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หนา 1 

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 283.2 ลานตัน ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มี
เหมืองผลิตถานหินทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 
o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี 4 เหมือง และ 2 แหลง และมีกําลังการผลิตรวม 18 ลานตัน  ไดแก เหมือง 

Jorong  เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542   มีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป เหมือง Indominco เริ่มทํา
การผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิต 8 ลานตันตอป เหมือง Kitadin เริ่มทําการผลิตในเชิง
พาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2527 มีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป และเหมือง Trubaindo เริ่มทําการผลิตเดือนพฤษภาคม ป 
พ.ศ. 2548 มีกําลังการผลิต 5 ลานตันตอป นอกจากนี้ยังมีแหลงถานหิน Bharinto ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการศึกษา
ความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ   โดยทั้งหมดนี้ตั้งอยูบนเกาะกาลิมันตัน สําหรับโครงการถานหินที่ตั้งอยู
บนเกาะสมุาตรา คือ แหลง Barasentosa ยังอยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ  

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

o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก เมืองถานหิน Daning  ซึ่ง BP Overseas Development Co., Ltd. 
(บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดเขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 22.30 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดในหุนสามัญของ 
Asian American Coal Inc. (AACI) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน AACI ไดรวมลงทุนในเหมืองถานหิน Daning ในมณฑล Shanxi  ในสัดสวนรอยละ 56 เหมือง Daning 
เริ่มทําการผลิตในป พ.ศ. 2548 โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 5.5 ลานตันตอป  และเหมือง Hebi ซึ่ง Banpu China 
Pte. Ltd. (เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดลงนามในสัญญารวมทุน Sino-Foreign Equity Joint Venture Contract กับ 
Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. (HCEC) เพื่อจัดตั้งบริษัทรวมทุน ชื่อ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  (บริษัท
รวมทุน) โดย Banpu China Pte. Ltd. และ HCEC จะถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ บริษัทรวมทุนจัด
ตั้งขึ้นเพื่อซื้อเหมืองถานหิน Hebi ที่มีกําลังการผลิต 0.9 ลานตันตอปมีปริมาณสํารองถานหินอยูประมาณ 35 ลานตัน 
และจะดําเนินการขยายกําลังการผลิตอีก 6 แสนตัน เปน 1.5 ลานตันตอป โดยจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2551 ซึ่งในพื้นที่
สวนขยายมีปริมาณสํารองอีกประมาณ 50 ลานตัน คุณภาพของถานหินจัดอยูในประเภท Semi Anthracite บริษัทรวม
ทุนสามารถดําเนินการผลิตถานหินในพื้นที่ทําเหมืองปจจุบันไดทันทีที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จ บริษัทฯ คาดวา
การดําเนนิการถือหุนรอยละ 40 ในบริษัทรวมทุนจะเสร็จสมบูรณในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2549 

2. ธุรกิจไฟฟา ในปจจุบันมีการลงทุนภายในประเทศ 2 โครงการ กลาวคือ บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว  (โดยถือ
ผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด และ Synergy Power Co., Ltd. ในสัดสวนรอยละ 35 และ 15 ของทุนชําระแลว ตาม
ลําดับ)  ในบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อ
เพลิง  ขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางโรงไฟฟา ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง โดยมีกําหนดเปดดําเนินการใน
เชิงพาณิชยประมาณปลายป พ.ศ. 2549 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสวนรอยละ 14.99   
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ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป พ.ศ. 2548 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 
25,209 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 7,982 ลานบาท หรอืเพิ่มขึ้นรอยละ 46 และมีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 
5,565 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,920 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53  มีสินทรัพยรวม 45,088 ลาน
บาท หนี้สินรวม 23,202 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 21,886 ลานบาท  
บริษัทฯ  ไดจัดระบบภายในองคกรใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานการจัดการดวยความโปรงใสและตรวจสอบ
ได มีการส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูง
สุดแกผูถือหุนและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  โดยใหความ
สําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากการทํางาน ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชนอยาง
เครงครัดตอเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน 
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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 : 0-2207-0557 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ : 0-2694-6747 
Web Site : www.banpu.com 
 

1.   ปจจัยความเสีย่ง 
 

เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกดานใหมีความ
เหมาะสม   อีกทั้งไดจัดใหมีการมอบหมายการติดตามดูแล วิเคราะห  และบริหารความเสี่ยงลงไปในระดับปฏิบัติงานในแตละ
สวนงานผาน Risk Manager และ  Risk Coordinator รวมทั้งมีการใหที่ปรึกษาจากภายนอกมาทําการวางระบบวิเคราะหและ
การบริหารความเสี่ยง ติดตามผล และฝกอบรมผูบริหารและพนักงาน รายงานการบริหารความเสี่ยงไดมีการนําเสนอตอคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ความเส่ียงทางการเงนิ 
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุน รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินในตางประเทศ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลก
เปล่ียนโดยการสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีการใชเครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548 บริษัทฯ มีเงินกูสวนใหญเปนสกุลเงินบาทและมีการทําสัญญาขายเงินดอลลารสหรัฐกับ
ธนาคารใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีอยู รวมไปถึงการจัดสรรรายไดในตางประเทศ
ที่เปนสกุลตางประเทศ เพื่อใชเปนเงินลงทุนตอในตางประเทศ ซึ่งชวยใหการบริหารความเสี่ยงมีความคลองตัวและลด
ผลกระทบลงได อีกทั้งยังสามารถลดคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมการเงินไดบางสวน 

 นอกจากนี้    กลุมบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีรายไดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ       ยังไดมีการซื้อเงินสกุลอินโด
นีเซียนรูเปยะหอยางสม่ําเสมอตามประมาณการคาใชจายของแตละเดือน ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
เงินสกุลดอลลารสหรัฐเทียบกับเงินสกุลอินโดนีเซียนรูเปยะห 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ฐานะการเงินของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีตอเงินกูของบริษัทฯ ในระดับต่ํา 

เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําการจัดสรรเงินกูทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่สอด
คลองกับประเภทการลงทุนของกิจการ มีการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทั้งในปจจุบันและในอนาคต และมีการ
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ใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2548 
บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่ประมาณรอยละ 78 และ 22 ตามลําดับ 
บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุก
เดือนเพื่อพิจารณาระดมความคิดในการบริหารการเงินของกลุมบริษัทใหรัดกุมและเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการปอง
กันหรือลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 

(ค) ความเสี่ยงจากราคาถานหิน  
 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดานราคาถานหินโดยใชเครื่องมือทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา (Coal Swap) 

บางสวนใหสอดคลองกับการซื้อขายถานหินจริง (Physical Trade) ที่เปน Spot Sale ซึ่งชวยลดความผันผวนของผล
ประกอบการจากธุรกิจถานหิน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการบริหารราคาขายถานหิน (Coal Swap Committee) 
ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนเพื่อพิจารณาการบริหารราคาขายถานหินของกลุมบริษัทใหรัดกุมและเกิดประโยชน
สูงสุดรวมถึงการปองกันหรือลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น 

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

ความเสี่ยงในการทําตลาด บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น การตกลงซื้อ
ขายถานหินมีการกระจายตัวอยางเหมาะสมตลอดทั้งป โดยคํานึงถึงสภาวะตลาด และการจัดสรรประเภทของสัญญา
ระยะยาวและสัญญาระยะสั้น เพื่อใหการวางแผนการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชเครื่องมือทางการเงินใน
การขายถานหินลวงหนา (Coal Swap) 

(ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา  
 มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเบี่ยงเบนทั้งในดานคุณภาพ ปริมาณของถานหิน และเวลาในการสงมอบสินคาใหกับลูกคา  

บริษัทฯ ไดดําเนินการควบคุมขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของถานหิน โดยพัฒนาเขาสูระบบมาตรฐาน ISO การควบ
คุมปริมาณสํารองถานหินที่พรอมสงมอบใหลูกคาในกรณีฉุกเฉิน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดทัน
ทวงทีและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเขาไปทําสัญญาผูกพันการซื้อขายระยะยาว ซึ่งมีการกําหนด
การสงมอบลวงหนา ทําใหสามารถวางแผนเตรียมการจัดสงและการผลิตไดดียิ่งขึ้น 

(ค)  ความเสี่ยงดานความผันผวนของตนทุนการผลิต 

 หนึ่งในตนทุนการผลิตถานหินที่มีสัดสวนสําคัญคือตนทุนคาเชื้อเพลิง ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องจักรหลักในการขุดขนหนาดินและถานหิน ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ประสบกับความเส่ียงจาก
ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการติดตามและวิเคราะหความ
เคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลก เพื่อนํามาวางแผนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง การวางแผนการผลิตที่ลดปริมาณ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงโดยรวม และในระยะยาวไดทําการศึกษา
เพื่อลดการใชเครื่องจักรที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงลง 

1.3 ความเส่ียงในธุรกิจไฟฟา 
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงคอนขางต่ําเมื่อมีการบริหารสัญญาที่ดี ใน
ขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่ม่ันคง เนื่องจากไมมีความเส่ียงในเรื่องการตลาดและราคาขายเพราะมีการระบไุวอยางชัดเจนใน
สัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีการกาํหนดปริมาณรับซื้อไฟฟาที่แนนอน (ตามกําลัง



 

หนา 5 

การผลิตที่มีอยู) และมีการกําหนดโครงสรางของราคาคาไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคาเชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทในขณะนั้นๆ  
ความเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา เปนความเสี่ยงทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟา การบริหารตนทุนตางๆ ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม และการประสานงานกับชุมชนซึ่งบริษัทฯ ไดมี
มาตรการตางๆ รองรับไวแลว เปนตน 

 
1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

บริษัทฯ ไดลงทุนและดําเนินธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย     บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงความเสี่ยง
ทางการเมืองในประเทศที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนอยู โดยมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิด ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมา การ
บริหารงานของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถสรางเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ  และความเชื่อม่ันของนักลง
ทุนตางประเทศดีขึ้นมาก 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 166.1 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปน
การคุมครองในสวนของเงินลงทุน เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโด
นีเซีย ทรัพยสินที่บริษัทฯ ไดจัดทําความคุมครองความเสียหายประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้ 

1. PT. Centralink Wisesa International (บริษัทโฮลดิ้ง) 
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
จากการที่บริษัทฯ การดําเนินธุรกิจสวนใหญอยูในตางประเทศ ซึ่งไดแกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทําใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในปที่ผานมามีการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบและนโยบายภายใน
ประเทศในหลายเรื่อง อาทิ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการอุดหนุนราคาน้ํามันในประเทศ โดยยกเลิกการชดเชยราคาน้ํามัน
และใหราคาน้ํามันลอยตัวตามราคาตลาดโลก ทําใหราคาน้ํามันในประเทศมีราคาสูงขึ้น และการพิจารณาเก็บภาษีสงออก
ถานหิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากอยูในชวงปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน โดยเฉพาะดานพลังงานทั้งถานหินและไฟฟา ซึ่งในดานธุรกิจถาน
หิน มีนโยบายสงเสริมมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทําเหมืองใตดิน โดยการปดเหมืองขนาดเล็กที่มาตรฐานความ
ปลอดภัยต่ํา การปรับอัตราภาษีการใชทรัพยากรถานหิน (Coal Resource Tax) ในแตละมณฑล การลดภาษีการนําเขาถาน
หินชนิด Steam Coal ลดอัตราการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มของผูสงออกถานหินชนิด Steam Coal ทางดานธุรกิจไฟฟาไดยก
เลิกการกําหนดเพดานอัตราคาไฟฟา  มาเปนราคาคาไฟฟาที่สะทอนตนทุนเชื้อเพลิง การสงเสริมประสิทธิภาพการใชเชื้อ
เพลิงในการผลิตไฟฟา 
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จากความเสี่ยงขางตนบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหผูที่รับผิดชอบในแตละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบ
และนโยบายภายในของแตละประเทศอยางใกลชิดทั้งระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น รวมถึงไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาดาน
กฎหมายทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการตีความและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง  
ในการพิจารณาลงทุนเพิ่มใหมเพิ่มเติมบริษัทฯ ไดนําปจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบและนโยบายภาย
ในประเทศเปนหนึ่งในหัวขอสําคัญในการพิจารณาและทําการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ 
(Sensitivity Analysis) ที่อาจเกิดขึ้น 

1.6 ความเส่ียงจากผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การทําเหมืองถานหินของบริษัทฯ เปนลักษณะการทําเหมืองแบบเหมืองเปด (Open Pit Mine) ซึ่งตองเปดหนาดินที่กลบทับ
ถานหินออกกอน จึงจะสามารถขุดขนถานหนินําขึ้นมาใชได จึงทําใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยส่ิงแวดลอมดังกลาว
รวมถึง น้ํา อากาศ จัดเปนส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิต แตผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีกดานหนึ่งคือส่ิงแวดลอมที่มีชีวิต ไดแก สังคม
และชุมชน ที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับโครงการ 
ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งโครงการประเภทเหมืองถานหิน และโรงไฟฟา จัดเปนโครงการที่ใหผลประโยชนตอ
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็จัดเปนโครงการที่กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดังนั้นบริษัทฯ ไดมีนโยบาย และกําหนดแผน
งาน โดยมีมาตรการเพื่อใหสอดคลองตามระเบียบและกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจ  และตองพัฒนา
อยางตอเนื่อง  ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดมีมาตรการและแผนงานตาง ๆ ที่สามารถสรุปไดดังนี้ 

o กอนดําเนินกิจการ บริษัทฯ ทําการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
ซึ่งเปนการวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมกอนการดําเนินโครงการ โดยบริษัทฯ ไดมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวด
ลอมตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆ เพื่อหามาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Mitigation Plan) รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental 
Monitoring Program) ซึ่งมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  

o ระยะดําเนินกิจการ บริษัทฯ ไดจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยนําผลที่ไดจากผลการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม มาดําเนินการอยางสม่ําเสมอ โดยเหมืองถานหินของบริษัทในประเทศไทยไดมีการตรวจสอบจาก
สถาบันสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก 3 เดือน และจัดสงรายงานการปฏิบัติตามมาตร
การสิ่งแวดลอมใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนประจําทุก 6 เดือน   สวนเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโด
นีเซียไดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาลและจัดสง
รายงานดังกลาวทุก 3 เดือนเชนเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีหนวยงานดานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงพลังงาน 
(tekMIRA) จัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมใหกับเหมือง Trubaindo รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษพลัง
งานของรัฐบาลอินโดนีเซีย (KONEBA) ทําการตรวจประเมิน และคนหาแนวทางการผลิตที่ลดการใชพลังงานลง 
ทั้งน้ํามันเชื้อเพลิง และไฟฟา อันเปนการประหยัดการใชทรัพยากร และตนทุนการผลิต 
บริษัทฯ มีการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) และมีนโยบายใหทุกกิจการพัฒนาเพื่อเขาสู
มาตรฐานสากล โดยมีแผนการ Training ระบบ ISO 14001 ใหกับพนักงานของเหมือง เพื่อใหสามารถประเมิน
ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม (Environmental Aspects) เบื้องตน พรอมทั้งกําหนดแผนแกไขปองกันได และมีการ
ตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม (Environmental Audit) ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกซึ่งเปนองคกรที่ไดรับ
มาตรฐานตามระบบที่เกี่ยวของ  
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลแลว บริษัทฯ มีการนําการกําหนดตัวชี้วัดทางดานสิ่ง
แวดลอม (Environmental Performance Indicators) เพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และความ
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ปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งทุกเหมืองทั้งในประเทศไทย และสาธารณรัฐอินโดนีเซียตองรายงานตามตัวชี้วัด 
(Indicators) เขามาที่สํานักงานใหญ อันเปนเครื่องมือที่ผูบริหารของบริษัทฯ ใชในการบริหารจัดการ 

o ระยะสิ้นสุดการดําเนินกิจการ บริษัทฯ ไดวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมภายหลังการสิ้นสุดการดําเนินกิจการ โดย
บริษัทฯ มีการจัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง (Environmental Mitigation, Mine 
Rehabilitation Master Plan) ซึ่งไดตั้งกองทุนเพื่อฟนฟูสภาพเหมืองไวอยางเพียงพอ โดยไดเลือกสรรองคกรหรือ
สถาบันอันมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสาธารณชนและราชการ เชน มหาวิทยาลัยมหิดล ผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูดําเนินการสําหรับเหมืองในประเทศไทย ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จในทุกเหมือง
แลว สวนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไดติดตอประสานงานกับ R&D Center for Mineral and Coal 
Technology, Ministry of Energy & Mineral Resource (tekMIRA) เปนผูดําเนินการ ซึ่งแผนดังกลาวยังครอบ
คลุมไปถึงแผนการปดเหมือง (Mine Closure Plan) ทั้งนี้รูปแบบดังกลาวจะเปนมาตรฐานในการจัดทําแผนใหกับ
เหมืองอื่นๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตอไป ปจจุบัน Jorong ไดดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2548 สวนเหมือง 
Indominco และ Trubaindo ไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2548 เชนกัน คาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2549 รวมถึง
เหมือง Embalut ดวย 

1.7 ความเส่ียงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน 
ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน บริษัทฯ ไดมีการจัดการเพื่อลดผลกระทบดานสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ มี
นโยบายใหมีการลดผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัท ฯ ใหไดมากที่สุด รวมทั้งใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอสังคมและ
ชุมชนใกลเคียง ในทางปฏิบัติบริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการตาง ๆ ทั้งในประเทศไทย และอินโดนีเซีย อันไดแก  
o การสํารวจทัศนคติของประชากรโดยรอบพื้นที่โครงการ (Community’s Attitudes Survey) เชน การใหสถาบันราชภัฏ 

ลําปาง ดําเนินการสํารวจใหกบัที่ฝายเหมืองลําปาง เปนตน 
o ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ไดวาจางใหสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในทองถิ่น ไดแก University of Indonesia 

(UI) เขาดําเนินการประเมินสภาพสังคมและชุมชนรอบเหมืองจัดทําคูมือการบริหารจัดการ (Community Development 
Manual) และแผนงานหลัก (Community Development Program) ในการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องตลอดอายุโครง
การ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน (Community Development Fund) ตามผลการศึกษา 

o ปจจุบันเหมืองตาง ๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซยีไดจัดตั้ง Community Consultative Committee (CCC) ที่ประกอบดวย 
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 เมื่อวนัที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 
2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 
2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)” 
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการผลิตและ
จําหนายถานหินทั้งในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ยังไดทําการ
ขยายธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดส้ินสุดลงเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจทาเรือ
และธุรกิจแร) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา  ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา  โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และในสาธารณ
รัฐประชาชนจีน 

 
สรุปการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบป ที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน 

ธุรกิจถานหิน 
o เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2548  Banpu China Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยจดทะเบียนในประเทศสิงคโปรที่บริษัทฯ 

เปนผูถือหุนอยูรอยละ 100 ไดลงนามในสัญญารวมทุน Sino-Foreign Equity Joint Venture Contract กับ Hebi Coal 
and Electricity Co., Ltd. (HCEC) เพื่อจัดตั้งบริษัทรวมทุน ชื่อ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  (บริษัทรวมทุน) 
โดย Banpu China Pte. Ltd. และ HCEC ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ การรวมทุนในครั้งนี้ Banpu 
China Pte. Ltd. ลงทุนเปนเงินจํานวน 313.33 ลานหยวน หรือประมาณ 1,500 ลานบาท และ HCEC ลงทุนในรูป
ทรัพยสินซึ่งประกอบดวยสิ่งปลูกสราง เครื่องจักรอุปกรณการผลิตที่ดําเนินการอยู รวมตลอดจนใบอนุญาตในการทํา
เหมืองถานหิน ซึ่งมีมูลคาทั้งหมดตามราคาประเมินเทากับ 470 ลานหยวน 
บริษัทรวมทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อเหมืองถานหิน ที่มีกําลังการผลิต 0.9 ลานตันตอป มีปริมาณสํารองถานหินอยูประมาณ 
35 ลานตัน และจะดําเนินการขยายกําลังการผลิตอีก 6 แสนตัน เปน 1.5 ลานตันตอป ภายในป พ.ศ.2551 ซึ่งในพื้นที่
สวนขยายมีปริมาณสํารองอีกประมาณ 50 ลานตัน คุณภาพของถานหินจัดอยูในประเภท Semi Anthracite บริษัทรวม
ทุนสามารถดําเนินการผลิตถานหินในพื้นที่ทําเหมืองปจจุบันไดทันทีที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จ 

o เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548 บริษัท Banpu Minerals Singapore Pte., Ltd. (BMS) และบริษัท PT. Nusantara 
Thai Mining Services (NTMS) (ซึ่งเปนบรษิัทยอยของบริษัทฯ และเปนผูถือหุนรอยละ 95 และรอยละ 5 ของทุนชําระ
แลวในบริษัท PT. Nusantara Thai Coal ตามลําดับ) ไดจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัท PT. Nusantara Thai Coal 
(NTC)  ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตทําเหมืองถานหิน Mampun Pandan  ที่เปนแหลงถานหินขนาดเล็ก ใหแกบริษัท PT. 
Bungo Raya Nusantara และบริษัท PT. Bara Adhipratama   
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ธุรกิจไฟฟา 
o เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทฯ โดยบริษัท Banpu Power Vietnam I จํากัด (BPVI) ไดขายหุนในบริษัท 

