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สวนที่ 1 : ขอมูลสรุป 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิน
และธุรกิจไฟฟา  
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน – ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 21 ลานตันตอป และมีปริมาณทรัพยากร  

(Resources) และสํารองถานหิน (Reserves) รวมทั้งส้ิน 1,037.2 ลานตัน และ 300.8 ลานตัน ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มี
เหมืองผลิตถานหินทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 
o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดแก เหมือง Jorong  ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542   มี

กําลังการผลิต 3 ลานตันตอป เหมือง Indominco เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิต 8 
ลานตันตอป เหมือง Kitadin ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2527 มีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป และ
เหมือง Trubaindo มีแผนเริ่มทําการผลิตตนป พ.ศ. 2548 ซึ่งมีกําลังการผลิต 5 ลานตันตอป นอกจากนี้ยังมีแหลง 
Bharinto ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ   โดยทั้งหมดนี้ตั้งอยูบนเกาะ
กาลิมันตัน สําหรับโครงการถานหินที่ตั้งอยูบนเกาะสุมาตรา คือ แหลง Barasentosa ยังอยูระหวางขั้นตอนการศึกษา
ความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ สวนแหลง Mampun Pandan  เปนแหลงถานหินขนาดเล็ก ยังไมไดมีการ
สํารวจเพิ่มเติม  และไดมีการทําสัญญาตกลงขายหุนทั้งหมดใน PT. Nusantara Thai Coal ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2547 แตยังอยูในระหวางการขออนุมัติการโอนกรรมสิทธิ์ในหุนจากหนวยราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

o เหมืองถานหินในประเทศไทย มี 2 เหมือง ไดแก  เหมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  และเหมืองเชียงมวน จังหวัดพะเยา มี
กําลังการผลิตรวม 2.2 ลานตัน และ 0.8 ลานตัน ตามลําดับ 

o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co.,Ltd. (บริษัทยอยของ
บริษัทฯ) ไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20.96 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดในหุนสามัญของ Asian 
American Coal Inc. (AACI) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชา
ชนจีน AACI ไดรวมลงทุนในเหมืองถานหิน Daning ในมณฑล Shanxi  ในสัดสวนรอยละ 56 เหมือง Daning จะเริ่ม
ทําการผลิตในป พ.ศ. 2548 โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 4 ลานตันตอป 

2. ธุรกิจไฟฟา บริษทัฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว  (โดยถือผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด และ Synergy 
Power Co., Ltd. ในสัดสวนรอยละ 35 และ 15 ของทุนชําระแลว ตามลําดับ)  ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปน
โครงการโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง โดยมีกําหนดเปดดําเนินการในเชิงพาณิชย
ประมาณป พ.ศ. 2549 ขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางโรงไฟฟา ที่นิคมอุตสาหกรมมาบตาพุด จ. ระยอง นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 14.99  และ Amata Power (Bien 
Hoa) Ltd. ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รอยละ 30  

สําหรับผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวมจํานวน 17,227 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนจํานวน 4,744 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 38 และมีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 3,645 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนจํานวน 1,599 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 78 มีสินทรัพยรวม 39,538 ลานบาท หนี้สินรวม 16,423 ลานบาท 
และสวนของผูถือหุนรวม 23,116 ลานบาท 
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สวนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลัก : พลังงาน 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ : 0-2694-6748 
Web Site : www.banpu.co.th 
 

1.   ปจจัยความเสีย่ง 

เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกดานใหมีความ
เหมาะสม อีกทั้งไดจัดใหมีการมอบหมายการติดตามดูแล วิเคราะห และบริหารความเสี่ยงลงไปในระดับปฏิบัติงานในแตละสวน
งาน ผาน Risk Manager และ  Risk Coordinator รวมทั้งมีการใหที่ปรึกษาจากภายนอกมาทําการวางระบบวิเคราะหและการ
บริหารความเสี่ยง ติดตามผล และฝกอบรมผูบริหารและพนักงาน รายงานการบริหารความเสี่ยงไดมีการนําเสนอตอคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ  

1.1 ความเส่ียงทางการเงนิ 
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุน รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินในตางประเทศ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลก
เปล่ียนโดยการสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี และมีการใชเครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2547 บริษัทฯ มีเงินกูสวนใหญเปนสกุลเงินบาทและมีการทําสัญญาขายเงินดอลลารสหรัฐ
กับธนาคารใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีอยู 

 นอกจากนี้ กลุมบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีรายไดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ยังไดมีการซื้อเงินสกลุอินโดนี
เซียนรูเปยะหอยางสม่ําเสมอตามประมาณการคาใชจายของแตละเดือน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
เงินสกุลดอลลารสหรัฐเทียบกับเงินสกุลอินโดนีเซียนรูเปยะห 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ฐานะการเงินของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีตอเงินกูของบริษัทฯ ซึ่ง

บริษัทฯ ไดทําการจัดสรรเงินกูทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่สอดคลองกับ
ประเภทการลงทุนของกิจการ มีการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในปจจุบันและในอนาคต และมีการใชเครื่อง
มือทางการเงินในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ 
มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่ประมาณรอยละ 87 และ 13 ตามลําดับ บริษัทฯ ไดจัด
ใหมีคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนเพื่อ
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พิจารณาระดมความคิดในการบริหารการเงินของกลุมบริษัทใหรัดกุมและเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการปองกันหรือ
ลดความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 

(ค) ความเสี่ยงจากราคาถานหิน  
 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดานราคาถานหินโดยใชเครืองมือทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา (Coal 

Swap) บางสวนใหสอดคลองกับการซื้อขายถานหินจริง (Physical Trade)  ที่เปน Spot Sale ซึ่งจะชวยใหรายไดรวม
ของบริษัทฯ มีเสถียรภาพพอสมควร  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารราคาขายถานหิน (Coal Swap 
Committee) ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนเพื่อพิจารณาการบริหารราคาขายถานหินของกลุมบริษัทใหรัดกุม
และเกิดประโยชนสูงสุดรวมถึงการปองกันหรือลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 

1.2 ความเส่ียงในธุรกิจถานหิน 
(ก) ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาถานหิน  
 ความผันผวนของราคาและความตองการถานหินตามสภาวะของอุปสงคอุปทาน (Demand & Supply) นับเปนปจจัย

ความเสี่ยงในการทําตลาด บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น การตกลงซื้อ
ขายมกีารกระจายตัวอยางเหมาะสมตลอดทั้งป โดยคํานึงถึงสภาวะตลาด และการจัดสรรประเภทของสัญญาระยะ
ยาวและสัญญาระยะสั้น เพื่อใหการวางแผนการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชเครื่องมือทางการเงินในการ
ขายถานหินลวงหนา (Coal Swap) 

(ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา  
 มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเบี่ยงเบนทั้งในดานคุณภาพ ปริมาณของถานหิน และเวลาในการสงมอบสินคาใหกับลูกคา  

บริษัทฯ ไดดําเนินการควบคุมขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของถานหิน โดยพัฒนาเขาสูระบบมาตรฐาน ISO การควบ
คุมปริมาณสํารองถานหินที่พรอมสงมอบใหลูกคาในกรณีฉุกเฉินเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทัน
ทวงทีและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเขาไปทําสัญญาผูกพันการซื้อขายระยะยาว ซึ่งมีการกําหนด
การสงมอบลวงหนา ทําใหสามารถวางแผนเตรียมการจัดสงและการผลิตไดดียิ่งขึ้น 

1.3 ความเส่ียงในธุรกิจไฟฟา 
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงคอนขางต่ําเมื่อมีการบริหารสัญญาที่ดี ใน
ขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่ม่ันคง เนื่องจากไมมีความเสี่ยงในเรื่องการตลาดและราคาขายจากสญัญาซือ้ขายไฟฟาระยะยาว
กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีการกําหนดปริมาณรบัซื้อไฟฟาที่แนนอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู) ตลอดจนมีการ
กําหนดโครงสรางของราคาคาไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคาเชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้นๆ ความ
เส่ียงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา จะเปนความเสี่ยงปกติในการดําเนินธุรกจิ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟา การบริหารตนทุนตางๆ ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม และการประสานงานกับชุมชนซึ่งบริษัทฯ ไดมี
มาตรการรองรับไวแลว เปนตน 
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1.4 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
บริษัทฯ ไดลงทุนและดําเนินธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย     บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงความเสี่ยง
ทางการเมืองในประเทศที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนอยู โดยมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิด ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมา การ
บริหารงานของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถสรางเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศและความเชื่อม่ันของนักลง
ทุนตางประเทศดีขึ้นมาก 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 166.1 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
เปนการคุมครองในสวนของเงินลงทุน เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ทรัพยสินที่บริษัทฯ ไดจัดทําความคุมครองความเสียหายประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้ 

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

1.5 ความเส่ียงจากผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การทําเหมืองถานหินของบริษัทฯ เปนลักษณะการทําเหมืองแบบเหมืองเปด (Open pit mine) ซึ่งจะตองเปดหนาดินที่กลบ
ทับถานหินออกกอน จึงจะสามารถขุดขนถานหินนําขึ้นมาใชได จึงทําใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน สภาพภูมิประเทศที่
เปล่ียนแปลงไป ระบบนิเวศน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเปนปาไม คุณภาพอากาศ และเสียง รวมถึงคุณภาพน้ํา อยางไรก็ดี 
บริษัทฯ ไดพยายามกําหนดแผนการปองกันและแกไข เพื่อบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น โดยกําหนดแผนงานบนพื้นฐานของ
ระเบียบและกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจเปนเกณฑขั้นต่ํา และตองพัฒนาไปสูเกณฑขั้นสูง โดยมีแผน
งานตาง ๆ ดังนี้ 
o การจัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอม และฟนฟูสภาพเหมือง (Environmental Mitigation, Mine Rehabilitation 

Master Plan) ซึ่งไดตั้งกองทุนเพื่อฟนฟูสภาพเหมืองไวอยางเพียงพอ โดยไดเลือกสรรองคกรหรือสถาบันอันมีชื่อเสียง
เปนที่ยอมรับของสาธารณชนและราชการ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผู
ดําเนินการสําหรับเหมืองในประเทศไทย ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จในทุกเหมืองแลว สวนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
บริษัทฯ ไดติดตอประสานงานกับ R&D Center for Mineral and Coal Technology, Ministry of Energy & Mineral 
Resource (tekMIRA) เปนผูดําเนินการ ซึ่งแผนดังกลาวยังครอบคลุมไปถึงแผนการปดเหมือง (Mine Closure Plan) 
ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวจะเปนมาตรฐานในการจัดทําแผนใหกับเหมืองอื่นๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตอไป โดยในป พ.ศ. 
2547 ไดดําเนินการที่เหมือง Jorong คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2548 และเริ่มดําเนินการในเหมือง Indominco 
และเหมือง Trubaindo ในป พ.ศ. 2548   

o กําหนดการติดตามวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Monitoring Program) อยางสม่ําเสมอ ไมเพียงแตครอบ
คลุมระยะเวลาตลอดอายุการทําเหมืองเทานั้น ยังครอบคลุมไปถึงภายหลังเหมืองหยุดดําเนินการตามแผนการปด
เหมืองดวย 
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o ใหดําเนินการสืบหาสาเหตุของผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ (Environmental 
Investigation) ทุกครั้งที่ขอมูลมีแนวโนมผิดปกติ ทั้งนี้โดยมีแผนการ Training ระบบ ISO 14001 ใหกับพนักงานของ
เหมือง เพื่อใหสามารถประเมินประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม (Environmental Aspects) เบื้องตน พรอมทั้งกําหนดแผน
แกไขปองกันได 

o มีการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม (Environmental Audit) ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกองคกรที่เปนกลาง
และนาเชื่อถือ 

o การกําหนดตัวชี้วัดทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental Performance Indicators) เพื่อใชประเมินผลงานดานสิ่งแวด
ลอมของบริษัทฯ ปจจุบันรางตัวชี้วัดทางดานสิ่งแวดลอมไดแลวเสร็จ อยูในระหวางการตรวจสอบและจัดทําคูมือ 

o เริ่มโครงการการจัดทํารายงานสิ่งแวดลอมประจําป โดยเริ่มที่เหมือง LP-2 เปนแหงแรก โดยคาดวาจะแลวเสร็จ
ประมาณกลางป พ.ศ. 2548 อันจะเปนการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งสําหรับบริษัทฯ หนวยราชการและสาธารณชน 

o จัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในระดับภูมิภาค เพื่อใหการควบคุมดูแลเปนไปอยางครอบคลุม 
และทั่วถึง โดยจัดตั้งหนวยงาน Quality Safety and Environmental Promotion ที่สํานักงาน Jakarta ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยมีผูบริหารระดับผูอํานวยการเปนคนดูแล 

1.6 ความเส่ียงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน 
ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน เปนสวนหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม เพราะสังคมและ
ชุมชนในทองถิ่นเปนผูรับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของผลกระทบนั้นๆ นอกจากผลกระทบทาง
ดานสิ่งแวดลอมที่บริษัทฯ ไดดําเนินการปองกันและแกไขแลวนั้น บริษัทฯ ยังไดดําเนินการแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ผลกระทบดานสังคมและชุมชน อันไดแก 
o การสํารวจทัศนคติของประชากรโดยรอบพื้นที่โครงการ (Community’s Attitudes Survey) เชน การใหสถาบันราชภัฏ 

ลําปาง ดําเนินการสํารวจใหกับที่ฝายเหมืองลําปาง เปนตน 
o ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไดวาจางใหสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในทองถิ่น ไดแก University of Indonesia 

(UI) เขาดําเนินการประเมินสภาพสังคมและชุมชนรอบเหมือง จัดทําคูมือการบริหารจัดการ (Community 
Development Manual) และแผนงานหลัก (Community Development Program) ที่จะพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง
ตลอดอายุโครงการ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน (Community Development Fund) ตามผลการศึกษา 

o ปจจุบัน เหมืองตาง ๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดจัดตั้ง Community Consultative Committee (CCC) ที่ประกอบ
ดวย ตัวแทนของเหมือง หนวยราชการที่เกี่ยวของ และตัวแทนประชาชนในทองถิ่น เพื่อพิจารณา Community 
Development Programs ในแตละป 

การดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยชุมชนมีสวนรวมตั้งแตเริ่มดําเนินโครง
การ เชน โครงการสงเสริมการเกษตรตางๆ โครงการสงเสริมงานฝมือ โครงการสงเสริมการศึกษา โครงการสงเสริมทางดาน
เงินทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพ และโครงการสงเสริมทางดานการตลาด เปนตน 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 บริษัท เหมืองบานปู จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 25 ลานบาท 
โดยบุคคลในตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถานหินที่เหมือง
บานปู (BP-1) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปล่ียนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)” 
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการผลิตและ
จําหนายถานหนิทั้งในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ยังไดทําการ
ขยายธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดส้ินสุดลงเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจทาเรือ
และธุรกิจแร) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา  ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา โดยบริษัทฯ ไดลงทุนในธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเริ่มมี
การลงทุนในธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
สรุปการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบปที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน 

ธุรกิจถานหิน 
o เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 PT. Indo Tambangraya Megah (บริษัทยอยของบริษัทฯ)  ไดเขาลงทุนซื้อหุน PT. 

Bharinto Ekatama เปนจํานวน 16,830 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด รวมเปนมูลคาหุนทั้ง
ส้ิน 12.50 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการชําระราคาและรับโอนหุนกันเรียบรอยแลว 

o เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยฯ วา PT. Kitadin (บริษัทยอยของบริษัทฯ)  ได
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการเหมืองถานหิน Embalut สวนขยายเพื่อการพัฒนา  Resource จํานวน 72 ลานตัน 
เพื่อการพาณิชย จากการศึกษาเบื้องตนพบวาผลตอบแทนในโครงการดังกลาวอาจอยูในระดับที่ไมคุมคาเพียงพอตอ
การลงทุน เนื่องจากความซับซอนทางธรณีวิทยาเฉพาะของเหมือง ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาดินถลมไดโดยเฉพาะใน
สภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย บริษัทฯ จึงอาจจะพิจารณาไมลงทุนในโครงการเหมืองถานหิน Embalut สวนขยายดัง
กลาว โดย PT. Kitadin ยังคงดําเนินการผลิตถานหินจากปริมาณถานหินสํารองที่มีอยูในปจจุบันของเหมืองถานหิน 
Embalut ตอไป 

ธุรกิจไฟฟา 
o เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดลงนามในบันทึกความเขาใจเบื้องตนกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) และ CLP Power Projects (Thailand) Ltd. (CLP) เกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ จะซื้อหุนบริษัท ผลิตไฟฟา 
จํากัด (มหาชน) (EGCOMP) จาก กฟผ. และบริษัทฯ และบริษัทยอยจะขายหุนทั้งหมดในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮล
ดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) ใหแก กฟผ. และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547 และที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ซื้อหุน EGCOMP จาก 
กฟผ. จํานวน 131,238,533 หุน ในราคาหุนละ 91.8415 บาท เปนจํานวนเงินประมาณ 12,053 ลานบาท และอนุมัติ
ใหบริษัทฯ และบริษัทยอยขายหุนทั้งหมดใน RATCH ใหแก กฟผ. รวมจํานวน 217,400,000 หุน ในราคาหุนละ 
43.8589 บาทเปนเงินประมาณ 9,535 ลานบาท อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณภายนอก
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ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ  อันมีผลทําใหการเขาทํารายการซื้อขายหุนทั้งสองดังกลาวเกิดความไมแน
นอน บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติการเจรจาการซื้อขายหุนในครั้งนี้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2547 

o เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดปรับเปล่ียนโครงสรางการถือหุนใน บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) (RATCH) จากเดิม “บริษัทฯ ถือหุนใน RATCH รอยละ 14.99 โดยถือตรงรอยละ 0.26 ถือทางออม
ผานบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด และ Banpu Power International Ltd. รอยละ 7.38 และ 7.35 ตามลําดับ” มาเปน 
“บริษัทฯ ถือหุนใน RATCH รอยละ 14.99 โดยถือตรงรอยละ 7.61 (ซึ่งทําการโอนการถือหุนผาน Banpu Power 
International Ltd. รอยละ 7.35 มาใหบริษัทฯ ถือโดยตรง) และถือทางออมโดยบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด  รอยละ 
7.38” 

อื่นๆ 
o เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ โดยบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัทฯ ) ไดขายหุนที่ถือ

อยูทั้งหมดในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด จํานวน 1,500,000 หุน (คิดเปนรอยละ 30 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้ง
หมด) ใหแก Imerys Ceramics (Thailand) Limited เปนจํานวนเงิน 30 ลานบาท หลังจากการขายหุนครั้งนี้ บริษัทฯ 
ไมมีการถือหุนในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ทั้งทางตรงและทางออม 

o เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีผูแทนผูถือหุน
กู 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 จัดอันดับความนา
เชื่อถือของหุนกูในระดับ “A” 

o เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประ
จําป พ.ศ. 2548 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 5.50 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไป
แลวหุนละ 2.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2547 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 3.25 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯ 
จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงาน งวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท โดย
จายจากกําไรของธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอัตราหุนละ 0.75 บาท และจายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนในอัตราหุนละ 2.50 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
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หมายเหตุ: * โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถอืหุน 
  ที่มีนัยสําคัญ (รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ 3.4 เงินลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวม) 
 ** เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดปรับเปลีย่นโครงสรางการถือหุนใน บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง

จํากัด (มหาชน) (RATCH) จากเดมิ “บริษัทฯ ถือหุนใน RATCH รอยละ 14.99 โดยถือตรงรอยละ 0.26 ถือทางออมผาน
บริษัท บานป ู เพาเวอร จํากัด และBanpu Power International Ltd. รอยละ 7.38 และ 7.35 ตามลําดับ” มาเปน
“บริษัทฯ ถอืหุนใน RATCH รอยละ 14.99 โดยถอืตรงรอยละ 7.61 (ซึ่งทําการโอนการถือหุนผาน Banpu Power
International Ltd. รอยละ 7.35 มาใหบริษัทฯ ถือโดยตรง) และถอืทางออมโดยบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด  รอยละ
7.38” 

 ***  บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวิสส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด เพ่ือ
ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงไฟฟา 

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

Yen Bai BanpuCalcium
Carbonate Co.,Ltd.

