
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (115,000) (334,527) - 
เงินฝากธนาคารติดภาระ 934,576 (1,018,348) - 
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมแกพนักงาน – สุทธิ 377 (9,025) 368 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอมและบริษัทรวม 1,161,921 - - 
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (988,797) (38,750) (290,444) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น - 439,600 1,269,061 
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น (401,992) (326,413) - 
เงินสดจายเพื่อโครงการระหวางพัฒนา (133,459) (48,996) 19,582 
เงินสดรับจากการจําหนายโครงการระหวางพัฒนา 91,251 -  
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการเปดหนาดิน (735,296) (978,210) (823,639) 
เงินจายซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (775,616) (913,931) (356,205) 
เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 53,806 - 52,367 
เงินรับจากเงินลงทุนในที่ดิน 898,372 - - 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินอื่น 289,757 314,555 - 
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น 512,437 280,030 - 
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น (เดิมเปนบริษัทยอยของกลุม
บริษัท) 

- 188,089 - 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน 1,016,705 (2,445,926) (2,620,207) 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 , พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 (ยังไมไดตรวจสอบ) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2546 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2545 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2544 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร 2,835,893 2,850,000 600,000 
จายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร (3,500,000) (1,750,000) - 
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (26,484) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 1,800,000 35,000 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (3,715,863) (846,444) (146,497) 
เงินสดรับจากหุนกู 5,000,000 - 2,400,000 
จายเงินคืนหุนกู (3,259,523) (2,028,316) (1,084,597) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู (18,765) - - 
เงินสดรับ(จายคืน)จากหนี้สินอื่น (23,334) 98,253 (7,240) 
จายเงินปนผล (697,017) (450,265) (832,542) 
เงินสดรับจากหุนทุน 566,114 34,742 6,202 
สวนเกินมูลคาหุน 1,255,379 58,262 8,306 
เงินสดรับจากคาหุนรับลวงหนา 52,673 - - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ทรัสตรีซีท - - (11,341) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,504,443) (233,768) 940,807 
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,813,235 (242,722) 121,244 
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ - (10,409) (187,730) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,384,825 1,637,956 1,704,440 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 3,198,060 1,384,825 1,637,956 

 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
1. เงินสดจายระหวางป 
  ดอกเบี้ยจาย 1,308,273 755,489 617,604  
  ภาษีเงินได 49,928 46,303 424,295  
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบดุล 3,211,311 1,429,670 1,681,903  
 หัก เงินเบิกเกินบัญชี (13,251) (44,845) (43,947)
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป  3,198,060 1,384,825 1,637,956
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13.3 อัตราสวนทางการเงิน 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 , พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) และ พ.ศ. 2544 (ยังไมไดตรวจสอบ) 

  พ.ศ. 2546 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2545 
(ตรวจสอบแลว) 

พ.ศ. 2544 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.55 0.86 1.19 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.82 0.99 2.23 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.42 0.52 0.66 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 11.46 10.89 5.96 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 31.41 33.07 60.39 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.74 10.50 8.41 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 36.98 34.29 42.80 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 46.63 84.40 44.62 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 7.72 4.27 8.07 
Cash Cycle (วัน) 60.67 63.09 95.12 

     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน (%) 28.87 25.88 25.29 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 19.47 13.49 26.52 
อัตรากําไรอื่น (%) 15.11 8.61 21.24 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 0.95 1.66 1.25 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 13.92 6.99 11.40 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 13.35 11.04 10.92 

     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.11 4.24 5.12 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 41.61 28.10 64.39 
อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.51 0.61 0.45 

     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.52 1.84 1.32 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 2.80 4.29 4.60 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 34.06 53.94 106.21 
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13.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน  และงบดุล
รวม ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือประกอบในการอาน
งบการเงินและงบการเงินรวม โดยควรอานควบคูกับ “รายงานการตรวจสอบงบการเงินรวม” ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
ในหนา 52 ถึง 57 

(1) งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 12,482 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,574 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 14 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 6 และราคาขายถานหินเฉลี่ยท่ีปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 7 สัดสวนราย
ไดมีดังนี้ 
 รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 12,331 ลานบาท มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 99 ของรายไดจากการขาย
รวม เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,713 ลานบาท หรือรอยละ 16  โดยแยกเปนรายไดจาก 
- การขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 11,475 ลานบาท  
- การขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย  856 ลานบาท 