Amata Power (Bian Hoa) จํากัด (APBH) ซึ่งเปนผูถือหุนจํานวนรอยละ 30 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด ใหแก 
บริษัท Electrowatt Ekono AG จํากัด (Electrowatt) โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายหุนดังกลาวรวมเปนเงินทั้งส้ิน 
1,378,572 เหรียญสหรัฐอเมริกา  ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 เปนที่เรียบรอยแลว 

o เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนอยูรอยละ 
99.99 ไดลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุนในบริษัท Peak Pacific Investment Company Limited (PPIC) และบริษัท 
Interstate Energy Corporation Pte. Ltd. (IEC) ซึ่งบริษัททั้งสองเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร บริษัท 
PPIC และ IEC เปนผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined 
Heat and Power (CHP) หรือที่เรียกกันวา Co-generation Plants) 4 แหงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี มีกําลัง
การผลิตกระแสไฟฟารวม 279 เมกกะวัตต และไอน้ํารวม 1,000 ตันตอชั่วโมง รวมเปนเงินทั้งส้ิน 84.34 ลานเหรียญ
สหรัฐหรือเทียบเทากับ 3,374 ลานบาท ทําใหบริษัทยอยดังกลาว มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 90.99 และรอยละ 100 
ของทุนของบริษัททั้งสองตามลําดับ 

ธุรกิจอื่นๆ 
o เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทฯ และบริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด  (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอย

ละ 99.99)  ซึ่งถือหุนในบริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ ประกันภัย จํากัด รวมทั้งส้ิน 110,000 หุน คิดเปนรอยละ 
18.33 ของหุนทั้งหมด  ไดลงนามสัญญาซื้อขายหุนรวมกับผูถือหุนรายอื่นทั้งหมดของบริษัท โรยัลแอนดซันอัลลาย
แอนซ ประกันภัย จํากัด  เพื่อจําหนายหุนทั้งหมดใหแก IAG International Pty Limited, บริษัท NHCT Limited  และ
บุคคลอื่น   ผลจากการขายหุนบริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ ประกันภัย จํากัด   บริษัทฯ และบริษัท บานปู มินเนอ
รัล จํากัด  มีผลกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ 174 ลานบาท 

o เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ซึ่งเปนผูลงทุนใน บริษัท Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Limited 
(YBB)  คิดเปนรอยละ 66.67 ของเงินทุนทั้งหมด  ไดลงนามสัญญาซื้อขายเงินลงทุนรวมกับ Imerys Pigments Pte. 
Ltd. (Imerys) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายเงินลงทุนใน YBB ทั้งหมดใหแก Imerys  ซึ่งไดรับอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ผูลงทุนในบริษัทรวมทุนจากหนวยงานราชการของประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และการซื้อขาย
เงินลงทุนครบถวนตามเงื่อนไขสัญญาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ซึ่งผลจากการจําหนายเงินลงทุนใน YBB   
บริษัทฯ มีผลกําไรกอนภาษีจากการจําหนายเงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ 110 ลานบาท 

o เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาล
จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท โดยจาย
จากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนหุนละ 1.00 บาท  และจายจากกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนอีก
หุนละ 2.50 บาท กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2548 

o เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลพิเศษใหกับผู
ถือหุน ในอัตราหุนละ 5 บาท เปนสวนที่มาจากกําไรจากการขายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักของบริษทัฯ โดยมีการจายเงิน
ปนผลในวันที่ 28 ตุลาคม 2548    ซึ่งการจายเงินปนผลพิเศษในครั้งนี้ถือเปนการจายเงินปนผลเพิ่มเติมจากเงินปนผล
ปกติที่มีการจายปละ 2 ครั้ง 

o  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีหลัก
ประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบัน โดยทําการออกและเสนอขายหุนกูเปน 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 1) มูลคา 



 

หนา 10 

1,500 ลานบาท อายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 7.27 ตอป ชุดที่ 2) มูลคา 1,000 ลานบาท อายุ 5 ป อัตราดอกเบี้ย
อางอิงบวกดวยรอยละ 0.90 ตอป และชุดที่ 3) มูลคา 2,500 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 8.00 ตอป 
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด จัดอันดับความนาเชื่อถือของหุนกูในระดับ “A+” ซึ่งบริษัทฯ ไดรับมติอนุมัติในการออกและ
เสนอขายหุนกูดังกลาว จากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

o เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประ
จําป พ.ศ. 2549  พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2548 ในอัตรา
หุนละ 12.50 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 3.50 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 และ ไดจาย
เงินปนผลพิเศษไปแลวหุนละ 5.00 บาท เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 4.00 บาท   จึงเสนอ
ใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 10 มีนาคม 2549   ในอัตราหุนละ 4.00 บาท โดยจายจากกําไร
ของธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในอัตราหุนละ 1.90 บาท และจายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนในอัตราหุนละ 2.10 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 เมษายน 2549 
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โครงสรางกลุมบานปู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99%

90.00%

100.00%

99.00%

BANPU
PUBLIC 

COMPANY 
LIMITED

99.99%

99.99%

Banpu Minerals
Co.,Ltd.

BP Overseas
Development Co.,Ltd.

Asian American
Coal Inc.

Banpu Power
Ltd.

100.00% 22.21%

99.99%

Banpu China
Pte.Ltd.

100.00%

Universal Exploration
Co.,Ltd.

99.98%

Promsin Co.,Ltd.

99.99%

100.00%

100.00%

99.99%

99.99%

99.99%

Banpu Singapore
Pte.Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.Ltd.

Banpu International
Ltd.

Silamani 
Corp.Ltd.

Ban-Sa Mining
Co.,Ltd.

Chiang Muan Mining
Co.,Ltd.

98.87%

Silamani Marble
Co.,Ltd.

49.00%

PT.Nusantara Thai
Mining Services

PT.Jorong 
Barutama Greston

PT.Centralink Wisesa
International

95.00%

95.00%

95.00%

PT.Indo 
Tambangraya Megah

PT.Indominco 
Mandiri

PT.Kitadin

PT.Truba
Coal Mining

PT.Barasentosa
Lestari

PT.Bharinto
Ekaama

99.99%

Hebi Zhong Tai 
Mining Co.,Ltd.

40.00%

Power Generation
Services Co.,Ltd.

Banpu Power
International Ltd.

Banpu Coal Power
Ltd.

Ratchaburi Electricity
Generating Holding Plc.

Synergy Power
Co.,Ltd.

BLCP Power
Ltd.

40.00%

100.00%

2.34%

99.99%

15.00%

7.38% 35.00%

97.66%

7. 61%

51.00%

99.99%

90.00%

100.00%

99.00%

BANPU
PUBLIC 

COMPANY 
LIMITED

99.99%

99.99%

Banpu Minerals
Co.,Ltd.

BP Overseas
Development Co.,Ltd.

Asian American
Coal Inc.

Banpu Power
Ltd.

100.00% 22.21%

99.99%

Banpu China
Pte.Ltd.

100.00%

Universal Exploration
Co.,Ltd.

99.98%

Promsin Co.,Ltd.

99.99%

100.00%

100.00%

99.99%

99.99%

99.99%

Banpu Singapore
Pte.Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.Ltd.

Banpu International
Ltd.

Silamani 
Corp.Ltd.

Ban-Sa Mining
Co.,Ltd.

Chiang Muan Mining
Co.,Ltd.

98.87%

Silamani Marble
Co.,Ltd.

49.00%

PT.Nusantara Thai
Mining Services

PT.Jorong 
Barutama Greston

PT.Centralink Wisesa
International

95.00%

95.00%

95.00%

PT.Indo 
Tambangraya Megah

PT.Indominco 
Mandiri

PT.Kitadin

PT.Truba
Coal Mining

PT.Barasentosa
Lestari

PT.Bharinto
Ekaama

99.99%

Hebi Zhong Tai 
Mining Co.,Ltd.

40.00%

Power Generation
Services Co.,Ltd.

Banpu Power
International Ltd.

Banpu Coal Power
Ltd.

Ratchaburi Electricity
Generating Holding Plc.

Synergy Power
Co.,Ltd.

BLCP Power
Ltd.

40.00%

100.00%

2.34%

99.99%

15.00%

7.38% 35.00%

97.66%

7. 61%

51.00%



 

หนา 12 

หมายเหตุ:  
 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถือหุน 

  ที่มีนัยสําคัญ (รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม) 
 บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดมีมติจากผูถือหุนใหเลิกบริษัทตั้งแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2548 และไดจด

ทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทบานปูเพาเวอร เวียดนาม 1 จํากัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ผูถือหุนไดมีมติให

เปลี่ยนช่ือบริษัทเปน Banpu China Pte. Ltd. และบริษัท บานปูเพาเวอร จํากัด ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวใหกับ
บริษัทฯ ในไตรมาสที่สองของป พ.ศ. 2548 

 บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนในบริษัท Amata Power (Bien Hoa) Ltd. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 
 บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในบริษัท เหมืองบานสระ จํากัด อีกรอยละ 9.69 ของทุนของบริษัท ทําใหสัดสวนการลงทุนในบริษัทดัง

กลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 98.87 
 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Limited (“YBB”) ใหกับ Imerys Pigments Pte. 

Ltd. (“Imerys”) ไดทําการซื้อขายเงินลงทุนตามเงื่อนไขสัญญาครบถวนแลวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม 

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

 

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.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 Banpu China Pte. Ltd. 

o บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด 
(BPP) 

o บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด 
(BPCP) 

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 บริษัท พรอมสิน จํากัด (PS) 
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย) 

o บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 
(UNEX) 

 (สํารวจและขุดเจาะเหมืองแร) 
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o นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 
นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ตั้งอยู
ในประเทศไทยดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สวนบริษัทที่ตั้งอยูในตางประเทศ
ดําเนินการผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย โดยกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป 

 
2.3 โครงสรางรายได 

o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) หนวย : ลานบาท 
ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ % พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 

 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 2,150 83.58 1,367 83.51 773 74.47 
2. ถานหินนําเขา BP 100 370 14.38 215 13.14 218 21.00 
3. รายไดอื่น BP 100 52 2.04 55 3.35 47 4.53 

รวมรายไดจากการขาย   2,572 100.00 1,637 100.00 1,038 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   (119)  (28)  574  

รวมรายได   2,453  1,609  1,612  
o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ %  พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 1,541 6.11 950 5.52 487 3.90 
 SLMM 100 - - - - - - 
 BPI 100 652 2.58 415 2.41 317 2.54 
 BMC 100 4 0.02 141 0.81 33 0.26 
 CMMC 94,48 229 0.91 67 0.39 19 0.15 
2. ถานหินนําเขา BP 100 334 1.33 194 1.13 209 1.67 
 BMC 100 215 0.85 267 1.55 61 0.49 
 BPS 100 905 3.59 427 2.47 377 3.02 
 BPI 100 1,349 5.35 1,302 7.56 1,220 9.77 
 SLM 100 105 0.42 - - - - 
3. รายไดอื่น   91 0.36 86 0.50 67 0.54 
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ   5,425 21.52 3,849 22.34 2,790 22.35 
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:         
1. ถานหินขายระหวางประเทศ IMM 100 13,805 54.76 10,265 59.59 6,619 53.03 
 KTD 100 1,983 7.87 1,886 10.95 1,941 15.55 
 TCM 90 2,750 10.91 - - - - 
 JBG 95 1,175 4.66 1,147 6.66 1,048 8.40 
2. แรอุตสาหกรรม   71 0.28 80 0.46 84 0.67 
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ   19,784 78.48 13,378 77.66 9,692 77.65 

รวมรายไดจากการขาย   25,209 100.00 17,227 100.00 12,482 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   (119)  (28)  574  

รวมรายได   25,090  17,199  13,056  
หมายเหตุ :  1. รายไดอื่น ประกอบดวย - แรอุตสาหกรรม ดําเนินการโดย Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. 
    -  บริการอื่นๆ 
  2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย เนื่องจากมีสัดสวนการถือหุนนอยกวารอยละ 50 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ (Target Achievement) 
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยมุงเนนการขยายตลาดถานหินทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งเนน
การลงทุนในโครงการตางๆ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อสงเสริมและเกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทฯ 

 
 

3.   การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business) 
ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ําตาลถึงดําสนิท การนําถานหินมาใชงานจะเริ่มจากการสํารวจหา
แหลงถานหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย ทําการผลิต (เหมืองถานหิน) การคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพ การนําถานหินที่
ไดมาบดใหมีขนาดตรงตามที่ลูกคาตองการ และการกองสต็อกไวที่เหมืองเพื่อรอสงมอบใหลูกคาตอไป 
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองผลิตถานหินในประเทศไทยอยู 2 เหมือง คือ เหมืองลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และเหมือง
เชียงมวน (CMMC) จังหวัดพะเยา มีกําลังการผลิตรวม 3 ลานตันตอป สําหรับแหลงถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี
กําลังการผลิตรวม 18 ลานตันตอป ประกอบดวย 
1) เหมือง Jorong ดําเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston (Jorong) บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 95 มีพื้นที่

ประทานบัตรเริ่มตน 984.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณอําเภอตานาหลาอุท จังหวัดกาลิมันตันใต (Tanah Laut, 
South Kalimantan Province) ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือ
พื้นที่ที่ทําการผลิต 221 ตารางกิโลเมตร มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2572) ซึ่งเริ่มทําการผลิตใน
เชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป 

2) เหมือง Indominco ดําเนินการโดย PT. Indominco Mandiri บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99  มีพื้นที่ประทานบัตร
ทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang, East 
Kalimantan Province)   มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ปจจุบันมกีําลังการผลิต 8  ลานตันตอป 

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

4) เหมือง Trubaindo ดําเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 90 มีพื้นที่ประทานบัตร
ทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอกูไตตะวันตก  จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai, East 
Kalimantan) Trubaindo ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีอายุประทานบัตร
เปนเวลา 30 ปนับจากปแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยมีกําลัง
การผลิต 5 ลานตันตอป 

5) แหลงถานหิน Bharinto ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99 และไดรับสิทธิในการ
ทําเหมืองถานหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540  แหลงถานหิน 
Bharinto ตั้งอยูในเขตรอยตอของอําเภอบารโิตเหนือ จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North Barito, Central 
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Kalimantan) กับอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan) ตอเนื่องกับ
แหลงถานหิน Trubaindo ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการสํารวจ   

6) แหลง Barasentosa ดําเนินการโดย PT. Barasentosa Lestari บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 มีพื้นที่ประทานบัตร
ทั้งหมด 240 ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยูในอําเภอมูสีบานยูอาชิน และอําเภอมูสีราวัส  จังหวัดสุมาตราใต 
(Musibanyuasin & Musirawas, South Sumatra Province) Barasentosa ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเม่ือ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ปจจุบันยังอยูในระหวางขั้นตอนการสํารวจ 

 

ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถานหิน (Reserves)  
ปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยทีดํ่าเนินการเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชา
ชนจีน โดยแบงแยกประเภทของปริมาณถานหินออกเปน Reserves และ Resources ซึ่งแยกยอยออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก 
Proved Reserves, Probable Reserves, Measured Resources และ Indicated Resources  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
ปริมาณถานหินสํารองแยกตามเหมืองถานหินตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หนวย : ลานตัน 
ปริมาณถานหิน  
ณ 31 ธ.ค. 2548 

ปริมาณถานหิน 
ณ 31 ธ.ค. 2547 แหลงถานหิน 

สัดสวน 
การ 
ถือหุน Measured 

Resources
Indicated 

Resources 
Total 

Resources 
Proved 

Reserves 
Probable 
Reserves 

Total 
Reserves 

Total 
Resources 

Total 
Reserves 

Jorong 95.00 41.6 - 41.6 29.4 0.8 30.2 45.0 33.1 
Indominco 94.98 203.8 71.5 275.3 56.8 16.1 72.9 283.9 62.4 
Kitadin 94.98 102.7 51.0 153.7 14.2 5.1 19.2 155.9 21.0 
Trubaindo 85.49 171.0 134.7 305.7 35.8 30.0 65.8 307.4 67.2 
LP-2 100.00 4.6 - 4.6 4.2 - 4.2 7.9 7.2 
CMMC 96.48 1.8 - 1.8 1.6 - 1.6 2.4 2.2 
Daning No.1 12.49 72.3 35.0 107.3 73.9 - 73.9 110.0 75.0 
Hebi Zhongtai 1 40.00 73.5 - 73.5 34.4 - 34.4 - - 
Bharinto 94.04 135.9 82.5 218.4 22.2 6.3 28.5 85.9 - 
Barasentosa 94.99 38.1 0.7 38.8 20.5 12.3 32.8 38.8 32.8 

รวม  845.2 375.3 1,220.6 288.4 75.2 363.6 1,037.2 300.8 
หมายเหตุ: 1  บริษัทฯ เขาลงทุนในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
 
o การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co., Ltd. ถือหุนใน Asian American Coal Inc. (AACI) รอยละ 22.30 ของ
หุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด  AACI ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินและโครงการผลิต
กาซมีเธนจากเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AACI ไดจัดตั้ง Shanxi Asian American-Daning 
Energy Co.,Ltd. (SAADEC) โดยรวมทุนกับผูผลิตและดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน และผูดําเนินธุรกิจการขนสงทาง
รถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AACI ถอืหุนอยูรอยละ 56 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดใน SAADEC  

 SAADEC ไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป เพื่อทําการพัฒนาเหมืองถานหินใตดินและผลิตถานหินเพื่อจําหนาย ตั้ง
อยูในมณฑลชานสี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีถานหินประเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ําและคาความรอนสูง 
โดยมีปริมาณสํารองถานหินประมาณ 75 ลานตัน SAADEC สามารถผลิตถานหินออกจําหนายและเตรียมพรอมสําหรับ
การนําเทคโนโลยี Longwall Mechanized  เริ่มทําการผลิตถานหินในเชงิพาณิชยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดย
มีกําลังการผลิต 5.5 ลานตันตอป 
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2.  บริษัทฯ โดย Banpu China Pte. Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยจดทะเบียนในประเทศสิงคโปรที่บริษัทฯ ถืออยูรอยละ 100 ได
ลงนามในสัญญารวมทุน Sino-Foreign Equity Joint Venture Contract กับ Hebi Coal and Electricity Co., Ltd. 
(HCEC) เพื่อจัดตั้งบริษัทรวมทุน ชื่อ Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  (“บริษัทรวมทุน”) โดย Banpu China Pte. 
Ltd. และ HCEC ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ การรวมทุนในครั้งนี้ Banpu China Pte. Ltd. จะลงทุน
เปนเงินจํานวน 313.33 ลานหยวน หรือประมาณ 1,500 ลานบาท และ HCEC ลงทุนในรูปทรัพยสินซึ่งประกอบดวยสิ่ง
ปลูกสราง เครื่องจักรอุปกรณการผลิตที่ดําเนินการอยู รวมตลอดจนใบอนุญาตในการทําเหมืองถานหิน ซึ่งมีมูลคาทั้ง
หมดตามราคาประเมินเทากับ 470 ลานหยวน 

 บริษัทรวมทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อเหมืองถานหิน ที่มีกําลังการผลิต 0.9 ลานตันตอปมีปริมาณสํารองถานหินอยูประมาณ 35 
ลานตัน และดําเนินการขยายกําลังการผลิตอีก 6 แสนตัน เปน 1.5 ลานตันตอป โดยจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2551 ซึ่งใน
พื้นที่สวนขยายมีปริมาณสํารองอีกประมาณ 50 ลานตัน คุณภาพของถานหินจัดอยูในประเภท Semi Anthracite บริษัท
รวมทุนสามารถดําเนินการผลิตถานหินในพื้นที่ทําเหมืองปจจุบันไดทันทีที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จ 

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 ซึ่งสามารถดําเนินการผลิตไฟฟาในเชิง
พาณิชยไดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 

2.2 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 
 บริษัทฯ ไดลงทุนใน RATCH ในสัดสวนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 14.99 ของทุนชําระแลว 