Yen Bai BanpuCalcium
Carbonate Co.,Ltd.

BanpuSingapore 
Pte.Ltd.

BanpuSingapore 
Pte.Ltd.

BanpuPower 
Vietnam I Pte.Ltd.
BanpuPower 

Vietnam I Pte.Ltd.
Amata Power (Bian Hoa)

Ltd.
Amata Power (Bian Hoa)

Ltd.

49.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

89.18%

100.00% 30.00%

Banpu Minerals 
(Singapore) Pte.Ltd.
Banpu Minerals 

(Singapore) Pte.Ltd.

51.00%

PT. Nusantara 
Thai Coal

PT. Nusantara 
Thai Coal

100.00%

บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด

บริษัท ศิลามณี จํากัดบริษัท ศิลามณี จํากัด

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท บานปู 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บานปู 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ศิลามณีหินออน
จํากัด

บริษัท ศิลามณีหินออน
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

บริษัท บานปู 
เพาเวอร จํากัด
บริษัท บานปู 
เพาเวอร จํากัดบริษัท สากลสํารวจ จํากัดบริษัท สากลสํารวจ จํากัด

บริษัท พรอมสิน จํากัดบริษัท พรอมสิน จํากัด

บริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน)

100.00%

66.67%99.99% 99.98% 99.99%

PT. CentralinkWisesa 
International

PT. CentralinkWisesa 
International

95.00%

95.00%

95.00%

99.99%

PT. Indo Tambangraya 
Megah

PT. Indo Tambangraya 
Megah PT. Indominco MandiriPT. Indominco Mandiri

99.99%

PT. KitadinPT. Kitadin
99.99%

PT. Trubaindo 
Coal Mining

PT. Trubaindo 
Coal Mining

90.00%

PT. Barasentosa LestariPT. Barasentosa Lestari

99.99%

โครงสรางกลุมบานปู
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2547

(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป)

100.00%
BP Overseas 

Development  Co., Ltd.
BP Overseas 

Development  Co., Ltd.

Asian American 
Coal  Inc.

Asian American 
Coal  Inc.

20.96%

PT. NusantaraThai 
Mining Services

PT. NusantaraThai 
Mining Services

Banpu Minerals 
(Singapore) Pte.Ltd.
Banpu Minerals 

(Singapore) Pte.Ltd.
PT. Nusantara 

Thai Coal
PT. Nusantara 

Thai Coal

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

PT. CentralinkWisesa 
International

PT. CentralinkWisesa 
International

PT. Indo Tambangraya 
Megah

PT. Indo Tambangraya 
Megah PT. Indominco MandiriPT. Indominco Mandiri

PT. KitadinPT. Kitadin

PT. Trubaindo 
Coal Mining

PT. Trubaindo 
Coal Mining

PT. Barasentosa LestariPT. Barasentosa Lestari
100.00%

PT. Barasentosa LestariPT. Barasentosa Lestari
99.00%

PT. Bharinto EkatamaPT. Bharinto Ekatama

BanpuPower
International Ltd.
BanpuPower

International Ltd.

100.00%

35.00%
7.38%

97.66%

บริษัท บานปู โคล
เพาเวอรจํากัด 

บริษัท บานปู โคล
เพาเวอรจํากัด 

บริษัทบีแอลซซีพี 
เพาเวอรจํากัด 

บริษัทบีแอลซซีพี 
เพาเวอรจํากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

7.61%

Synergy Power Co.,Ltd.Synergy Power Co.,Ltd.
99.99%

2.34%
15.00%

บริษัทพาวเวอร  
เจเนอเรชั่น เซอรวิสสจํากัด 

บริษัทพาวเวอร  
เจเนอเรชั่น เซอรวิสสจํากัด 

40.00%

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

95.00%
PT. Jorong 

Barutama Greston
PT. Jorong 

Barutama Greston

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

Yen Bai BanpuCalcium
Carbonate Co.,Ltd.

Yen Bai BanpuCalcium
Carbonate Co.,Ltd.

BanpuSingapore 
Pte.Ltd.

BanpuSingapore 
Pte.Ltd.

BanpuPower 
Vietnam I Pte.Ltd.
BanpuPower 

Vietnam I Pte.Ltd.
Amata Power (Bian Hoa)

Ltd.
Amata Power (Bian Hoa)

Ltd.

49.00%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

89.18%

100.00% 30.00%

Banpu Minerals 
(Singapore) Pte.Ltd.
Banpu Minerals 

(Singapore) Pte.Ltd.

51.00%

PT. Nusantara 
Thai Coal

PT. Nusantara 
Thai Coal

100.00%

บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด
บริษัท บานปู
มินเนอรัล จํากัด

บริษัท ศิลามณี จํากัดบริษัท ศิลามณี จํากัด

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท บานปู 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท บานปู 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บริษัท ศิลามณีหินออน
จํากัด

บริษัท ศิลามณีหินออน
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

บริษัท บานปู 
เพาเวอร จํากัด
บริษัท บานปู 
เพาเวอร จํากัดบริษัท สากลสํารวจ จํากัดบริษัท สากลสํารวจ จํากัด

บริษัท พรอมสิน จํากัดบริษัท พรอมสิน จํากัด

บริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน)

บริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน)

100.00%

66.67%99.99% 99.98% 99.99%

PT. CentralinkWisesa 
International

PT. CentralinkWisesa 
International

95.00%

95.00%

95.00%

99.99%

PT. Indo Tambangraya 
Megah

PT. Indo Tambangraya 
Megah PT. Indominco MandiriPT. Indominco Mandiri

99.99%

PT. KitadinPT. Kitadin
99.99%

PT. Trubaindo 
Coal Mining

PT. Trubaindo 
Coal Mining

90.00%

PT. Barasentosa LestariPT. Barasentosa Lestari

99.99%

โครงสรางกลุมบานปู
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2547

(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป)

100.00%
BP Overseas 

Development  Co., Ltd.
BP Overseas 

Development  Co., Ltd.

Asian American 
Coal  Inc.

Asian American 
Coal  Inc.

20.96%

PT. NusantaraThai 
Mining Services

PT. NusantaraThai 
Mining Services

Banpu Minerals 
(Singapore) Pte.Ltd.
Banpu Minerals 

(Singapore) Pte.Ltd.
PT. Nusantara 

Thai Coal
PT. Nusantara 

Thai Coal

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เหมืองบานสระ 
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

บริษัท เหมืองเชียงมวน
จํากัด

PT. CentralinkWisesa 
International

PT. CentralinkWisesa 
International

PT. Indo Tambangraya 
Megah

PT. Indo Tambangraya 
Megah PT. Indominco MandiriPT. Indominco Mandiri

PT. KitadinPT. Kitadin

PT. Trubaindo 
Coal Mining

PT. Trubaindo 
Coal Mining

PT. Barasentosa LestariPT. Barasentosa Lestari
100.00%

PT. Barasentosa LestariPT. Barasentosa Lestari
99.00%

PT. Bharinto EkatamaPT. Bharinto Ekatama

BanpuPower
International Ltd.
BanpuPower

International Ltd.

100.00%

35.00%
7.38%

97.66%

บริษัท บานปู โคล
เพาเวอรจํากัด 

บริษัท บานปู โคล
เพาเวอรจํากัด 

บริษัทบีแอลซซีพี 
เพาเวอรจํากัด 

บริษัทบีแอลซซีพี 
เพาเวอรจํากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

7.61%

Synergy Power Co.,Ltd.Synergy Power Co.,Ltd.
99.99%

2.34%
15.00%

บริษัทพาวเวอร  
เจเนอเรชั่น เซอรวิสสจํากัด 

บริษัทพาวเวอร  
เจเนอเรชั่น เซอรวิสสจํากัด 

40.00%

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

PT. Nusantara Thai 
Mining Services

95.00%
PT. Jorong 

Barutama Greston
PT. Jorong 

Barutama Greston
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม 
ปจจุบันบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิน (Coal Business) และ
ธุรกิจไฟฟา (Power Business) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ตั้งอยู
ในประเทศไทยจะดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สวนบริษัทที่ตั้งอยูในตางประเทศ
จะดําเนินการผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย โดยกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป 

ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา อื่นๆ 

o บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) (BP) 
o บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด (BMC) 
o บริษัท ศิลามณี จาํกัด (SLM) 
o บริษัท ศิลามณีหนิออน จํากัด (SLMM) 
o บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (BPI) 
o Banpu Singapore Pte.Ltd. (BPS) 
o Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. (BMS)
o PT.Jorong Barutama Greston (JBG) 
o PT.Nusantara Thai Mining Services (NTMS)
o PT.Nusantara Thai Coal (NTC) 
o PT.Centralink Wisesa International (CTL) 
o PT.Indo Tambangraya Megah (ITM) 
o PT.Indominco Mandiri (IMM) 
o PT.Kitadin (KTD) 
o PT.Trubaindo Coal Mining (TCM) 
o PT.Barasentosa Lestari (BL) 
o PT.Bharinto Ekatama 
o BP Overseas Development Co.,Ltd.(BPOD)
o บริษัท เหมอืงบานสระ จํากัด (Ban-Sa) 
o บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด (CMMC) 
o บริษัท เอดิฟซ เอน็จิเนียร่ิง จํากัด (EE) 
 

o บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด 
(BPP) 

o บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด 
(BPCP) 

o Banpu Power Vietnam I 
Pte.Ltd. (BPV-I) 

o Banpu Power International Ltd. 
(BPPI) 

o Synergy Power Co.,Ltd. (SPC) 
o บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น  
    เซอรวิสส จํากดั (PGS) 
o บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร จํากัด 

(BLCP) 
o Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 

(APBH) 

o Yen Bai Banpu Calcium 
Carbonate Co.,Ltd. (YBB)  

    (ผลิตและจําหนายแรแคลเซยีม 
     คารบอเนต) 
o บริษัท พรอมสิน จํากัด (PS) 

(พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 
o บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 

(UNEX)  
    (สํารวจและขุดเจาะเหมืองแร) 
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2.3 โครงสรางรายไดในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
o บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ % พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 

รายไดจากการขาย:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 1,367 83.51 773 74.47 1,240 84.70 
2. ถานหินนําเขา BP 100 215 13.14 218 21.00 179 12.24 
3. รายไดอื่น BP 100 55 3.35 47 4.53 45 3.06 

รวมรายไดจากการขาย   1,637 100.00 1,038 100.00 1,464 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   (28)  574  452  

รวมรายได   1,609  1,612  1,916  
o บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) และบรษัิทยอย หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ %  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 950 5.52 487 3.90 1,016 9.31 
 SLMM 100 - - - - 232 2.13 
 BPI 100 415 2.41 317 2.54 159 1.46 
 BMC 100 141 0.82 33 0.26 - - 
 CMMC 94,48 67 0.39 19 0.15 69 0.63 
2. ถานหินนําเขา BP 100 194 1.13 209 1.67 173 1.58 
 BMC 100 267 1.55 61 0.49 675 6.19 
 BPS 100 427 2.48 377 3.02 530 4.85 
 BPI 100 1,302 7.56 1,220 9.77 489 4.48 
 SLMM 100 - - - - 100 0.92 
3. รายไดอื่น   85 0.50 67 0.54 212 1.95 
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ   3,849 22.34 2,790 22.35 3,655 33.50 
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:         
1. ถานหินขายระหวางประเทศ IMM 100 10,265 59.59 6,619 53.03 4,234 38.81 
 KTD 100 1,886 10.95 1,941 15.55 1,709 15.67 
 BMS 100 - - - - 210 1.93 
 JBG 95 1,147 6.66 1,048 8.40 1,022 9.37 
2. แรอุตสาหกรรม   80 0.46 84 0.67 79 0.72 
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ   13,378 77.66 9,692 77.65 7,254 66.50 

รวมรายไดจากการขาย   17,227 100.00 12,482 100.00 10,909 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   (28)  574  452  

รวมรายได   17,199  13,056  11,361  
หมายเหตุ :  1. รายไดอื่น ประกอบดวย - แรอุตสาหกรรม ดําเนินการโดย Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd.     (บริษัทฯ 

ไดขายหุนทั้งหมดที่เหลืออยูรอยละ 30 ในบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด ใหแก Imerys 
Ceramics (Thailand) Ltd. ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547) 

    -  บริการอื่นๆ 
  2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย เนื่องจากมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 50 

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Target Achievement) 
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยมุงเนนการขยายตลาดถานหินทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งเนน
การลงทุนในโครงการตางๆ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อสงเสริมและเกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
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3.   การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business) 
1.1 ถานหิน  (Coal) 
 ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ําตาลถึงดําสนิท การนําถานหินมาใชงานจะเริ่มจากการ

สํารวจหาเหมืองถานหินที่มีศักยภาพ การทําเหมืองถานหินและการผลิต การคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพ การนํา
ถานหินที่ไดมาบดใหมีขนาดตรงตามที่ลูกคาตองการ และการกองสต็อกไวที่เหมืองเพื่อรอสงมอบใหลูกคาตอไป 

 ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองผลิตถานหินในประเทศไทยอยู 2 เหมือง คือ เหมืองลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และ
เหมืองเชียงมวน (CMMC) จังหวัดพะเยา มีกําลังการผลิตรวม  3  ลานตันตอป สําหรับแหลงถานหินในสาธารณ
รัฐอินโดนีเซีย มีกําลังการผลิตรวม 18 ลานตันตอป ประกอบดวย 
1) เหมือง Jorong ดําเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston (Jorong) บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 95 มี

พื้นที่ประทานบัตรเริ่มตน 984.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณจังหวัดกาลิมันตันใต (South Kalimantan 
Province) ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือพื้นที่ที่จะทําการ
ผลิต 221 ตารางกิโลเมตร มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2572) ซึ่งเริ่มทําการผลิตในเชิง
พาณิชยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป 

2) เหมือง Indominco ดําเนินการโดย PT. Indominco Mandiri บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99  มีพื้นที่
ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก 
(Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570) เริ่มทําการ
ผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 8  ลานตันตอป 

3) เหมือง Kitadin ดําเนินการโดย PT. Kitadin บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 
53.11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง และอําเภอกูไต จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang and 
Kutai, East Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ป (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2553) ปจจุบันมีกําลังการผลิต 2 
ลานตันตอป 

4) เหมือง Trubaindo ดําเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 90 มีพื้นที่
ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอกูไต จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก Trubaindo 
ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีอายุประทานบัตรเปนเวลา 30 ปนับ
จากปแรกที่เริ่มผลิต ซึ่งเริ่มทําการผลิตถานหินตนป พ.ศ. 2548 โดยมีกําลังการผลิต 5 ลานตันตอป 

5) แหลง Bharinto ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99 และไดรับสิทธิในการ
ทําเหมืองถานหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 แหลงถานหิน 
Bharinto ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตตอเนื่องกับแหลงถานหิน Trubaindo ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการ
สํารวจ   

6) แหลง Barasentosa ดําเนินการโดย PT. Barasentosa Lestari บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 มีพื้นที่
ประทานบัตรทั้งหมด 240 ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยูในอําเภอมูสีบานยูอาชิน และอําเภอมูสีราวัส  จังหวัดสุ
มาตราใต (South Sumatra Province) Barasentosa ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2537 ปจจุบันยังอยูในระหวางขั้นตอนการสํารวจ   
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7) แหลง Mampun Pandan ดําเนินการโดย PT. Nusantara Thai Coal (NTC) บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 95
เปนเหมืองถานหินที่บริษัทฯ ไดเซ็นสัญญาการทําเหมืองกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 ตั้งอยูที่จังหวัดจัมบิ (Jambi Province) เกาะสุมาตรา แหลงถานหิน Mampun 
Pandan เปนแหลงถานหินขนาดเล็ก ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดพิจารณาที่จะขายแหลงถานหินนี้ออกไป 

ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถานหิน (Reserves)  
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดสรุปผลการประเมินปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ดําเนินการเหมืองถาน
หินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขอมูลจากประเมินจะถูกนํามาใชในการวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาเหมืองถานหินของบริษัทฯ ในอนาคต สําหรับรายงานปริมาณสํารองถานหินนี้ไดจัดทําขึ้นโดย บริษัทที่ปรึกษา 3 
แหง ไดแก บริษัท Steffen, Robertson & Kirsten (UK) Ltd. (SRK) บริษัท AMC Consultants (Australia) และ บริษัท Runge 
Limited (Australia)  
ผลการวิเคราะหไดแบงแยกประเภทของปริมาณถานหินออกเปน Reserves และ Resources ซึ่งแยกยอยออกเปน 4 ลักษณะ 
ไดแก Proved Reserves, Probable Reserves, Measured Resources และ Indicated Resources ตามแนวทางของ 
International Coal Reports Standards ซึ่งเทียบเคียงไดกับการจัดทํารายงาน The Australasian Code for Reporting 
Mineral Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกวา “JORC Code” โดยผลการศึกษาปริมาณถานหินสํารองแยกตามเหมือง
ถานหินตางๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

หนวย : ลานตัน 
ปริมาณถานหิน  
ณ 31 ธ.ค. 2547 

ปริมาณถานหิน 
ณ 31 ธ.ค. 2546 แหลงถานหิน 

สัดสวน 
การ 
ถือหุน Measured 

Resources
Indicated 

Resources 
Total 

Resources 
Proved 

Reserves 
Probable 
Reserves 

Total 
Reserves 

Total 
Resources 

Total 
Reserves 

Jorong 95.00 45.0 - 45.0 32.3 0.8 33.1 7.60 33.5 
Indominco 94.98 212.5 71.5 283.9 35.2 27.2 62.4 - 39.9 
Kitadin 94.98 104.9 51.0 155.9 15.9 5.1 21.0 71.7 29.2 
Trubaindo 85.49 172.7 134.7 307.4 37.2 30.0 67.2 20.9 51.6 
LP-2 100.00 7.9 - 7.9 7.2 - 7.2 - 10.0 
CMMC 96.48 2.4 - 2.4 2.2 - 2.2 - 2.0 
Daning No.11 11.00 75.0 35.0 110.0 75.0 - 75.0 - - 
Bharinto 2 94.04 21.8 64.1 85.9 - - - - - 
Barasentosa 94.99 38.1 0.7 38.8 20.5 12.3 32.8 24.7 - 
Manpun Pandan 3 100.00 - - - - - - 14.1 - 

รวม  680.3 357.0 1,037.2 225.4 75.4 300.8 139.0 166.4 
หมายเหตุ: 1  เปนการลงทุนเหมืองใตดินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 2  อยูระหวางการศึกษาในเชิงวิศวกรรม 
 3  จําหนายออกไปในป พ.ศ. 2547 
ในการศึกษาปริมาณถานหินสํารองนั้น สวนที่เปน Coal Resources แสดงถึงปริมาณถานหินทั้งหมดที่ประเมินไดตามวิธีการ
สํารวจและประเมินปริมาณถานหินที่ยอมรับกันในระดับสากล สวนปริมาณถานหินสํารองที่เปน Coal Reserves นั้นไดรวมไวเปน
สวนหนึ่งของ Coal Resources ซึ่งไดมีการศึกษาเชิงวิศวกรรมพรอมทั้งมีการประเมินปริมาณถานหินสํารองที่มีศักยภาพในการ
ผลิตเชิงพาณิชยโดยคํานึงถึงปจจัยเชนรายไดและตนทุน  
ในป พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดมีการมีการขยายพื้นที่การทําเหมือง และสํารวจเพิ่มเติมแหลงถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําให
ไดปริมาณถานหินสํารองที่เปน Coal Reserves เพิ่มขึ้นตามรายละเอียดดังนี้ 
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1. เหมือง Indominco ไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมืองใตดิน 
2. เหมือง Trubaindo ไดมีการขยายพื้นที่การสํารวจเพื่อใชเปนขอมูลในการทําเหมือง 
3. เหมือง Barasentosa ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมืองเปด 