 รายไดจากการจําหนายแรอุตสาหกรรมและบริการอื่นจํานวน 151 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดรวม 
1.2 ตนทุนขายรวม 8,878 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 793 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ตามสัดสวนปริมาณการจําหนายถานหิน 

ที่เพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้การบริหารตนทุนของเหมืองอินโดมิงโกและเหมืองโจ-รงทําใหตนทุนที่เพ่ิมขึ้น ตํ่ากวารายได
ที่เพ่ิมขึ้น 

1.3 กําไรขั้นตนรวมจํานวน 3,604 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 781 ลานบาท อัตราสวนการทํากําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross 
Profit Margin) ในปนี้คิดเปนรอยละ 29 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ทําไดรอยละ 26 

1.4 คาใชจายในการขายและบริหารรวม 1,858 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 366 ลานบาท คิดเปน  
รอยละ  25 เน่ืองจากปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นจากแหลงถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียทําใหมีคาใชจายในการ
ขายคือคาเรือลากจูงขนถายไปยังเรือใหญและคา Demurrage จากความลาชาของการขนถานไปยังเรือใหญใน 
สภาวะอากาศที่ไมอํานวยของไตรมาส 4 

1.5 คาภาคหลวงรวม 1,252 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 383 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44 โดยเปน
การเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณการจําหนายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคา Exploitation fee 
ของเหมืองคิทาดิน 

1.6 กําไรที่ยังไมเกิดข้ึนของหลักทรัพยเพ่ือคาจํานวน 309 ลานบาท เปนผลมาจากการปรับราคาเพิ่มขึ้นของหลักทรัพย 
หุนทุนในความตองการของตลาด ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 

1.7 การรับรูกําไรของบริษัทรวมจํานวน 573 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 121 ลานบาท โดยเปนการ 
รับรูกําไรและขาดทุนของ : 
- บริษัท ไตร เอนเนอจ้ี จํากัด รับรูกําไรจํานวน 567 ลานบาท จําแนกเปนกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 296 
ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 271 ลานบาท   

- ผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทรวมอื่นจํานวน 6 ลานบาท 
1.8 คาใชจายทางการเงินในการไถถอนหุนกูจํานวน 152 ลานบาท เปนสวนเกินมูลคาจากการไถถอนหุนกูแปลงสภาพ 

ในตลาดตางประเทศและหุนกูในประเทศ จํานวน 3.09 ลานเหรียญสหรัฐ และจํานวน 1,960 ลานบาท ตามลําดับ  
1.9 ดอกเบ้ียจายรวม 480 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 143 ลานบาท หรือรอยละ 23 จากการบริหาร 

ตนทุนเงินกูใหตํ่าลง 
1.10 กําไรสุทธิรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 จํานวน 2,046 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอน 1,212 ลานบาท  
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1.11   กําไร(ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (EPS) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เทียบกับงวดเดียวกันของป
กอน เทากับ 7.75 บาท และ 3.93 บาทตอหุน ตามลําดับ 

(2) งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 33,993 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10,423 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
- เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 3,211 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 847 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 จากการออกหุนกู 
เพ่ือนําไปชําระคืนเงินกูและหุนกูในประเทศที่มีดอกเบี้ยสูงกวา และมีการจําหนายเงินลงทุนบางสวน 

- เงินลงทุนระยะส้ันจํานวน 336 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  89 ลานบาท จากการปรับเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาด
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย 

- ลูกหนี้การคา-สุทธิจํานวน 1,055 ลานบาท ลดลง 69 ลานบาท จากการเก็บเงินจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ
ไดเร็วขึ้น 

- สินคาคงเหลือ-สุทธิจํานวน 851 ลานบาท ลดลง 121 ลานบาท จากการที่ปริมาณสต็อกถานหินที่ลดลง 
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 1,129 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 693 ลานบาท หรือรอยละ 159 เนื่องจากภาษีเงินไดนิติ
บุคคลจายลวงหนา เงินทดรองจายซื้อที่ดินเพื่อการทําเหมืองของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และลูก
หนี้อื่นๆ เพ่ิมขึ้น 

- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน  533  ลานบาท  ลดลง 981 ลานบาท  จากการจําหนายบริษัท 
บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด  

- เงินลงทุนอื่นจํานวน 16,437 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  11,605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 240 จากการปรับเพ่ิมมูลคา 
เงินลงทุนตามราคาตลาด 