Power projects 

INDOMINCO 

KITADIN 

JORONG

TRUBAINDO 
BARASENTOSA 

CMMC
LP-2

Coal mining operation 

Coal mining project 

RATCH 
BLCP

INDIA 
MYANMAR 

CHINA

LAOS
VIETNAM 

THAILAND

MALAYSIA 

INDONESIA 

BRUNEI 

PHILIPPINES 

AUSTRALIA 

SRI LANKA 

Daning mine 
“SAADEC” 

BHARINTO

Power investments - Operational 

Power  projects 

HEBI 
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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) ยื่นขอเวนคืน 
BP-1 18137/12914 ลี้ ลําพูน 205-2-15 02/10/48 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ยื่นขอเวนคืน 
BP-1 25834/14374 ลี้ ลําพูน 234-0-76 28/03/49 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ยื่นขอเวนคืน 
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) ยื่นขอเวนคืน 
BP-1 25849/14623 ลี้ ลําพูน 149-2-51 25/06/52 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ยื่นขอเวนคืน 
BP-1 25850/14624 ลี้ ลําพูน 118-3-62 25/06/49 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ยื่นขอเวนคืน 
BP-1 25919/15422 ลี้ ลําพูน 82-1-83 12/10/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ยื่นขอเวนคืน 
BP-2 22974/13993 ลี้ ลําพูน 174-3-97 01/03/55 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-2 22975/14123 ลี้ ลําพูน 299-3-97 11/05/56 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-2 22977/14014 ลี้ ลําพูน 269-3-85 08/09/55 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-2 22995/14040 ลี้ ลําพูน 199-2-72 08/09/55 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-2 22996/14166 ลี้ ลําพูน 143-2-60 17/01/51 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-3 22994/14029 ลี้ ลําพูน 168-3-31 16/08/54 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-3 25824/14408 ลี้ ลําพูน 300-0-0 27/06/52 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-3 25827/14409 ลี้ ลําพูน 299-2-57 27/06/52 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 
BP-3 25829/14410 ลี้ ลําพูน 295-1-70 27/06/52 บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ยื่นขอเวนคืน 

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 

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 บจก.พี.วี.หินออน รับ
ชวงการทําเหมือง 

SILAMANI-
MARBLE 

20165/13661 แมพริก ลําปาง 112-3-52 09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด บจก.พี.วี.หินออน รับ
ชวงการทําเหมือง 

SILAMANI-
MARBLE 

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

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 

05PB0318 
 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

 - 7,341 
   Hectares 
- 11.670 
  Hectares 

9/12/29 PT. Jorong Barutama 
Greston (Jorong) 

Production Stage 
 
Construction Stage  

Indominco 01PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

 - 25,121  
   Hectares 

5 /10/30 PT. Indominco Mandiri Production Stage  

Kitadin 
(Embalut) 

 
Kitadin 

(Tandung 
Mayang) 

KTN 2003 
0006 EP 

 
98PP0103 

Embalut, Kutai 
Kartanegara 

 
Bontang , Kutai 

Timur  
 

East 
Kalimantan 

 
East 

Kalimantan 

 - 2,973.3  
   Hectares 
 
- 2,338 
Hectares 
 

3/11/08 
 
 

29/5/08 

PT. Kitadin 
 
 

PT. Kitadin  

Production Stage 
 
 
Production Stage 

Trubaindo  96PB0160 Kutai Barat East 
Kalimantan 

 - 23,650  
   Hectares 

27/02/35 PT. Trubaindo Coal Mining Production Stage 

Barasentosa 96PB0159 Musi Rawas & 
Musi Banyuasin 

South 
Sumatra 

 - 24,385  
   Hectares 

Suspended 
up to 

 18/ 7/ 06 

PT. Barasentosa Lestari Suspend (Feasibility 
Study Stage). 

  Bharinto 
 

-04PB0081 
 

-02PB0007 

Mura Tewe & 
Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 

 - 21,200 Ha 
 
 - 800 Ha 

-  29 / 6/ 06 
 

- suspended 

PT.Bharinto Ekatama - Feasibility study 
stage 

- Proposed to 
Extension of 
Feasibility study 
Stage 

 

หมายเหตุ:  ยื่นขอเวนคืน   เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ไดหยุดทําการผลิตในโครงการ BP-2 เนื่องจากปริมาณแรสํารองไดหมดลงแลว และบาง
ประทานบัตรไดหมดอายุสัญญาเชาชวงการทําเหมืองของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เนื่องจากปจจุบันไมมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ
ในการดําเนินการ ซ่ึงหากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใตประทานบัตรเดิมไดทันที 
หากประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ 

 ประทานบัตรที่อยูระหวางการตออายุ  โดยระเบียบเรื่องของการตออายุประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร    
กระทรวงอุตสาหกรรม เจาของประทานบัตรตองทําเรื่องแจงกอนหมดอายุ 6 เดือน และกรมทรัพยากรธรณีจะพิจารณาทําการตออายุ
ใหประมาณ 10 ป โดยพิจารณาจากปริมาณแรสํารองในเหมืองนั้น 
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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, December 2005) 
ในปพ .ศ . 2548 การคาถานหินในตลาดโลกขยายตัว

ประมาณรอยละ 1.0 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนไป
ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ออนตัวลง โดยมีปริมาณการนํา
เขารวมทั้งปประมาณ 534 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 
5 ลานตัน สวนใหญเปนการนําเขาที่เพิ่มขึ้นของประเทศญี่ปุน 
เกาหลีใต และไตหวัน สงผลใหรอยละ 51 ของปริมาณการนํา
เขาถานหินทั้งหมดในตลาดโลกยังคงเปนอุปสงคที่มาจากตลาด
เอเชียเปนหลัก ยอดการนําเขารวมของประเทศญี่ปุน เกาหลีใต 
และไตหวันมีประมาณ 219 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ
รอยละ 2.4 และมีสัดสวนเทากับรอยละ 80 ของตลาดเอเชีย 
สวนยอดการนําเขาของตลาดยุโรปซึ่งเปนตลาดใหญอันดับสอง
ของโลกนั้น ลดลงเหลือประมาณ 177 ลานตัน จาก 180 ลานตัน
ในปกอน  

 การผลิตและการสงออกของถานหินคอนขางสมดุลกับ
ความตองการของตลาด  สาธารณรัฐประชาชนจีนสงออก
ประมาณ 77 ลานตัน ลดลงจากปกอน 4 ลานตัน สวนออสเตร
เลียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเปนสองประเทศผูสงออกราย
ใหญของโลกนั้น มีปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 10.5 
ลานตัน ซึ่งสามารถชดเชยปริมาณการสงออกสวนที่ลดลงไปจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและความตองการที่เพิ่มขึ้นของตลาด 
ประกอบกับทั้งสองประเทศดังกลาวมีกําลังผลิตสวนเกินไมมาก 
สงผลใหราคาสงออก (FOB) มีเสถียรภาพนานติดตอกันถึงแปด
เดือนที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 52 เหรียญสหรัฐตอตัน เมื่อเทียบกับ
หลายๆ ปกอนแลว นับวาเปนอีกปหนึ่งที่ถานหินมีราคาคอนขาง
ดี    

 แนวโนมการขยายตัวของตลาดและราคาสงออกในป พ.ศ. 
2549 อาจมีการปรับตัวลดลง จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกซึ่งเปนปจจัยหลัก อยางไรก็ตามดวยเหตุที่สถานการณราคา
น้ํามันในตลาดโลกยังคงผันผวนและคาดวาราคาน้ํามันจะยังคง
อยูในระดับสูงกวา 50 เหรียญสหรัฐตอบาเรล ซึ่งเปนตัวแปร
สําคัญที่สงผลใหทั้งความตองการและราคาของถานหินในตลาด
โลกไมเกิดการชะลอตัวลดลงมาก 
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o การคาถานหินประเภท Steam Coal ในประเทศไทย (ที่มา: Coal Market Research, Banpu ) 
การใชถานหินประเภท Steam Coal ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2548 ซึ่งมีทั้งถานหินประเภทลิกไนตจากเหมืองใน
ประเทศและประเภทบิทูมินัสนําเขาจากตางประเทศมีปริมาณรวมทั้งส้ินประมาณ 28 ลานตัน ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปกอนประมาณ 1 ลานตัน หรือเทากับรอยละ 4.3 โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจากการนําเขาถานหินประเภท
บิทูมินัสของภาคเอกชน เพราะอุปสงคในการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนตมีการขยายตัวตาม
สภาวะธุรกิจการกอสรางที่ฟนตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาจะมีความตอเนื่องตอไปในปถัดไปดวย ประกอบกับภาวะ
ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนอยางมาก ทําใหภาคอุตสาหกรรมบางสวนมีการปรับเปล่ียนชนิดของเชื้อเพลิงมาใช
ถานหินกันมากขึ้น นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2549 โรงไฟฟาถานหิน BLCP จะเริ่มทําการผลิตในไตรมาสสุดทายของป 
และสงผลทําใหธุรกิจนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นกวา 2 ลานตัน เมื่อเทียบกับป พ.ศ.  
2548 

 
o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)  

อัตราการขยายตัวของปริมาณความตองการใชพลังงานไฟฟาของประเทศในป พ.ศ.  2548 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปกอนประมาณรอยละ 6.3 โดยมีความตองการไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) เกิดขึ้นในเดือนเมษายนที่ระดับ 
20,537 เมกกะวัตถ สูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของปที่แลวเทากับ 1,285 เมกกะวัตถ ซึ่งใกลเคียงกับคา
พยากรณของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   ทั้งนี้ในปที่ผานมาการปฏิรูปการพัฒนากิจการ
ไฟฟาตามนโยบายของรัฐบาลนั้น มีความคืบหนาในเรื่องของการรางกฎระเบียบและขอกฎหมาย โดยรัฐบาลไดจัด
ทํารางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการไฟฟาเสร็จแลว ขณะเดียวกันไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการ
ไฟฟาขึ้น เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลกิจการไฟฟาและคุมครองผูใชไฟฟา เชน การออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจ
การ การประกาศอัตราคาไฟฟาตอสาธารณะ การกํากับใหผูประกอบกิจการไฟฟามีบริการเปนไปตามมาตรฐาน 
และการพิจารณาขอพิพาทและการอุทธรณของผูใชไฟฟา เปนตน  
สําหรับแนวทางการปฏิบัติในการแขงขันของกิจการไฟฟาในอนาคตนั้น เนื่องจากการไฟฟาฝายผลิต หรือ บริษัท 
กฟผ. จํากัด (มหาชน) ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุนใหญถึงรอยละ 75  และรัฐบาลมีนโยบายใหเปนผูดูแล
ดานความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ  ดังนั้นทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติ
ใหบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ไดรับการจัดสรรกําลังการผลิตกระแสไฟฟาในสัดสวนรอยละ 50 ของกําลังการ
ผลิตใหมในชวงป พ.ศ.2554 ถึง ป พ.ศ.2558  อยางไรก็ตามสําหรับสัดสวนกําลังผลิตใหมที่เหลืออีกรอยละ 50 
เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการแขงขันมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล กพช.ไดมีมติใหผูผลิต
ไฟฟาเอกชนเขาประมูลแขงขันโดยไมให บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) เขารวมประมูลแขงขันดวย  

 

 (ข) การตลาด 
ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหนิ 
1.1 ตลาดถานหินตางประเทศ 

กลยุทธในการแขงขัน 
สภาพการแขงขันในป พ.ศ. 2548 ไมมีความรุนแรงมากนัก เนื่องจากตลาดมีความตองการใชถานหินสูง โดยเฉพาะ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจีนมีการจํากัดการสงออกถานหินเพื่อเก็บไวบริโภคภายในประเทศเอง ประกอบกับ
การขยายกําลังการผลิตของผูผลิตหลายรายในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลาชากวากําหนด ทําใหความตองการถาน
หินมีใกลเคียงกับปริมาณที่มีอยูในตลาด ราคาถานหินในตลาดโลกจึงยังคงอยูในระดับสูง บริษัทฯ จึงไดเนนการ
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เพิ่มสัดสวนการขายถานหินเขาไปในตลาดที่ใหราคาสูงเชน ตลาดในประเทศญี่ปุน และในยุโรป ในขณะเดียวกันก็
เรงพัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกร ในหลายๆ ดาน  เพื่อลดตนทุนและขอผิดพลาดตางๆ ที่มีผลกระทบตอลูกคา 
บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหสามารถทํากําไรไดสูงสุดและมีความมั่นคงดานรายได ดังนี้ 

o Re-Branding 
จากการที่บริษัทฯ ไดลงทุนในเหมืองถานหินหลายแหลงในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และในแตละเหมืองก็มี 
Brand เปนของตัวเอง บริษัทฯไดทําการสื่อสารใหกับตลาดโดยใช Corporate Brand คือ “BANPU” ควบคูไป
กับ Brand เดิม ทั้งในการจําหนายถานหินหรือในงานประชุมสัมมนาตางๆ จนทําให “BANPU” เปน Brand ที่
รูจักเปนอยางดีในตลาดโลก ในฐานะที่เปนบริษัทฯ ผูผลิตถานหินคุณภาพดี มีความมั่นคงและสม่ําเสมอใน
การสงมอบ ดวยมาตรฐานระดับโลก บริษัทฯ ไดเพิ่มความแข็งแกรงของ “BANPU” brand ผานการปรังปรุง
บริการหลายๆ ดาน ที่บริษัทฯ กําลังดําเนินการอยู เพื่อเพิ่มความใกลชิดระหวางลูกคากับ brand ของบริษัทฯ 

o Customer Relationship Management 
บริษัทฯ ไดพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาที่ดีอยางตอเนื่องผานกิจกรรมตางๆ หลายอยาง อันไดแก 

 การใหความชวยเหลือลูกคาทางดานเทคนิค 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนทางดานเทคนิค พรอมทั้งรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการ
ใชงานถานหิน (Technical Expert) เปนพนักงานประจําของบริษัทฯ มีหนาที่ในการใหคําแนะนํา
และชวยเหลือลูกคาในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานถานหินของบริษัทฯ ซึ่งเปนการชวยลูกคาใน
การลดตนทุนการใชถานหินของบริษัทฯ 

 เพิ่มชองทางรับขอรองเรียนผานทาง  Web site  ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไดทําการปรับปรุง Web site ใหทันสมัย และเพิ่มชองทางการรับขอรองเรียนของลูกคาหรือผู
เกี่ยวของอื่นๆ ไดโดยตรง โดยมีผูรับผิดชอบในการตอบขอรองเรียนของลูกคาทุกขอรองเรียน ซึ่งทํา
ใหบริษัทฯ สามารถปรับปรุงบริการใหตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น 

 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Survey) 
บริษัทฯ ไดมีการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Survey) เปน
ประจําทุกป เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น และตรงกับความตองการของลูก
คา 

o นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารการผลิตและสงมอบถานหินใหลูกคา 
บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชในการบริหารการผลิต การกองเก็บ และการสงมอบ
ถานหินใหลูกคา รวมไปถึงการออกเอกสารตางๆ เชน ใบแจงหนี้ (Invoice) การคํานวณราคา เปนตน โดย
ระบบคอมพิวเตอรจะทําการควบคุมคุณภาพถานหินตั้งแตการวางแผนทําเหมือง ไปจนถึงการสงมอบถานหิน
ใหกับลูกคา ทําใหมีความแมนยําในเรื่องของคุณภาพ ระยะเวลาสงมอบ และลดขอผิดพลาดทางดานเอกสาร 
ทําใหลูกคาไดรับการตอบรับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจากบริษัทฯ (Improve Responsiveness) อันเปนการชวยลดตน
ทุนและเวลาทางดานการติดตอส่ือสารของลูกคา  
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o การรวมศูนยระบบขนสงถานหิน (Centralized Logistics System) 
เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งหลายเหมืองตองใชเรือ 
Barge ขนถานหินจากเหมืองไปขึ้นเรือบรรทุกถานหินขนาดใหญหรือไปยังทาเรือขนถายถานหิน บริษัทฯ จึงได
ทําการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ Barge ขึ้น เพื่อรวมศูนยระบบขนสงถานหิน (Logistics System) ของเหมือง
ตางๆ เขาดวยกัน ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงถานหินดวยเรือ Barge มากขึ้น และลดตนทุนการขนสง
โดยรวมลง 

o ปรับปรุงทาเรือขนถายถานหิน 
บริษัทฯ ทําการปรับปรุงทาเรือบอนตัง (Bontang Coal Terminal) ซึ่งเปนทาเรือสําหรับขนถายถานหินที่ใหญ
ที่สุดของบริษัทฯ ทําใหสามารถขนถายถานหินไดเพิ่มขึ้นจาก 8 ลานตันตอป เปน 11 ลานตันตอป เพื่อตอบ
สนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการใชถานหินของบริษัทฯ มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯยังไดทํา
สัญญาเชาทาเรือขนถายถานหินในเชิงพาณิชยอีก 1 ทา คือทาเรือบาลิกปาปน (Balikpapan Coal Terminal) 
เพื่อรองรับแหลงถานหินแหลงใหมของบริษัทฯ คือเหมือง Trubaindo ซึ่งไดเริ่มผลิตเมื่อกลางป พ.ศ. 2548 
การปรับปรุงทาเรือขนถายถานหินนี้ จะทําใหคาระวางเรือของลูกคาลดลง เนื่องจากอัตราการขนถายถานหิน 
(Loading Rate) เพิ่มขึ้น และลูกคาสามารถใชเรือที่มีขนาดใหญขึ้นถึง 95,000 ตัน อันเปนการลดตนทุนใหลูก
คาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ 

o Focus on High Value Product 
บริษัทฯ มีการใชทาเรือขนถายถานหินที่บริษัทฯ มีอยูในการผสมถานหิน โดยการนําถานหินที่มีคุณภาพปาน
กลาง มาผสมกับถานหินคุณภาพสูงที่ผลิตจากเหมืองใหมของบริษัทฯ คือเหมือง Trubaindo ทําใหไดถานที่มี
คุณภาพดี ที่สามารถขายในตลาด Premium ซึ่งมีการแขงขันไมสูงมากนักได ทําใหไดราคาดีขึ้น 

o Quality System 
บริษัทฯ มีการใช Technical Expert มาชวยปรับปรุงเครื่องมือหองปฏิบัติการ วิธีการวิเคราะห และบุคลากร
วิเคราะหคุณภาพถานหิน พรอมทั้งจัดทําคูมือกระบวนการวิเคราะหคุณภาพถานหินใหเทียบเทามาตรฐาน
สากล รวมทั้งไดใชระบบคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ ติดตั้งในการติดตามตรวจสอบคุณภาพถานหินทุกขั้นตอนการ
ผลิต จนถึงสงมอบใหลูกคา ทําใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อม่ันดานคุณภาพจากลูกคามากยิ่งขึ้น 

o ขยายฐานลูกคา 
บริษัทฯ ไดขยายฐานลูกคาไปยังทวีปยุโรปมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจํานวนลูกคาใหมากขึ้นเพื่อขยาย
ฐานลูกคาใหกวางขึ้น บริษัทฯ ไดขายถานหิน PCI จากเหมือง Trubaindo ใหกับอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งถือเปน
การขยายตลาดไปสูตลาดใหม ทําใหฐานตลาดของบริษัทกวางขึ้น 

o Balanced Contract Types 
บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการขายถานหินที่เปนสัญญาระยะกลางและระยะยาวขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความ
ม่ันคงดานรายไดใหกับบริษัทฯ และจากการที่บริษัทฯ มีแหลงถานหินหลายแหลง ทําใหเพิ่มความมั่นคงใน
การสงมอบ และเปนการเพิ่มความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 
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นโยบายดานราคา 
บริษัทฯ ใชนโยบายราคาที่กระจายการทําราคาเฉลี่ยทั้งปตามดัชนีราคาตลาดถานหินระยะสั้นในขณะนั้นๆ 
โดยมีการสรางสมดุลของราคาสําหรับการขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้การขายในระยะกลาง
และระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีการเจรจาราคาถานหินกับลูกคาทุกๆ ป เพื่อใหราคาจําหนายถานหินของบริษัทฯ 
สะทอนราคาถานหินในตลาดโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดกระจายชวงเวลาของการเจรจาราคาถานหินออก
ไปในชวงตางๆ ของป เพื่อใหไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาดโลกนอยลง อีกทั้งยังทําให
การผลิต การสงมอบ และรายไดของบริษัทฯ มีความสม่ําเสมออีกดวย 

การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
บริษัทฯ มีการเสนอขายตรงใหลูกคาหรือขายผานตัวแทนจําหนาย (Agent) ของลูกคามากขึ้น อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ก็ยังมีความจําเปนที่ตองใชตัวแทนจําหนาย (Agent) ในประเทศตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ 
แกลูกคา รวมทั้งดําเนินการดานเอกสาร นอกจากนี้ ยังเปนผูชวยบริษัทฯ ในการหาขอมูลสถานการณพลังงาน 
ถานหิน ลูกคา และคูแขงขันในประเทศตางๆ ใหบริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนอีกดวย 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการขายผานบริษัทเพื่อการคา (Trading Company) เพื่อใชในการเขาถึงลูกคาเปา
หมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของบริษัทฯ 

ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาซึ่งมีความตองการใชถานหินสูง กระจายอยูในประเทศ
ตางๆ เชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลีใต ประเทศไตหวัน สา
ธารณรัฐอินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการขายถานหินใหกับอุตสาห
กรรมปูนซีเมนต , กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ แตมีปริมาณการขายไมมากนกั 
บริษัทฯ ยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาตอไป เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการสูงและตอ
เนื่องสม่ําเสมอ แตบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับลูกคาในอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น เพราะเปนตลาดที่มีราคา
สูง และบริษัทฯ มีแหลงถานหินแหลงใหมคือเหมือง Trubaindo ที่สามารถขายเขาอุตสาหกรรมเหล็กได 

คูแขงขันที่สําคัญ 
คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน แอฟริกา
ใต เชน Rio Tinto, Glencore, Xstrata, BHP Billinton, Drumond, Shenhua เปนตน    สําหรับคูแขงขันในสา
ธารณรัฐอินโดนีเซียที่สําคัญ 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. 2548 เทากับ รอยละ 67 และ รอยละ 33 ตามลําดับ 
กลยุทธในการแขงขัน 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 
บริษัทฯ เนนในเรื่องของการใหบริการ การควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน การสงมอบที่ตรงเวลา  และมี
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 และ ISO 14001 
ซึ่งเปนการยืนยันถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ  
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 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
- บริษัทฯ ใชความเปนผูผลิตถานหินระดับมาตรฐานในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ดําเนินการผลิตถานหินจาก 

4 แหลงไดหลากหลายคุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเชื่อม่ัน และสามารถตกลงราคา
ถานหินนําเขากับลูกคาไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

-  บริษัทฯ ไดพัฒนาทีมงานเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ โดยใหผูมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญการเผาไหมถาน
หิน เพื่อใหขอแนะนํากับลูกคาในการใชพลังงานได เพื่อลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 

- คลังสินคา (Coal Distribution Center) 
บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บกอนที่จะกระจายไปยังลูกคารายยอย มุง
เนนเรื่องของการสงมอบที่ตรงเวลา มีคุณภาพถานหินที่ตรงตามขอกําหนดของลูกคา  ทําใหลูกคาไมตอง
เก็บสตอกถานหินไวมาก เพื่อชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา 

นโยบายดานราคา 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 
ราคาจําหนายถานหินในประเทศสําหรับลูกคาหลักสวนใหญในกลุมผูผลิตซิเมนต มีการผูกพันตามสัญญา
ระยะยาวจนสิ้นสุดปริมาณสํารอง เพื่อใหบริษัทฯ และลูกคาสามารถประเมินตนทุนคาใชจายไดอยางถูกตอง 
ในสวนของลูกคารายยอย ราคาจะมีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลก ทั้งนี้ 
การกําหนดราคากระทําในลักษณะปตอป 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศเปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยในป พ.ศ. 2548 ราคาถาน
หินในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูงตอเนื่องจากป พ.ศ. 2547 ในขณะที่คาระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลง
ผันผวน การเสนอราคาจึงสามารถทําไดในชวงสั้นเพื่อใหลูกคาตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับความไววางใจใน
การสงมอบ เนื่องจากบริษัทฯ มีแหลงผลิตถานหินเองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ลักษณะของลูกคา 
ลักษณะของลูกคาโดยรวมอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปน  
1) อุตสาหกรรมปูนซิเมนต ซึ่งใชถานหินในกระบวนการการเผาปูนซิเมนต 
2) อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในหมอไอน้ํา 
3) อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในการอบ ตม ในกระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรม

กระดาษ เยื่อกระดาษ เคมี เปนตน 
คูแขงขันที่สําคัญ 
 ถานหินในประเทศ ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด 
ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซิเมนตไทย) 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ ไดแก Eastern Energy Co. Ltd., Marubeni Corp, Ltd. Unique Mining 
Services Co., Ltd. Saraburi Coal Co., Ltd. บริษัทแหลมทองลิกไนต จํากัด บริษัทลานนารีซอรสเซส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด 
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 
(1) สถานที่ตั้งของแตละเหมือง 

เหมืองถานหิน 
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 
 

 
(2) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต  

 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
พ.ศ. 2548 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
พ.ศ. 2547 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
พ.ศ. 2546 

กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  18,000 16,000 16,000 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - - 
แรแคลเซียมคารบอเนต - 250 250 

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  17,415 15,121 13,276 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - - 
แรแคลเซียมคารบอเนต - 106 125 

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)    
ถานหิน  96.75 94.51 82.98 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - - 
แรแคลเซียมคารบอเนต - 42.40 50.00 

อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)    
ถานหิน  15.17 13.90 7.70 
แรดินขาวและดินบอลเคลย  - - - 
แรแคลเซียมคารบอเนต - (15.20) 47.06 

หมายเหตุ: - ถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี (Jorong, Indominco, Kitadin) และในประเทศไทย (LP-2, 
CMMC) (บริษัทฯ เร่ิมผลิตถานหินจากเหมือง Trubaindo กลางป พ.ศ. 2548 โดยมกีําลังการผลิต 5 ลานตัน 
ตอป) 

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

หินที่บริษัทฯ มีแหลงผลิตถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 ในการจัดหาแหลงถานหินเพิ่มเติม บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาเหมืองถานหินที่อยูในความครอบครองของ

บริษัทฯ และมีการสํารวจแหลงถานหินที่มีคุณภาพดีในประเทศอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา 
(4) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินคาที่ผลิต 
 โดยปกติลูกคาเปนผูกําหนดคุณสมบัติของถานหิน เชน คาความรอน คากํามะถัน และคาความชื้น เปนตน โดยบริษัทฯ 

ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของถานหินกอนสงมอบแกลูกคา รวมทั้งในการสงมอบสินคาแตละครั้งตองมีผูเชี่ยวชาญ
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ภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับใบรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  

(5) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
5.1 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการทําเหมืองแร โดยทั่วไปกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญดังนี้ 

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศน บริษัทฯ ดําเนินการลดผลกระทบในสวนนี้โดยควบคุมความลาดชันของกอง
ดินตามที่ไดออกแบบไวตามหลักวิชาการ รวมถึงการถมกลับบอเหมือง และปรับปรุงสภาพภูมิประเทศโดย
เลียนแบบธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ถมกลับบอเหมืองและปรับปรุงเปนรูปเนินดิน รวมถึงการรักษาความลาด
ชันของผนังบอเหมืองในสวนที่ไมสามารถกลบได เพื่อลดการชะลางพังทลาย พรอมกันกับฟนฟูสภาพเหมือง
ตามแผนแมบท เชน การปลูกตนไม จัด Landscape ควบคูไปกับการทําเหมือง เนนการเลียนแบบธรรมชาติ 
คือ มีความหลากหลายในสายพันธุ และกระจัดกระจายอยางทั่วถึงในบริเวณที่ดําเนินการ 

o การปองกันการเกิดน้ําเปนกรด (Acid Mine Drainage) บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัท Golder Associates จาก 
Australia ศึกษาที่เหมือง Trubaindo เพื่อกําหนดเปนวิธีการปฏิบัติอยางยั่งยืนตอไป ซึ่งวิธีการปฏิบัติดังกลาว
แบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน คือ ในสวนของการปองกัน ไดดําเนินการเก็บขอมูลจากหลุมเจาะเพื่อ
ประเมินศักยภาพการเกิดกรดในชั้นดินตางๆ กอนดําเนินการเปดเหมือง เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนทํา
เหมืองเพื่อไมใหเกดิปญหาดินเปนกรด และสงผลไปสูคุณภาพน้ํา ในสวนของการแกไข บริษัทฯ ไดดําเนิน
การโดยมีการปรับสภาพความเปนกรด-ดางของน้ําใหเปนกลางในกรณีที่น้ํามีสภาพเปนกรด เชน สรางคลอง
ดาดดวยหินปูน สรางบอดักตะกอนขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรางพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland)  เปนตน อีกทั้งมีการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําใตดิน รวมถึงปริมาณโลหะหนักทุกสามเดือน 

o จัดสรางระบบดักน้ํามันและไขมันที่อาจไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งน้ํามันและไขมันนี้เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
การบํารุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทฯ และผูรับเหมา รวมไปถึงกิจกรรมการประกอบอาหารของผูที่เขามา
ทํางานในพื้นที่ เปนตน ปจจุบันกําหนดเปนวิธีปฏิบัติแลวทุกพื้นที่ดําเนินการ 

o คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุนละออง ซึ่งเกิดจากการเปดหนาดิน การขุดแร และการขนสง 
เปนตน บริษัทฯ ไดมีการลดผลกระทบโดยการฉีดพรมน้ําเปนประจําบริเวณถนนภายในเหมือง และโรงบดยอย
ถานหิน สรางถนนลาดยางบริเวณทางขนสง ใชผาใบคลุมรถบรรทุกทุกคัน ใชระบบสายพานในการลําเลียง 
เปนตน รวมถึงการลดผลกระทบการลุกไหมของถานหิน (Spontaneous Combustion) ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเฝา
ระวังผลกระทบทางดานคุณภาพอากาศเปนประจําในบริเวณโครงการและชุมชนใกลเคียง  

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

o กําหนดวิธีการจัดเก็บ รวบรวมขยะ และของเสีย ซึ่งครอบคลุมขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต เชน น้ํามันเครื่องที่ใช
แลว ยางรถยนต เปนตน โดยบริษัทฯ ไดจัดหา รวมทั้งประชาสัมพันธในการรวบรวมจัดเก็บขยะใหกับลูกคา ผู
รับเหมา และพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ทําใหปริมาณขยะที่
จําเปนตองกําจัดลดลง และสงผลไปถึงวินัยในการใชทรัพยากรของพนักงานบริษัทฯ ผูรับเหมา และบางสวน
ครอบคลุมถึงประชาชนในทองถิ่น 
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o ผลกระทบทางชีวภาพที่สําคัญไดแก ปาไมและระบบนิเวศน บริษัทฯ ไดมีแนวทางในการลดผลกระทบโดยการ
แผวถางปาเฉพาะในสวนที่จําเปน และในพื้นที่ที่มิไดมีกิจกรรมการทําเหมืองไดมีการฟนฟูสภาพปาทันที ใหมี
สภาพใกลเคียงกับธรรมชาติมากที่สุดควบคูไปกับการทําเหมือง และไดทยอยคืนพื้นที่ดังกลาวใหแกทางราช
การ ในการนี้บริษัทฯ ไดเริ่มนําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ Geographic Information System (GIS) และ 
ภาพถายจากดาวเทียม (Remote Sensing หรือ RS) มาใชในการติดตามผล 

o ผลกระทบดานเศรษฐกิจ-สังคม บริษัทฯ ไดลดผลกระทบดังกลาวโดยดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนใหแกชุมชน
รอบพื้นที่โครงการ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีการสํารวจทัศนคติของชุมชนเปนประจํา รวมถึงมีกล
ไกการรับขอรองเรียนและแกไขอยางเปนระบบ 
ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ไดมีการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 มาใชในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมภายในเหมือง เพื่อเปนการควบคุมใหมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีไดตามมาตรฐานสากล ซึ่งปที่
ผานมา ทางบริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบเพิ่มเติมคือที่เหมือง Indominco ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
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 และสําหรับเหมือง Indominco เหมือง Kitadin และ
เหมือง Trubaindo  ไดจัดตั้งในป พ.ศ. 2548 อยางไรก็ดี เนื่องจากทั้ง 4 เหมืองดังกลาวขางตนเพิ่งเริ่มดําเนิน
การจัดตั้งกองทุน ดังนั้นการรายงานผลจะเริ่มจากป 2549 เปนตนไป 
กองทุนฟนฟูฯ สภาพเหมืองในประเทศไทย โดยปจจุบันมีเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 237.11 ลานบาท ใชไปแลว
ประมาณ 194.52 ลานบาท คงเหลือประมาณ 42.59 ลานบาท โดยเปนกองทุนของเหมืองลําปาง (LP-2) 
เหมืองลําพูน (BP-1&2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) ไดมีการใชเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา ดังตอไปนี้ 
 

     ชวงเวลา เหมืองลําปาง เหมืองลําพูน เหมืองเชียงมวน จํานวนเงินรวม (บาท) 
ป พ.ศ. 2546 
ป พ.ศ. 2547 
ป พ.ศ. 2548 

16,312,143 
17,888,671 

6,978,494 

 4,679,012 
12,282,000 

6,560,221 

2,691,935 
2,257,185 
2,029,724 

23,683,090 
32,427,856 
15,568,439 

รวม 41,179,308 23,521,233 6,978,844 71,679,385 
 

บริษัทฯ ไดมีการทบทวนความเหมาะสมในการใชเงินจากกองทุนฟนฟูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการบริหารเงิน
ในกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนเพียงพอตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และการฟน
ฟูสภาพพื้นที่ภายหลังจากปดโครงการ อยางไรก็ตาม ปจจุบันเหมืองลําพูนไดหยุดการผลิตแลว ขณะเดียวกัน 
กองทุนฟนฟูสภาพเหมืองไดหมดสิ้นลงต้ังแตป พ.ศ. 2547 ซึ่งคาใชจายในป พ.ศ.2548 เปนคาใชจายที่
บริษัทฯ ใชจากงบประมาณปกติ  
บริษัทฯ ไดฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองในประเทศไทยไปแลวบริเวณเหมืองลําพูน เหมืองลําปาง และเหมือง
เชียงมวน โดยการปลูกปา  5,281 ไร  

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

และฝุนละออง บริษัทฯ ไดมีแผนในการลดผลกระทบดังกลาว โดยการเลือกใชถานหินคุณภาพดีจากตาง
ประเทศ ทําใหการผลิตไฟฟามีปริมาณการปลอยกาซ SOx นอยลง ติดตั้งระบบดักฝุนละอองที่เกิดจาก
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การเผาไหม เชน Electrostatic Precipitator (EP) ติดตั้งระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas 
Desulphurization:FGD)  ติดตั้งระบบการลดปริมาณกาซออกไซดของไนโตรเจน (Dry Low 
NOxCombustion System) และติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง (Continuous 
Emission Measurement System) บริเวณปลองของโรงไฟฟา พรอมกับติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ
โดยรอบในรัศมีหลายกิโลเมตร เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานอากาศโดยทั่วไป  

o คุณภาพน้ํา   เนื่องจากโรงไฟฟาตองมีการใชน้ําในการหลอเย็น ทําใหน้ําที่ใชมีอุณหภูมิสูงขึ้น บริษัทฯ ได
ดําเนินการลดผลกระทบโดยการสรางโครงสรางทางดานวิศวกรรมเพื่อระบายความรอน เพื่อลดอุณหภูมิ
ของน้ํากอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ รวมถึงการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากการใชน้ําเพื่อ
การอุปโภคของพนักงานในโรงไฟฟา และมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ 

o ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก ขี้เถาที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน บริษัทฯ ดําเนินการลดผล
กระทบโดยไดจัดหาที่กลบฝงหรือนําไปเผาอยางถูกตองตามหลักวิชาการและถูกควบคุมดูแลโดยกรมโรง
งานอุตสาหกรรม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอกจากนี้ยังได
ทําการศึกษาการนําขี้เถาที่ไดจากถานหินคุณภาพดีมาใชประโยชนในดานอื่นๆ เชน การผสมในปูน
ซีเมนตหรืออิฐ การทําวัสดุรองพื้น ในสวนของน้ํามันหลอล่ืน บริษัทฯ ไดติดตอกับหนวยงานที่ไดรับความ
เชื่อถือในการนําเอาของเสียเหลานี้ไปกําจัด เพื่อนําเอาน้ํามันหลอล่ืนที่ใชแลวเหลานี้ไปแปรรูปเพื่อใช
ประโยชนอยางอื่น ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เชน นําไปใชเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม เชน 
โรงงานผลิตปูนซีเมนต เปนตน 

o การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดริเริ่มการประชุมรวมระหวางประชาชน และหนวย
ราชการในทองถิ่นกับบริษัทฯ ในการนําเสนอและชี้แจงผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปน
ประจําทุกเดือน โดยเฉพาะที่โรงไฟฟา BLCP ซึ่งปจจุบันอยูในระหวางการกอสรางโครงการ 

o ปจจุบัน โรงไฟฟา BLCP ไดมีนโยบายในการจัดทําขอมูลเริ่มตนกอนการเดินเครื่องผลิตไฟฟา (Baseline 
Data) เพื่อเปนขอมูลอางอิง และเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยทําการเก็บขอมูล 
ทั้งคุณภาพน้ํา อากาศ และดิน รวมไปถึงพืชพรรณ และสัตวน้ําในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

5.3 ประวัติการทําผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและการแกไข 
ไมมีประวัติการทําผิดหรือขอบกพรองในระหวางดําเนินการกอสรางและการผลิต 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 
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4.   การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมี
การพัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากแหลงที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประ
สิทธิภาพของถานหิน ทําใหบริษัทฯ มีถานหินที่มีคุณภาพหลากหลายทั้งในเรื่องของคุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได 

บริษัทฯ มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพื่อศึกษาและหาโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาที่เอื้ออํานวย
ตอธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เมื่อส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ไดตั้งงบประมาณไวจํานวน 159 
ลานบาท เพื่อพัฒนาหาโครงการใหมๆ 

บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปที่ผานมา แตมีคาใชจายในการสํารวจถานหิน  เนื่องจากคาใชจายดัง
กลาวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการดําเนินงานของกิจการเหมืองแร บริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนาดัง
กลาวขึ้นมาโดยเฉพาะ แตอยูในความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติการดานการทําเหมือง ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑควบ
คูไปกับการทําเหมืองของบริษัทฯ 
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5.   ทรพัยสนิที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
5.1 ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

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 

o รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
รายการ บริษัท ประเภทถือสิทธ ิ วัตถุประสงค มูลคาตามบัญชี (บาท) 

1.  อาคารสํานักงานและบานพัก อ.ลี้ 
จ.ลําพูน 

BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและ 
บานพักพนักงาน 

1,794,283.15 

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

BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานเหมือง 65,498,387.10 

3.  อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง BP ปลอดภาระผูกพัน บานพักพนักงาน 23,477,363.49 
4.  อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.ตาก SLMM ปลอดภาระผูกพัน โรงงานแปรรูปหินออน 221,325.05 
5.  โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23  
     จ.ชลบุรี 

PS ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

5,069,636.98 

6.  อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ PS ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

3,832,262.51 

7.  อาคารสํานักงานและบานพัก  
     เหมอืง Jorong, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 40,575,991.95 

8.  ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia Jorong ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 97,755,377.35 
9. อาคารสํานักงานและบานพัก  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Indominco ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 184,606,352.02 

10. ทาเรือ, เหมือง Indominco, Indonesia Indominco ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 1,141,826,899.08 
11. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Kitadin, Indonesia 

Kitadin ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 26,215,966,78 

12. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Trubaindo, Indonesia 

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูกับ
ธนาคารผูใหกู 

สํานักงานและบานพัก 79,115,450.73 

13. ทาเรือ, เหมือง Trubaindo Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูกับ
ธนาคารผูใหกู 

ทาเรือขนสงถานหิน 194,575,824.79 

  รวม  1,864,565,120.98 
5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 

รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1 
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  
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5.3 นโยบายการลงทุน 
บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมืองถาน
หินและในธุรกิจไฟฟา  รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเปนประโยชนตอการทําธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย เชน
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตอยูแลว ไดแก เหมือง Jorong  เหมือง Indominco  เหมือง Kitadin และเหมือง 
Trubaindo เหมืองลําปาง และเหมืองเชียงมวน มีกําลังการผลิตรวมกัน 21 ลานตันตอป  บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนา
ธุรกิจในดานการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวยมาตรฐานที่
ทัดเทียมผูผลิตถานหินและบริษัทผูผลิตไฟฟาในระดับสากล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถานหิน มูล
คารวม 40 ลานบาท ธุรกิจไฟฟา มูลคารวม 2,000 ลานบาท และอื่นๆ มูลคารวม 1,727 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 9 ของสินทรัพยรวม (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 
(ข) มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม)  
ในสวนของการบริหารบริษัทยอย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปน
ตัวแทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยนั้นๆ และใชนโยบายการ
บริหารงานเชนเดียวกับของบริษัทฯ เปนแบบ Matrix Organization และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯ ไดควบคุมดูแลโดย
การสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูเปนกรรมการจะตองผลักดันใหบริษัทรวมนั้นๆ 
ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จในเรื่องสําคัญๆ เชน ใหไดผลตามเปาหมาย ใหมีการบริหารงานที่โปรงใส และมีการรายงานผล
ประกอบการทุกเดือน ใหสามารถจายเงินปนผลไดตามเปาหมาย และไมลงทุนเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติ 
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6.   โครงการในอนาคต 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมุงเนนการขยายการตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการลงทุนใน
โครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดและพิจารณาการ
ลงทุนในโครงการเหมือนถานหินและโรงไฟฟาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดนเฉพาะโรงไฟฟาที่เกื้อกูลกับธรุกิจหลัก
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมายหลักขององคกร  พรอมแสวงหาโอกาสการลงทุนอยางตอเนื่องใน
ภูมิภาคเอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน และบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาในการลดตนทุนในการผลิตถานหิน
จากเหมืองของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนต่ําที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