จากผลการศึกษาพบวา ปริมาณถานหินสํารองคงเหลือที่เปน Coal Reserves ไดเพิ่มขึ้นจาก 166.4 ลานตัน ณ เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2546 เปน 300.8 ลานตัน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจาก 

1. การปรับสมมุติฐานราคาขายถานหินในระยะยาวสูงขึ้น ทําใหศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้น จึงเปนผลทําให
ปริมาณถานหินสํารองที่เปน Coal Reserves เพิ่มขึ้นจํานวน 32.5 ลานตันจากแหลงตางๆ ดังนี้   
- เหมือง Indominco บริเวณ West Block MCV เพิ่มขึ้นจํานวน 14.3 ลานตัน 
- เหมือง Trubaindo เพิ่มขึ้นจํานวน 15.6 ลานตัน 
- เหมือง Jorong เพิ่มขึ้นจํานวน 2.6 ลานตัน 

2. จากการศึกษาเชงิวิศวกรรมในการทําเหมืองเปดที่แหลง Barasentosa พบวาแหลงถานหินดังกลาวมีปริมาณถานหิน
สํารองที่เปน Coal Reserves จํานวน 32.8 ลานตัน  

3. จากการศึกษาเชิงวิศวกรรมในการทําเหมืองใตดิน ทําใหปริมาณถานหินสํารองที่เปน Coal Reserves เพิ่มขึ้นจํานวน 
91.1 ลานตัน จากเหมืองดังนี้ 
- เหมือง Indominco ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 16.1 ลานตัน 
- เหมือง Daning No.1 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 75 ลานตัน 

 
o การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co.,Ltd. ถือหุนใน Asian American Coal Inc. (AACI) รอยละ 20.96 ของหุน
ที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด  AACI ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินและโครงการผลิตกาซมีเธน
จากเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AACI ไดจัดตั้ง Shanxi Asian American-Daning Energy Co.,Ltd. 
(SAADEC) โดยรวมทุนกับผูผลิตและดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน และผูดําเนินธุรกิจการขนสงทางรถไฟในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดย AACI ถือหุนอยูรอยละ 56 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดใน SAADEC  

 SAADEC ไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป เพื่อทําการพัฒนาเหมืองถานหินใตดินและผลิตถานหินเพื่อจําหนาย ตั้งอยู
ในมณฑลชานสี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีถานหินประเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ําและคาความรอนสูง โดยมี
ปริมาณสํารองถานหินประมาณ 75 ลานตัน SAADEC สามารถผลิตถานหินออกจําหนายและเตรียมพรอมสําหรับการนํา
เทคโนโลยี Longwall Mechanized  โดยคาดวาจะเริ่มผลิตถานหินในเชิงพาณิชยไดภายในป พ.ศ. 2548 โดยมีกําลังการ
ผลิต 4 ลานตันตอป 

1.2 แรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
 Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. เปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 66.67 ตั้งอยูทางภาค

เหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งดําเนินการผลิตและจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนตทั้งชนิดบด
หยาบและชนิดบดละเอียดมาก เหมาะสําหรับใชเปนวัสดุแตงเติมในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ พลาสติก สี 
ยาง ชอลก และยาสีฟน เปนตน 
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แผนที่แสดงเหมืองถานหินและโรงไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business) 

2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) 
บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (โดยผานบริษัท บานปู โคล เพา
เวอร จํากัด และ Synergy Power Co.,Ltd. ในสัดสวนรอยละ 35 และ 15 ตามลําดับ) ซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟา
ขนาด 1,434 เมกะวัตต  ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง โครงการตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement-PPA) กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
อายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เปดเดินเครื่องในเชิงพาณิชย BLCP ไดกูเงินจากสถาบันการเงินทั้งในและตาง
ประเทศ ในวงเงินประมาณ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อนํามาใชในการกอสรางโรงไฟฟา และไดเริ่มกอสรางโรง
ไฟฟาแลวตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 คาดวาหนวยการผลิตที่ 1 และ 2 จะสามารถดําเนินการผลิตไฟฟาใน
เชิงพาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 

2.2 บริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด (APBH)  
บริษัทฯ โดย Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. ถือหุนในบริษัท อมตะ เพาเวอร (เบียนหัว) จํากัด รอยละ 30 
โดยดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟามีกําลังการผลิต 120 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 49 ป ตั้งอยูที่ Long Binh Modern 
Industrial Park, Dong Nai Province สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการ
พัฒนาโครงการขั้นที่ 1 จํานวนรวม 20 เมกะวัตต โดยใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง โดยจายกระแสไฟฟาใหกับการ
ไฟฟาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Electricity of Vietnam-EVN) และลูกคาอุตสาหกรรมใน Long Binh 
Industrial Park เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก ขณะนี้บริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาการขายเงินลงทุนนี้คืน
ใหกับผูถือหุนเดิม 

2.3 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 
 บริษัทฯ ไดลงทุนใน RATCH ในสัดสวนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 14.99 ของทุนชําระแลว 
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o สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

โครงการ ประทานบัตร 
เลขที่ อําเภอ จังหวัด เนื้อที่ 

ไร-งาน-ตรม. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

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

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 

  Bharinto 
 

-04PB0081 
-02PB0007 

Mura Tewe & 
Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 

 - 21,200 Ha 
 - 800 Ha 

- 28/05/48 
-suspended

PT.Bharinto Ekatama - Feasibility study 
stage 
- Construction stage 

 
หมายเหตุ:  ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยงัไมไดทําการผลิต เนือ่งจากปจจบุันไมมีความคุมคา

ทางเศรษฐกิจในการดําเนินการ ซึง่หากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทาํเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใต
ประทานบัตรเดิมไดทันที หากประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอาย ุ

 ประทานบัตรที่อยูระหวางการตออาย ุ  โดยระเบียบเร่ืองของการตออายุประทานบัตรของกรมทรัพยากรธรณี เจาของ
ประทานบัตรจะตองทําเรื่องแจงกอนหมดอายุ 6 เดือน และกรมทรัพยากรธรณีจะพิจารณาทําการตออายุใหประมาณ 10 
ป โดยจะพิจารณาจากปริมาณแรสาํรองในเหมืองนั้น 
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รายงานสรุปการสงเสริมการลงทุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 บริษัท บานป ู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 
อนุมัติเมื่อวันที ่ 1 เม.ย. 2536 8 ธ.ค. 2536 27 ต.ค. 2540 13 มี.ค. 2539 
สถานที่ประกอบการ อําเภอลี ้  

จังหวัดลําพูน 
อําเภอลี ้  

จังหวัดลําพูน 
อําเภอแมทะ  
จังหวัดลําปาง 

อําเภอเชยีงมวน  
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 
บัตรสงเสริมฉบบัแกไข     

#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 

 

#7   5222/2547 
20 มิ.ย. 2547 

 

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

o การคาถานหินประเภท Steam Coal ในตลาดโลก (ที่มา: Barlow Jonker Pty Ltd, October 2004) 
        ในป พ.ศ. 2547 ตลาดโลกมีปริมาณการนําเขาถานหิน
ประเภท Thermal Coal โดยรวม1 เทากับ 507 ลานตัน ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น 14 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 เมื่อเทียบ
กับป พ.ศ. 2546 โดยรอยละ 51 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด
ยังคงเปนอุปสงคที่มาจากเอเชีย และรอยละ 33 เปนอุปสงค
จากยุโรป ทั้งนี้ตลาดญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน ยังคงเปน
ตลาดหลักที่มีปริมาณการนําเขารวมถึง 206 ลานตัน หรือเทา
กับรอยละ 79 ของอุปสงคในตลาดเอเชียทั้งหมด โดยมีการ
ขยายตัวคอนขางดีถึงรอยละ 8.7 ซึ่งเปนผลมาจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สวนตลาดทางดานยุโรปนั้น มียอดการนํา
เขารวมเทากับ 116 ลานตัน ลดลงเล็กนอยจากปกอนเนื่องจาก
อุปทานของตลาดโดยรวมเกิดสถานการณตึงตัวจากสภาวะการ
ขยายกําลังผลิตเพิ่มไมทันกับปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้น        
ทั้งนี้จากการที่ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดใช
นโยบายจํากัดโควตาการสงออกเพื่อใหมีเพียงพอใชเองใน
ประเทศ ไดมีผลใหอุปทานถานหินของตลาดโดยรวมมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นไมมาก ซึ่งไดเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลใหราคา
ถานหินในป พ.ศ. 2547 มีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบเทาตัวเมื่อ
เทียบกับปกอน 
      สําหรับแนวโนมในป พ.ศ. 2548 คาดวาอุปสงคของตลาด
จะมีการขยายตัวที่ชะลอตัวลง เนื่องจากสภาวะการเติบโตที่
รอนแรงของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมที่จะปรับตัว
ออนลง คาดวาอัตราการเติบโตของอุปสงคในตลาดโลกโดย
รวมจะโตอีกประมาณรอยละ 0.5 ถึง 1 ซึ่งจะยังคงเปนอุปสงคที่
เพิ่มขึ้นจากตลาดเอเชียเปนหลัก ทั้งนี้การสงออกของจีนในป 
พ.ศ. 2548 คาดวาจะมีการจํากัดโควตาสงออกโดยทางการจีน
อยูที่ 80 ลานตันเชนเดี่ยวกับปกอน ดังนั้นแนวโนมราคาถานหิน
ในตลาดโลกสําหรับป พ.ศ. 2548 จะยังคงดีอยู แตอาจมีการ
ปรับตัวลงบาง ซึ่งเปนผลจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโดย
รวมเปนปจจัยหลัก 
 ในสวนของอัตราคาระวางเรือที่ยังสูงจากอุปทานของเรือ
ขนสงในตลาดโลกไมเพียงพอนั้น จะยังคงเปนปจจัยบวกสําคัญ
ที่ทําใหสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความไดเปรียบมากขึ้นในเรื่อง
ตนทุนคาขนสงเมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย เพราะมีเสน
ทางเดินเรือที่ส้ันกวาไปสูตลาดทั้งสองฝง   คือดานมหาสมุทร
แปซิฟกหรือตลาดเอเชียและมหาสมุทรแอทแลนติก หรือตลาด
ยุโรป  
หมายเหตุ 1.  รวมทั้งที่เปน Seaborne trade และ Nonseaborne trade 
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o การคาถานหินประเภท Steam Coal ในประเทศไทย (ที่มา: Coal Market Research, Banpu ) 
ในป พ.ศ. 2547 การใชถานหินของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งถานหินประเภทลิกไนตจากเหมืองในประเทศและประเภท
บีทูมินัสจากการนําเขาจากตางประเทศมีปริมาณรวมทั้งส้ินโดยประมาณ 27 ลานตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน
ประมาณ 2 ลานตัน เทากับรอยละ 7.3 โดยที่การใชของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
ปกอนเล็กนอย เนื่องจากการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินไดเพิ่มสูงใกลเคียงกําลังการผลิตสูงสุดแลว ซึ่งเปน
ผลมาจากการที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวดีตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2546 สวนการใชของภาคเอกชนซึ่งประกอบดวย
การใชในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต การผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา รวมทั้งการใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ
การผลิตกระดาษและยาสูบนั้น มีปริมาณการใชประมาณ 11 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนสูงถึงประมาณ 1.8 ลาน
ตัน เพราะมีการขยายตัวของอุปสงคเพิ่มขึ้นตามสภาวะของเศรษฐกิจ คาดวาทิศทางของตลาดในป พ.ศ. 2548 
อุปสงคของตลาดในภาคเอกชนจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นไดอีกเล็กนอยเพราะกําลังการผลิตของอุตสาหกรรมปูน
ซีเมนตยังมีเหลืออีกประมาณรอยละ 10 

o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)  
ในป พ.ศ. 2547 อัตราการขยายตัวของปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป
กอนประมาณรอยละ 7.13 เปนไปตามทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีความตองการ
พลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ระดับ 19,326 เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟาสูง
สุดของปที่แลว 1,499 เมกะวัตต ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวในอัตราสูงครอบคลุมใน
หลายสาขาการผลิต เชน ในหมวดยานยนต วัสดุกอสราง ผลิตภัณฑเหล็ก และปูนซีเมนต เปนตน ซึ่งการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมดังกลาวสงผลใหความตองการใชพลังงานไฟฟาในป พ.ศ. 2547 ทั้งปมีตัวเลขโดยประมาณ
อยูที่ 126,000 ลานกิโลวัตตชั่วโมง คาดวาจะสูงกวาปที่ผานมาไมต่ํากวา 8,437 ลานกิโลวัตตชั่วโมง คิดเปนอัตรา
เพิ่มโดยประมาณรอยละ 7 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับคาประมาณการการใชไฟฟาในกรณีเศรษฐกิจฟนตัวปานกลาง 
สะทอนถึงทิศทางการขยายตัวของความตองการใชพลังงานไฟฟาของประเทศวาจะมีแนวโนมเปนไปตามคา
พยากรณความตองการไฟฟาที่คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟาของกระทรวงพลังงาน ไดจัดทํา
ขึ้นบนขอสมมุติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 6.5 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้ง
แตฉบับที่ 9, 10 และ 11 ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่ป พ.ศ. 2559 หรือในอีก 12 ปขางหนา ซึ่งประมาณวาจะมีความตองการ
กําลังการผลิตไฟฟาหรือโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นปละประมาณ 1,600 เมกะวัตถ และจะทําใหปริมาณกําลังการผลิตไฟฟา
สํารองในปจจุบันที่อยูในระดับรอยละ 30 นั้นคอยๆ ลดลงตามลําดับจนเหลือรอยละ 15 ภายในอีกสามปขางหนา 
ซึ่งจะเปนระดับปริมาณสํารองต่ําสุดที่ตองคงไวเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟาที่จะไมทําใหไฟฟาขาดหรือดับ ดัง
นั้นประมาณวาหลังจากป พ.ศ. 2550 ไปแลวจะตองมีโรงไฟฟาใหมเกิดขึ้นใหทันกับความตองการไฟฟาที่จะเพิ่ม
ขึ้นในแตละปตามประมาณการขยายตัวของความตองการในระยะยาว ดวยเหตุนี้ทําใหภาพโดยรวมของธุรกิจการ
ผลิตไฟฟาในประเทศไทยยังคงเปนธุรกิจที่ยังมีโอกาสที่จะการขยายตัวไปไดอีก 

o แรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
แคลเซียมคารบอเนตเปนแรอุตสาหกรรมที่มีการใชอยางกวางขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรม
กระดาษ  อุตสาหกรรมทําสี พลาสติก ยาสีฟน ฯลฯ ประเทศผูนําเขาหลักในภูมิภาคเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุน 
เกาหลีใต และไตหวัน  ดวยวาความสมบูรณของแหลงแรในประเทศเหลานี้ลดลง จึงเปนเหตุใหประเทศเหลานี้ตอง
นําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนประเทศผูสงออกประเทศหนึ่งที่มีแหลงแร
ที่สมบูรณมากในภูมิภาคนี้และอยูใกลตลาดมากที่สุด อุตสาหกรรมนี้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงยังไปได
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ดีทั้งตลาดสงออกและตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในประเทศยังมีศักยภาพที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นได
อีกมาก เพราะวาอัตราการใชกระดาษและผลิตภัณฑพลาสติกตอจํานวนประชากรของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด
นามยังอยูในเกณฑที่ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

(ข) การตลาด 
(1) ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหนิ 

1.1 ตลาดถานหินตางประเทศ 
กลยุทธในการแขงขัน 
บริษัทฯ มีถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุกตลาด โดย
สามารถแบงชนิดของถานหินออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ ถานหินคุณภาพดี (High Grade Coal) ถานหินคุณ
ภาพปานกลาง (Medium Grade Coal) และถานหินคุณภาพต่ํา (Low Grade Coal) ความตองการถานหิน
ใน 2 กลุมแรกอยูในระดับสูงและแหลงถานหินมีอยูอยางจํากัด และเปนถานหินที่มีราคาสูงกวา ในขณะที่
ถานหินคุณภาพต่ําเปนถานหินที่มีการแขงขันสูงเนื่องจากมีผูผลิตหลายราย จากเหตุผลดังกลาว บริษัทฯ ได
กําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหสามารถทํากําไรไดสูงสุดและมีความมั่นคงดานรายได ดังนี้ 
o การรวมศูนยระบบขนสงถานหิน (Centralized Logistics System) 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งบางเหมืองตองใช
เรือ Barge ขนถานหินจากเหมืองไปขึ้นเรือบรรทุกถานหินขนาดใหญ บริษัทฯ จึงไดทําการรวมศูนย
ระบบขนสงถานหิน (Logistics System) ของเหมืองตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทํา
ใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน อันเปนการลดตนทุนการขนสง 

o ปรับปรุงทาเรือขนถายถานหิน 
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุงทาเรือบอนตัง (Bontang Coal Terminal) ซึ่งเปนทาเรือสําหรับขนถายถาน
หินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ใหสามารถรับเรือที่มีขนาดใหญขึ้นถึง 95,000 ตันได ทําใหบริษัทฯ สามารถ
เพิ่มศักยภาพในการทําตลาดถานหินในทวีปยุโรปไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชนตอลูกคาใน
ประเทศญี่ปุน ในการนําเรือขนาดพิเศษที่ใชในเสนทางไกลอยางประเทศญี่ปุนและออสเตรเลียมาเทียบ
ทาได ซึ่งทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง เนื่องจากมีระยะทางสั้นกวา 

o Product Mix 
จากการที่บริษัทฯ มีเหมืองถานหินหลายแหลงและมีถานหินหลายคุณภาพ บริษัทฯ จึงไดมีการนําถาน
หินจากแหลงที่มีคุณภาพต่ํา ซึ่งจะมคีาความรอนต่ําแตมีกํามะถันต่ํามาผสมกับถานหินจากแหลงที่มีคา
ความรอนสูงแตมีกํามะถันสูง ทําใหไดถานหินที่มีคุณภาพปานกลาง ซึ่งสามารถจําหนายไดในราคาที่สูง
ขึ้นกวาการแยกจําหนายมาก อีกทั้งยังลดการเขาไปรวมการแขงขันทางตลาดในถานหินคุณภาพต่ําที่มี
การแขงขันทางดานราคาสูง เนื่องจากมีปริมาณการผลิตมาก ในป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ไดเริ่มการผลิต
จากเหมือง Trubaindo ซึ่งเปนแหลงถานหินคุณภาพดี อันทําใหเพิ่มปริมาณและมีการปรับคุณภาพไดดี
มากขึ้น 

o Balanced Geographic and Customer Spread 
บริษัทฯ ไดขยายฐานลูกคาไปยังทวีปยุโรปมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้นเพื่อ
ขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น  
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o Balanced Contract Types 
บริษัทฯ ไดมีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนการขายถานหินที่เปนสัญญาระยะกลางและระยะยาวใหมาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานรายไดใหกับบริษัทฯ และจากการที่บริษัทฯ มีแหลงถานหินหลายแหลง ทํา
ใหเพิ่มความมั่นคงในการสงมอบ และเปนการเพิ่มความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 

o Customer Relationship Management 
บริษัทฯ ไดมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง อีกทั้งในชวงที่ผานมาบริษัทฯ ไดแสดงให
ลูกคาเห็นแลววาบริษัทฯ มีความมั่นคงและมีความสม่ําเสมอในการสงมอบ และมีความซื่อสัตยตอขอ
ตกลงกับลูกคา ทําใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือจากลูกคา 

o Quality System 
บริษัทฯ ไดมีการนําระบบคุณภาพตางๆ เขามาใช โดยไดมีการนําระบบ 5ส มาใชกับทุกหนวยงานของ
บริษัทฯ และปลายปที่ผานมา เหมือง Indominco ซึ่งเปนเหมืองถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ไดรับ
การรับรองระบบ ISO 9001 บริษัทฯ มีแผนที่จะนําระบบคุณภาพอื่นๆ มาใชเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันดาน
คุณภาพและบริการใหกับลูกคา และจะไดนํามาใชในทุกเหมืองของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