2.2 หนี้สินรวมจํานวน 11,637 ลานบาท ลดลง 3,625 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 1,134 ลานบาท ลดลง 611 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 จาก
การชําระคืนเงินกูสถาบันการเงินภายในประเทศ  

- สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูทั้งในและตางประเทศไถถอนกอนครบกําหนด
จํานวน 1,189 ลานบาท ลดลง 709 ลานบาท จากการคืนเงินกูและหุนกูในประเทศกอนกําหนดชําระ 

-  ดอกเบี้ยคางจายจํานวน 93 ลานบาทลดลง 289 ลานบาท สวนใหญมาจากการชําระหนี้กอนกําหนดของบริษัท 
ยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

- คาภาคหลวงคางจายจํานวน 397 ลานบาท ลดลง 154 ลานบาท จากการจายคาภาคหลวงที่มีการตั้งสํารอง 
สําหรับป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545  

- เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 970 ลานบาท ลดลง 3,634 ลานบาท จากการชําระคืนเงินกูทั้งในประเทศไทยและ 
บริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

- หุนกูจํานวน 6,148 ลานบาทเพิ่มข้ึน 2,058 ลานบาท จากการออกหุนกูในประเทศเพิ่มจํานวน 3,000 ลานบาท 
และ 2,000 ลานบาท ในปน้ี และชําระคืนหุนกูของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1,299 ลานบาท 
และหุนกูภายในประเทศ 1,643 ลานบาท  

2.3 สวนของผูถือหุนจํานวน 22,355 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14,048 ลานบาท คิดเปนรอยละ 169 มาจาก 1) การเพิ่มทุน
จากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิและการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของพนักงานจํานวน 566 ลาน
บาท 2) สวนเกินมูลคาหุนจํานวน 1,255 ลานบาท 3) ผลกําไรสุทธิสําหรับปนี้ จํานวน 2,046 ลานบาท 4) ผลจาก
การปรับมูลคาเงินลงทุนของหลักทรัพยในความตองการของตลาดเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดจํานวน 11,203 ลาน
บาท  5) สวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยท่ีแสดงเปนเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น 122 ลานบาท 
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และ 6) คาหุนรับลวงหนาจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของพนักงานจํานวน 53 ลานบาท 7) สวนของผูถือหุนลดลง 
จากการจายเงินปนผลจํานวน 697 ลานบาท 8) การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสวนนอย 504 ลานบาท 

2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 สําหรับงบการเงิน
รวม เทากับ 0.28 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เทากับ 0.32 เทา ตํ่ากวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2545 ซึ่ง อยูที่ระดับ 1.31 เทา และ 1.08 เทา ตามลําดับ 

(3) งบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นรวม 1,813 ลานบาท  โดย
แยกเปน 1) เงินสดรับจากการดําเนินงาน 2,301 ลานบาท 2) เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 1,017 
ลานบาท เปนยอดสุทธิจากการขายเงินลงทุนจํานวน 1,162 ลานบาท การขายที่ดินจํานวน 898 ลานบาท และเงินปน
ผลรับจํานวน 512 ลานบาท และมีเงินสดสุทธิใชไปจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 450 ลานบาท และ 368 ลานบาท  ตามลําดับ  อีกท้ังมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท 
บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด จํานวน 542 ลานบาท และการขายเงินลงทุนในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด และ บริษัท 
ไตร เอนเนอจ้ี จํากัด จํานวน 1,162 ลานบาท  ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณรวมทั้งการเปดหนาดินเพิ่มขึ้นจํานวน 
776 ลานบาท และ 735 ลานบาท ตามลําดับ  3) กิจกรรมจัดหาเงินมีเงินสดสุทธิใชไปจํานวน 1,504 ลานบาท เปนเงิน
รับจากการออกหุนกูจํานวน 5,000 ลานบาท และเงินกูทั้งระยะส้ันและระยะยาวจํานวน 2,836 ลานบาท เงินรับจากการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ และการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของพนักงานจํานวน 1,874 ลานบาท ซึ่ง
ประกอบดวยสวนของทุนและสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 581 และ 1,293 ลานบาท ตามลําดับ และมีการชําระคืนหุนกู
จํานวน 3,260 ลานบาท และคืนเงินกูทั้งระยะส้ันและระยะยาวจํานวน 7,216 ลานบาท รวมทั้งมีการจายเงินปนผล
จํานวน 697 ลานบาท   