 
7.   ขอพิพาททางกฎหมาย 

7.1 เมื่อป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอมดอก
เบี้ยจํานวน 240 ลานบาท   แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับแผนฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ 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 โดย
บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลวรวม 7 งวด เปนเงินจํานวน 72.13 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2545 ลูกหนี้ไดขอแกไขแผนฯ โดยขอ
ชะลอการชําระหนี้ในป พ.ศ. 2546 และจะนําหนี้ในป พ.ศ. 2546 ไปชําระหนี้รวมในปสุดทายแทน ซึ่งศาลลมละลายกลางได
เห็นชอบแลว 

7.2 เมื่อป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกชําระหนี้คาเชาโรง
งานคางชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหนี้คาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แตลูกหนี้
รายนี้ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท ซึ่งทั้งสาม
คดีดังกลาวนั้น ศาลไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้แกบริษัทยอยของบริษัทฯ 
ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองกลับนั้น ศาลไดมีคําพิพากษายกฟอง ทั้งสามคดีดังกลาวไดมีการอุทธรณ
และอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ  

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. 2548 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  โดยมีหุนสามัญที่จดทะเบียนแตยังมิไดออกจําหนายจํานวน 82,302,624 
หุน ซึ่งเปนผลมาจาก (1) การสํารองการใชสิทธิแปลงสภาพของตราสารอนุพันธุเปนหุนสามัญจํานวน 67,302,624 หุน 
(ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองออกหุนสามัญดังกลาวเนื่องจากตราสารอนุพันธุไดครบกําหนดอายุการใช
สิทธิไปหมดแลว) และ (2) การสํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัดจํานวน 15,000,000 หุน โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้ 

 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 
 
 

(ข) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (NVDR: Non-Voting Depository Receipt) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดออก NVDR ใหแกผูลงทุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 16,840,258 หุน คิดเปนรอยละ 
6.20 ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลาว ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ ที่นําไปอาง
อิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของบริษัทฯ แต
ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระ
ของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มิใชออกเสียงตามคําส่ังของผูถือ 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 

ผูออกหุนกู 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 

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  

 
จํานวนหุนกู 2,500,000 หนวย 500,000 หนวย 3,000,000 หนวย 2,000,000 หนวย 1,500,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2548 

404  
ลานบาท  

450 
ลานบาท 

3,000  
ลานบาท 

2,000  
ลานบาท 

1,500  
ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ยตอป 5.80% MLR-0.375% 2.95% 3.65% 4.80% 
อายุหุนกู 5 ป 7 ป 5 ป 7 ป 6 ป 11 เดือน 
วันที่ออกหุนกู 4 เมษายน 2544 4 เมษายน 2544 3 กุมภาพันธ 2546 15 กันยายน 2546 16 กุมภาพันธ 2547 
วันครบกําหนดไถถอน 4 เมษายน 2549 4 เมษายน 2551 3 กุมภาพันธ 2551 15 กันยายน 2553 13 มกราคม 2554 
สิทธิในการไถถอนกอนครบ
กําหนดของผูถือหุนและผูออก
หุนกู 

-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 ตนเงิน

สวนที่เหลือ 
จะชําระคืนในวันครบ
กําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืน 
ตนเงินเปน 4 งวด 
งวดละเทาๆ กันใน
วันกําหนดชําระ

ดอกเบี้ยงวดที่ 7-10 
โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 3 
สิงหาคม 2549 ถึง
วันที่ 3 กุมภาพันธ 

2551 

ทยอยชําระคืนตน
เงินเปน 5 งวด งวด
ละเทาๆ กันในวัน
กําหนดชําระดอก
เบ้ียงวดที่ 10-14 
โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 
15 กันยายน 2551 

ถึงวันที่ 15 
กันยายน 2553 

ผูออกหุนกูจะชําระคืน
เงินตนทั้งหมด 
ในวันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

มูลคาการไถถอนตามอายุตอ
หนวย 

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

หลักประกัน -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
การจัดอันดับ 
เครดิตตราสารหนี้ 

A+ A+ A+ A+ A+ 

หมายเหตุ :  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดทบทวนการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ขางตนเพิ่มขึ้นเปน “A+” จากเดิม “A” 
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(ค) หุนกู (ตอ) 
รายละเอียดหุนกู หุนกูบานปู 

รุนที่ 2/2547 
หุนกูบานปู 

ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 
หุนกูบานปู 

ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 
หุนกูบานปู 

ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 3 
ผูออกหุนกู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู บมจ. บานปู 
มูลคารวมของ 
หุนกู 

500  
ลานบาท 

1,500 
ลานบาท 

1,000 
ลานบาท 

2,500  
ลานบาท 

ประเภทของหุนกู ระบุช่ือผูถือ 
 ไมดอยสิทธิ   

ไมมีหลักประกัน  
และไมมีผูแทน 
ผูถือหุนกู 

 

ระบุช่ือผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

ระบุช่ือผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู  

ระบุช่ือผูถือ  
ไมดอยสิทธิ  

ไมมีหลักประกัน  
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู  

จํานวนหุนกู 500,000 หนวย 1,500,000 หนวย 1,000,000 หนวย 2,500,000 หนวย 
มูลคาที่ตราไวตอหนวย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2548 

500  
ลานบาท 

1,500 
ลานบาท  

1,000 
ลานบาท 

2,500 
ลานบาท 

อัตราดอกเบี้ยตอป 4.00% 7.27% 6 M THB FIX + 
0.90% 

8.00% 

อายุหุนกู 5 ป 1 เดือน 5 ป 5 ป 10 ป 
วันที่ออกหุนกู 16 กุมภาพันธ 2547 16 พ.ย. 2548 16 พ.ย. 2548 16 พ.ย. 2548 
วันครบกําหนดไถถอน 16 มีนาคม 2552 16 พ.ย. 2553 16 พ.ย. 2553 16 พ.ย. 2558 
สิทธิในการไถถอนกอนครบกําหนด
ของผูถือหุนและผูออกหุนกู 

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

การชําระตนเงิน 
กอนครบกําหนดไถถอน 

ผูออกหุนกูจะชําระคืน
เงินตนทั้งหมดในวนั
ครบกําหนดไถถอนหุน

กู 

ผูออกหุนกูจะชําระคืน
เงินตนทั้งหมด 
ในวันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

 
 

ผูออกหุนกูจะชําระคืน
เงินตนทั้งหมด 
ในวันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

ผูออกหุนกูจะชําระคืน
เงินตนทั้งหมด 
ในวันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

มูลคาการไถถอนตามอายุตอหนวย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 
หลักประกัน -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
การจัดอันดับ 
เครดิตตราสารหนี้ 

A+ A+ A+ A+ 

หมายเหตุ :  บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดทบทวนการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ขางตนเพิ่มขึ้นเปน “A+” จากเดิม “A” 
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เงินกูยืมระยะยาว 
 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 
 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศ ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  
(ลานบาท) สัญญา

เงินกู 
ลําดับที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2548 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 

อัตราดอกเบี้ย 
รอยละตอป 

กําหนดและเงื่อนไข 
การชําระคืนเงินตน ระยะเวลาการชําระคืน 

1 200 300 4.25 - 5.95 ชําระคืนทุก 12 เดือน 
ภายในเวลา 5 งวดๆ ละ 100 ลานบาท 

25 มกราคม พ.ศ. 2546- 
25 มกราคม พ.ศ. 2550 

2 - 50 5.15 ชําระคืนทุก 6 เดือน  
ภายในเวลา 5 งวดๆ ละ 50 ลานบาท 

6 ธันวาคม พ.ศ. 2545-  
6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

3 200 
 

400 4.50 - 6.00 ชําระคืนทุก 6 เดือน ภายในเวลา 9 งวด 30 ธันวาคม พ.ศ. 2545- 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

4 - 80 3.70 - 5.00 ชําระคืนทุก 6 เดือน  
ภายในเวลา 8 งวดๆ ละ 40 ลานบาท 

25 มกราคม พ.ศ. 2545- 
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

5 - 80 3.70 - 5.00 ชําระคืนทุก 6 เดือน   
ภายในเวลา 8 งวดๆ ละ 40 ลานบาท 

25 มกราคม พ.ศ. 2545- 
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

รวม 400 910    
 
 
เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ เปนเงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศ 
จํานวน 49.425 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทากับ 2,034 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547: จํานวน 34.5 ลาน
เหรียญสหรัฐหรือเทียบเทากับ 1,420 ลานบาท) จากธนาคารในประเทศไทยสามแหง มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 
4 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547: LIBOR บวกรอยละ 4 ตอป) จายชําระเปนรายไตรมาส มีกําหนดชําระคืนเงินตนทุก 
6 เดือน จํานวน 7 งวด เริ่มวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินกูยืมดังกลาวมีสินทรัพยของบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันตามสัญญาเงินกูโครงการ (Project finance) 
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8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1.    ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ * 51,571,402 18.98 
2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  16,859,958 6.20 
3.    CHASE NOMINEES LIMITED 1 5,736,500   2.11 
4.    MELLON NOMINEES (UK) LIMITED 5,032,100   1.85 
5.    PICTET & CIE  4,110,850   1.51 
6.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 3,660,446   1.35 
7.    GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION  3,604,800   1.33 
8.    THE BANK OF NEW YORK NOMINEES LTD A/C OF NEW YORK    3,320,300   1.22 
9.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3,012,696 1.11 
10.   FORTIS GLOBAL CUSTODY SERVICES N.V 2,927,000   1.08  

 หมายเหตุ: * ตระกูลวองกุศลกจิ และบริษัทที่เกีย่วของ ประกอบดวย จํานวนหุน รอยละ 
1) ตระกูลวองกุศลกจิ 25,810,744 9.50 
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 เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากดั 2,105,965 0.77 

 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
5) บริษัท ยูฟนเวส จาํกัด 1,951,535 0.72 

 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 42.36 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 น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 480,000 0.18 

 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
10) บริษัท ซิต้ีโฮลด้ิง จํากัด 228,800 0.08 

 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 100.00 ของทุนชาํระแลว 
  

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาต ิ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 33.29  ของทุน
ชําระแลว 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปน
การจายจากกําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนิน
งาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะ
กรรมการจะพจิารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และเสนอผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

การจายเงินปนผลที่ผานมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนดังนี้ 
ป พ.ศ. เงินปนผลระหวางกาล 

(บาทตอหุน) 
เงินปนผลประจําป 

(บาทตอหุน) 
เงินปนผลพิเศษ 

(บาทตอหุน) 
รวม 

(บาทตอหุน) 
2545 1.50 1.10 - 2.60 
2546 1.50 2.50 - 4.00 
2547 2.25 3.25 - 5.50 
2548  3.50 4.00* 5.00 12.50 

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือ่วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ในอัตราหุนละ 4.00 บาท โดยกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 11 เมษายน  พ.ศ. 2549 

 
   

9.   การจัดการ 
9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบริหาร สวน
ของคณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย 
1. นายเกริกไกร จีระแพทย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2.  นายสุนทร วองกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัท 
3.  นายรัตน พานิชพันธ กรรมการอิสระ 
4. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ  
5. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  
6. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 
7. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ 
8. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการ  
9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการ  
10. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ   
11. นายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการ  
12. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการ   

 หมายเหตุ: -  นายเกริกไกร จีระแพทย  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ แทน นายชีระ ภาณุพงศ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที ่
27 เมษายน พ.ศ. 2548  

  - นายรัตน พานิชพันธ  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นายสมดี เจริญกุล ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2548 

  - นายสมเกียรติ เจริญกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ที่ครบวาระเกษียณเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 

  - นางบุญศิริ จารุศิริ ไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  แทน นายประจวบ ตรีนิกร ที่ครบวาระ
เกษียณเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ประกอบดวย นายสุนทร วองกุศลกิจ หรือ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ หรือ นายชนินท วอง
กุศลกิจ หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล โดยสองในหกคนลงนามรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการบริหาร
จัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี
และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะยาว 
ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปน้ีเปนอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ  และ

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

รวมเกินรอยละ 10  
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร 
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา

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

ขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.5 : 1 
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 
11. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการไว ที่เกิน 100 ลานบาท 
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน 
13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน 
14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติ

การ และผูอํานวยการสายธุรกิจ  
15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่

บริหารและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือน
และโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน 

16. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว 
18. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย 
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
20. การแตงตั้งกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ 
21. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม และยกเลิกบริษัท 
22. การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 21 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป รวมทั้งการ
ประเมินความเปนอิสระของกรรมการ โดยมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
1. นายมนัส  ลีวีระพันธุ ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 
3. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการ 

 หมายเหตุ: นายสมเกียรติ เจริญกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวัน
ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายการดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ 
และจัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 
ดังนี้ 
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกตองและเพียงพอ 
2.  สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิผล 
3.  สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลัก

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

ผลประโยชนใหมีความถกูตอง  ครบถวนและโปรงใส 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝาย

บริหาร  และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทําธุรกรรม Coal Swap (การขายถานหินลวง
หนาโดยใชอนุพันธทางการเงิน) ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

8. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง แผนงาน และผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลังของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

9.  ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหสอดคลองกับ
ภาวะการณ 

10.  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
11.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจางที่ปรึกษา หรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯ เปนผูรับ
ผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

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

หมายเหตุ: นายสมเกียรติ เจริญกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทน นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของ
การมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร
และเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับ
สูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุน แลวแตกรณี 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรม

ทางธุรกิจ ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเนื่อง 
2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการและพนักงาน 

ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทกําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบงานรับขอรอง
เรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลหรือจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัท  พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) 

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหารเมื่อ
ครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้ง
รวมในการประเมินผล และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใหสอด
คลองกับภาวะการณ 

7. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
8. ปฏบิัติหนาที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้ง
ในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญใหฝายจัดการหรือหัว
หนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

(4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 
1. นายรัตน พานิชพันธ ประธานกรรมการ 
2. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ 
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 

หมายเหตุ: -  นายรัตน พานิชพันธ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน แทน นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ที่
ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 

 -  นายสมดี เจริญกุล ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ ตอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้ 
1. เสนอแนวทางจายคาตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะ

กรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แตงตั้ง 
2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของ

ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
กําหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําป 

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

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใดของ
พนักงานบริษัทฯ 

5. ทบทวนและเสนอขอเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ให
สอดคลองกับภาวะการณ 

6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือ หัวหนา
งานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 

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

หมายเหตุ:  -  นายประจวบ ตรีนิกร ครบวาระเกษียณในวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

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

พนักงานระดับ 20-21 
3. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาขายสินคาอายุมากกวา 3 ปขึ้นไป 
4. พิจารณาและตัดสินใจขายอสังหาริมทรัพยไดในทุกกรณีและไมจํากัดวงเงิน  
5. พิจารณาและตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแตกรณี 

และใหเปนไปตามกฎหมาย  
6. พิจารณาและตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอื่นๆ การรวมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม การลงทุนในหุนสามัญ และการขายเงิน

ลงทุน รวมทั้งการเขาทําสัญญาใดๆ ในวงเงินไมเกิน 300 ลานบาทตอรายการหรือตอโครงการแลวแตกรณี  
7. พิจารณาและอนุมัติการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน และการซื้อหรือขายเงินตราระหวาง

ประเทศลวงหนา 
8. พิจารณาและอนุมัติการขายสินทรัพยไมจํากัดวงเงิน ดงัตอไปนี้ การขายสินคาคงเหลือ การขายเครื่องอะไหล และ

การขายเครื่องจักรและอุปกรณ 
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร และผลการปฏิบัติงานของผู
บริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงาน
ประจําป เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 
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 กรรมการอิสระมีจํานวนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
1. นายเกริกไกร จีระแพทย กรรมการอิสระ 
2. นายมนัส ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ  
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  
4. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 
5. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ 
6. นายรัตน พานิชพันธ กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ -  นายเกริกไกร จีระแพทย  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการอิสระ แทน นายชีระ ภาณุพงศ ที่ครบวาระ
เกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 

 - นายรัตน พานิชพันธ  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นายสมดี เจริญกุล ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2548 

- นายสมเกียรติ เจริญกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ที่ครบวาระเกษียณเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 

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

นี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรับการแตงตั้ง ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางรอบคอบ
แลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่
เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  
6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการของ

บริษัท ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งประกอบดวยกรรมการ 4 คน เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่
ครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่วางลงดวยเหตุอื่น ซึ่งขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวย  

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการบริษัท   

2. ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑในการสรรหาเพื่อ
ใหตรงกับสถานการณและความตองการของบริษัทฯ และใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย เมื่อผานการพิจารณาสรรหาแลวคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติและแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัทตามเสนอ 

สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จัดใหมีการติดตามแผน
สืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มี
ความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต 
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9.4 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  

1.1 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 26,259,130.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 

เบี้ยประชุม (บาท)   
ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

 

คณะ
กรรมการ
บริษัท 

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ
กรรมการ

บรรษัทภิบาล
และสรรหา 

คณะกรรมการ
กําหนดคา
ตอบแทน 

บําเหน็จ 
กรรมการ 
 (บาท) 

คาตอบแทนรวม 
(บาท) 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย 
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

450,000.00 - - - - 450,000.00 

2. นายสุนทร วองกศุลกิจ 
รองประธานกรรมการ/  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

528,000.00 - 160,000.00  1,623,380.00 2,311,380.00 

3. นายมนัส ลีวีระพันธุ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

480,000.00 300,000.00 - - 1,475,800.00 2,255,800.00 

4. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

520,000.00 240,000.00 - - 1,475,800.00 2,235,800.00 

5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

520,000.00 - 160,000.00 - 1,475,800.00 2,155,800.00 

6. นายวิฑูรย วองกศุลกิจ  
กรรมการ/ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

520,000.00 - - 140,000.00 1,475,800.00 2,135,800.00 

7. นายกอปร กฤตยากีรณ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

520,000.00 - 200,000.00 - 1,475,800.00 2,195,800.00 

8. นายสมเกียรติ เจริญกุล 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

360,000.00 150,000.00 120,000.00 - - 630,000.00 

9. นายรัตน พานิชพันธ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

360,000.00 - - 75,000.00 - 435,000.00 

10. นายเมธี เอือ้อภิญญกุล 
กรรมการ 

520,000.00 - - - 1,475,800.00 1,995,800.00 

11. นายชนินท วองกศุลกิจ 
กรรมการ 

480,000.00 - - - 1,475,800.00 1,955,800.00 

12. นายองอาจ เอือ้อภิญญกุล 
กรรมการ 

440,000.00 - - - 1,475,800.00 1,915,800.00 
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หมายเหตุ: -   นายชีระ ภาณุพงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2548 ไดรับคาตอบแทนรวม 2,044,750 บาท  

 - นายสมดี เจริญกุล ดํารงตําแหนงกรรมการ/กรรมการกําหนดคาตอบแทน ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 
ไดรับคาตอบแทนรวม 1,715,800 บาท 

 - นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน ที่ครบ
วาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดรับคาตอบแทนรวม 1,825,800 บาท 

 

1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส  
หนวย : บาท จํานวนราย ป พ.ศ. 2548 จํานวนราย ป พ.ศ. 2547 

เงินเดือนรวม 5 33,026,458.00 5 31,050,240.00 
โบนัสรวม 5 15,952,037.00 5 9,190,095.00 

รวม   48,978,495.00  40,240,335.00 
หมายเหตุ: ประกอบดวยผูบริหาร 5 คน ไดแก คุณชนินท วองกุศลกิจ   คุณระวิ คอศิริ  คุณประจวบ ตรีนิกร คุณชาญชัย ชีวะเกตุ และ

คุณสมฤดี ชัยมงคล  
 
 