นโยบายดานราคา 
บริษัทฯ ไดใชนโยบายราคาที่กระจายการทําราคาเฉลี่ยทั้งปตามดัชนีราคาตลาดถานหินระยะสั้นในขณะ
นั้นๆ โดยมีการสรางสมดุลของราคาสําหรับการขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้การขายในระยะ
กลางและระยะยาวนั้น บริษัทฯ จะมีการเจรจาราคาถานหินกับลูกคาทุกๆ ป เพื่อใหราคาจําหนายถานหิน
ของบริษัทฯ สะทอนราคาถานหินในตลาดโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดกระจายชวงเวลาของการเจรจาราคา
ถานหินออกไปในชวงตางๆ ของป เพื่อใหไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาดโลกนอยลง อีก
ทั้งยังทําใหการผลิต การสงมอบ และรายไดของบริษัทฯ มีความสม่ําเสมออีกดวย 
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทฯ ไดมีการเสนอขายตรงใหลูกคามากขึ้น อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังมีความจําเปนที่ตองใชตัวแทน
จําหนาย (Agent) ในประเทศตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ แกลูกคา รวมทั้งดําเนินการดานเอกสาร 
นอกจากนี้ ยังเปนผูชวยบริษัทฯ ในการหาขอมูลสถานการณพลังงาน ถานหิน ลูกคา และคูแขงขันในประเทศ
ตางๆ ใหบริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนอีกดวย 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการขายผานบริษัทเพื่อการคา (Trading Company) เพื่อใชในการเขาถึงลูกคาเปา
หมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของบริษัทฯ 
ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ จะเปนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาซึ่งมีความตองการใชถานหินสูง กระจายอยูใน
ประเทศตางๆ เชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลีใต ประเทศ
ไตหวัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการขายถานหินให
กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต , กระดาษ และอิฐ แตมีปริมาณการขายไมมากนัก 
บริษัทฯ จะยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาตอไป เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการสูงและ
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 
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คูแขงขันที่สําคัญ 
คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน แอฟริกา
ใต เชน Rio Tinto, Glencore, Xstrata, BHP Billinton, Drumond, Shenhua เปนตน    สําหรับคูแขงขันใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียที่สําคัญ เชน PT. Adaro Indonesia, PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim Prima 
Coal, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Berau Coal 

1.2 ตลาดถานหินในประเทศไทย 
บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายถานหินที่ผลิตในประเทศไทยและนําเขาจากตางประเทศ ชวงเดือนมกราคม – 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 เทากับ รอยละ 65 และ รอยละ 35 ตามลําดับ 
กลยุทธในการแขงขัน 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 
บริษัทฯ เนนในเรื่องของการใหบริการ การควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน การสงมอบที่ตรงเวลา  
และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 และ 
ISO 14001 ซึ่งเปนการยืนยันถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ  

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
- บริษัทฯ ใชความเปนผูผลิตถานหินระดับมาตรฐานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ดําเนินการผลิตถาน
หินจาก 3 แหลงไดหลากหลายคุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเชื่อม่ัน และ
สามารถตกลงราคาถานหินนําเขากับลูกคาไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

-  บริษัทฯ ไดพัฒนาทีมงานเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ โดยใหผูมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญการเผา
ไหมถานหิน เพื่อใหขอแนะนํากับลูกคาในการใชพลังงานได ลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 

- คลังสินคา (Coal Distribution Center) 
 บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บกอนจะกระจายไปยังลูกคารายยอย 
มุงเนนเรื่องของการสงมอบที่ตรงเวลา มีคุณภาพถานหินที่ตรงตามขอกําหนดของลูกคา  ทําใหลูกคา
ไมตองเก็บสตอกถานหินไวมาก เพื่อชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา 

นโยบายดานราคา 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 
ราคาจําหนายถานหินในประเทศไดมีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลก 
ในสวนสัญญาซื้อขาย สําหรับปริมาณสํารองที่ยังเหลืออยูจะผลักดันใหมีการผูกพันระยะยาวจนสิ้นสุด
ปริมาณสํารองโดยใชราคาระยะยาว เพื่อใหบริษัทฯ และลูกคาสามารถประเมินตนทุนคาใชจายไดอยาง
ถูกตอง 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศเปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยในป พ.ศ. 2547 ตลาด
ถานหินประสบกับสภาวะอุปสงคมากกวาอุปทาน ทําใหราคาปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คาระวางเรือมี
การปรับตัวขึ้นลงผันผวน การเสนอราคาจึงสามารถทําไดในชวงสั้นเพื่อใหลูกคาตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ไดรับความไววางใจในการสงมอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีแหลงผลิตถานหินเองในสาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
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ลักษณะของลูกคา 
ลักษณะของลูกคาโดยรวมอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปน 
1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งใชถานหินในการเผาปูน 
2) อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ใหความรอนใน Boiler 
3) อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ใหความรอนในการอบ ตม ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม

กระดาษ เยื่อกระดาษ เคมี เปนตน 
คูแขงขันที่สําคัญ 
 ถานหินในประเทศ ไดแก บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (ซึ่งปริมาณสํารองไดหมดสิ้นลงในป 
พ.ศ. 2547 และหยุดการผลิตจากแหลงภายในประเทศไปแลว) และบริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 
จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซิเมนตไทย) 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ ไดแก G Prem Jee Ltd. Marubeni Corp.Ltd. Unique Mining 
Services Co.,Ltd. Saraburi Coal Co.,Ltd. บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัท คา
สากลซิเมนตไทย จํากัด 

(2) การผลิตและจําหนายแรแคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
กลยุทธในการแขงขัน 
สินคาของบริษัทฯ มีจุดเดนที่คุณภาพความขาวสูงและความงายตอการบดละเอียด และมีการควบคุมคุณภาพที่ดี
สมํ่าเสมอ ทําใหลูกคาลดการนําเขาแรแคลเซียมคารบอเนตและสั่งซื้อสินคาของบริษัทฯ ไปทดแทน  
นโยบายราคา 
การตั้งราคาขายมีความสัมพันธกับตนทุนและการแขงขัน สินคาที่มีความละเอียดสูงและเคลือบผิวจะมีราคาสูง 
การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทฯ เนนการขายตรงใหกับลูกคารายใหญและใชวิธีขายผานตัวแทนใหกับลูกคารายยอย ปจจุบันบริษัทฯ มี
สวนแบงตลาดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประมาณรอยละ 30 
 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 
(1) สถานที่ตั้งของแตละเหมือง 

เหมืองถานหิน เหมืองแรแคลเซยีมคารบอเนต 
ประเทศไทย 
-  เหมอืงลําปาง (LP-2) 
   อําเภอแมทะ   
   จังหวัดลําปาง  
-  เหมอืงเชยีงมวน (CMMC)  
   อําเภอเชยีงมวน  
   จังหวัดพะเยา  

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
- เหมือง Jorong, South Kalimantan Province 
- เหมือง Indominco, East Kalimantan Province 
- เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province 
- เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province 
- แหลง Bharinto, 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. 2547 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2546 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2545 
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  16,000 16,000 15,700 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - 373 
แรแคลเซียมคารบอเนต 250 250 390 

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  15,121 13,276 12,327 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - 118 
แรแคลเซียมคารบอเนต 106 125 85 

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)    
ถานหิน  94.51 82.98 78.52 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - 31.64 
แรแคลเซียมคารบอเนต 42.40 50.00 21.79 

อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)    
ถานหิน  13.90 7.70 165.78 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - - 
แรแคลเซียมคารบอเนต (15.20) 47.06 (20.56) 

หมายเหตุ: - ถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี (Jorong, Indominco, Kitadin) และในประเทศไทย (LP-2, 
CMMC) (บริษัทฯ เร่ิมผลิตถานหินจากเหมือง Trubaindo ตนป พ.ศ. 2548 โดยมีกําลังการผลิต 5 ลานตนัตอป) 

 - บริษัทฯ เขาถอืหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงค เมือ่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 
 - บริษัทฯ ไดลดสัดสวนการถือหุนในธุรกิจแรดินขาวและดินบอลเคลยคงเหลือรอยละ 30 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2545 และขายหุนที่เหลืออยูทัง้หมดรอยละ 30 ของทุนชําระแลวใหแก Imerys Ceramics (Thailand) Ltd. ใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 

(3) วิธีการจัดหาวัตถุดิบ 
 บริษัทฯ ดําเนินการผลิตถานหินจากแหลงของบริษัทฯ เองในประเทศไทยอยู 2 แหลง (LP-2, CMMC) และนําเขาถาน

หินที่บริษัทฯ มีแหลงผลิตถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 ในการจัดหาแหลงถานหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถานหินที่อยูในความครอบครองของ

บริษัทฯ และมีการสํารวจแหลงถานหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหตรงกบัความตองการของลูกคา 
(4) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินคาที่ผลิต 
 โดยปกติลูกคาจะกําหนดคุณสมบัติของถานหิน เชน คาความรอน คากํามะถัน และคาความชื้น เปนตน ซึ่งบริษัทฯ จะ

ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของถานหินกอนสงมอบแกลูกคา รวมทั้งในการสงมอบสินคาแตละครั้งจะตองมีผูเชี่ยว
ชาญภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับใบรับ
รองมาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  

(5) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
5.1 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการทําเหมืองแร โดยทั่วไปกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญดังนี้ 

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน บริษัทฯ ดําเนินการลดผลกระทบในสวนนี้โดยควบคุมความลาดชันของกอง
ดินตามที่ไดออกแบบไวตามหลักวิชาการและรักษาความชันของผนังบอเหมือง เพื่อลดการชะลางพังทลาย 
พรอมกันกับฟนฟูสภาพเหมืองตามแผนแมบท เชน การปลูกตนไม จัด Landscape ควบคูไปกบัการทํา
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เหมือง เนนการเลียนแบบธรรมชาติ คือ มีความหลากหลายในสายพันธุ และกระจัดกระจายอยางทั่วถึงใน
บริเวณที่ดําเนินการ 

o การปองกันการเกิดน้ําเปนกรด (Acid Mine Drainage) บริษัทฯ ไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน คือ 
ในสวนของการปองกัน ไดดําเนินการเก็บขอมูลจากหลุมเจาะเพื่อประเมินศักยภาพการเกิดกรดในชั้นดิน
ตางๆ กอนดําเนินการเปดเหมือง เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนทําเหมืองเพื่อไมใหเกิดปญหาดินเปนกรด 
และสงผลไปสูคุณภาพน้ํา ในสวนของการแกไข บริษัทฯ ไดดําเนินการโดยมีการปรับสภาพความเปนกรด-
ดางของน้ําใหเปนกลางในกรณีที่น้ํามีสภาพเปนกรด เชน สรางคลองดาดดวยหินปูน สรางบอดักตะกอน
ขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรางพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland)  เปนตน อีกทั้งมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและน้ํา
ใตดิน รวมถึงปริมาณโลหะหนักทุกสามเดือน 

o จัดสรางระบบดักน้ํามันและไขมันที่อาจไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิ ซึ่งน้ํามันและไขมันนี้เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
การบํารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทฯ และผูรับเหมา รวมไปถึงกิจกรรมการประกอบอาหารของผูที่เขามา
ทํางานในพื้นที่ เปนตน 

o คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุนละออง ซึ่งเกิดจากการเปดหนาดิน การขุดแร และการขนสง 
เปนตน บริษัทฯ ไดมีการลดผลกระทบโดยการฉีดพรมน้ําเปนประจําบริเวณถนน และโรงบดยอยถานหิน 
สรางถนนลาดยาง ใชผาใบคลุมรถบรรทุกทุกคัน ใชระบบสายพานในการลําเลียง เปนตน รวมถึงการลดผล
กระทบการลุกไหมของถานหิน (Spontaneous Combustion) ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเฝาระวังผลกระทบทางดาน
คุณภาพอากาศเปนประจําในบริเวณโครงการและชุมชนใกลเคียง  

o เสียง  จากการทํางานของเครื่องจักรและยานพาหนะ บริษัทฯ ไดมีการลดผลกระทบโดยหลีกเลี่ยงการทํางาน
ในบริเวณใกลชุมชน ปองกันเสียงจากตัวเครื่องจักร ปลูกตนไมรอบพื้นที่โครงการเพื่อชวยในการดูดซับเสียง
และฝุนละออง เปนตน และแจกอปุกรณกันเสียงใหกับพนักงานและมีการตรวจวัดความดังของเสียงบริเวณ
โครงการและชุมชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอ  

o กําหนดวิธีการจัดเก็บและรวบรวมขยะ บริษัทฯ ไดจัดหา รวมทั้งประชาสัมพันธในการรวบรวมจัดเก็บขยะให
กับลูกคา ผูรับเหมา และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ทําให
ปริมาณขยะที่จําเปนตองกําจัดลดลง และสงผลไปถึงวินัยในการใชทรัพยากรของพนักงานบริษัทฯ ผูรับเหมา 
และบางสวนครอบคลุมถึงประชาชนในทองถิ่น 

o ผลกระทบทางชีวภาพที่สําคัญไดแก ปาไมและระบบนิเวศน บริษัทฯ ไดมีแนวทางในการลดผลกระทบโดย
การแผวถางปาเฉพาะในสวนที่จําเปน และในพื้นที่ที่มิไดมีกิจกรรมการทําเหมืองไดมีการฟนฟูสภาพปาทันที 
ใหมีสภาพใกลเคียงกับธรรมชาติมากที่สุดควบคูไปกับการทําเหมือง และไดทยอยคืนพื้นที่ดังกลาวใหแกทาง
ราชการ 

o ผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม บริษัทฯ ไดลดผลกระทบดังกลาวโดยดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนใหแกชุม
ชนรอบพื้นที่โครงการ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีการสํารวจทัศนคติของชุมชนเปนประจํา รวมถึงมี
กลไกการรับขอรองเรียนและแกไขอยางเปนระบบ 
ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ไดมีการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 มาใชในการจัด
การสิ่งแวดลอมภายในเหมือง เพื่อเปนการควบคุมใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีไดตามมาตรฐานสากล ซึ่งป
ที่ผานมา ทางบริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบเพิ่มเติมคือที่เหมอืง Indominco ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
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การฟนฟูสภาพเหมือง 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) โดยกันเงินเขากองทุนฯ 4-8 บาท 
ตอตัน สําหรับเหมืองในประเทศไทย และ 10-20 Cent ตอตัน สําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่ง
เหมือง Jorong ไดตั้งกองทุนฯ  แลวเมื่อป พ.ศ. 2547 และมีแผนที่จะตั้งกองทุนฯ สําหรับเหมือง Indominco 
เหมือง Kitadin เหมือง Trubaindo  ในป พ.ศ. 2548 เปนตนไป 
กองทุนฟนฟูฯ สภาพเหมืองในประเทศไทย โดยปจจุบันมีเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 237.11 ลานบาท ใชไปแลว
ประมาณ 178.95 ลานบาท คงเหลือประมาณ 58.16 ลานบาท โดยเปนกองทุนของเหมืองลําปาง (LP-2) 
เหมืองลําพูน (BP-1&2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) ไดมีการใชเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา ดังตอไปนี้ 

ชวงเวลา เหมืองลําปาง เหมืองลําพูน เหมืองเชียงมวน จํานวนเงินรวม (บาท) 
ป พ.ศ. 2545 
ป พ.ศ. 2546 
ป พ.ศ. 2547 

9,324,028 
16,312,143 
17,888,671 

1,696,365 
4,679,012 

12,282,000 

727,445 
2,691,935 
2,257,185 

11,747,838 
23,683,090 
32,427,856 

รวม 43,524,842 18,657,377 5,676,565 67,858,784 
บริษัทฯ ไดมีการทบทวนความเหมาะสมในการใชเงินจากกองทุนฟนฟูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการบริหารเงิน
ในกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนเพียงพอตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และการฟน
ฟูสภาพพื้นที่ภายหลังจากปดโครงการ  
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองในประเทศไทยไปแลวบริเวณเหมืองลําพูน เหมืองลําปาง 
และเหมอืงเชียงมวน โดยการปลูกปา 5,078 ไร  

5.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการผลิตไฟฟาของบริษัทฯ กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญ ดังนี้ 
o คุณภาพอากาศ มลสารที่สําคัญไดแก ออกไซดของซัลเฟอร (SOx) และออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และฝุน

ละออง บริษัทฯ ไดมีแผนในการลดผลกระทบดังกลาว โดยการเลือกใชถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ ทํา
ใหการผลิตไฟฟามีปริมาณการปลอยกาซ SOx นอยลง ติดตั้งระบบดักฝุนละอองที่เกิดจากการเผาไหม เชน 
Electrostatic Precipitator (EP) ติดตั้งระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas Desulphurization: 
FGD) ติดตั้งระบบการลดปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน (Dry Low NOxCombustion System) และติด
ตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง (Continuous Emission Measurement System) บริเวณ
ปลองของโรงไฟฟา พรอมกับติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบในรัศมีหลายกิโลเมตร เพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานอากาศโดยทั่วไป  

o คุณภาพน้ํา   เนื่องจากโรงไฟฟาตองมีการใชน้ําในการหลอเย็น ทําใหน้ําที่ใชมีอุณหภูมิสูงขึ้น บริษัทฯ ได
ดําเนินการลดผลกระทบโดยการสรางโครงสรางทางดานวิศวกรรมเพื่อระบายความรอน เพื่อลดอุณหภูมิของ
น้ํากอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ รวมถึงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการใชน้ําเพื่อการ
อุปโภคของพนักงานในโรงไฟฟา และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ 

o ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก ขี้เถาที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน บริษัทฯ มีแผนที่จะดําเนินการ
ลดผลกระทบโดยไดจัดหาที่กลบฝงหรือนําไปเผาอยางถูกตองตามหลักวิชาการและถูกควบคุมดูแลโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ยังไดทํา
การศึกษาการนําขี้เถาที่ไดจากถานหินคุณภาพดีมาใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน การผสมในปูนซีเมนตหรือ
อิฐ การทําวัสดุรองพื้น ในสวนของน้ํามันหลอล่ืน บริษัทฯ ไดติดตอกับหนวยงานที่ไดรับความเชื่อถือในการ
นําเอาของเสียเหลานี้ไปกําจัด เพื่อนําเอาน้ํามันหลอล่ืนที่ใชแลวเหลานี้ไปแปรรูปเพื่อใชประโยชนอยางอื่น ที่
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ถูกตองตามหลักวิชาการ เชน นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เชน โรงงานผลิตปูนซีเมนต 
เปนตน 

o การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดริเริ่มการประชุมรวมระหวางประชาชน และหนวยราช
การในทองถิ่นกับบริษัทฯ ในการนําเสนอและชี้แจงผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนประจํา
ทุกเดือน โดยเฉพาะที่โรงไฟฟา BLCP ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการกอสรางโครงการ 

5.3 ประวัติการทําผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการแกไข 
ไมมีประวัติการทําผิดหรือขอบกพรองในระหวางดําเนินการกอสรางและการผลิต 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 

 
4.   การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมี
การพัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากแหลงที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประ
สิทธิภาพของถานหิน ทําใหบริษัทฯ มีถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายทั้งในเรื่องของคุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได 

บริษัทฯ มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพื่อศึกษาและหาโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาที่เอื้ออํานวย
ตอธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ และในป พ.ศ. 2547 ไดตั้งงบประมาณไวจํานวน 57 ลานบาท เพื่อพัฒนา
หาโครงการใหมๆ 

บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปที่ผานมา แตมีคาใชจายในการสํารวจถานหิน  เนื่องจากคาใชจายดัง
กลาวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการดําเนินงานของกิจการเหมืองแร บริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนาดัง
กลาวขึ้นมาโดยเฉพาะ แตจะอยูในความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติการดานการทําเหมือง ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ควบคูไปกับการทําเหมืองของบริษัทฯ 
 

5.   ทรพัยสนิที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
5.1 ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

o รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ที่ต้ัง ผูถือครอง ขนาด (ไร) ประเภทถือสิทธ ิ 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.แมเมาะ จ.ลําปาง BP 80-1-5 ปลอดภาระผูกพัน บานพักพนักงาน 13,880,235.84 
4.  อ.แมแจม จ.เชียงใหม BP 65-0-74 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 4,592,144.55 
5.  อ.ลี้ จ.ลําพูน BMC 412-3-62 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 2,121,262.00 
6.  จ.ตาก SLMM 64-1-31 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 3,177,550.00 
   รวม  51,684,156.89 
หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการทําเหมือง 
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o รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
รายการ บริษัท ประเภทถือสิทธ ิ วัตถุประสงค มูลคาตามบัญชี (บาท) 