 (4) สรุปความเห็นของฝายบริหาร 
ภาวะตลาดถานหินในไตรมาส 4   มีการปรับตัวสูงขึ้นจากความตองการใชถานหินในแถบเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และไดมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยราคาถานหินในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
กวารอยละ 40 ราคาถานหินที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหราคาเฉลี่ยของถานหินของบริษัทฯ ในอนาคตเพิ่มข้ึนดวย อยางไรก็
ตามการเพิ่มขึ้นจะนอยกวาราคาในตลาดโลกเนื่องจากความหลากหลายในดานคุณภาพถานหินของบริษัทฯ ซึ่งรวมทั้ง
ถานหินในประเทศไทย อนึ่ง บริษัทฯ มีการกําหนดราคาขายเปนระยะๆ ลวงหนา ดังนั้นจะสงผลใหราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เปนระยะชากวาตลาดในขณะนั้นโดยที่การกําหนดราคาดังกลาวจําเปนจะตองเกิดขึ้นกอนการสงมอบถานหิน 

ดานตนทุนในไตรมาส 4 มีตนทุนการผลิตในสวนของการเปดหนาดินลวงหนาเพื่อเตรียมการผลิตในป พ.ศ. 2547 ทําให
ตนทุนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 สงผลใหอัตรากําไรขั้นตน (GPM) อยูในระดับรอยละ 27 อนึ่ง ในไตรมาส 4 มี
ฝนตกหนักกวาปกติและเกิด Demurrage Charge เนื่องจากการขนสงลงเรือชากวาปกติทําใหคาใชจายในการขายเพิ่ม 
สูงขึ้นดวยเชนกัน 

ดานธุรกิจไฟฟา บริษัทฯ ไดขายหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนจํานวนรอยละ 
37.5 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด  ใหแกบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาวรวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,100 ลานบาท เปนท่ีเรียบรอยแลวในวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

สําหรับบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดเบิกรับเงินกูงวดแรกจากกลุมสถาบันการเงินเปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 15 
กันยายน พ.ศ. 2546 และยังไดดําเนินการพัฒนาพื้นที่โดยการขุดลอกและปรับปรุงพ้ืนที่น้ําทะเลใหเปนผิวดิน สําหรับ
เตรียมพรอมเพ่ือกอสรางโรงไฟฟาในป พ.ศ. 2546 ซึ่งคาดวาการดําเนินการกอสรางหนวยที่ 1 จะแลวเสร็จภายในเดือน
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ตุลาคม พ.ศ. 2549 และหนวยท่ี 2 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 อีกทั้งไดจัดใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาไปรับผิดชอบ
ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด เรียบรอยแลวดวย 

ในสวนของการลงนามบันทึกความเขาใจเบ้ืองตนระหวางบริษัทฯ กับการไฟฟาฝายผลิตไฟฟาแหงประเทศไทย เกี่ยวกับ
การที่บริษัทฯ จะซื้อหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) จาก กฟผ. และบริษัทฯ จะขายหุนทั้งหมดในบริษัท ผลิตไฟ
ฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ใหแก กฟผ. นั้น ในกรณีท่ีขอกําหนดและเงื่อนไขตางของทั้งสองฝาย รวมทั้งการขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนผลสําเร็จแลวจะมีการโอนหุนและชําระราคาคาหุนในทันที ซึ่งเปนไปตามกลยุทธของ
บริษัทฯ ที่ยังคงเนนนโยบายการลงทุนในธุรกิจไฟฟาเชนเดิม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสวนรวมในการบริหารงานในธุรกิจไฟฟา
มากขึ้น 

 
14. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1) นายชีระ ภาณุพงศ 
- ประธานกรรมการบริษัทฯ 
- ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

72 - 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.  
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)    
  รุนที่ 20 
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   
  บริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 7 

0.25 2544-ปจจุบัน 
2540-ปจจุบัน 
 
 
2535-ปจจุบัน 
2540-2546 
2539-2546 
 

ประธานกรรมการ บริษัทฯ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 
ประธานกรรมการ  
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท ทุนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู แกส เพาเวอร จํากัด 
บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด 
 

2) นายสุนทร วองกุศลกิจ 
- รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 5 
   และลําดับที่ 10 

65 
 

- มัธยมศึกษา 
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ     
  บริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 7 
- อบรมโครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.94 
 