(2) คาตอบแทนอื่น 
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ในรอบป พ.ศ. 2548  บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 
(หนวย: บาท) จํานวนราย ป พ.ศ. 2548 จํานวนราย ป พ.ศ. 2547  

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4 1,382,314.00 5 1,228,772.30 
หมายเหตุ: ประกอบดวยผูบริหาร 4 คน ไดแก คุณชนินท วองกุศลกิจ   คุณระวิ คอศิริ  คุณประจวบ ตรีนิกร และคุณสมฤดี ชัยมงคล 
 

2.2 การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) ของตนเอง และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการ
ประชุมครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทฯ ทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทฯ และหลังจากนั้น หาก
กรรมการบริษัทฯ ทานใด รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยงัไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) กรรมการทานนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป และการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผู
บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปนดังนี้ 
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ชื่อ - นามสกุล หุนสามัญ (หุน) 

 31 ธ.ค. 2548 31 ธ.ค. 2547  เพิ่ม (ลด) 
1. นายเกริกไกร จีระแพทย 11,000 - 11,000 
2. นายสุนทร วองกุศลกิจ 1,973,296 2,453,296 (480,000) 
3.  นายมนัส ลีวีระพันธุ 529,354 -  529,354 
4. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ - - - 
5. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 940,255 880,255 60,000 
6. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 4,350,911 4,350,911 - 
7. นายกอปร กฤตยากีรณ - - - 
8.  นายสมเกียรติ เจริญกุล - - - 
9. นายรัตน พานิชพันธ - - - 
10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 660,699 540,499 120,200 
11. นายชนินท วองกุศลกิจ 2,000,371 1,980,371 20,000 
12. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 930,000 959,996 (29,996) 
13. นายระวิ คอศิริ 414,669 414,669 - 
14. นายประจวบ ตรีนิกร 181,399 180,599 800 
15. นายชาญชัย ชีวะเกตุ 70,000 70,000 - 
16. นางสมฤดี ชัยมงคล 212,628 212,628 - 

  
 หมายเหตุ: -  ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
  -  นายประจวบ ตรีนิกร ครบวาระเกษียณในวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ กําหนดใหเปนจริยธรรมธุรกิจ ในการเปดเผยสารสนเทศที่ถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอ ใหกับผูถือ
หุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอ
กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแล
ทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด   
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ที่จะตองเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ 
หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่
เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอัน
อาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษา
ขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัยและตอง
ไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะไดรับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไลออก บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน โดยนําระบบ Information System (IT) มาใชควบ
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คุม เชน ระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ใหกับ
พนักงานในระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

9.6 บุคลากร 
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

  พนักงานประจํา 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

ประเทศไทย - สํานักงานกรุงเทพฯ 216 - 
 - เหมืองลําพูน (BP-1)  6 9 
 - เหมืองลําปาง (LP-2) 156 28 
 - เหมืองเชียงมวน (CMMC) 37 28 
 - เหมืองแมเมาะ (ENS) 7 - 
 - ธุรกิจไฟฟา 12 - 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สํานักงานจาการตา 170 - 
 - เหมือง Jorong 172 170 
 - เหมือง  Indominco 399 - 
 - เหมือง Kitadin-Embalut 1,556 39 
 - เหมือง Kitadin-Tandung Mayang 362 45 
 - เหมือง Trubaindo 292 28 

 -  แหลง Bharinto (โครงการ) 15 35 
 - แหลง Barasentosa (โครงการ) - - 

รวม  3,400 382 
หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานทีรั่บอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา 
 - พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขั้นต่ําตอวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด 

 

(2) คาตอบแทนของพนักงาน  
2.1 ในป พ.ศ. 2548 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และในประเทศไทย ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 841,402,307.66  บาท 
หนวย : บาท ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2547 

เงินเดือน 615,641,899.98 574,143,896.95 
โบนัส 225,760,407.68 321,691,705.16 

รวม 841,402,307.66 895,835,602.11 
 

2.2 คาตอบแทนอื่น 
o เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป พ.ศ. 2548  

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดสะสมเงินเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพรอยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 5  โดยบริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งส้ิน 14,713,795.23 บาท 

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2548 ป พ.ศ. 2547 
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 14,713,795.23 13,572,215.94 
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(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
o ในป พ.ศ. 2548  มีพนักงานลาออก 59 คน และมีการรับพนักงานใหม 63 คน 
o ในป พ.ศ. 2547 มีพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอิน

โดนีเซีย 
o ในป พ.ศ. 2546 มีพนักงานลาออกจํานวน 83 คน และมีการรับพนักงานใหมทดแทนจํานวน 36 คน 
 

(4) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
- ไมมี – 

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

สงพนักงานไปเขารับการศึกษาตอ โดยการสนับสนุนของบริษัท การฝกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนาภายใน
หนวยงาน 

2. จัดใหมี Competency Profile เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานใหมีความเปนมืออาชีพ รองรับความเจริญกาวหนาของบริษัท 

3. จัดใหมี Career Development System และ Succession Planning System เพื่อใหทราบแนวทางในความเจริญ
กาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในองคกร 

4. จัดใหมีระบบ On the Job Training ขึ้น สําหรับบุคลากรระดับบังคับบัญชาทุกคน เพื่อใหเกิดการสอนงาน และการ
ถายทอดความรูในงานที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ 

5. จัดใหมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ และความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

6. จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพรขาวสารทางดานคุณภาพ, ส่ิงแวดลอม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ใหสอด
คลองกับกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน 

7. ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัท ศึกษาและเรียนรูเรื่องตางๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใน
ตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  
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10.   การกํากับดูแลกจิการ 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา สถานการณ และครอบคลุม
แนวปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ้น อันจะเปนการยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยไดปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิ
บาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจเสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากําลังดําเนินการแปลนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
และภาษาอินโดนีเซีย คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในตนป พ.ศ. 2549  ซึ่งจะไดประกาศใชสําหรับหนวยงานและองคกร
ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน  

 โดยนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่มีการปรับปรุงนี้ ยึดถือแนวปฏิบัติจากนโยบายบรรษัทภิบาลและคู
มือจริยธรรมธุรกิจฉบับแรกในป พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมหลักสําคัญที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการพื้นฐานจํานวน 
15 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   อาทิ   คุณสมบัติของกรรมการ โครงสราง และหนาที่ของคณะกรรมการ สิทธิ
และความเทาเทียมกันของผูถือหุน นโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง ความขัดแยงทางผลประโยชน และจริยธรรมธุรกิจ  
นโยบายบรรษัทภิบาลฉบับปรับปรุงไดขยายความใหชัดเจนและเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณขึ้นในประเด็นดังตอไปนี้ “วิสัย
ทัศนและพันธกิจ” “อุดมการณและคานิยม” “หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล” “โครงสรางและองคประกอบของคณะ
กรรมการบริษัท” และ “การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” 
สําหรับ “คูมือจริยธรรมธุรกิจ” ไดเพิ่มสาระสําคัญในดานบรรษัทภิบาล โดยปรับปรุงในสวนของ “หลักการในการดําเนิน
ธุรกิจ” “ความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ” “ความรับผิดชอบตอบริษัทฯ และทรัพยสินของ
บริษัทฯ” “การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย” และ “การรายงานพฤติกรรมที่อาจเขาขายการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ” โดยคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดจดัระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดเสีย 3 กลุม 
คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน 

  ในป พ.ศ. 2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดประกาศผล
การสํารวจ เรื่องบรรษัทภิบาลบาลของบริษัทจดทะเบียนประจําป พ.ศ. 2548 ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเปนบริษัทฯ ที่มี
ผลการประเมินดีเดนใน Quartile ที่ 1 โดยอยูใน 10 ลําดับแรก 

2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยไดระบุไวในนโยบายบรรษัทภิบาลอยาง
ชัดเจน ผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ไดแก สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการได
รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือ
หุนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของ
บริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวน
แบงผลกําไร  
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่
ครบถวน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา สนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม และใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือ
หุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
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เปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมท้ังเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย 
หรือตั้งคําถามใดๆ  ไดอยางเทาเทียมกัน  

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย  ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ 

อาทิ พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวนรวม  โดยใหความมั่นใจวาผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติดวยดี จึงไดปรับปรุงแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงาน ในคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ที่ครอบคลุมหลักปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  ลูกคา  คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดใหเปน
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ  และปฏิบัติตามแนว
ทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด   

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย และผูมีสวน
เกี่ยวของควรรับรู ทั้งในรายงานประจําป และในเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหผู
มีสวนไดเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทํา
ของบริษัทฯ ดวย  บริษัทฯ ไดจัดระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดเสีย 3 กลุม คือ กลุม
ลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัทยังสงเสริมใหมีการเสริมสรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของ โดยในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของ
บริษัทฯ ที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 
โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู  ความสามารถของพนักงาน  โดยใหโอกาส
อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึงผลตอบแทน
ในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว อาทิ ระบบการจายเงินโบนัสที่ผันแปรตามผล
ประกอบการใหกับผูบริหารระดับสูง  

 สําหรับลูกคา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ   จึงมีเจต
จํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดยยึดมั่นใน
การรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยกําหนดใหมีแผนงานและผูรับผิดชอบดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามสัญญา (Compliance Control) ดําเนินการใหมีการสงมอบสินคาตามคุณภาพและราคาที่กําหนด ใหคําปรึกษา
แนะนําในการใชสินคาอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีปญหาไมสามารถจัดสงสินคาได บริษัทฯ ไดรวมกับลูกคาหาวิธีการ
แกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคาใหมากที่สุด 

 สําหรับคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึง
ถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถาน
การณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริง รายงานที่ถูกตอง การ
เจรจาแกปญหาและหาทางออกตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ  โดยกําหนดใหมีแผนงานและผูรับผิดชอบดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามสัญญา (Compliance Control) รวมทั้งจัดใหมีระบบการรายงานการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อการตรวจ
สอบซํ้าอีกครั้งดวย 
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 สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา   ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด 
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา 

 สําหรับชุมชนและสังคมทั่วไป บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู และเปนนโยบายของบริษัทฯ เชนเดียวกันที่จะ
ยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน มุงมั่นที่จะใชความพยายาม
อยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน  นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังไดเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  โดยมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่ดี  

 เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดดําเนินการคืนกําไรสวนหนึ่งใหแกกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยาง
สมํ่าเสมอ  และไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายไดของบริษัทฯ เพื่อใชดําเนินการสนับสนุนนโยบายในดานนี้ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังไดดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อ
ใหดํารงอยูเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีตลอดไป  
ในรอบป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้รวมไป
ถึงโครงการเพื่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปดําเนินธุรกิจดวย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ริเริ่มโครงการใหม ๆ เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับสังคมอีกหลายโครงการ  ไดแก  ดานการศึกษา บริษัทฯ ใหการสนับสนุน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกโรงเรียนในชนบท รวมทั้งยังมีการเพิ่มการฝกอบรมครูและนักเรียนในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะอื่น ๆ  โครงการสําคัญ ๆ อาทิ โครงการ “1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน”  บริษัทฯ ไดมอบทุน
สนับสนุนแกโรงเรียนจํานวน 6 แหง ในภาคเหนือ รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช ICT ในการจัดการเรียนรู” 
เปนโครงการตอเนื่อง และยังมีโครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร โดยสนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการปริญญาเอก ใหแกคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ในดานสิ่งแวดลอม นอกจากการมอบทุนวิจัยดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหแกศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และของเสยีอันตราย แกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว บริษัทฯ ยังไดรวมมือกับสถาบันส่ิงแวดลอมไทยในการพัฒนาเว็บไซต 
“www.thaienvi.net” เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอมแบบครบวงจรแหงแรกในประเทศไทยสําหรับครูและนักเรียน 
เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นวาการสรางพื้นฐานความรูดานสิ่งแวดลอมที่ถูกตองเปนรากฐานสําคัญที่จะชวยใหเยาวชนเขาใจถึง
ปญหาสิ่งแวดลอมและวิธีการดูแลรักษา อันจะนําไปสูการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนได   
ในป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ไดรวมกับสถาบันส่ิงแวดลอมไดจัดกิจกรรมคายเยาวชนสิ่งแวดลอมขึ้น 2 ครั้ง   คือ คาย “เยี่ยมบาน
เพื่อน เยือนบานชาง” ที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ คาย “เยี่ยมบานปลา ธนาคารปู ดูปาชายเลน” ที่
อาวทุงมหา อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อปลูกฝงใหเยาวชน มีจิตสํานึกอนุรักษส่ิงแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมอบเงินสนับสนุน ใหแกกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดตั้ง “ศูนยบริการขอมูลอําเภอ
อัจฉริยะ” ดวยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดานขอมูลขาวสารแกประชาชน ณ ที่วาการ
อําเภอ และกิ่งอําเภอ จํานวน 50 แหงใน 3 จังหวัดภาคเหนือ 

 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ใหความสําคัญกับงานดานการพัฒนาชุมชน โดยเนนกิจกรรมดานชุมชนสัมพันธอยางตอ
เนื่อง และเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน  รวมไปถึงการใหความชวยเหลือและการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชน
ตาง ๆ ของทองถิ่นโดยสวนรวมอยูอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชน จะครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
สาธารณูปโภค  การศึกษา  ศาสนา สุขอนามัย เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 
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4. การประชุมผูถือหุน 
ป พ.ศ. 2548 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง  โดยการประชุมจัดที่สํานัก
งานใหญของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับสาร
สนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบ
การประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทประกอบในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมครบจํานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยประธานในที่
ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ โดยที่บริษัทฯ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหขอคําอธิบายเกี่ยวกับ การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึง
การประชุมครั้งตอไป 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนไวชัดเจน ในการมุงสูการเปนบริษัทชั้นนําในสาขาพลังงานในเอเชีย และเปนที่ยอมรับวาเปนบริษัท
ที่ทําการพัฒนาโครงการและลงทุนอยางตอเนื่อง เปนคูคาที่ยุติธรรม มีความเปนมืออาชีพ มีผลิตภัณฑและการบริการที่ดีเลิศ 
โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อเติบโตเปนผูนําบริษัทหนึ่งในเอเชีย  โดยเนนลงทุนขยายธุรกจิที่เกี่ยว
ของในสาขาพลังงาน สงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการเปนผูประกอบการที่ดี และเนนการทํางานอยางปลอดภัย พรอมกับ
รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริการลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการดวยคุณภาพดี และราคาที่คุมคา เพื่อใหม่ันใจวาการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทําวิสัย
ทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธระยะยาว  แผนงานและงบประมาณประจําปของ
บริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับฝาย
บริหารอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งประธานเจา
หนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติ และไดพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการยอย และฝายบริหาร ในปที่ผานมา ฝายบริหารโดย
การนําของประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอแผนกลยุทธระยะยาว (พ.ศ. 2548 –  พ.ศ. 2551) ซึ่งประกอบดวยเปาหมาย 
กลยุทธ แนวทางที่จะบรรลุเปาหมาย ตลอดจนแผนงานและงบประมาณการลงทุนในแตละปตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อการแกไขปรบัปรุงและไดพิจารณาอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว 

6. ความขัดแยงของผลประโยชน 
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานบริษัทฯ  แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดเปนขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และในกรณีที่จําเปน
ตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการหรือพนักงานที่มีสวนได
สวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชน
ของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 

 ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
และอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหุนของ
บริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ 
จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

7. จริยธรรมธุรกิจ 
ในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญเทาเทียมและ
ควบคูกันไประหวางความสําเร็จตามเปาหมายและวิธีการที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้น ๆ  คณะกรรมการบริษัทจึงได
กําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมายดังระบุอยูในวิสัยทัศน พันธกิจ อุดมการณ คานิยม 
หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งไดกําหนดขอพึงปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความชัดเจน สะดวก
แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแตการปฏิบัติตอพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขงขันทางการคา และตอสังคมสวนรวม  
บริษัทฯ  กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขา
ใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแลรับ
ผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจ
ริยธรรมธุรกิจ อยางจริงจัง และไดจัดประชุมชี้แจงตลอดจนจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงาน
ของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไว 

 จากการที่บริษัทฯ  จัดทําโครงการสรางคานิยมรวม (Corporate Shared Value) สําหรับพนักงานเพื่อเสริมสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกันนอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจแลว ในปที่ผาน
มาบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตาง
ประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญของคานิยมรวมของบริษัทใน 4 ประการ ไดแก  

1) นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึง การสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก เพื่อการพัฒนาที่ตอ
เนื่อง 

2) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) ซึ่งหมายถึง ความมีจริยธรรม ซื่อสัตย โปรงใส 
3)  หวงใยและเอาใจใส (Care) ซึ่งหมายถึง การเปดเผยและจริงใจ การยอมรับ ใหเกียรติ อบอุนและเอื้ออาทร ทั้งตอ

เพื่อนรวมงานและสังคม  
4) พลังรวม (Synergy) ซึ่งหมายถึง การสรางความรวมมือรวมใจ การเกื้อกูลและแบงปน มีน้ําใจ การทํางานเปนทีม 

และมุงสูความสําเร็จรวมกัน     
 ทั้งนี้ ไดกําหนดเปนคําแนะนําสําหรับพนักงานที่ชัดเจนวาส่ิงใดควรปฏิบัติ-ส่ิงใดควรละเวนการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนว

นโยบายที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและกอใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
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8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ 12 

คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 9 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ บริษัทฯ 
มีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน หรือคิดเปนครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ   

 ในปที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในดานสัดสวน
ของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระแลวเห็นวาสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความเหมาะสมแลว 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
 เพื่อใหเปนไปตามโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและสรางดุลยภาพในการบริหาร คณะกรรมการกําหนดใหประธาน

กรรมการบริษัทเปนบุคคลคนละคนกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกัน
อยางชัดเจน 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการคาตอบแทนเปนผูพิจารณาทบทวนโครงสราง ระบบการจายคาตอบแทน และ

อัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ และเสนอแนวทางในการกําหนดคาตอบแทน โดยกําหนดเปน
นโยบายวาคาตอบแทนจะตองอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกลเคียงกันที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึงภาระ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละคน และจะตองไดรับ
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ.2548 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร  (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9.4 คา
ตอบแทน) 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
 โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีกําหนดประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพุธสุดทายของเดือน 

และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อ
ทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยาง
นอย 7 วันเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลา
ประมาณสามชั่วโมงครึ่ง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย โดยมีประธาน
กรรมการบริษัทเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม  ในกรณีที่กรรมการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีนัย
สําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ  

 บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะมีการลงนามรับรองความถูกตอง
ของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการ
ประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับ  และการ Scan ตนฉบับเพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการและผูที่
เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได และการจัดเก็บเปนแฟมอีเลคโทรนิคซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมดวย 

 ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ  
แตละคน มีดังนี้ 
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รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง การเขารวมประชุม 

   วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 
1. นายเกริกไกร จีระแพทย ประธาน/

กรรมการอิสระ 
เม.ย. 2546 – เม.ย. 2549 8 1 9/9 

2. นายสุนทร  วองกุศลกิจ รองประธาน เม.ย. 2546 – เม.ย. 2549 12 - 12/13 
3. นายมนัส  ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 11 1 12/13 
4. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ เม.ย. 2547 – เม.ย. 2550 12 1 13/13 
5. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ เม.ย. 2546 – เม.ย.2549 12 1 13/13 
6. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2547 –เม.ย. 2550 12 1 13/13 
7. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ เม.ย. 2547 – เม.ย. 2550 12 1 13/13 
8. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ เม.ย. 2547 –เม.ย. 2550 8 1 9/9 
9. นายรัตน พานิชพันธ กรรมการอิสระ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 8 1 9/9 
10. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2448 – เม.ย. 2551 12 1 13/13 
11. นายชนินท  วองกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2546 – เม.ย. 2549 12 - 12/13 
12. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2546 – เม.ย. 2549 10 1 11/13 
หมายเหตุ:  - นายเกริกไกร จีระแพทย, นายรัตน พานิชพันธ และนายสมเกียรติ เจริญกุล เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 

 -   นายชีระ ภาณุพงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548  รวมเขาประชุม
กรรมการบริษัท วาระปกติ  4 ครั้ง   

 - นายสมดี เจริญกุล ดํารงตําแหนงกรรมการ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 รวมเขาประชุมกรรมการบริษัท วาระ
ปกติ  4 ครั้ง   

 - นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 รวมเขาประชุม
กรรมการบริษัท วาระปกติ  4 ครั้ง   