1.  อาคารสํานักงานและบานพัก อ.ลี้ 
จ.ลําพูน 

BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและ 
บานพักพนักงาน 

1,374,633.70 

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

BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานเหมือง 21,269,421.50 

3.  อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง BP ปลอดภาระผูกพัน บานพักพนักงาน 26,539,504.20 
4.  อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.ตาก SLMM ปลอดภาระผูกพัน โรงงานแปรรูปหินออน 244,072.37 
5.  โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23  
     จ.ชลบุรี 

PS ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

5,632,929.93 

6.  อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ PS ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

4,071,023.03 

7.  อาคารสํานักงานและบานพัก  
     เหมอืง Jorong, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 34,947,749.54 

8.  ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia Jorong ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 110,506,756.68 
9. อาคารสํานักงานและบานพัก  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Indominco ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 21,433,146.80 

10. ทาเรือ, เหมือง Indominco, Indonesia Indominco ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 435,885,709.10 
11. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Kitadin, Indonesia 

Kitadin ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 12,601,654.47 

12. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Trubaindo, Indonesia 

Trubaindo* ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 3,598,148.26 

  รวม  678,104,749.58 
หมายเหตุ : * ยังไมรวมสินทรัพยระหวางกอสราง เนื่องจากยังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1 
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  

5.3 นโยบายการลงทุน 
บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมืองถาน
หินและในธุรกิจไฟฟา  รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเปนประโยชนตอการทําธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย เชน
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตอยูแลว ไดแก เหมือง Jorong  เหมือง Indominco  เหมือง Kitadin และ
เหมือง Trubaindo เหมืองลําปาง และเหมืองเชียงมวน มีกําลังการผลิตรวมกัน 21 ลานตันตอป  บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนิน
การพัฒนาธุรกิจในดานการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวย
มาตรฐานที่ทัดเทียมผูผลิตถานหินและบริษัทผูผลิตไฟฟาในระดับสากล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถานหิน มูล
คารวม 40 ลานบาท ธุรกิจไฟฟา มูลคารวม 2,000 ลานบาท และอื่นๆ มูลคารวม 1,459 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 9 ของสินทรัพยรวม (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
3.4 (ข) มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม)  
ในสวนของการบริหารบริษัทยอย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไป
เปนตัวแทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยนั้นๆ และใชนโยบาย
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การบริหารงานเชนเดียวกับของบริษัทฯ เปนแบบ Matrix Organization และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯ ไดควบคุมดูแล
โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูเปนกรรมการจะตองผลักดันใหบริษัทรวม
นั้นๆ ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จในเรื่องสําคัญๆ เชน ใหไดผลตามเปาหมาย ใหมีการบริหารงานที่โปรงใส และมีการราย
งานผลประกอบการทุกเดือน ใหสามารถจายเงินปนผลไดตามเปาหมาย และไมลงทุนเกินจาํนวนที่ไดรับอนุมัติ 

 
6.   โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมุงเนนการขยายการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการลงทุนใน
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดและพิจารณา
การลงทุนในโครงการเหมือนถานหินและโรงไฟฟาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดนเฉพาะโรงไฟฟาที่เกื้อกลูกับธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมายหลักขององคกร  พรอมแสวงหาโอกาสการลงทุนอยางตอ
เนื่องในภูมิภาคเอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน และบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาในการลดตนทุนในการผลิต
ถานหินจากเหมืองของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนต่ําที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

 
7.   ขอพิพาททางกฎหมาย 

7.1 เมื่อป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอม
ดอกเบี้ยจํานวน 240 ลานบาท   แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับแผน
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จํานวน 206 ลานบาท แบงชําระ 10 
ปๆ ละ 20.6 ลานบาท (ปละ 2 งวดๆ ละ 10.3 ลานบาท) เริ่มชําระตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2553 โดยบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลวรวม 5 งวด เปนเงินจํานวน 51.52 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2545 ลูกหนี้ไดขอแกไข
แผนฯ โดยขอชะลอการชําระหนี้ในป พ.ศ. 2546 และจะนําหนี้ในป พ.ศ. 2546 ไปชําระหนี้รวมในปสุดทายแทน ซึ่งศาลลม
ละลายกลางไดเห็นชอบแลว 

7.2 เมื่อป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกชําระหนี้คาเชา
โรงงานคางชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหนี้คาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แต
ลูกหนี้รายนี้ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท ซึ่งทั้ง
สามคดีดังกลาวนั้น ศาลไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้แกบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองกลับนั้น ศาลไดมีคําพิพากษายกฟอง ทั้งสามคดีดังกลาวไดมีการ
อุทธรณและอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ  

ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย  -  คงจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เพราะ
ทั้งสามคดี ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี ซึ่งทั้งสามคดีมีมูลหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ศาล
อุทธรณนาจะพิจารณาไปทํานองเดียวกับศาลชั้นตน 
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8.   โครงสรางเงินทุน 
8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

(ก) หุนสามัญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,540,504,790 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 
354,050,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยไดออกและจําหนายหุนสามัญจํานวน 271,747,855 หุน รวมเปน
ทุนชําระแลวจํานวน 2,717,478,550 บาท  
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการออกหุนสามัญในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 จํานวนหุนสํารอง (หุน) 
1.  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย* 2,321,338 
2.  สํารองเพื่อการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพ* 5,100,000 
3.  สํารองเพื่อใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ* 59,881,286 
4.  สํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัด** 15,000,000 

รวม 82,302,624 
หมายเหตุ: * ขณะนี้บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพัน เนื่องจากหุนกูแปลงสภาพและใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ไดครบกําหนดอายุการ

ใชสิทธิไปหมดแลว 
 ** ยังไมมีการออกและเสนอขาย 
 

(ข) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดออก NVDR ใหแกผูลงทุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 31,630,745 หุน คิดเปนรอย
ละ 11.64 ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลาว ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ ที่นํา
ไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของ
บริษัทฯ แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตาม
ดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มิใชออกเสียงตามคําส่ังของผูถอื NVDR   
ทั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถ
กําหนดได อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ คือ 
www.set.or.th/nvdr 
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(ค) หุนกู 
รายละเอียดหุนกู หุนกูบานปู 

รุนที่ 5/2544 
หุนกูบานปู 
รุนที่ 6/2544 

หุนกูบานปู 
รุนที่ 1/2546 

หุนกูบานปู 
รุนที่ 2/2546 

หุนกูบานปู 
รุนที่ 1/2547 

หุนกูบานปู 
รุนที่ 2/2547 

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

2,500  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

3,000  
ลานบาท 

2,000  
ลานบาท 

1,500  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

ประเภทของหุนกู ระบุช่ือผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุช่ือผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุช่ือผูถือ 
ไมดอยสิทธิ 

ไมมีหลักประกัน 
มีผูแทนผูถือหุนกู 
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุช่ือผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
มีผูแทนผูถือหุนกู  
และทยอยชําระคืน 

เงินตน 

ระบุช่ือผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
และไมมีผูแทน 
ผูถือหุนกู  

 

ระบุช่ือผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
และไมมีผูแทน 
ผูถือหุนกู 

 
จํานวนหุนกู 2,500,000 หนวย 500,000 หนวย 3,000,000 หนวย 2,000,000 หนวย 1,500,000 หนวย 500,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2547 

673.54  
ลานบาท  

500  
ลานบาท 

3,000  
ลานบาท 

2,000  
ลานบาท 

1,500  
ลานบาท 

500  
ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ยตอป 5.80% MLR-0.375% 2.95% 3.65% 4.80% 4.00% 
อายุหุนกู 5 ป 7 ป 5 ป 7 ป 6 ป 11 เดือน 5 ป 1 เดือน 
วันที่ออกหุนกู 4 เมษายน 2544 4 เมษายน 2544 3 กุมภาพันธ 2546 15 กันยายน 2546 16 กุมภาพันธ 

2547 
16 กุมภาพันธ 2547

วันครบกําหนดไถถอน 4 เมษายน 2549 4 เมษายน 2551 3 กุมภาพันธ 2551 15 กันยายน 2553 13 มกราคม 2554 16 มีนาคม 2552 
สิทธิในการไถถอนกอน
ครบกําหนดของผูถือหุน
และผูออกหุนกู 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

การชําระตนเงิน 
กอนครบกําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืนตนเงิน 
เปนจํานวน 100 บาท 
ตอหนึ่งหนวยหุนกู  
ทุก 6 เดือน โดยเริ่ม 
ต้ังแตวันที่ 4 ตุลาคม 

2545 ถึงวันที่ 4 
ตุลาคม 2548 ตนเงิน

สวนที่เหลือ 
จะชําระคืนในวันครบ
กําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืนตนเงิน 
เปนจํานวน 100 บาท 
ตอหนึ่งหนวยหุนกู 
ทุก 6 เดือน โดยเริ่ม 
ต้ังแตวันที่ 4 ตุลาคม 

2548 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 
2550 ตนเงินสวนที่เหลือ
จะชําระคืนในวันครบ
กําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืน 
ตนเงินเปน 4 

งวด งวดละเทาๆ 
กันในวันกําหนด
ชําระดอกเบี้ย
งวดที่ 7-10 โดย
เร่ิมต้ังแตวันที่ 3 
สิงหาคม 2549 
ถึงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 

2551 

ทยอยชําระคืน
ตนเงินเปน 5 

งวด งวดละเทาๆ 
กันในวันกําหนด
ชําระดอกเบี้ย
งวดที่ 10-14 

โดยเริ่มต้ังแตวัน
ที่ 15 กันยายน 

2551 ถึงวันที่ 15 
กันยายน 2553 

ผูออกหุนกูจะชําระ
คืนเงินตนทั้งหมด 
ในวันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

ผูออกหุนกูจะ
ชําระคืนเงินตน
ทั้งหมดในวันครบ
กําหนดไถถอน

หุนกู 

มูลคาการไถถอนตามอายุ
ตอหนวย 

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

หลักประกัน -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
การจัดอันดับ 
ความนาเช่ือถือ 

A A A A A A 

หมายเหตุ:  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดไถถอนหุนกูรุนที ่4/2542 เปนเงินตนรวมดอกเบี้ยจํานวน 236.66 ลานบาท   
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8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1.    ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ * 52,034,845 19.15 
2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  31,630,475 11.64 
3.    HSBC (Singapore) Nominees Pte.Ltd. 8,464,500 3.11 
4.    Chase Nominees Ltd. 6,466,600 2.38 
5.    Somers (U.K.) Limited 6,330,977 2.33 
6.    State Street Bank and Trust Company   5,346,732 1.97 
7.    Fortis Global Custody Services N.V. 4,007,500 1.47 
8.    Pictet & Cie  3,841,750 1.41 
9.    State Street Bank and Trust Company, For London 3,568,100 1.31 
10.  Clearstream Nominees Ltd. 2,885,292 1.06 

 หมายเหตุ: * ตระกูลวองกุศลกจิ และบริษัทที่เกีย่วของ ประกอบดวย จํานวนหุน รอยละ 
1) ตระกูลวองกุศลกจิ 26,355,187 9.70 
2) บริษัท ทีเอ็มอ ีแคปตอล จํากัด 9,864,000 3.63 
 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 52.42 ของทุนชําระแลว 
3) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 8,053,808 2.96 
 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 27.00 ของทุนชําระแลว 
4) บริษัท ยูฟนเวส จาํกัด 2,360,535 0.87 
 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 42.36 ของทุนชําระแลว 
5) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากดั 2,105,965 0.77 
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
6) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จาํกัด 1,779,445 0.65 
 บจ. น้ําตาลมิตรผล ถือหุนอยูรอยละ 87.56 ของทุนชําระแลว 
7) บริษัท แปซิฟก ชกูาร  คอรปอเรชั่น จํากัด 681,905 0.25 
 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 45.12 ของทุนชําระแลว 
8) บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด 615,200 0.23 
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
9) บริษัท ซิต้ีโฮลด้ิง จํากัด 218,800 0.08
 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 100.00 ของทุนชาํระแลว 

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาต ิ
 ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ

แลว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 36.41 ของทุน
ชําระแลว 

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่ง
เปนการจายจากกําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงกําไรจากการ
ดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะ
กรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และเสนอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 
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การจายเงินปนผลในระยะ 3 ปที่ผานมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้ 
ป พ.ศ. เงินปนผลระหวางกาล 

(บาทตอหุน) 
เงินปนผลประจําป 

(บาทตอหุน) 
รวม 

(บาทตอหุน) 
2545 1.50 1.10 2.60 
2546 1.50 2.50 4.00 
2547 2.25 3.25* 5.50 

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมือ่วันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท โดยกําหนดจาย
เงินปนผลในวันที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

   
9.   การจัดการ 

9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประกอบดวย คณะกรรมการและคณะ

กรรมการยอย รวม 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และผูบริหาร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 
1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการบริษัท  
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท  
3. นายสมดี เจริญกุล กรรมการ 
4. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ  
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(Chief Executive Officer)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(Chief Executive Officer)

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer)
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

สํานักงานตรวจสอบ
(Audit Department)
สํานักงานตรวจสอบ
(Audit Department)

ธุรกิจถานหิน
(Coal Business)
ธุรกิจถานหิน

(Coal Business)
ธุรกิจไฟฟา

(Power  Business)
ธุรกิจไฟฟา

(Power  Business)
ธุรกิจถานหิน -สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(China Coal Business)
ธุรกิจถานหิน -สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(China Coal Business)

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
(Office of Chief Executive Officer)
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

(Office of Chief Executive Officer)

พัฒนาธุรกิจ
(Business Development)

พัฒนาธุรกิจ
(Business Development)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(Corporate Governance and

Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(Corporate Governance and

Nomination Committee)

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(Compensation Committee)

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(Compensation Committee)

บริหารและพัฒนาองคกร
(Corporate Services)

บริหารและพัฒนาองคกร
(Corporate Services)

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)
คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(Chief Executive Officer)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(Chief Executive Officer)

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer)
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)

สํานักงานตรวจสอบ
(Audit Department)
สํานักงานตรวจสอบ
(Audit Department)

ธุรกิจถานหิน
(Coal Business)
ธุรกิจถานหิน

(Coal Business)
ธุรกิจไฟฟา

(Power  Business)
ธุรกิจไฟฟา

(Power  Business)
ธุรกิจถานหิน -สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(China Coal Business)
ธุรกิจถานหิน -สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(China Coal Business)

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร
(Office of Chief Executive Officer)
สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร

(Office of Chief Executive Officer)

พัฒนาธุรกิจ
(Business Development)

พัฒนาธุรกิจ
(Business Development)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(Corporate Governance and

Nomination Committee)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(Corporate Governance and

Nomination Committee)

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(Compensation Committee)

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
(Compensation Committee)

บริหารและพัฒนาองคกร
(Corporate Services)

บริหารและพัฒนาองคกร
(Corporate Services)
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6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ  
7. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย กรรมการอิสระ  
8. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  
9. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 
10. นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการ  
11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ  
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ    

 หมายเหตุ: เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแก นายประจวบ ตรีนิกร 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ประกอบดวย นายสมดี เจริญกุล หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ หรือ นายชนินท วองกุศลกิจ หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญ
กุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล โดย 2 ใน 5 คนลงนามรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมีจริย
ธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือ
หุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะ
ยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ

พิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 300 ลานบาท 
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครง

การรวมเกินรอยละ 10  
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร 
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา

ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 
7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ 
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในสวนที่ไมจําเปนตอง

ขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.5 : 1 
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10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 
11. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการไว  
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน 
13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน 
14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่

ปฏิบัติการ และผูอํานวยการสายธุรกิจ  
15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่

บริหารและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงิน
เดอืนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน 

16. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ 
17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัทฯ  ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว 
18. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย 
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
20. การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 19 
21. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

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

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

อาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายการดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ 
และจัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแต
กรณี ดังนี้ 
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกตองและเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิผล 
3.  สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลัก

ทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัทฯ 
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง  เสนอคาตอบแทน และประเมินผลงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตอง  ครบถวนและโปรงใส 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
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7. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝาย
บริหาร  และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทําธุรกรรม Coal Swap (การขายถานหินลวง
หนาโดยใชอนุพันธทางการเงิน) ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

8. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง แผนงาน และผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลัง
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 

9.  ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหสอดคลองกับ
ภาวะการณ 

10.  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
11.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการตรวจ
สอบดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวม

ประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจางที่ปรึกษา หรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิด

ชอบคาใชจายดังกลาว 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย 
1.  นายกอปร กฤตยากีรณ  ประธานกรรมการ 
2.  นายสุนทร วองกุศลกิจ กรรมการ 
3.  นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 
4.  นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ 

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของ
การมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร
และเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรม

ทางธุรกิจ ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเนื่อง 
2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการและพนักงาน 

ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทฯ กําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบงานรับขอ
รองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลหรือจริยธรรมทางธุรกิจ 
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3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ  พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) 

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหารเมื่อ
ครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ พรอม
ทั้งรวมในการประเมินผล และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให
สอดคลองกับภาวะการณ 

7. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญใหฝายจัดการหรือหัว

หนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดย

บริษัทฯเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

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

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ ตอคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้ 
1. เสนอแนวทางจายคาตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้ง 
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของ

ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
กําหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําป 

3. พิจารณาทบทวนโครงสราง หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 ใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับภาวะตลาดดวย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใด
ของพนักงานบริษัทฯ 
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5. ทบทวนและเสนอขอเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ใหสอดคลองกับภาวะการณ 

6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะ
กรรมการกําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชญิใหฝายจัดการหรือหัว

หนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดย

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

(5) ผูบริหาร ประกอบดวย 
1. นายชนินท  วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายระวิ  คอศิริ ประธานเจาหนาที่ปฏิบตัิการ  / รักษาการผูชวยกรรมการ 
  ผูอํานวยการ – ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา 
3. นายประจวบ  ตรีนิกร ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - บริหารและพัฒนาองคกร 
4. นายชาญชัย  ชีวะเกตุ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - พัฒนาธุรกิจ 
5. นางสมฤดี  ชัยมงคล ผูอํานวยการสายอาวุโส – การเงิน 

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1. พิจารณาปรับแผนงานประจําป วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท 
2. กล่ันกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของ

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

และใหเปนไปตามกฎหมาย  
6. พิจารณาและตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ การรวมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม การลงทุนในหุนสามัญ และการขาย

เงินลงทุน รวมทั้งการเขาทําสัญญาใดๆ ในวงเงินไมเกิน 300 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแตกรณี  
7. พิจารณาและอนุมัติการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และการซื้อหรือขายเงินตราระหวาง

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

วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับการขายเครื่องอะไหล 3) วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท สําหรับการขายเครื่องจักร
และอุปกรณ 
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 กรรมการอิสระ ประกอบดวย 
1. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ  
2. นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย กรรมการอิสระ  
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  
4. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 

คํานิยาม “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนได
เสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรับการแตงตั้ง ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางรอบ
คอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความ
เห็นที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  
6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยว
ของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่
เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 
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9.4 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

1.1 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เปนจํานวนเงินรวมทั้ง
ส้ิน 18,616,000  ลานบาท รายละเอียดดังนี้  

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง เบี้ยประชุม  
(บาท/ป) 

บําเหน็จกรรมการ  
(บาท/ป) 

คาตอบแทนรวม  
(บาท/ป) 

1. นายชีระ ภาณพุงศ ประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

700,000 1,037,500 1,737,500 

2. นายสุนทร วองกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

656,000 
 

913,000 1,569,000 

3. นายสมดี เจริญกุล กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน  668,000 830,000 1,498,000 
4. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 897,500 830,000 1,727,500 
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 668,000 830,000 1,498,000 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 604,000 830,000 1,434,000 
7. น.ส.สุคนธ กาญจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
965,000 830,000 1,795,000 

8. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /  
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1,022,000 830,000 1,852,000 

9. นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

665,000 830,000 1,495,000 

10. นายชนินท วองกุศลกจิ กรรมการ 480,000 830,000 1,310,000 
11. นายเมธี เอือ้อภิญญกุล กรรมการ  520,000 830,000 1,350,000 
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกลุ กรรมการ 520,000 830,000 1,350,000 

 
1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส  

หนวย : บาท จํานวนราย ป พ.ศ. 2547 * จํานวนราย ป พ.ศ. 2546 ** 
เงินเดือนรวม 5 31,050,240.00 6 29,734,100.00 
โบนัสรวม 5 9,190,095.00 6 8,365,900.00 

รวม   40,240,335.00  38,100,000.00 
หมายเหตุ: * ป พ.ศ. 2547 ประกอบดวยผูบริหาร 5 คน ไดแก คุณชนินท วองกุศลกิจ   คุณระวิ คอศิริ  คุณประจวบ 

ตรีนิกร คุณชาญชัย ชีวะเกตุ และคุณสมฤดี ชัยมงคล 
 ** ป พ.ศ. 2546 ประกอบดวยผูบริหาร 6 คน ไดแก คุณชนินท วองกุศลกิจ   คุณระวิ คอศิริ  คุณประจวบ 

ตรีนิกร คุณชาญชัย ชีวะเกตุ คุณนติิกร ตันติธรรม และคุณสมฤดี ชยัมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 56-1-47 

หนา 41 

(2) คาตอบแทนอื่น 
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ในรอบป พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 
(หนวย: บาท) จํานวนราย ป พ.ศ. 2547  จํานวนราย ป พ.ศ. 2546  

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5 1,228,772.30 6 1,130,000.00 
หมายเหตุ: ผูบริหารและบริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 4 ของเงินเดือนในเดือนมกราคม พ.ศ 
 2547 และรอยละ 5 ของเงินเดือนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป 

2.2 การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ชื่อ - นามสกุล หุนสามัญ (หุน) 

 31 ธ.ค. 2547 31 ธ.ค. 2546  เพิ่ม (ลด) 
1. นายชีระ ภาณุพงศ 669,185 669,185 - 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 2,453,296 2,543,296 (90,000) 
3. นายสมดี เจริญกุล 142,045 141,845 200 
4. นายมนัส ลีวีระพันธุ - - - 
5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 4,350,911 4,350,911 - 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 880,255 876,755 3,500 
7. น.ส.สุคนธ กาญจนาลัย 97,007 86,707 10,300 
8. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ - 6,550 (6,550) 
9. นายกอปร กฤตยากีรณ - - - 
10. นายชนินท วองกุศลกิจ 1,980,371 1,980,371 - 
11. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 540,499 400,467 140,032 
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 959,996 802,532 157,464 
13. นายระวิ คอศิริ 414,669 414,669 - 
14. นายประจวบ ตรีนิกร 180,599 202,599 (22,000) 
15. นายชาญชัย ชีวะเกตุ 70,000 90,000 (20,000) 
16. นางสมฤดี ชัยมงคล 212,628 212,628 - 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยสารสนเทศที่ถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอ ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห
หลักทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดย
เครงครัด  โดยถือเปนจริยธรรมของผูบริหาร  
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัยและ
ตองไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความเชื่อ
ถือหรือผลิตภัณฑของบริษทัฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะ
ไดรับโทษรุนแรงถึงขั้นไลออก โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน โดยนําระบบ Information System 
(IT) มาใชควบคุม เชน ระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการเขาถึงขอมูล
ของบริษัทฯ ใหกับพนักงานในระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยู
ระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับ
บริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

9.6 บุคลากร 
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  พนักงานประจํา 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

ประเทศไทย - สํานักงานกรุงเทพฯ 215 - 
 - เหมืองลําพูน (BP-1)  18 33 
 - เหมืองลําปาง (LP-2) 150 29 
 - เหมืองเชียงมวน (CMMC) 37 27 
 - เหมืองแมเมาะ (ENS) 14 - 
 - ธุรกิจไฟฟา 14 - 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม - เหมืองแรแคลเซียมคารบอเนต 91 - 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สํานักงานจาการตา 165 - 
 - เหมือง Jorong 336 - 
 - เหมือง  Indominco 522 - 
 - เหมือง Kitadin-Embalut 1,793 - 
 - เหมือง Kitadin-Tandung Mayang 365 - 
 - เหมือง Trubaindo 367 - 

 -  แหลง Bharinto (โครงการ) 57 - 
 - แหลง Barasentosa (โครงการ) 4 - 

รวม  4,148 89 
หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานที่รับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา 
 - พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขั้นตํ่าตอวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด 

(2) คาตอบแทนของพนักงาน  
2.1 ในป พ.ศ. 2547 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และในประเทศไทย ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน  895,835,602.11 บาท 
หนวย : บาท ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2546 

เงินเดือน 574,143,896.95 535,222,851.35 
โบนัส 321,691,705.16 96,391,226.47 

รวม 895,835,602.11 631,614,077.82 
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2.2 คาตอบแทนอื่น 
o เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในป พ.ศ. 2547 

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดสมทบเงินเขากอง
ทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 5  โดยบริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากอง
ทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งส้ิน 13,572,215.94 บาท 

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2546 
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 13,572,215.94 9,341,520.00 

หมายเหตุ:  พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลีย้งชีพรอยละ 4 ของเงินเดือนใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 และรอยละ 5 ของเงินเดือนต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป 

 (3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
o ในป พ.ศ. 2545 จํานวนพนักงานของบริษัทฯ  ลดลงอีก 98 คน จากการที่บริษัท บานปูเทอรมินัล จํากัด บริษัท 

มินเนอรัล รีซอรสเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท เอ็มอารดี-อีซีซี จํากัด และบริษัทฯ ไดรับพนักงานเพิ่มอีก
จาํนวน 54 คน จากการที่บริษัทฯ ไดเขาถือหุนโดยตรงในกลุมเซ็นทรัลลิงคตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2545 ทําให
บริษัทฯ มีพนักงานเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 2,794 คน 

o ในป พ.ศ. 2546 มีพนักงานลาออกจํานวน 83 คน และมีการรับพนักงานใหมทดแทนจํานวน 36 คน 
o ในป พ.ศ. 2547 มีพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอิน

โดนีเซีย 
(4) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี – 
(5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ 
(Management)   เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical)   เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  ระบบ
คุณภาพ (Quality) ส่ิงแวดลอม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้เพื่อให
บุคลากรของบริษัทมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด อันจะสงผลใหบุคลากรของ
บริษัทฯ กาวสูความเปนมืออาชีพ (Professional) และกาวสูความเปนมาตรฐานสากล (International 
Standardization) ตอไป 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้ 
1. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เปนเงิน 5% ของเงินเดือนรวมทั้งบริษัท ซึ่งเปนงบประมาณทั้งในเรื่องการ

สงพนักงานไปเขารับการศึกษาตอ โดยการสนับสนุนของบริษัท การฝกอบรมภายในบริษัทฯ และการพฒันาภาย
ในหนวยงาน 

2. จัดใหมี Competency Profile เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมีความเปนมืออาชีพ รองรับความเจริญกาวหนาของบริษัท 

3. จัดใหมี Career Development System และ Succession Planning System เพื่อใหทราบแนวทางในความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในองคกร 

4. จัดใหมีระบบ On the Job Training ขึ้น สําหรับบุคลากรระดับบังคับบัญชาทุกคน เพื่อใหเกิดการสอนงาน และ
การถายทอดความรูในงานที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ 
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5. จัดใหมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ และ
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

6. จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพรขาวสารทางดานคุณภาพ, ส่ิงแวดลอม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ใหสอด
คลองกับกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน 

7. ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัท ศึกษาและเรียนรูเรื่องตางๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

 
10.   การกํากับดูแลกจิการ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดประกาศใชนโยบายบรรษัทภิบาลฉบับแรกในป พ.ศ. 2545 ครอบคลุมหลักสําคัญที่สอดคลองกับ

หลักการกํากับดูแลกิจการพื้นฐานจํานวน 15 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   อาทิ   คุณสมบัติของกรรมการ 
โครงสราง และหนาที่ของคณะกรรมการ สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน นโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแยงทางผลประโยชน และจริยธรรมธุรกิจ 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีเจตนารมณที่
จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาขึ้นเมื่อวันที่ 
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เพื่อรับผิดชอบดูแลความเหมาะสมและความเพียงพอของการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ใน
ปที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดจัดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลโดยกําหนดเปน
แผนงานหลักประจําป โดยมีเปาหมายวาจะปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายดังกลาวใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา สถาน
การณ และครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ้น อันจะเปนการยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  คาดวาการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายดังกลาวจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2548 ซึ่งจะไดประกาศใชสําหรับหนวยงานและองคกรของบริษัทฯ 
ทั้งในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน 

2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไดระบุเปนลายลักษณอักษรไวใน

นโยบายบรรษัทภิบาลและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในอันที่จะดําเนินการใหผูถือหุนมีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิใน
การไดรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจใน
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ และในเรื่องที่คณะกรรมการตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน 
สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิในสวนแบงกําไร โดยในการประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ได
จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทั้งในดานวัน เวลา สถานที่ประชุม  การจัดสงขอสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน เพียง
พอ ทันเวลา การสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลง
คะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงแทนใน
กรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ  ได
อยางเทาเทียมกัน  

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลใหม่ันใจวาผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติ

ดวยดี จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ครอบคลุม
หลักปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  
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ลูกคา  คูคา คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม และกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ  และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด  

 คณะกรรมการยังสงเสริมใหมีการเสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ โดยในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ไดสงเสริมใหพนักงานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุนใหพนักงานไดรับการฝกอบรมและพัฒนาความรูและทักษะที่เหมาะสมทั้งในดานการปฏิบัติงานในความรับผิด
ชอบและการบริหารงาน ดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึงผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว อาทิ ระบบการจายเงินโบนัสที่ผันแปรตามผล
ประกอบการใหกับผูบริหารระดับสูง รวมไปถึงการใหโอกาสพนักงานไดรับการแตงตั้ง เล่ือนตําแหนงไปในระดับที่สูงขึ้นตาม
ความรู ความสามารถอยางเปนธรรม 

 สําหรับลูกคา บริษัทฯ มุงตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา โดยยึดมั่นในการรักษาและ
ปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยกําหนดใหมีแผนงานและผูรับผิดชอบดูแลใหมีการปฏิบัติตามสัญญา 
(Compliance Control) ดําเนินการใหมีการสงมอบสินคาตามคุณภาพและราคาที่กําหนด ใหคําปรึกษาแนะนําในการใชสิน
คาอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีปญหาไมสามารถจัดสงสินคาได บริษัทฯ ไดรวมกับลูกคาหาวิธีการแกไขปญหาอยาง
เต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคาใหมากที่สุด 

 สําหรับคูคา บริษัทฯ ยึดมั่นการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไวอยางเครงครัด โดยกําหนดใหมีแผนงานและผูรับผิดชอบดูแลใหมี
การปฏิบัติตามสัญญา (Compliance Control) รวมทั้งจัดใหมีระบบการรายงานการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อการตรวจสอบ
ซ้ําอีกครั้งดวย 

 สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริย
ธรรมธุรกิจอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

 สําหรับชุมชนและสังคมทั่วไป บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจมาอยางตอ
เนื่องเพื่อพัฒนาสังคมรอบขางใหเติบโตไปพรอมกับการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดแผนงานและงบประมาณ
ในการพัฒนาชุมชนตางๆเปนประจําทุกป พรอมทั้งจัดสรางระบบสาธารณูปโภค และใหการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การ
ศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ แกชุมชนรอบขางตลอดระยะที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ ไดขยายการสนับสนุนกิจกรรมดานสังคมตางๆ ในระดับประเทศ โดยเนนหนักการพัฒนาดานความรูและการศึกษา
ใหกับเยาวชน ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงเรียนตางๆ ใน
โครงการ “หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน” นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรวมมือกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทยในการพัฒนาเว็บไซต 
“www.thaienvi.net” เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอมแบบครบวงจรแหงแรกในประเทศไทยสําหรับครูและนักเรียน  
เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นวาการสรางพื้นฐานความรูดานสิ่งแวดลอมที่ถูกตองเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยใหเยาวชนเขาใจ
ถึงปญหาสิ่งแวดลอมและวิธีการดูแลรักษา อันจะนําไปสูการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนได 

4. การประชุมผูถือหุน 
 ในป พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง โดยการประชุมจัดที่สํานักงานใหญของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 
7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมครบ
จํานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
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ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ยังจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทําหนาที่ในการพิจารณาและ

ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝายบริหารของ
บริษัทฯ และจดัใหมีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝาย   

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
และไดพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการยอย 
และฝายบริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9 การจัดการ)  

 ในปที่ผานมา ฝายบริหารโดยการนําของประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอแผนกลยุทธระยะยาว (พ.ศ. 2547 –  พ.ศ. 
2551) ซึ่งประกอบดวยเปาหมาย กลยุทธ แนวทางที่จะบรรลุเปาหมาย ตลอดจนแผนงานและงบประมาณการลงทุนในแต
ละปตอคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อการแกไขปรับปรุงและไดพิจารณา
อนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว 

6. ความขดัแยงของผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปองกันมิใหกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ  แสวงหาผล

ประโยชนสวนตน โดยกําหนดใหกรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการ
กําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อ
ประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 

 ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคล่ือนไหวของ
ราคาหุนของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) 
ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดขอประพฤติปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจขึ้นไวสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง นับตั้งแตการปฏิบัติตอผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง
ทางการคา สังคมสวนรวม และตอพนักงานเอง และไดจัดประชุมช้ีแจงตลอดจนจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอ
เนื่อง เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญ โดยกําหนดใหผู
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บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติปฏิบัติที่
กําหนดไวอยางจริงจัง  

 นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจแลว ในปที่ผานมาบริษัทฯ ยังไดจัดทําโครง
การสรางคานิยมรวม (Corporate Shared Value) สําหรับพนักงานเพื่อเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกัน
ใน 4 ประการ ไดแก 1) นวัตกรรม ซึ่งหมายถึง การสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก เพื่อการพัฒนาที่ตอ
เนื่อง 2) ยึดมั่นในความถูกตอง ซึ่งหมายถึง ความมีจริยธรรม ซื่อสัตย โปรงใส 3) หวงใยและเอาใจใส ซึ่งหมายถึง การเปด
เผยและจริงใจ การยอมรับ ใหเกียรติ อบอุนและเอื้ออาทร ทั้งตอเพื่อนรวมงานและสังคม 4) พลังรวม ซึ่งหมายถึง การสราง
ความรวมมือรวมใจ การเกื้อกูลและแบงปน มีน้ําใจ การทํางานเปนทีม และมุงสูความสําเร็จรวมกัน    ทั้งนี้ ไดกําหนดเปน
คําแนะนําสําหรับพนักงานที่ชัดเจนวาส่ิงใดควรปฏิบัติ-ส่ิงใดควรละเวนการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายที่กําหนดไว
ในคูมือจริยธรรมธุรกจิและกอใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ 

12 คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 9 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 4 คน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ  

 ในปที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในดานสัด
สวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระแลวเห็นวาสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความเหมาะสม
แลว 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
 เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคล

คนละคนกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน 
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน ทําหนาที่เสนอนโยบาย

ผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการยอย
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณา รวมทั้งพิจารณาทบทวนโครงสราง 
ระบบการจายคาตอบแทน และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาดวย  

 ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก การเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  

 จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ.2547 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร  (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9.4 คา
ตอบแทน) 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
 โดยปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และ

มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบ
และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาเพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลาประมาณสามชั่วโมง
ครึ่ง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผู
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ประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม และกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณา
ตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผาน
การรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได  

 ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ  แตละ
คน มีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การเขารวมประชุม 
   วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายชีระ  ภาณุพงศ ประธาน 24 เม.ย. 45 – 27 เม.ย. 48 12 2 14 
2. นายสุนทร  วองกุศลกิจ รองประธาน 29 เม.ย. 46 – เม.ย. 49 12 1 13 
3. นายสมดี  เจริญกุล กรรมการ 29 เม.ย. 47 – เม.ย. 50 12 2 14 
4. นายมนัส  ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 – เม.ย. 49 12 2 14 
5. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ 29 เม.ย. 46 – เม.ย. 49 12 2 14 
6. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ 29 เม.ย. 47 – เม.ย. 50 12 1 13 
7. นางสาวสุคนธ  กาญจนาลัย กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 47 – เม.ย. 50 12 2 14 
8. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 24 เม.ย. 45 – 27 เม.ย. 48 12 2 14 
9. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 47 – เม.ย. 50 12 2 14 
10. นายชนินท  วองกุศลกิจ กรรมการ 24 เม.ย. 45 – 27 เม.ย. 48 10 2 12 
11. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ 24 เม.ย. 45 – 27 เม.ย. 48 12 1 13 
12. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ 29 เม.ย. 46 – เม.ย. 49 11 2 13 
หมายเหตุ:  นายชนินท วองกุศลกิจ ลาปวย 2 คร้ัง 

12.  คณะกรรมการยอย  
o คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสม
ควร เสนอใหฝายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น   รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงาน งบประมาณ ตลอดจนการแตงตั้ง เลิกจางและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดใน
หนา 35) 
ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง 

o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมด
เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติใน
กรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ประธานเจาหนา
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ที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผู
บริหารระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี (รายละเอียดในหนา 36)  

 ในป พ.ศ.2547 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุก
ครั้ง 

o คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมดเปน
กรรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทําหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผล
ประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และเจาหนาที่บริหาร กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
และเจาหนาที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  รวมท้ัง
อัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร (รายละเอียดในหนา 37)  
ในป พ.ศ. 2547 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 9 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนิน
การใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ  มีสํานักงานตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประ
สิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลใหสํานักงานตรวจสอบมีความเปนอิสระ 
สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ และใหรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่
กําหนดไว 
ดานการบริหารความเสี่ยง ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดวาจางที่ปรึกษาจากภายนอกเขามาชวยวางระบบการวิเคราะหและการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองคกรตอเนื่องจากป พ.ศ. 2546 และไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับบริหารซึ่งมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลใหมีการประเมินปจจัยความ
เส่ียง กําหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ครอบคลุมความเสี่ยง
ในทุกระดับนับตั้งแตความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ แผนธุรกิจ การลงทุน การปฏิบัติงาน ไปจนถึงความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การปฏิบัติใหถูก
ตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ฯลฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่สอบทานและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงที่สําคัญตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับ
การควบคุมภายใน 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีจะรวมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงิน คณะกรรมการเนนย้ําใหผู
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จัดทํามีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง
การเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว  
คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  เปนรายงานที่
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและ

ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพ
ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไดจัดใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด  

 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังจัดใหมีการส่ือสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ โดยมีหนวย
งานนักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ส่ือสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ     ใน
ขณะที่สายสื่อสารองคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อ
มวลชนและสื่ออื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเชนเดียวกัน โดยในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกนักลงทุน 
(Road show) ในประเทศจํานวน 4 ครั้ง ในตางประเทศจํานวน 6 ครั้ง จัดการประชุมชี้แจงผลประกอบการประจําไตรมาส
แกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meetings) จํานวน 4 ครั้ง ใหการตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับ
ทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits) จํานวน 55 ครั้ง เชิญนักวิเคราะหเขาเยี่ยมชมกิจการในตางประเทศ 
(Site Visit) 1 ครั้ง จัดแถลงขาวแกส่ือมวลชน (Press Conferences) เพื่อช้ีแจงผลประกอบการจํานวน 2 ครั้ง เชิญส่ือมวล
ชนเยี่ยมชมกิจการ (Press Tours) ทั้งในและตางประเทศ 2 ครั้ง เผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Releases) เปนประจํา
ทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ ปรับปรุงขอมูลที่เผยแพรผานทางเว็บไซตใหมีความทันสมัย 
ตลอดจนใหขอมูลและตอบขอซักถามนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดตอเขามาทาง E-mail หรือโทรศัพทเปนประจํา 