ก.พ. 2547-ปจจุบัน
2545-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
2521-ปจจุบัน 
2517-ปจจุบัน 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ด สแตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 

 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 65 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

 
 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

3) นายสมดี เจริญกุล 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   ผูกพันบริษัทฯ 
- ที่ปรึกษา 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
 
 
 

72 - 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 

0.05 
 
 
 
 

2544-ปจจุบัน 
2540-ปจจุบัน 
2535-ปจจุบัน 
2544-ก.พ.2547 
2541-2546 
หนาที่พิเศษ 
 
 
 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ / ที่ปรึกษา 
กรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการจัดสรร (ESOP) 
กรรมการ 
อ.ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ 
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
 
วุฒิอาสา 
 
คลังสมองเพื่อสังคม 

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

4) นายมนัส ลีวีระพันธุ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

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

- 
 
 
 

2543-ปจจุบัน 
2537-ปจจุบัน 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาครัฐ
ประธานคณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กระทรวงการตางประเทศ 
บริษัท สาริน พรอพเพอรตี้ จํากัด 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 66 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

6) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  
- กรรมการ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
 
 

64 
 

- B.A. (Economics), Hanover College,  
  Indiana, U.S.A. 
- Program on Investment Appraisal  
  and Management, Harvard  
  University Graduate School of  
  Business Administration,   
  Massachusetts, U.S.A. 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
  (วปอ.) รุนที่ 35 
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน  
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 31 

0.32 
 

2544-ปจจุบัน 
2543-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
2544-ก.พ. 2547 
2541-2546 
2541-2542 
 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมการ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการจัดสรร (ESOP) 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
(นักบริหาร 11) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
สํานักงบประมาณ, สํานักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

5) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   ผูกพันบริษัทฯ 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับ 
  ที่ 2 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 10 

62 - เภสัชศาสตรบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน   
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 17 
- Senior Executive Program SASIN 
  รุนที่ 6  
 

1.61 
 

2544-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน 
2541-ปจจุบัน 
2530-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
2517-ปจจุบัน 
2544-ก.พ. 2547 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสรรหา 

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 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 67 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

7) นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย 
 - กรรมการอิสระ 
 - กรรมการตรวจสอบ 
 - ประธานกรรมการกําหนดคา 
   ตอบแทน 
       
 
 

71 - ศึกษาระดับปริญญาโท 
  Wharton School of Finance,  
  University of Pennsylvania  
  Philadelphia, U.S.A. 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตร ดานการสงเสริมสินคาออก 
  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 

0.03 
 

ก.พ.2547-ปจจุบัน 
2540-ปจจุบัน 
2534-ปจจุบัน 
2544-ก.พ.2547 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการรางกฎหมาย  
ประธานกรรมการสรรหา /  
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

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

 
 
 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 68 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

8) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
       
 

60 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 355) 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004 
- อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 3 

0.002 ปจจุบัน 
 
 
 
 
ก.พ.2547-ปจจุบัน 
 
2543-ปจจุบัน 
2544-ก.พ.2547 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา / 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เทเวศนประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แสนสุรัตน จํากัด 
บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 

9) ดร. กอปร กฤตยากีรณ 
- กรรมการที่มีความเปนอิสระ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

 

64 - วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   Ph.D. (Physics) Harvard University 
- ประกาศนียบัตร   สมาคมสงเสริม     
   สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       
   รุนที่ 11 

- กพ.2547-ปจจุบัน  
2546-ปจจุบัน 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการที่มีความเปนอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (Thai Re) 
บริษัท สยามพาณิชยลิชซิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPL) 
บริษัท หลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) (SSEC) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 69 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10) นายชนินท วองกุศลกิจ 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่  
   2 และลําดับที่ 5 

51 - M.B.A. (Finance), St. Louis  
  University, Missouri, U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน   
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 20 

0.73 2546-ปจจุบัน 
 
2544-ปจจุบัน 
2543-ปจจุบัน 
 
 
2540-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
2536-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน 
2531-ปจจุบัน
2529-ปจจุบัน 
2527-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
2541-2546 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการจัดสรร (ESOP) 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู  ระยอง เพาเวอร จํากัด 
Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 
Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. 
Banpu Power International Ltd. 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)  
บริษัท พรอมสิน จํากัด 
บริษัท ยูไนเต็ด สแตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 70 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

11) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ  
- เจาหนาที่บริหาร 
 
*  เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่  
   12 
 
 