 
12.  คณะกรรมการยอย  

o คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสมควร 
เสนอใหฝายบริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น   รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน 
งบประมาณ ตลอดจนการแตงตั้ง เลิกจางและอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดในหนา 42-43) 
ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 ครั้ง มีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง 

o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน 
และสมาชิกทั้งหมดเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและ
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แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
และหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการ
ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี (รายละเอียดในหนา 43-44)  

 ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 8 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุก
ครั้ง 

o คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมดเปน
กรรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทําหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและผล
ประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
เจาหนาที่บริหาร กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและ
เจาหนาที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  รวมทั้งอัตราคา
ตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร (รายละเอียดในหนา 44-45) 
ในป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ  มีสํานักงานตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการดูแลใหสํานักงานตรวจสอบมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเตม็ที่ และใหรายงานตรงตอกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว 
ดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับบริหารซึ่งมีประธานเจาหนาที่บริหาร
เปนประธาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลใหมีการประเมินปจจัยความเสี่ยง กําหนดแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกระดับนับตั้งแตความ
เส่ียงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ แผนธุรกิจ การลงทุน การปฏิบัติงาน ไปจนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการตลาด  การ
เงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย ขอ
บังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ฯลฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังทําหนาที่สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่
สําคัญตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก
ใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีจะรวมกันพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงิน คณะกรรมการเนนย้ําใหผูจัดทํามี
การใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน  
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นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทาง
การเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว  
คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  เปนรายงานที่ถูก
ตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถอืได 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัท ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไดจัดใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด  

 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ โดยมีหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธทําหนาที่ส่ือสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ     ในขณะ
ที่สายสื่อสารองคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชน
และส่ืออื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเชนเดียวกัน โดยในปที่ผานมาบริษทัฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Road 
show) ในประเทศจํานวน 1 ครั้ง ในตางประเทศจํานวน 2 ครั้ง จัดการประชุมชี้แจงผลประกอบการประจําไตรมาสแกนักลง
ทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meetings) จํานวน 4 ครั้ง ใหการตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบสถาน
ภาพการประกอบการ (Company Visits) จํานวน 49 ครั้ง จัดแถลงขาวแกส่ือมวลชน (Press Conferences) เพื่อชี้แจงผล
ประกอบการจํานวน 2 ครั้ง เชิญส่ือมวลชนเยี่ยมชมกิจการ (Press Tours) ทั้งในและตางประเทศ 2 ครั้ง เผยแพรขาวประชา
สัมพันธ (Press Releases) เปนประจําทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ ปรับปรุงขอมูลที่เผย
แพรผานทางเว็บไซตใหมีความทันสมัย ตลอดจนใหขอมูลและตอบขอซักถามนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดตอเขามาทาง E-
mail หรือโทรศัพทเปนประจํา 
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11.   การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดประชุมครั้งที่  1/2549 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย  
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง
และรายงานการตรวจสอบภายในในรอบป 2548  ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  สรุปไดวา 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ  พรอมทั้งขอเสนอแนะการตรวจสอบภายใน  ซึ่งมุง
เนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง  มีประสิทธิผล  รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนินการแก
ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ  โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติ
งาน  รายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยาง
สมเหตุสมผลและเปนผลประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ  การดูแลทรัพยสิน มีระบบปองกันที่ดีไมพบรายการทุจริตหรือการ
นําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ  ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว  สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของ
ภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ในสวนหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก  เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน  มี
ความเหมาะสมกับหลักการบัญชีที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหความสําคัญตอระบบ
การควบคุมภายใน  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
1. องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่
เปล่ียนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะยาวและการขยายงานในตางประเทศ  ดังนี้ 
o ธุรกิจถานหิน-สาธารณรัฐประชาชนจีน (China Coal Business) ไดเพิ่มหนวยงานดูแลทางดานธุรกิจถานหินประจําสา

ธารณรัฐประชาชนจีน 
o สํานักงานตรวจสอบไดเพิ่มฝายงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบภายในทางดานธุรกิจถานหินประจําสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
o หนวยงานบริหารและพัฒนาองคกร ไดเพิ่มสาย Corporate System Department เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริหารวา 

ทุกหนวยงานในองคกรทั้งในและตางประเทศ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานเพียงพอ 
o ศูนยสงเสริมคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Quality, Safety & Environmental  Promotion Center) ไดปรับ

โครงสรางเปนศูนยพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Quality, Safety & Environmental  Development 
Center) โดยเพิ่มผูชํานาญการเฉพาะดานคุณภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการ
พัฒนางานทางดานคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในทุกหนวยงานในองคกรทั้งในและตางประเทศ 

o ปรับโครงสรางสายงานกฎหมาย  ฝายนิติการโดยแบงเปนฝายงานกฎหมายองคกร (Corporate Practices Division) 
และฝายงานกฎหมายระหวางประเทศ (International Practices Division) 

o แตงตั้งเจาของหนวยงานตามขั้นตอนกระบวนงาน Process Owner  เพื่อเสริมสรางความมั่นใจในความสําเร็จของการ
พัฒนางานดานระบบงานสารสนเทศ  Business Process Standardization (BPS) ในการบริหารจัดการดานการผลิต
และการขายถานหินของบริษัทฯ รวมทั้งไดมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในแตละหนวยงานตามขั้นตอน
กระบวนงานอยางชัดเจน 
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2. การดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมกิจกรรมคานิยมรวมบานปู    Banpu  Spirit    เพื่อสรางคานิยมและแนวทางปฏิบัติใหเปน
หนึ่งเดียวกันใหกับพนักงานในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อเปนพลังผลักดันใหบริษัทฯ มุงไปสูความสําเร็จในอนาคตโดยสอด
คลองกับวิสัยทัศนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนที่เปนการประเมินจากพฤติกรรมของ
พนักงานตามคานิยมรวมบานปู Banpu  Spirit ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชนดานการ
พัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความ
ชัดเจน  โปรงใส  การกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน  คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน  ลูกคา  คูแขงทางการคา  
รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน  สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม  โดยมีสํานักงานตรวจสอบซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบ  
และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทกุหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและ
หนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบ  รวมทั้งสอบทานและติดตามการบริหารที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของฝายบริหาร และสอบทานการทําธุรกรรมการขายถานหินลวงหนาโดยใชอนุพันธทางการเงิน (Coal 
Swap) กับคูสัญญาประเภทสถาบันทางการเงิน ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน  การดําเนินงานตองเปนไปตาม
กลไกลและกระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย  เพื่อสรางความเชื่อ
ม่ันแกผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดี  สรางคุณคาและผลประโยชนระยะยาวแกผูมีสวนเกี่ยวของ
กับบริษัทฯ 

3. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ โดยไดวาจางที่ปรึกษาชวยวางระบบดานวิเคราะหความ
เส่ียงและการบริหารจัดการความเสี่ยง และนําระบบการจัดการขอมูลความเส่ียง  (Risk Information Management) มาใช
เพื่อเชื่อมโยงความเสี่ยงขององคกรเขาดวยกัน ฝายบริหาร ของบริษัทฯ ไดมีการกําหนด นโยบายความเสี่ยง แผนงาน และมี
องคกรการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูประสานงานความเสี่ยงประจําหนวยงาน 
และกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในหนวยงานตางๆ พรอมทั้งมีการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกรวา การบริหารความ
เส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปจจัย
ความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ  จัดใหมีการติดตามบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานตางๆ ภายในองคกร และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อรายงาน
คณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง  นอกจากนั้นบริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมและฝกซอมการทําแผนการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง Business Continuity Planning (BCP) และการจัดทําแผนการกูกลับคืนจากภัยพิบัติ Disaster Recovery 
Planning (DRP) ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ดวยวิธีที่เปนมาตรฐานสากลและการจัดการโครงการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนใหการทํางานขององคกรสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 

4. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย  3  คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ   ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต  หนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสมในดานบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต  อํานาจหนาที่
ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ ปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับ
ใหเหมาะสม  มีความชัดเจน  จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
และบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ  จัดทําคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  นิติกรรม  สัญญาที่เกี่ยวของ  คณะ
กรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป  ชวยใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมทุก
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กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ  Stakeholders’ 
Expectation ซึ่งทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวาหนวยงานตางๆ  มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะบรรเทาความ
เส่ียงในการดําเนินงานทุกดาน  ทั้งดานการเงิน  การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  กฎ
เกณฑตางๆ  รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญและปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจ
สอบภายนอก  ผลจากการตรวจสอบและติดตามอยางใกลชิด  ไดรายงานฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

5. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทฯ ไดนําระบบงานสารสนเทศของกลุม     Mincom  Corporation      มาใชในการบริหารจัดการดานการผลิตและการ
ขายถานหินของบริษัทฯ  ภายใตชื่อโครงการ  Business Process Standardization (BPS)  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสาร
สนเทศดานการบริหารจัดการระบบ Supply Chain ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและทันเวลาตอการใชประกอบการตัดสิน
ใจของฝายบริหาร  นอกจากนั้นบริษัทฯ  ไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ  สําหรับคณะกรรมการบริษัท  คือการบันทึกและสรุป
ความเห็นของที่ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง  การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับ
พนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองคกร  การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด  
ระบบการสํารองขอมูล มีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายจัดการที่เกี่ยวของ  
เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป  รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ  ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต  และไดปรับปรุงระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ  กับบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ  เพื่อใหการ
ประสานงานการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ในป พ.ศ.  2548 รวม 13  ครั้ง  และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอทุก
เดือน  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย  ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือประชุมฝาย/ผูบริหาร  หากผลการดําเนินการแตกตางจากเปาหมาย  จะมีมติใหฝายบริหารรับไปดําเนินการแกไข
และรายงานคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  มีการประชุมรวม 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สมํ่าเสมอ  มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว  ระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงแกไขทัน
ทวงที สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งไดรายงานผลการสอบทานงบการเงินตอคณะกรรมการบริษัท  ทุกไตร
มาสเพื่อทราบเปนปกติประจํา 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. 2548 
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. 2548 
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 0.72 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ  
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ  
3)  มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 

1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
2. นายชนินท วองกุศลกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ                 42.36% 
2. ตระกูลเจนวัฒนวิทย              24.22% 
3. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร       5.38% 
4. ตระกูลกาญจนกําเนิด              5.38% 
5. นายกิตติศักด์ิ จุติโชติพงศ        5.06% 
6. นางกุลรัตน รัตนประภาต         2.92% 

1. นายชนินท วองกุศลกิจ 
2. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ 
3. นายสันติ เจนวัฒนวิทย 
4. นายกุลวัฒน เจนวัฒนวิทย 
5. นายดนัย เจนวัฒนวทิย 
 

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. 2548 
บจ.น้ําตาลมิตรผล                     87.56% 
 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
5. นางสาวชญาวดี ชัยอนันต 
6. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ 
7. นายประดิษฐ กาญจนกําเนิด 
8. 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. 2548 
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. 2548 
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม    99.99% 
 

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

7 บริษัท น้ําตาล 
มิตรกาฬสินธุ จํากัด 
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ 
กากน้ําตาล 
 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.18 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ บจ.รวมเกษตรกร 
     อุตสาหกรรม 
3)  มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ  

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
บจ.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม    99.99% 
 

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

8 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. 2548 
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 
9. นางสาวอารดา วองกุศลกิจ 

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
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12.2 รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคา
ซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช ไดแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้ 
 

รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 
 

บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน)   
1. การขายสินคาและการใหบริการ 

1.1 บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ดังนี้ 
• ป 2548 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท บานปู มินเนอรัล 

จํากัด จํานวน 4.60 ลานบาท  
 

บริษัท บานปู มินเนอรัล 
จํากัด 
 

4.60 
ลานบาท 

 

1.2 บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ดังนี้ 
• ป 2548 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท บานปู อินเตอรเน 

ชั่นแนล จํากัด จํานวน 758.92 ลานบาท  
• ณ 31 ธ.ค. 48 มีรายการระหวางกันดังนี้ 

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 207.14 ลานบาท 
เงินทดรองจายที่เกี่ยวของกัน จํานวน 1.40 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูอินเตอรเน
ชั่นแนล จํากัด 
 

967.46 
ลานบาท 

 

1.3 บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston ดังนี ้
• ป 2548 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับ PT. Jorong Barutama 

Greston  จํานวน 79.15 ลานบาท  
 

PT. Jorong Barutama 
Greston 
 

79.15 
ลานบาท 

 

2.  เงินกูยืมระหวางกันกับ บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากดั ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 
0.5  ตอป  
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ดังนี ้
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน  746.37 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 36.83 ลานบาท 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินทดรองจายจํานวน 0.76  ลานบาท 

 

บริษัท บานป ูมินเนอรัล 
จํากัด 

783.96 
 ลานบาท 
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รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 
3. เงินกูยืมระหวางกันกับ บริษัท บพีี โอเวอรซีส ดีเวลลอปเมนทจํากัด 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก บริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในรูป
ของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอตัราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัว
เฉลี่ยบวกรอยละ  2  ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
ดังนี้ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 29.60 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 0.71 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  0.01 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

บริษัท บีพี โอเวอรซีส ดี
เวลลอปเมนท จํากัด 

30.32 
ลานเหรียญสหรัฐ 

4.  เงินกูยืมระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 
2 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 1.88 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 0.08  ลานเหรียญสหรัฐ 

 

Banpu Singapore Pte. 
Ltd. 

1.96 
ลานเหรียญสหรัฐ 

5.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Jorong Barutama Greston ในรูปของตั๋วสัญญา
ใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอย
ละ  2  ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston  ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 22.10 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 1.52 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  3.44 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Jorong Barutama 
Greston 

27.06 
ลานเหรียญสหรัฐ 

6.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Nusantara Thai Mining Service 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Nusantara Thai Mining Service ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ย
บวกรอยละ 2  ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Nusantara Thai Mining Service  ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 0.21 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 0.008  ลานเหรียญสหรัฐ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  0.04 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Nusantara Thai 
Mining Service 

0.26 
ลานเหรียญสหรัฐ 
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7.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Centralink Wisesa International 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Centralink Wisesa International ในรูปของตั๋ว
สัญญาใช โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวก
รอยละ 2 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Centralink Wisesa International ดัง
นี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 52.34 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 3.07 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Centralink Wisesa 
International 

55.41 
ลานเหรียญสหรัฐ 

8.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Kitadin 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Kitadinในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  มีเงื่อนไขชําระ
โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอ
ป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Kitadin ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 27.33 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 1.60  ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Kitadin 28.93 
ลานเหรียญสหรัฐ 

9.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Trubaindo Coal Mining ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 
2 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Trubaindo Coal Mining  ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 36.95 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 2.18 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Trubaindo Coal 
Mining 

39.13 
ลานเหรียญสหรัฐ 

10.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Barasentosa Lestari 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Barasentosa Lestari ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงนิ  
โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอ
ป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Barasentosa Lestari  ดังนี ้ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 1.65 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 0.10 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Barasentosa 
Lestari 

1.75 
ลานเหรียญสหรัฐ 
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11.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Bharinto Ekatama 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Bharinto Ekatama  ในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงิน  
โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอ
ป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Bharinto Ekatama  ดังนี ้ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 1.69 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 0.10 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Bharinto Ekatama 1.79 
ลานเหรียญสหรัฐ 

12.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท สากลสํารวจ จํากดั 
บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจากบริษัท สากลสํารวจ จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  
โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 
ตอป 
ป 2548 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท สากลสํารวจ จํากัด ดังนี ้ 
• ณ 31 ธ.ค.48  มีเงินกูยืมจํานวน 594.25 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้จายจํานวน 8.58 ลานบาท 
 

บริษัท สากลสํารวจ 
จํากัด 

602.83 
ลานบาท 

13. เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจากบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 
0.5 ตอป 
ป 2548 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก บริษัท บานปู เพาเวอร 
จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มีเงินกูยืมจํานวน 252.75 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้จายจํานวน 4.10 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูเพาเวอร 
จํากัด 

256.85 
ลานบาท 

14. เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจากบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 
ป 2548 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก บริษัท บานปู เพาเวอร อิน
เตอรเนชั่นแนล จาํกัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มีเงินกูยืมจํานวน 2,885.82 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้จายจํานวน 41.67 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูเพาเวอร 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

2,927.49 
ลานบาท 
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บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด    

1. บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู จํากัด   
(มหาชน) ดังนี้ 

• ป 2548 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 4.60 ลานบาท  

 

บริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) 
 

4.60 
ลานบาท 

 

2.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท เหมืองเชยีงมวน จาํกัด  
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด  
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป  
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด ดังนี ้
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน  60 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 3.86 ลานบาท 

บริษัท เหมอืงเชยีงมวน 
จํากัด 

63.86 
 ลานบาท 

  

3.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู อนิเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอตัราดอกเบี้ยจากตนทุน
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป 
ป 2548 บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มียอดเงินกูและดอกเบี้ยรับจาก 
บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 17 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 2.88 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูอินเตอรเน
ชั่นแนล จํากัด 

19.88 
ลานบาท 

4.  เงินกูยืมระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก Banpu Minerals (Singapore) 
Pte. Ltd. ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงนิ  โดยคํานวณอตัราดอกเบี้ยจากตนทุน
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอป 
ป 2548 บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มียอดเงินกูและดอกเบี้ยรับจาก 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 6 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 0.16 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd. 

 

6.16 
ลานเหรียญสหรัฐ 
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5.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท  ศิลามณี จํากัด 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมจากบริษัท  ศิลามณี จํากัด ในรูป
ของตั๋วสัญญาใชเงิน   โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัว
เฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 
ป 2548 บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก 
บริษัท ศิลามณี จาํกัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มีเงินกูยืมจํานวน 302 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้จายจํานวน 4.19 ลานบาท 
 

บริษัท ศิลามณี จาํกัด 
 

306.19 
ลานบาท 

6. รายการระหวางกันกับบริษัท  ศิลามณี หินออน จาํกัด 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมจากบริษัท  ศิลามณี หินออน จํากัด 
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 
ป 2548 บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก 
บริษัท ศิลามณี หนิออน จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มีเงินกูยืมจํานวน 160.50 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้จายจํานวน 2.31 ลานบาท 
 

บริษัท ศิลามณี  หินออน 
จํากัด 
 

162.81 
ลานบาท 

บริษัท พรอมสิน จํากัด    

1.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท สากลสํารวจ จํากัด  
บริษัท พรอมสิน จํากัด ใหเงินกูยืมแก บริษัท สากลสํารวจ จํากัด ในรูปของ
ต๋ัวสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ย
บวกรอยละ 0.5  ตอป 
ป 2548 บริษัท พรอมสนิ จํากัด มียอดเงนิกูและดอกเบี้ยรับจาก บริษัท สากล
สํารวจ จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 62.75 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 1.00 ลานบาท 
 

บริษัท สากลสํารวจ 
จํากัด 

63.75  
ลานบาท 

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด    

1.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด  
บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด ใหเงนิกูยืมแก บริษัท บานปู โคล เพาเวอร 
จํากัด ในรูปของตัว๋สัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของ
เงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป 
ป 2548 บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด มียอดเงินกูและดอกเบี้ยรับจาก บริษัท 
บานปู โคล เพาเวอร จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 114.62 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน1.65  ลานบาท 
 

บริษัท บริษัท บานปู โคล 
เพาเวอร จํากัด 

116.27 
ลานบาท 
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รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 

Synergy Power Co., Ltd.    