 
11.   การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ดวย  เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้
แจงและรายงานการตรวจสอบภายในในรอบป พ.ศ. 2547  ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  สรุปไดวา 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ  พรอมทั้งขอเสนอแนะการตรวจสอบภายใน  ซึ่งมุง
เนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง  มีประสิทธิผล   รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนนิการ
แกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน  รายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป
อยางสมเหตุสมผลและเปนผลประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ การดูแลทรัพยสินมีระบบปองกันที่ดีไมพบรายการทุจริตหรือ
การนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชโดยมิชอบ ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกาํหนดกฎหมาย
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ของภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในสวนหารือกับผูสอบบัญชีภายนอกเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน  มี
ความเหมาะสมกับหลักการบัญชีที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
1. องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่
เปล่ียนแปลงดังนี้  
o สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology  Development)  ไดเพิ่มหนวยงาน Business Process Center 

เพื่อสนับสนุนงานทางดาน  Business  Process  Standardization  (BPS) 
o Technical  Development  and  Services  พัฒนาและใหคําปรึกษาดานการผลิตถานหินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อรองรับแผนงานระยะยาว  รวมทั้งโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
o ปรับโครงสรางหนวยงานกฎหมายของบริษัทฯ  โดยปรับโครงสรางจากระดับฝายเปนสายนิติการ  แบงเปนฝายงาน

กฎหมายในประเทศและฝายงานกฎหมายตางประเทศเพื่อรองรับการขยายงานในตางประเทศ 
2. การดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดสงเสริมกิจกรรม Banpu Spirit เพื่อสรางคานิยมและแนวทางปฏิบัติใหเปนหนึ่งเดียวกันใหกับ
พนักงานในองคกร รวมเปนพลังผลักดันไปสูความสําเร็จในอนาคต สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริย
ธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจน โปรงใส การกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน   คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน  
ลูกคา คูแขงทางการคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม โดยมีสํานักงานตรวจสอบซึ่งมี
อิสระในการตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้ง
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบ รวมทั้งสอบทานและติดตามการบริหารที่สําคัญอยางตอ
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝายบริหารใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน การดําเนินงานตอง
เปนไปตามกลไกและกระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายเพื่อสราง
ความเชื่อม่ันแกผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดี  สรางคุณคาและผลประโยชนระยะยาวแกผูมีสวน
เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

3. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ โดยไดวาจางที่ปรึกษาชวยวางระบบดานวิเคราะหความ
เส่ียงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และนําระบบการจัดการขอมูลความเส่ียง  (Risk Information Management) มาใช
เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงขององคกรเขาดวยกัน มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและ
เปาหมายของบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร และรายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง  

4. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนด คาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต หนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสม  ในดานบริหาร บริษัทฯไดกําหนดขอบเขต   อํานาจ
หนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ ปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติของฝายบริหารแต
ละระดับใหเหมาะสม มีความชัดเจน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ จัดทําคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวของ คณะ
กรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป ชวยใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมทุก
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กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวาหนวยงานตางๆ  มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน
ที่เพียงพอที่จะบรรเทาความเสี่ยงในการดําเนินงานทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ  รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญและปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดย
ผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก  ผลจากการตรวจสอบและติดตามอยางใกลชิด  ไดรายงานฝายบริหารและผู
บริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คือการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไวใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั้งภายใน
และภายนอกองคกร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด  ระบบการสํารองขอมูล มีการ
ประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายจัดการที่เกี่ยวของ เพื่อทบทวนนโยบายบัญชี
ตามหลักการที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในดานการปรับปรุง
และพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน ไดนําระบบ Oracle  เวอรชั่น 11i มาใชปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินแทนเวอรชั่นเกา  
และไดปรับปรุงระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ เพื่อใหการประสานงาน
การติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2547  รวม 14 ครั้ง และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอทุก
เดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประชุมฝาย / ผูบริหาร   หากผลการดําเนินการแตกตางจากเปาหมาย จะมีมติใหฝายบริหารรับไปดําเนินการ
แกไขและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว   ระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงแกไข
ทันทวงที สอดคลองกับสถานการณเปล่ียนแปลงไป ซึ่งไดรายงานผลการสอบทานงบการเงินตอคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุก
ไตรมาสเพื่อทราบเปนปกติประจํา และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในงานดานอื่นตอประธานกรรมการ
บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง  
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12.   รายการระหวางกัน 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม 
 ช่ือบริษัท /  

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือผูถือหุนรายใหญ รายช่ือคณะกรรมการ 

1 บริษัท ทีเอ็มอี  
แคปตอล จํากัด 
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 

1)  เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย   
     ถือหุนรอยละ 3.63 ของทุนชําระแลว  
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ   
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ    
3)  มีกรรมการรวมกัน 6 ทาน คือ 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑรูย วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท วองกุศลกิจ 
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
5. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 
6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
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 น้ําตาลมิตรผล 
จํากัด 
(ผลิตและจําหนายน้ํา
ตาลและกากน้ําตาล) 

1)  เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย  
     ถือหุนรอยละ 2.96 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ  
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
3)  มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
1. บจ.น้ําตาลมิตรสยาม             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. นายชูศักด์ิ วองกุศลกิจ 
7. นายผดงุ เตชะศรินทร 
8. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ 
9. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร 

3 บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 
(Holding Company) 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.87 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ  
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ  
3)  มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ                 42.36% 
2. ตระกูลเจนวัฒนวิทย                6.64% 
3. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร       5.38% 
4. ตระกูลกาญจนกําเนิด              5.38% 
5. นายกิตติศักด์ิ จุติโชติพงศ        5.06% 
6. นางกุลรัตน รัตนประภาต         2.92% 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท วองกุศลกิจ 
4. นายอดิศักด์ิ วองกุศลกิจ 
5. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ 
6. นายสันติ เจนวัฒนวิทย 
7. นายกุลวัฒน เจนวัฒนวิทย 
8. นายดนัย เจนวัฒนวิทย 
9. นายอํานวย กาญจนกําเนิด 

4 บริษัท รวมเกษตรกร 
อุตสาหกรรม จํากัด 
(ผลิตและจําหนายน้ํา
ตาลและกากน้ําตาล) 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.65 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.น้ําตาลมิตรผล 
3)  มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ  
         1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
         2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
 
 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
บจ.น้ําตาลมิตรผล                     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 

5 บริษัท แปซิฟก ชูการ 
คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(ตัวแทนสงออก) 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.25 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.น้ําตาลมิตรผล 
3)  มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ  
          1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
1. บจ.น้ําตาลมิตรผล                 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 
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 ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายช่ือผูถือหุนรายใหญ รายช่ือคณะกรรมการ 

6 บริษัท น้ําตาล 
มิตรภูเวียง จํากัด 
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ 
กากน้ําตาล 
 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.23 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อุตสาหกรรม 
3)  มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ  
          1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม    99.99% 
 

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

7 บริษัท ซิต้ีโฮลด้ิง 
จํากัด 
(Holding Company) 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.08 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ   
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
3)  มีกรรมการรวมกัน 3 ทาน คือ 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 

          3. นายชนินท วองกุศลกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
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. นายอดิศักด์ิ วองกุศลกิจ 
7. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ 
8. นายอํานวย กาญจนกําเนิด 

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2 

12.2 รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคา
ซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช ไดแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 

12.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเปนและความเหมาะสมในการเขาทําสัญญานั้นๆ  
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก 

12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 
ในกรณีที่บริษัทฯ เขาทําสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 
บุคคลภายนอก  และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และใหมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภาย
นอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

12.5  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
- ไมมี - 

12.6  รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการที่เกีย่วโยงกัน 
- ไมมี -  
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13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

o งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือเฉพาะบริษัท 
และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปของบริษัท 
บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด  (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผู
รับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส            
เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผล
การตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อในอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบการทั้งที่เปนจํานวนเงิน 
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับการรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะ
สมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอ
สรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บานปู 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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13.2 งบการเงินรวม 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6,021,318 15.23 3,211,311 9.45 1,429,670 6.07 
เงินฝากธนาคารติดภาระ - - - - 934,576 3.97 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา - - 336,391 0.99 247,469 1.05 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 2,005,560 5.07 1,054,531 3.10 1,123,601 4.77 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 26,996 0.07 20,112 0.06 9,211 0.04 
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ 2,973 0.01 60,663 0.18 42,912 0.18 
สวนของเงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึง 
กําหนดชําระในหนึ่งป 

- - - - 150,000 0.64 

สวนของเงินใหกูยมืระยะยาวแกบริษัทอื่นที่ถึงกําหนด 
ชําระในหนึ่งป 

- - 15,000 0.04 - - 

สินคาคงเหลือ – สุทธิ 766,096 1.94 851,402 2.50 972,485 4.13 
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร 176,925 0.45 171,834 0.51 189,693 0.80 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,635,018 4.14 1,174,247 3.45 435,905 1.85 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 10,634,886 26.90 6,895,491 20.29 5,535,522 23.49 
       
สินทรัพยไมหมุนเวยีน       
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 22,801 0.06 10,265 0.03 10,642 0.05 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 342,548 0.87 342,655 1.01 343,233 1.46 
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น 20,428 0.05 20,702 0.06 23,722 0.10 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 537,447 1.36 532,544 1.57 1,513,832 6.42 
เงินลงทุนอื่น  – สุทธิ 15,035,813 38.03 16,436,760 48.35 4,831,552 20.50 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  – สุทธิ 8,088,020 20.46 5,773,169 16.98 6,262,655 26.57 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น       
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ 1,437,001 3.63 1,512,395 4.45 1,865,672 7.92 
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธิ 1,881,125 4.76 1,307,339 3.85 1,555,902 6.60 
เงินลงทุนในที่ดิน – สุทธิ 36,123 0.09 36,123 0.11 730,405 3.10 
เครื่องจักรและอะไหลรอการขาย 249,588 0.63 270,511 0.80 288,518 1.22 
คาใชจายในการขนยายเครื่องจักรรอเรียกเก็บ - - - - - - 
โครงการระหวางการพัฒนา 1,019,142 2.58 576,907 1.70 180,504 0.77 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 233,448 0.59 278,114 0.82 427,794 1.81 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 28,903,484 73.10 27,097,484 79.71 18,034,431 76.51 
       
รวมสินทรัพย 39,538,370 100.00 33,992,975 100.00 23,569,953 100.00 
หมายเหตุ:  - บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจาก “วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน” เปน “วันที่ 1 

มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม” ของทุกป โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 
 - เพื่อประกอบในการอานงบการเงินรวม โดยควรอานคูกับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2546”  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 595,314 1.51 1,133,781 3.34 1,744,845 7.40 
เจาหนี้การคา 620,394 1.57 250,194 0.74 130,615 0.55 
เจาหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - - - - -  
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 846,341 2.14 688,809 2.03 1,076,449 4.57 
สวนของหุนกูที่ถึงกาํหนดไถถอนในหนึง่ป 319,417 0.81 499,817 1.47 821,266 3.48 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่       
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 1,542,706 3.90 703,041 2.07 1,273,045 5.40 
ดอกเบี้ยคางจาย 96,590 0.24 93,173 0.27 381,931 1.62 
คาภาคหลวงคางจาย 692,207 1.75 396,782 1.17 243,268 1.03 
ภาษีเงินไดคางจาย 1,039,261 2.63 165,825 0.49 21,157 0.09 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 1,004,653 2.54 492,110 1.45 756,649 3.21 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,756,883 17.09 4,423,532 13.01 6,449,225 27.36 
       
หนี้สินไมหมุนเวยีน       
เงินกูยืมระยะยาว 1,476,107 3.73 970,155 2.85 4,604,211 19.53 
หุนกู 7,830,333 19.80 6,148,011 18.09 4,089,846 17.35 
หนี้สินอื่น 359,414 0.91 95,789 0.28 119,221 0.51 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,665,854 24.45 7,213,955 21.22 8,813,278 37.39 
       

รวมหนี้สิน 16,422,737 41.45 11,637,487 34.23 15,262,503 64.75 
       
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท 3,540,505 8.95 3,540,505 10.42 3,540,505 15.02 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 2,717,479 6.87 2,702,748 7.95 2,136,634 9.07 
สวนเกินมูลคาหุน 5,058,329 12.79 5,020,266 14.77 3,764,887 15.97 
คาหุนรับลวงหนา - - 52,673 0.15 - - 
สํารองการปรับมูลคายุตืธรรมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนใน
ความตองการของตลาด-เผื่อขาย 

10,543,668 26.67 12,092,978 35.57 889,762 3.77 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (436,250) (1.10) (330,950) (0.97) (453,477) (1.92) 
กําไรสะสม       
จัดสรรแลว        
สํารองตามกฎหมาย 390,613 0.99 390,448 1.15 356,868 1.51 

ยังไมไดจัดสรร 4,663,383 11.79 2,309,336 6.79 990,517 4.20 
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 22,937,222 58.01 22,237,499 65.42 7,685,191 32.61 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 178,411 0.45 117,989 0.35 622,259 2.64 
รวมสวนของผูถือหุน 23,115,633 58.46 22,355,488 65.77 8,307,450 35.25 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 39,538,370 100.00 33,992,975 100.00 23,569,953 100.00 
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หนา 58 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
รายไดจากการขาย 17,226,675 84.50 12,482,256 84.89 10,908,683 91.39 
ตนทุนขาย (10,525,024) (51.63) (8,878,370) (60.38) (8,085,605) (67.74) 
กําไรขั้นตน 6,701,651 32.87 3,603,886 24.51 2,823,078 23.65 
คาใชจายในการขายและบริการ (2,227,593) (10.93) (1,857,656) (12.63) (1,491,604) (12.50) 
คาภาคหลวง (1,699,642) (8.34) (1,252,465) (8.52) (869,145) (7.28) 
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 2,774,416 13.61 493,765 3.36 462,329 3.87 
รายไดอื่น       
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อคา 2,303,878 11.30 1,037,101 7.05 362,433 3.04 
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทยอย 141,716 0.70 108,661 0.74 - - 
กําไรจาการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ 15,556 0.08 22,688 0.15 42,672 0.36 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน- สุทธิ - - 106,055 0.72 - - 

    กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา - - 308,844 2.10 76,478 0.64 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาแลกเปลี่ยนถานหิน 23,718 0.12 - - - - 
เงินปนผลรับ 471,049 2.31 512,437 3.48 280,030 2.35 
ดอกเบี้ยรับ 51,285 0.25 28,744 0.20 36,455 0.31 
อื่นๆ 152,016 0.75 97,565 0.66 230,293 1.93 

คาใชจายอื่น       
   ตัดจําหนายโครงการระหวางการพัฒนา (266,296) (1.31) - - - - 
ตัดจําหนายคาใชจายในการจัดหาที่ดิน (143,529) (0.70) - - - - 
คาตอบแทนกรรมการ (20,130) (0.10) (14,780) (0.10) (10,255) (0.09) 
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (6,146) (0.03) (270,197) (1.84) (8,347) (0.07) 

กําไรจากการดําเนินงาน 5,497,533 26.97 2,430,883 16.53 1,472,088 12.33 
สวนแบงกําไรของบริษัทยอย - - - - - - 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม (28,294) (0.14) 573,561 3.90 452,357 3.79 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 5,469,239 26.83 3,004,444 20.43 1,924,445 16.12 
คาใชจายทางการเงินในการไถถอนหุนกู - - (152,257) (1.04) (336,558) (2.82) 
ดอกเบี้ยจาย (411,880) (2.02) (479,649) (3.26) (623,012) (5.22) 
คาใชจายทางการเงิน (140,832) (0.69) (145,422) (0.99) (36,292) (0.30) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,204,148) (5.91) (123,859) (0.84) (43,800) (0.37) 
กําไรสุทธิหลังภาษี 3,712,379 18.21 2,103,257 14.30 884,783 7.41 
(หัก) กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (67,440) (0.33) (56,921) (0.39) (50,062) (0.42) 
กําไรสุทธิสําหรับป 3,644,939 17.88 2,046,336 13.92 834,721 6.99 
       
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 13.42  7.75  3.93  
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (บาท) 13.42  7.75  3.87  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 3,644,939 2,046,336 834,721 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
คาเสื่อมราคา 499,718 457,685 318,835 
คาใชจายตัดจาย 991,560 821,250 1,026,928 
(กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา - (308,844) (76,478) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนีส้งสัยจะสูญ (19,466) - (20,618) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเผื่อสินคาลาสมัย (36,287) 39,522 - 
ตัดจําหนายโครงการระหวางพัฒนา 266,296   
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 28,294 (573,561) (452,357) 
เงินปนผลรับ (471,049) (512,437) (280,030) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน-สุทธ ิ - (106,055) (42,672) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (15,556) (22,688) - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนอืน่ (141,716) (108,661) (423,037) 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น (2,303,878) (1,037,101) - 
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (109,663) 1,150,190 - 

    (กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกูยืม 5,484 307,587 47,720 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอย 67,440 56,921 50,062 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 2,406,116 2,210,144 983,074 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้การคา (931,563) 69,070 (15,781) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (6,884) - - 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิคาคงเหลือ 121,593 81,561 (389,257) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร (5,091) 17,859 (117,674) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิทรัพยหมุนเวียนอืน่ (460,771) (428,727) (206,860) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 370,200 292,425 1,174,142 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 839,665 - - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาง 3,417 (288,758) 277,690 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาภาคหลวงคางจาง 295,425 (160,310) 134,546 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย 873,436 144,668 (2,726) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 512,543 (662,472) 363,846 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,018,086 1,275,460 2,322,413 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 57,690 (25,632) - 
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 250,000 - 
เงินสดจายจากเงินกูระยะยาวแกบริษัทอื่น - (15,000)  
เงินสดรับจากเงินกูระยะยาวแกบริษัทอื่น 15,000 -  
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - (100,000) - 
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  - (334,527) 
เงินฝากธนาคารติดภาระ - 934,576 (1,018,348) 
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมแกพนกังาน – สุทธิ (12,536) 377 (9,025) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทยอมและบริษัทรวม 90,609 1,161,921 - 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (496,957) (988,797) (38,750) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น 2,820,548 1,123,383 439,600 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนอื่น (307,742) (401,992) (326,413) 
เงินสดจายเพื่อโครงการระหวางพัฒนา (681,461) (133,459) (48,996) 
เงินสดรับจากการจําหนายโครงการระหวางพัฒนา - 91,251 - 
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการเปดหนาดิน (896,150) (735,296) (978,210) 
เงินจายซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (3,020,618) (775,616) (913,931) 
เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 142,286 53,806 - 
เงินรับจากเงินลงทุนในที่ดิน - 898,372 - 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินอื่น 44,666 289,757 314,555 
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น 471,049 512,437 280,030 
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทอืน่ (เดิมเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท) - - 188,089 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (1,773,616) 2,140,088 (2,445,926) 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร 2,329,420 2,835,893 2,850,000 
จายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร (2,856,635) (3,500,000) (1,750,000) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 1,353,530 - 1,800,000 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (699,081) (3,715,863) (846,444) 
เงินสดรับจากหุนกู 2,000,000 5,000,000 - 
จายเงินคืนหุนกู (499,818) (3,259,523) (2,028,316) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู (6,134) (18,765) - 
เงินสดรับ(จายคืน)จากหนี้สินอื่น 263,625 (23,334) 98,253 
จายเงินปนผล (1,290,727) (697,017) (450,265) 
เงินสดรับจากหุนทุน 121 566,114 34,742 
สวนเกินมูลคาหุน - 1,255,379 58,262 
เงินสดรับจากคาหุนรับลวงหนา - 52,673 - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ทรัสตรีซีท  - - 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 594,301 (1,504,443) (233,768) 
    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 2,838,771 1,911,105 (357,281) 
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (26,710) (97,870) (10,409) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 3,198,060 1,384,825 1,637,956 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 6,010,121 3,198,060 1,270,266 