50 
 

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

0.15 
 

2546-ปจจุบัน 
 
 
 
2544-ปจจุบัน 
 
 
 
 
2543-ปจจุบัน 
2531-ปจจุบัน
2527-ปจจุบัน
2526-ปจจุบัน 

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงคุณ
ภาพการบริการลูกคา 
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
กรรมการ 
อนุกรรมการประชาสัมพันธ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา 
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
การพลังงาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
การไฟฟานครหลวง 
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ 
สภาผูแทนราษฎร 
 
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 
บริษัท พรอมสิน จํากัด 
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

12) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   ผูกพันบริษัทฯ 
- เจาหนาที่บริหาร 
 
*  เปนนองชายของบุคคลในลําดับ 
   ที่ 11 

47 - B.S. (Mechanical Engineering),  
  University of Missouri, Columbia,  
  U.S.A. 
- Senior Executive Program 3 
   สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร  
   แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ  
  รวมเอกชน (วปรอ. 4414) 
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน   
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 23 

0.29 
 
 

2546-ปจจุบัน 
2543-ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
 
 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

Asian American Coal Inc. 
Shanxi Asian Ameican – Daning Energy Co.,Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด 
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด 
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 
 

 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 71 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

13) นายระวิ คอศิริ 
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  
 
       

53 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  
  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 

0.15 
 

2544-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจุบัน 
 
 
 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
Banpu Singapore Pte.Ltd. 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด 
Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. 
Banpu Power International Ltd. 
บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 72 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14) นายประจวบ ตรีนิกร 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ- 
   บริหารและพัฒนาองคกร 

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

0.08 2533-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
พัฒนาองคกร  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
Banpu Singapore Pte.Ltd. 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด 
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท พรอมสิน จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 
Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. 

15) นายชาญชัย ชีวะเกตุ 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ- 
  พัฒนาธุรกิจ 
 

57 - Master Degree in Engineering,  
  Mechanical, Lamar University,  
  Texas, U.S.A. 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตร สมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  รุนที่ 22 

0.03 2545-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 
 
 
 
  

กรรมการ 
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-พัฒนาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
 
 

 



 
เอกสารแนบ 1 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 73 
แบบ 56-1-46   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

16) นางสมฤดี ชัยมงคล 
- ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน 

42 - 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 

0.08 2544-ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
 

ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
Banpu Singapore Pte.Ltd. 
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

 



  
 เอกสารแนบ 2 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 74 
แบบ 56-1-46 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
  บริษัทยอย บริษัทรวม 

 
รายชื่อ BP

 
BM

C 
BP

S 
BP

I 
BM

S 
Ba

n-S
a 

BP
OD

 
CM

MC
 

EE
 

PS
 

SL
M 

SL
MM

 
UN

E X
 

YB
B 

BP
P 

BP
CP

 
BP

PI 
BP

V-I
 

BP
RP

 
SP

C 
BL

CP
 

AP
BH

 

 1. นายชีระ ภาณุพงศ X              / /     /  

 2. นายสุนทร วองกุศลกิจ V                      

 3. นายสมดี เจริญกุล /                      

 4. นายมนัส ลีวีระพันธุ //                      

 5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ /              /        

 6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม /                      

 7. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย //                      

 8. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ //                      

 9. ดร. กอปร กฤตยากรีณ ///                      

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

 11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล /,N    /     /             

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

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

 14. นายประจวบ ตรีนิกร O / / / / /  / / / / / / /         

 15. นายชาญชัย ชีวะเกตุ O      /        / /     /  

 16. นางสมฤดี ชัยมงคล O / / /   /  /  / /           

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

รายช่ือ CTL ITM IMM KTD TCM BL JBG NTMS NTC 
นายสมยศ รุจิรวัฒน / / /  / / / / / 
นายจักรกริช อังศุธร / /     / / / 
Mr. Hidajat Solaiman / / / / / / /  / 
Mr. Lukmanul Hakim   / / /  /   
Mr. Jusuf Muliadi   / /      
Mr. Leonardus Boentoro   /  /     
Mr. Sutoyo Sutejo    /    /  
Mr. Frans Yonosewoyo    /      
Mr. Fredi Chandra      /    

 
หมายเหตุ : 
• สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัทฯ /// กรรมการที่มีความเปนอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัทฯ M ประธานเจาหนาที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจาหนาที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร 
   