 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
1. เงินสดจายระหวางป  
  ดอกเบี้ยจาย  408,463 1,308,273 755,489
  ภาษีเงินได  330,712 49,928 46,303 
 
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบดุล                                             6,021,318  3,211,311 1,429,670 
  หัก เงินเบิกเกินบัญชี (11,197) (13,251) (44,845) 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป                                               6,010,121  3,198,060 1,384,825 
 
3. รายการที่ไมเปนเงินสด 

ในป พ.ศ. 2545 บริษัทขายเครื่องจักรใหกับบริษัทยอย 2 แหงในตางประเทศ มูลคา 327.93 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2546 บริษัทยอยทั้ง 2 แหงดังกลาวยังไมไดชําระคาเครื่องจักร จึงแสดงไวเปนลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 277.53 และ 
306.93 ลานบาท ตามลําดับ (หมายเหตุ ขอ 3.2) 
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13.3  อัตราสวนทางการเงนิ 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2545 (ตรวจสอบแลว) 

  พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2545 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.57 1.56 0.86 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.74 1.82 0.99 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.72 0.23 0.49 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 11.26 11.46 10.89 
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลี่ย (วัน) 31.97 31.41 33.07 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 13.01 9.74 10.50 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 27.66 36.98 34.29 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ (เทา) 24.18 46.63 84.40 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 14.89 7.72 4.27 
Cash Cycle (วัน) 44.75 60.67 63.09 

     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร  (Profitability ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน (%) 38.90 28.87 25.88 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 34.29 19.47 13.49 
อัตรากําไรอื่น (%) 15.50 15.11 8.61 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 0.68 0.52 1.58 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 17.88 13.92 6.99 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 16.03 13.35 11.04 

     
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency ratio)     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 9.91 7.11 4.24 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 59.80 41.61 28.10 
อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.55 0.51 0.61 

     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial ratio)     

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน (เทา) 0.71 0.52 1.84 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 11.65 2.01 4.14 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 35.41 34.06 53.94 
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13.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน  และ
งบดุลรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เพื่อประกอบใน
การอานงบการเงินและงบการเงินรวม โดยควรอานควบคูกับ “รายงานการตรวจสอบงบการเงินรวม” ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในหนา 56 ถึง 61 

1. งบกําไรขาดทนุรวมสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับงวดสําหรับป ส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 17,227 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4,744 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 38 จากราคาขายและปริมาณขายถานหินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน สัดสวนรายไดมีดังนี้ 
o รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 17,062 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 99 ของรายไดจากการขาย

รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 4,769 ลานบาท หรือรอยละ 39 โดยแยกเปน 
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 15,489 ลานบาท  
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย  1,573 ลานบาท 

o รายไดจากการจําหนายแรอุตสาหกรรมและบริการอื่นจํานวน 165 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจาก
การขายไดรวม 

o ปริมาณขายถานหินสําหรับป พ.ศ. 2547 จํานวน 15.62 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 
14  

o ราคาขายเฉลี่ยสําหรับปนี้เทากับ 25.63 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 21 
(อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐตอเงินบาทเฉลี่ยสําหรับป พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2546 เทากับ 
40.32 และ 41.47  ตามลําดับ) 

1.2 ตนทุนขายรวม 10,525 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,647 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขายที่สูง
กวางวดเดียวกันของปกอน 

1.3 กําไรขั้นตนรวมจํานวน 6,702 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,098 ลานบาท อัตราสวนการทํากําไรขั้นตนตอยอดขาย (Gross 
Profit Margin) สําหรับปนี้คิดเปนรอยละ 39 สูงกวางวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรขั้นตนรอยละ 29 

1.4 คาใชจายในการขายและบริหารรวม 2,228 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 370 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 20 จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบริหาร คา Commission และคา Demurrage    

1.5 คาภาคหลวงรวม 1,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 447 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 เปนผลมา
จากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น    

1.6 กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 2,304 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,267 ลานบาท เทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรจํานวน 1,037 ลานบาท 

1.7 ไมมีการบันทึกรายไดที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเพื่อคาในขณะที่ในงวดเดียวกันของปกอนมีการบันทึกรายการ
นี้จํานวน 309 ลานบาท 

1.8 เงินปนผลรับจํานวน 471 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน  41 ลานบาท เนื่องจากการปรับโครง
สรางการถือหุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด 

1.9 การรับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมจํานวน 28 ลานบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสวนแบงกําไรของ
บริษัทรวมจํานวน 574 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดปรับโครงสรางการถือหุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด ซึ่งเคย
รับรูผลกําไรขาดทุนไวเปนบริษัทรวม   
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1.10 ดอกเบี้ยจายรวม 412 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 68 ลานบาท หรือรอยละ 14 จากการบริหารตน
ทุนเงินกูใหต่ําลง และการจายคืนเงินกู 

1.11  ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 1,204 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,080 ลานบาท จาก
กําไรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่สูงขึ้น  และจากกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยซึ่งไมได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

1.12 กําไรสุทธิรวมสําหรับป พ.ศ. 2547 จํานวน 3,645 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,599 ลานบาท  
1.13 กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับไตรมาสนี้เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน เทากับ 13.42 บาทตอ

หุน และ 7.75 บาทตอหุน ตามลําดับ 

2. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 39,538 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,545 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
o เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 6,021 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,810 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88 จากการออก

หุนกูในประเทศเพิ่มจํานวน 2,000 ลานบาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2547 และเงินสดรับจากการดําเนิน
งาน ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูบางสวน 

o ลูกหนี้การคาจํานวน 2,006 ลานบาท เพิ่มขึ้น  951 ลานบาท จากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น 
o เงินลงทุนอื่นจํานวน 15,036 ลานบาท ลดลง  1,401 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 จากการจําหนายเงินลงทุน

ในหลักทรัพยออกไปบางสวน นอกจากนี้มีการรับรูผลการดําเนินงานของบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และ
ปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดที่ลดลง 

o โครงการระหวางการพัฒนาจํานวน 1,019 ลานบาท เพิ่มขึ้น 442 ลานบาท จากการที่มีการพัฒนาเหมือง
ใหมเพิ่มขึ้น  

2.2 หนี้สินรวมจํานวน 16,423 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,785 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
o เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 595 ลานบาท ลดลง 538 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47  
o สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 1,166 ลาน

บาท ลดลง 23 ลานบาท จากหุนกูที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปลดลง  
o คาเปดหนาดินและขนถานหินคางจายจํานวน 1,543 ลานบาท เพิ่มขึ้น 840 ลานบาท   สวนใหญมาจากคา

เปดหนาดินและคาขนสงถานหินของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
o เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,476 ลานบาท เพิ่มขึ้น 506 ลานบาท จากการกูเงินเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยแหง

หนึ่งในปพ.ศ. 2547 
o หุนกูจํานวน 7,830 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,682 ลานบาท จากการออกหุนกูในประเทศเพิ่มจํานวน 2,000 ลาน

บาทและโอนยายหนี้ที่มีกําหนดชําระในปนี้ไปเปนหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 
2.3 สวนของผูถือหุนจํานวน 23,116 ลานบาท เพิ่มขึ้น 760 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 เปนผลจาก 1) ผลกําไรสุทธิ

สําหรับปนี้จํานวน 3,645 ลานบาท 2) การจาํหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยออกไปบางสวน และจากการปรับมูล
คาเงินลงทุนตามราคาตลาดที่ลดลงรวม 1,549 ลานบาท 3) การจายเงินปนผลจํานวน 1,291 ลานบาท 4) สวน
ตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ 105 ลานบาท 5) การเพิ่มทุนจาก
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การใชสิทธิแปลงสภาพหุนสามัญจํานวนเงิน 15 ลานบาท ในไตรมาส 1/2547 และ 6) สวนเกินมูลคาหุนจํานวน 
38 ลานบาท  

2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 สําหรับงบการเงิน
รวมเทากับ 0.22 เทา      และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 0.24 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546    
สําหรับงบการเงินรวม 0.28 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดับ 0.32 เทา 

3. งบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน ส้ิน
สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
งบกระแสเงินสดสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 2,839 ลานบาท โดย
แยกเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน 4,018 ลานบาท เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 1,774 ลานบาท   
เปนยอดสุทธิจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 497 ลานบาท  มีการลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณ การลงทุนในโครงการระหวางดําเนินการ รวมทั้งเปดหนาดินเพิ่มขึ้นจํานวนเงิน 4,598 ลานบาท  สวนกิจ
กรรมจัดหาเงินมีเงินสดสุทธิไดมาจํานวน 594 ลานบาท จากการออกหุนกูและกูยืมธนาคารจํานวน 2,000 ลานบาท 
และ 3,683 ลานบาท ตามลําดับ และมีการชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร เงินกูระยะยาวและหุนกู จํานวน 4,056 ลานบาท  
และจายเงินปนผลจํานวน 1,291 ลานบาท 

4. สรุปความเห็นของฝายบริหาร 
สําหรับป พ.ศ. 2547 ที่ผานมาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมที่สําคัญตางๆ ไดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสงผลใหความตองการพลังงานและเชื้อเพลิงขั้นพื้นฐานรวมถึงถานหินปรับตัวสูงขึ้นดวย สวนดานปริมาณถานหินใน
ตลาดนั้น เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหผูสงออกถานหินของจีนมี
ความจําเปนตองตอบสนองความตองการใชภายในประเทศ  จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่จํากัดการเติบโตของอุปทานถาน
หินในภมิูภาค โดยรวมแลว อุตสาหกรรมถานหินในปที่ผานมาจึงประสบกับสภาวะตลาดที่ตึงตัวและการปรับตัวของ
ราคาถานหินในตลาดโลกสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณ 

จากสภาวการณดังกลาว ทําใหบริษัทฯ ซึ่งเปนหนึ่งในผูสงออกถานหินไปยังภูมิภาคตางๆ ไดมีผลประกอบการที่ดีในป
ที่ผานมา ทั้งนี้กําไรของธุรกิจหลักไดปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับรายไดจากการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่มิใชธุรกิจหลัก ทํา
ใหบริษัทฯบันทึกกําไรสุทธิในป พ.ศ. 2547 เปนจํานวน 3,645 ลานบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิในป พ.ศ. 2546 
จํานวน 2,046 ลานบาท 

ในป พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดจําหนายถานหินทั้งส้ินจํานวน 15.62 ลานตัน ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 14 จากปกอน ใน
ขณะที่ราคาขายถานหินเฉล่ียอยูที่  25.63 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือสูงขึ้นรอยละ 21 จากปกอนหนา ดังนั้นบริษัทฯ จึง
รับรูรายไดจากการขายถานหินทั้งส้ิน 17,062 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นรอยละ 39 จากปกอน 

ราคาขายถานหินเฉลี่ยที่สูงขึ้นนี้สงผลโดยตรงตอการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นตน ซึ่งปรับสูงขึ้นจากรอยละ 29 เปน
รอยละ 39 ในสวนรายการอื่นนั้น บริษัทฯมีรายไดจากเงินปนผลจํานวน 471 ลานบาท โดยสวนใหญเปนเงินปนผลจาก
การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่ง นอกจากนี้มีการรับรูผลขาดทุนตามวิธีสวนไดสวนเสียจํานวน 28 ลานบาท ซึ่ง
เปนผลจากคาใชจายดานการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งซึ่งยังไมไดเริ่มดําเนินการ ในสวนของคาใชจายภาษีเงินไดนิติ
บุคคลนั้น มีการปรับตัวสูงขึ้นจากผลขาดทุนสะสมของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่หมดลง และคาใชจายภาษี
จากการขายเงินลงทุน 
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ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดทยอยขายเงินลงทุนในธุรกิจที่มิใชธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึงเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่ง  
รายไดจากการขายธุรกิจดังกลาวจะนํามาสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจหลัก ซึ่งไดแก ธุรกิจถานหินและธุรกิจ
ไฟฟาที่เกี่ยวของ 

 
13.5 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชีที่
ผานมา เปนดังนี้ 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 2,596,000 บาท 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 336,275 เหรียญสหรัฐ 

2. คาบริการอื่น (Non-audit fee) 
- ไมมี - 

 
14.   ขอมลูอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1) นายชีระ ภาณุพงศ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร 

73 - M.Sc. (Economics) London, School  
  of Economics and Political Science  
  University of London, U.K. 
- B.Com. (Accountancy), Hons:  
  University of Leeds, U.K. 
- ธรรมศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- Industrial Project Evaluation Course, 
  Economic Development Institute, 
  IBRD.  
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)    
  รุนที่ 20 
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่  
  7/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุนที่ 2/2003  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

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

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 
 

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 
 



 แบบ 56-1-47 

หนา 68 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2) นายสุนทร วองกุศลกิจ 
- รองประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
 
 
 
 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 5 
   และลําดับที่ 10 
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- มัธยมศึกษา 
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่  
  7/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุนที่ 19/2004  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
- อบรมโครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.90 
 

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 

3) นายสมดี เจริญกุล 
- กรรมการบริษัท  
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
- ที่ปรึกษา 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   ผูกพันบริษัทฯ 
 
 
 
 

73 - 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 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุนที่ 4/2003  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD)  

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 
ประธานที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
 
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 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4) นายมนัส ลีวีระพันธุ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

71 - M.A. Public Finance, University of   
  California, Berkeley, U.S.A. 
- B.Com. Honours in Economics,  
  McGill University, Canada 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)    
  รุนที่ 19 
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่  
  3/2001 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
  Program (DAP) รุนที่ 19/2004  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

- 
 
 
 

2543-ปจจุบัน 
2537-ปจจุบัน 
 
 
 
 

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

กระทรวงการตางประเทศ 
บริษัท สาริน พรอพเพอรตี้ จํากัด 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่นอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน) 

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

63 - เภสัชศาสตรบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 17/2002  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
- Senior Executive Program SASIN 
  รุนที่ 6  

1.60 
 

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

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสรรหา 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท มักกะสัน เรียลเอสเทท จํากัด 
บริษัท อัมรินทรพลาซา (มหาชน) จํากัด และบริษัทในเครือ  
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

6) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
 
 

65 
 

- 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 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 31/2003  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1-47 

หนา 71 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

7) นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการกําหนด 
  คาตอบแทน 
       
 
 

72 - 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 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 23/2002  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.04 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1-47 

หนา 72 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

61 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
  ภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 355) 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004 
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่  
  3/2001 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

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

9) นายกอปร กฤตยากีรณ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

 

65 - วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   Ph.D. (Physics) Harvard University 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 11/2001  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 

- ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
พ.ค.2546-ปจจุบัน 
ก.พ.2547-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการอิสระ 

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

 
 



 แบบ 56-1-47 

หนา 73 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

52 - M.B.A. (Finance), St. Louis  
  University, Missouri, U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 20/2002  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 

0.73 2547-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 
 
 
2543-ปจจุบัน 
 
 
2539-ปจจุบัน 
2536-ปจจุบัน 
2531-ปจจุบัน 
2527-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 

บริษัท อัมรินทร พลาซา จํากัด (มหาชน) 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 
Banpu Power Vietnam I Pte.Ltd. 
Banpu Power International Ltd. 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท พรอมสิน จํากัด 
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
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หนา 74 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

51 
 

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

0.20 
 

2547-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
ธ.ค.2546-ปจจุบัน 
ม.ค.2546-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 
 
 
2544-ปจจุบัน 
ก.ค.2544-ปจจุบัน 
2543-ปจจุบัน 
2536-ปจจุบัน 
2531-ปจจุบัน
2527-ปจจุบัน 

อนุกรรมการพิจารณาโครงการ 
ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการลูกคาโครงการนํารองเสนทางตัว
อยาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 
ที่ปรึกษา 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา 
กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง 
คุณภาพการบริการลูกคา 
อนุกรรมการประชาสัมพันธ 
ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
กรรมการ 
กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

สํานักงานสงเสริมการลงทุน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด 
(มหาชน) 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
สภาผูแทนราษฎร 
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท พรอมสิน จํากัด 
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

48 - B.S. (Mechanical Engineering),  
  University of Missouri, Columbia,  
  U.S.A. 
- Senior Executive Program 3 
   สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร  
   แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ  
  รวมเอกชน (วปรอ. 4414) 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 23/2002  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.35 
 
 

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 
 

13) นายระวิ คอศิริ 
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  
 
       

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  
  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 32/2003  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
 
 
 

0.15 
 

2544-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
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 บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

 



 แบบ 56-1-47 

หนา 76 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14) นายประจวบ ตรีนิกร 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ- 
   บริหารและพัฒนาองคกร 

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

0.07 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 
 

58 - Master Degree in Engineering,  
  Mechanical, Lamar University,  
  Texas, U.S.A. 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Director Certification  
  Program (DCP) รุนที่ 22/2002  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

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 
 
 

 



 แบบ 56-1-47 

หนา 77 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

16) นางสมฤดี ชัยมงคล 
- ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน 

43 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, 
  Harvard University Graduate 
  School of Business Administration, 
  Boston, USA. 
 

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 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมในบรษิัทยอยและบรษิัทรวม 
  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

EX
 

YB
B 

BP
P 

BP
CP

 
BP

PI 
BP

V-I
 

SP
C 

BL
CP

 
PG

S 
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 มงคลสวัสดิ์ //                      

 9. นายกอปร 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 

รายชื่อ CTL ITM IMM KTD TCM BL JBG NTMS NTC 
นายสมยศ รุจิรวัฒน / / /  / / / / / 

นายจักรกริช อังศุธร / /     / / / 
Mr. Hidajat Solaiman / / / / / / /  / 
Mr. Lukmanul Hakim   / / /  /   
Mr. Rudijantos Boentoro   /  /     
Mr. Sutoyo Sutejo    /    /  
Mr. Frans Yonosewoyo    /      
Mr. Fredi Chandra      /    
หมายเหตุ : 
o สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจาหนาที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจาหนาที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร 
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o สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
BP บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co.,Ltd.)  
BPS Banpu Singapore Pte.Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.  
Ban-Sa บริษัท เหมอืงบานสระ จํากัด (Ban-Sa Mining Co.,Ltd.) 
BPOD BP Overseas Development Co.,Ltd. 
CMMC บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)  
EE บริษัท เอดิฟซ เอน็จิเนียร่ิง 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 จาํกัด (Silamani Corp.Ltd.) 
SLMM บริษัท ศิลามณีหนิออน จํากัด (Silamani Marble Co.,Ltd.) 
UNEX บริษัท สากลสํารวจ จํากัด (Universal Exploration Co.,Ltd.) 
YBB Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. 
BPP บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด (Banpu Power Ltd.) 
BPCP บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.) 
BPPI บริษัท บานป ูเพาเวอร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.) 
BPV-I Banpu Power Vietnam I Ltd. 
SPC Synergy Power Co.,Ltd. 
BLCP บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.) 
PGS บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวิสส จํากัด (Power Generation Services Co.,Ltd.) 
APBH Amata Power (Bien Hoa) Ltd. 
  
 



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงนิ 
 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดใหความสาํคญัตอหนาทีแ่ละความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษทัฯ 
ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การกาํกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจาํป  มีขอมูลทีถ่กูตอง  ครบถวน  เปดเผยอยางเพียงพอ  งบการเงินไดถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมดัระวัง  รวมถึงจัดใหมแีละดํารงรักษาไวซ่ึง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพ่ือใหเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน  
การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบการปองกนัที่ดีไมมีรายการทุจริตหรือมีการดําเนนิการที่ผิดปกติ  ราย
การที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปน
ธุรกิจปกติทัว่ไปอยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
เกณฑที่เกี่ยวของ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏบิัติงานตอคณะกรรมการบรษิทัฯ  
แลว  และไดรายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฎในรายงาน
ประจําป 
  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใน
ระดับท่ีนาพอใจ และสามารถใหความมั่นใจอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของ
บริษทัฯ ณ วนัที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษทัฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป 
 

 
 
...................................     ...................................                      

(นายชีระ  ภาณุพงศ)                   (นายชนินท  วองกุศลกิจ) 
    ประธานกรรมการ               ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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