  
 เอกสารแนบ 2 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 75 
แบบ 56-1-46 
 

•  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.) 
BPOD BP Overseas Development Co.,Ltd. 
CMMC บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)  
EE บริษัท เอดิฟซ เอนจิเนียร่ิง จํากัด (Edifice Engineering Co.,Ltd.)  
JBG PT. Jorong Barutama Greston  
NTMS PT. Nusantara Thai Mining Services 
NTC PT. Nusantara Thai Coal 
CTL PT. Centralink  Wisesa International 
ITM PT. Indotambangraya Megah 
IMM PT. Indominco Mandiri 
KTD PT. Kitadin  
TCM PT. Trubaindo Coal Mining 
BL PT. Barasentosa Lestari 
PS บริษัท พรอมสิน จํากัด (Promsin Co.,Ltd.) 
SLM บริษัท ศิลามณี จํากัด (Silamani Corp.Ltd.) 
SLMM บริษัท ศิลามณีหินออน 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.) 
BPCP บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.) 
BPPI บริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ((Banpu Power International Ltd.) 
BPV-I Banpu Power Vietnam I Ltd. 
BPRP บริษัท บานปู ระยอง เพาเวอร จํากัด (Banpu Rayong Power Ltd.) 
SPC Synergy Power Co.,Ltd. 
BLCP บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.) 
APBH Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 
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3. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน 
 
เรียน   ผูถือหุน  บริษัท  บานปู  จํากัด (มหาชน) 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีมติ ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบชุดเดิม 3 ทาน ดํารงตําแหนงตอไปอีก 3 ป นับแตวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 – วันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2548  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในป พ.ศ. 2546 รวม 8 ครั้ง และมีการประชุมอีก 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2547 และวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ สรุปดังนี้ 

-    การจัดทํางบการเงิน   พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส   และงบการเงินประจําป 2546 รวมกับฝาย
บริหารและผูสอบบัญชี เพื่อใหม่ันใจรายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจัดทําขึ้นอยางถูก
ตองตามที่ควรพรอมทั้งใหขอสังเกต  และรับทราบแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัท ฯ 

-    ระบบการควบคุมภายใน   พิจารณาแผนการตรวจสอบประจําป 2546 มุงเนนเชิงปฏิบัติการใหเกิดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีการติดตามและดําเนินการแกไขผลของรายงานตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระ
สําคัญ เพื่อใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งขยายขอบขายการตรวจสอบภายในครอบคลุมหนวยงานที่
เปนบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ 

-    การบริหารความเสี่ยง   คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง  โดยมีที่
ปรึกษาภายนอกวางระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อใหมีระบบปองกันความเสี่ยง  มีการประเมินปจจัยความเส่ียง
อยางเหมาะสม  ในกรณีความเส่ียงนั้นอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 

-   การทํารายการเกี่ยวโยงกัน   พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผล
ประโยชนกับบริษัท ฯ เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ  ถือปฏิบัติตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

-    การปฏิบัติวาดวยกฎเกณฑภาครัฐ   บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

-    การกํากับดูแลกิจการที่ดี   บริษัทฯ ใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี   
เพื่อใหมีความโปรงใสและมีจริยธรรม   ให เกิดความเชื่อม่ันแกผูถือหุน   ผูลงทุน   และผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว  เห็นวาบริษัทฯ   ถือนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ  มีผลให

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ไมมีขอบกพรองเปนสาระสําคัญ   รายการที่เกี่ยวโยงกันอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน  เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป   อยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตาม
นโยบายบริษัทฯ ไมพบรายการผิดปกติที่เปนสาระสําคัญ   การปฏิบัติตามขอกําหนดกฎเกณฑภาครัฐเปนไปโดยถูกตอง  สําหรับ
งบการเงินรอบบัญชี   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ไมมีเหตุการณที่แสดงถึงปญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงิน 
การจัดทํางบการเงิน จัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรการเปดเผยขอมูลเพียงพอ  เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน  

แตงตั้งนางสาวแนงนอย      เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชี  รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และหรือนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3442 และหรือนายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3051 แหงบริษัท 
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส  เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับป พ.ศ. 2547  คาสอบบัญชีเปนเงินรวม  2,596,000 บาท  
 
 
     วันที่  23  กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 
                                                                       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
            (นายมนัส  ลีวีระพันธุ) 
                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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