1.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
Synergy Power Co., Ltd. ใหเงินกูยืมแก บริษัท บานปู  เพาเวอร อนิเตอรเน
ชั่นแนล จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตน
ทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป 
ป 2548 Synergy Power Co., Ltd. มียอดเงินกูและดอกเบี้ยรับจาก บริษัท 
บานปู เพาเวอร อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.48  มียอดเงินกูจํานวน 458.41 ลานบาท 
• ป 2548  มีดอกเบีย้รับจาํนวน 6.81 ลานบาท 
 

บริษัท บริษัท บานปู  
เพาเวอร อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 

465.22 
ลานบาท 

 

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 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบตัิ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และใหมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก 
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. 2548 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ

บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะ
บริษัท และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปของ
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด  (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผล
การตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบการทั้งที่เปนจํานวนเงิน 
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยว
กับการรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ
การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่
เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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13.2  งบการเงนิรวม 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546   

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ.2548 พ.ศ.2547 พ.ศ.2546 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,130,756 20.25 6,021,318 15.23 1,429,670 6.07 
เงินฝากธนาคารติดภาระ - - - - 934,576 3.97 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา   - - 247,469 1.05 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 2,400,368 5.32 2,005,560 5.07 1,123,601 4.77 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน         52,338 0.12 26,996 0.07 9,211 0.04 
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ 21 0.00 2,973 0.01 42,912 0.18 
สวนของเงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันที่
ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 

-  - - 150,000 0.64 

สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,660,633 3.68 766,096 1.94 972,485 4.13 
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร 407,621 0.90 176,925 0.45 189,693 0.80 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,562,583 3.47 1,096,216 4.14 435,905 1.85 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 15,214,320 33.74 10,096,084 26.90 5,535,522 23.49 
       
สินทรัพยไมหมุนเวยีน       
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 22,597 0.05 22,801 0.06 10,642 0.05 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 336,726 0.75 342,548 0.87 343,233 1.46 
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น 15,147 0.03 20,428 0.05 23,722 0.10 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 2,173,964 4.82 537,447 1.36 1,513,832 6.42 
เงินลงทุนอื่น  – สุทธิ 10,871,862 24.11 15,035,813 38.03 4,831,552 20.50 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  – สุทธิ 10,702,686 23.75 8,124,143 20.68 6,262,655 26.57 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น       
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ 1,652,978 3.67 1,437,001 3.63 1,865,672 7.92 
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธิ 1,962,701 4.35 1,881,125 4.76 1,555,902 6.60 
เงินลงทุนในที่ดิน – สุทธิ     730,405 3.10 
เครื่องจักรและอะไหลรอการขาย     288,518 1.22 
โครงการระหวางการพัฒนา 1,052,407 2.33 1,019,142 2.58 180,504 0.77 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 1,083,004 2.40 1,021,838 2.58 427,794 1.81 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 29,874,072 66.26 29,442,286 73.10 18,034,431 76.51 
       
รวมสินทรัพย 45,088,392 100.00 39,538,370 100.00 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. 2548”  



 

หนา 76 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546   
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ.2548 พ.ศ.2547 พ.ศ.2546 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 1,312,360 2.91 595,314 1.51 595,314 1.51 
เจาหนี้การคา 436,551 0.97 620,394 1.57 620,394 1.57 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 1,191,610 2.64 846,341 2.14 846,341 2.14 
สวนของหุนกูที่ถึงกาํหนดไถถอนในหนึง่ป 504,126 1.12 319,417 0.81 319,417 0.81 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่       
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 1,192,063 2.64 1,542,706 3.90 1,542,706 3.90 
ดอกเบี้ยคางจาย             149,104 0.33 96,590 0.24 96,590 0.24 
คาภาคหลวงคางจาย 868,275 1.93 692,207 1.75 692,207 1.75 
ภาษีเงินไดคางจาย 1,663,384 3.69 1,039,261 2.63 1,039,261 2.63 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 1,899,319 4.21 1,004,653 2.54 1,004,653 2.54 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,216,792 20.44 6,756,883 17.09 6,756,883 17.09 
       
หนี้สินไมหมุนเวยีน       
เงินกูยืมระยะยาว 1,243,125 2.76 1,476,107 3.73 1,476,107 3.73 
หุนกู 12,315,821 27.31 7,830,333 19.80 7,830,333 19.80 
หนี้สินอื่น 426,311 0.95 359,414 0.91 359,414 0.91 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 13,985,257 31.02 9,665,854 24.45 9,665,854 24.45 
       

รวมหนี้สิน 23,202,049 51.46 16,422,737 41.45 16,422,737 41.45 
       
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท 3,540,505 7.85 3,540,505 8.95 3,540,505 8.95 

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 2,717,479 6.03 2,717,479 6.87 2,717,479 6.87 
สวนเกินมูลคาหุน 5,058,329 11.22 5,058,329 12.79 5,058,329 12.79 
คาหุนรับลวงหนา - - - - - - 
สํารองการปรับมูลคายุตืธรรมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนใน
ความตองการของตลาด-เผื่อขาย 

6,914,095 15.33 10,543,668 26.67 10,543,668 26.67 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (454,307) (1.01) (436,250) (1.10) (436,250) (1.10) 
กําไรสะสม       
จัดสรรแลว        
สํารองตามกฎหมาย 399,642 0.89 390,613 0.99 390,613 0.99 

ยังไมไดจัดสรร 7,026,895 15.58 4,663,383 11.79 4,663,383 11.79 
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 21,662,133 48.04 22,937,222 58.01 22,937,222 58.01 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 224,210 0.50 178,411 0.45 178,411 0.45 
รวมสวนของผูถือหุน 21,886,343 48.54 23,115,633 58.46 23,115,633 58.46 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 45,088,392 100.00 39,538,370 100.00 39,538,370 100.00 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2546 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
รายไดจากการขาย 25,208,684 87.36 17,226,675 84.50 12,482,256 84.89 
ตนทุนขาย (13,933,288) (48.29) (10,525,024) (51.63) (8,878,370) (60.38) 
กําไรขั้นตน 11,275,396 39.08 6,701,651 32.87 3,603,886 24.51 
คาใชจายในการขายและบริการ (3,331,844) (11.55) (2,227,593) (10.93) (1,857,656) (12.63) 
คาภาคหลวง (2,546,758) (8.83) (1,699,642) (8.34) (1,252,465) (8.52) 
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 5,396,794 18.70 2,774,416 13.61 493,765 3.36 
รายไดอื่น       
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อขาย 2,405,885 8.34 2,303,878 11.30 1,037,101 7.05 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนอื่น 178,007 0.62     
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทรวม 135,030 0.47 141,716 0.70   
กําไรจาการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ - - 15,556 0.08 22,688 0.15 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน- สุทธิ   - - 106,055 0.72 

    กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา   - - 308,844 2.10 
เงินปนผลรับ 714625 2.48 471,049 2.31 512,437 3.48 
ดอกเบี้ยรับ 159,301 0.55 51,285 0.25 28,744 0.20 
อื่นๆ 53,366 0.18 175,734  97,565 0.66 

คาใชจายอื่น       
   ตัดจําหนายโครงการระหวางการพัฒนา (77,520) (0.27) (266,296) (1.31) - - 
ตัดจําหนายคาใชจายในการจัดหาที่ดิน - - (143,529) (0.70) - - 
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (4,366) (0.02)     
คาตอบแทนกรรมการ (26,620) (0.09) (20,130) (0.10) (14,780) (0.10) 
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (116,964) (0.41) (6,146) (0.03) (270,197) (1.84) 

กําไรจากการดําเนินงาน 8,817,538 30.56 5,497,533 26.97 2,430,883 16.53 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม (119,349) (0.41) (28,294) (0.14) 573,561 3.90 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 8,698,189 30.14 5,469,239 26.83 3,004,444 20.43 
คาใชจายทางการเงินในการไถถอนหุนกู -  - - (152,257) (1.04) 
ดอกเบี้ยจาย (509,314) (1.77) (411,880) (2.02) (479,649) (3.26) 
คาใชจายทางการเงิน (220,379) (0.76) (140,832) (0.69) (145,422) (0.99) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,217,481) (7.68) (1,204,148) (5.91) (123,859) (0.84) 
กําไรสุทธิหลังภาษี 5,751,015 19.93 3,712,379 18.21 2,103,257 14.30 
(หัก) กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (186,164) (0.65) (67,440) (0.33) (56,921) (0.39) 
กําไรสุทธิสําหรับป 5,564,851 19.29 3,644,939 17.88 2,046,336 13.92 
รายไดรวม       
       
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 20.48  13.42  7.75  
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (บาท) 20.48  13.42  7.75  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
พ.ศ. 2546 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 5,564,851 3,644,939 2,046,336 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
คาเสื่อมราคา 859,928 499,718 457,685 
คาใชจายตัดจาย 1,904,282 991,560 821,250 
(กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา - - (308,844) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนีส้งสัยจะสูญ (20,609) (19,466) - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเผื่อสินคาลาสมัย - (36,287) 39,522 
ตัดจําหนายโครงการระหวางพัฒนา 77,520 266,296  
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 119,349 28,294 (573,561) 
เงินปนผลรับ (714,625) (471,049) (512,437) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน-สุทธ ิ - - (106,055) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 4,793 (15,556) (22,688) 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนอื่น (135,030) (141,716) (108,661) 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น (2,583,892) (2,303,878) (1,037,101) 
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (727,097) (109,663) 1,150,190 

    (กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกูยืม - 5,484 307,587 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอย 186,164 67,440 56,921 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน 4,535,634 2,406,116 2,210,144 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้การคา (374,199) (931,563) 69,070 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (25,342) (6,884) - 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิคาคงเหลือ (894,537) 121,593 81,561 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร (230,696) (5,091) 17,859 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิทรัพยหมุนเวียนอืน่ (466,367) (460,771) (428,727) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา (183,843) 370,200 292,425 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย (350,643) 839,665 - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาย 52,514 3,417 (288,758) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาภาคหลวงคางจาย 176,068 295,425 (160,310) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย 624,123 873,436 144,668 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 917,673 512,543 (662,472) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 3,780,385 4,018,086 1,275,460 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
พ.ศ. 2546 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,952 57,690 (25,632) 
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมและเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   250,000 
เงินสดจายจากเงินใหกูระยะยาวแกบริษัทอื่น 29,428 15,000 (15,000) 
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น (18,000)   
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   (100,000) 
เงินฝากธนาคารติดภาระ   934,576 
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมแกพนกังาน – สุทธิ 204 (12,536) 377 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม 239,694 90,609 1,161,921 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (7,574) (496,957) (988,797) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น 2,921,102 2,820,548 1,123,383 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนอื่น (1,587,664) (307,742) (401,992) 
เงินสดจายเพื่อโครงการระหวางพัฒนา (288,728) (681,461) (133,459) 
เงินสดรับจากการจําหนายโครงการระหวางพัฒนา  - 91,251 
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการเปดหนาดิน (1,777,398) (896,150) (735,296) 
เงินจายซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (3,163,074) (3,020,618) (775,616) 
เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 64,971 142,286 53,806 
เงินรับจากเงินลงทุนในที่ดิน - - 898,372 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินไมหมุนเวียนอื่น (41,237) 44,666 289,757 
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น 714,625 471,049 512,437 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (2,910,699) (1,773,616) 2,140,088 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
พ.ศ. 2546 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร 2,345,808 2,329,420 2,835,893 
จายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร (1,620,008) (2,856,635) (3,500,000) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 874,439 1,353,530 - 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (862,194) (699,081) (3,715,863) 
เงินสดรับจากหุนกู 5,000,000 2,000,000 5,000,000 
จายเงินคืนหุนกู (319,418) (499,818) (3,259,523) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู (17,659) (6,134) (18,765) 
เงินสดรับ(จายคืน)จากหนี้สินอื่น 66,897 263,625 (23,334) 
จายเงินปนผล (3,193,312) (1,290,727) (697,017) 
เงินสดรับจากหุนทุน  121 566,114 
สวนเกินมูลคาหุน  - 1,255,379 
เงินสดรับจากคาหุนรับลวงหนา  - 52,673 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,274,553 594,301 (1,504,443) 
    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 3,144,239 2,838,771 1,911,105 
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (26,583) (26,710) (97,870) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 6,010,121 3,198,060 1,384,825 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 9,127,777 6,010,121 3,198,060 

 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
1. เงินสดจายระหวางป  
  ดอกเบี้ยจาย 677,180  408,463 1,308,273 
  ภาษีเงินได 1,593,358  330,712 49,928
  
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบดุล           9,130,756              6,021,318 3,211,311 
  หัก เงินเบิกเกินบัญชี (2,979) (11,197) (13,251) 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป              9,127,777  6,010,121 3,198,060 
 
3. รายการที่ไมเปนเงินสด 

ในป พ.ศ. 2548 ลูกหนี้บริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศที่เกิดจากการขายเครื่องจักรมูลคา 154.71 ลานบาท บริษัทไดแปลงสภาพเปนเงินให
กูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เงินใหกูยืมดังกลาวที่บริษัทยังไมไดรับชําระคืนเต็มจํานวน ยอดคงเหลือจํานวน 
151.69 ลานบาทแสดงไวเปนเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุขอ 4.2) 
 
ในป พ.ศ. 2545 บริษัทขายเครื่องจักรใหกับบริษัทยอย 2 แหงในตางประเทศมูลคา 327.93 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 
2547 บริษัทยอยทั้ง 2 แหงดังกลาวยังไมไดชําระคาเครื่องจักร จึงแสดงไวเปนฯลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 91.50 และ 277.53 ลาน
บาท ตามลําดับ (หมายเหตุขอ 4.2) 
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13.3  อัตราสวนทางการเงนิ 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2546 (ตรวจสอบแลว) 

 
  พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
พ.ศ. 2546 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.65 1.49 1.56 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.67 1.74 1.82 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.47 0.72 0.23 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 11.44 11.26 11.46 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 31.46 31.97 31.41 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 11.48 13.01 9.74 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 31.35 27.66 36.98 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 26.37 24.18 46.63 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 13.65 14.89 7.72 
Cash Cycle (วัน) 49.16 44.75 60.67 

     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 44.73 38.90 28.87 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 35.30 34.29 19.47 
อัตรากําไรอื่น (%) 12.64 15.50 15.11 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 0.42 0.68 0.52 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 19.29 17.88 13.92 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 24.73 16.03 13.35 

     
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 13.15 9.91 7.11 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 68.25 59.65 41.61 
อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.68 0.55 0.51 

     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.06 0.71 0.52 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 8.94 11.65 2.01 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 57.38 35.41 34.06 
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13.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน  และงบ
ดุลรวม ณ วันที่  ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

1. งบกําไรขาดทนุรวมสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2547  
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 25,209 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 7,982 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 46 จากปริมาณและราคาขายถานหินเพิ่มขึ้น สัดสวนรายไดมีดังนี้ 
 รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 25,047 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 99 ของรายไดจากการขาย
รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 7,985 ลานบาท หรือรอยละ 47 โดยแยกเปน 
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 22,621 ลานบาท  
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย  2,426 ลานบาท 
 รายไดจากการจําหนายแรอุตสาหกรรมและบริการอื่นจํานวน 162 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจาก
การขายรวม 
 ปริมาณขายถานหินจํานวน 17 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 9  
 ราคาขายเฉลี่ยเทากับ 35.23 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 37 จากราคาถานหินในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้น 

1.2     ตนทุนขายรวม 13,933 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,408 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขายถานหิน
ที่สูงขึ้น และตนทุนผันแปรที่สูงกวาปที่ผานมา จากการประกาศลอยตัวคาน้ํามันในสาธารณรัฐอินโดนีเซียรวมทั้ง
การปรับการทําเหมืองในปนี้ใหมีระดับความลึกเพิ่มขึ้น 

1.3      กําไรขั้นตนรวมจํานวน 11,275 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,574 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68 อัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอด
ขาย (Gross Profit Margin) สําหรับปนี้คิดเปนรอยละ 45 สูงกวาปที่ผานมาซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 39 

1.4       คาใชจายในการขายและบริหารรวม 3,332 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,104 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 จากการเพิ่มขึ้น
ของคา Barge to vessel ของเหมืองทรูบาอินโด ซึ่งเริ่มการผลิตในปนี้ คาใชจายบริหาร คา Commission  และการ
บันทึกคาใชจาย ภาษีสงออกถานหิน จํานวน 196 ลานบาท ของบริษัทยอยในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

1.5       คาภาคหลวงรวม 2,547 ลานบาท เพิ่มขึ้น 847 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งผันแปรตามปริมาณและราคาขาย
ถานหินที่เพิ่มขึ้น 

1.6      กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนอื่นกอนภาษีรวมจํานวน 2,584 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
280  ลานบาท เทียบกับปที่ผานมาซึ่งมีกําไรจํานวน 2,304 ลานบาท 

1.7      กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมกอนภาษีจํานวน 135 ลานบาท เปนการจําหนายธุรกิจ
เหมืองแรแคลเซียมคารบอเนตและโรงไฟฟาขนาดเล็กแหงหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม 

1.8      เงินปนผลรับจํานวน 715 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน  244 ลานบาท สวนใหญเปนเงินปนผลรับจากบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ซึ่งดําเนินธุรกิจไฟฟาและปโตรเคมี 

1.9       การรับรูผลขาดทุนของบริษัทรวมจํานวน 119 ลานบาท เมื่อเทียบกับปที่ผานมาซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุนจํานวน 28 
ลานบาท เปนการรับรูผลประกอบการของธุรกิจไฟฟาซึ่งอยูระหวางกอสรางทั้งนี้เนื่องจากเงินบาทที่ออนคาลงเมื่อ
เทียบกับดอลลารสหรัฐฯ  
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1.10 ดอกเบี้ยจายรวม 509 ลานบาท เพิ่มขึ้น 97 ลานบาท หรือรอยละ 24 จากดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทยอย ไดแก 
Trubaindo Coal Mining  ซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตและขายถานหินในปนี้ และดอกเบี้ยของหุนกูซึ่งบริษัทไดออกหุนกู
เพิ่มเติมในไตรมาส 4  

1.11 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 2,217 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,013 ลานบาท โดยเปน
ภาษีจากกําไรของธุรกิจหลักจํานวน 1,498 ลานบาทและ กําไรจากการจําหนายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักจํานวน 719 
ลานบาท 

1.12 กําไรสุทธิสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2548 จํานวน 5,565 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,920 ลาน
บาท หรือรอยละ 53 

1.13 กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับป 2548 เทากับ 20.48 บาทตอหุน เทียบกับปกอนเทากับ 13.42 
บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 53 

 
2. งบดุลรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 45,088 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,550 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31   ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 9,131 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,109 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52 สวนใหญเปนเงิน
สดรับจากการดําเนินงาน การจําหนายเงินลงทุนสุทธิและการออกหุนกูในประเทศเพิ่มจํานวน 5,000 ลานบาท เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 สุทธิจากการชําระคืนเงินกูบางสวน 
 ลูกหนี้การคาจํานวน 2,400 ลานบาท เพิ่มขึ้น  395 ลานบาทคิดเปนรอยละ 20 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 2,174 ลานบาท เพิ่มขึ้น  1,637 ลานบาท คิดเปนรอยละ 304 จาก
การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 เงินลงทุนอื่นจํานวน 10,872 ลานบาท ลดลง  4,164 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28 จากการจําหนายเงินลงทุนใน 
หลักทรัพยเผ่ือขายออกไปบางสวนและปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดที่ลดลง 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิจํานวน 10,703 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,579 ลานบาท จากการลงทุนในเครื่องจักรของ
บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งไดเริ่มผลิตและขายถานหินในปนี้ นอกจากนี้มูลคาทางบัญชีของ  
สินทรัพยเหลานี้มีการปรับเพิ่มขึ้นจากผลการแปลงงบการเงินจากสกุลตางประเทศมาเปนสกุลเงินบาท 

2.2 หนี้สินรวมจํานวน 23,202 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,779 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม     
พ.ศ. 2547 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 1,312 ลานบาท เพิ่มขึ้น 717 ลานบาท คิดเปนรอยละ 120 จาก
เงินกูยืมจากธนาคารและเงินกูโครงการของ Trubaindo Coal Mining 
 สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 1,696 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 530 ลานบาท จากหุนกูที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปเพิ่มขึ้นสุทธิหลังการชําระคืนเงินกูบางสวน  
 คาเปดหนาดินและขนถานหินคางจายจํานวน 1,192 ลานบาท ลดลง 351 ลานบาท เนื่องจากคาเปดหนาดินลวง
หนาคางจายของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 1,899 ลานบาทเพิ่มขึ้น 895 ลานบาท จากเจาหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณและคา
ภาษีสงออกถานหินของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,243 ลานบาท ลดลง 233 ลานบาท   จากการโอนยายเงินกูที่จะครบกําหนดชําระใน
หนึ่งปไปเปนกูเงินระยะสั้น 
 หุนกูจํานวน 12,316 ลานบาทเพิ่มขึ้น 4,485 ลานบาท จากการออกหุนกูในประเทศเพิ่มจํานวน 5,000 ลานบาท
และโอนยายหุนกูที่มีกําหนดชําระในปนี้ไปเปนหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 

2.3 สวนของผูถือหุนจํานวน 21,886 ลานบาท ลดลง 1,229 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 จากการเพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้ 
 เพิ่มขึ้นจากผลกําไรสุทธิสําหรับ ป 2548 จํานวน 5,565 ลานบาท  
 ลดลงจากการจายเงินปนผลจํานวน 3,193 ลานบาท 
 ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยออกไปบางสวนและจากการปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดที่
ลดลงรวม 3,630 ลานบาท  
 ลดลงจากสวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ 18 ลานบาท  

2.4  อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  สําหรับงบการเงินรวมเทากับ 
0.34 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 0.31 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สําหรับงบการเงินรวม
0.22 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดับ 0.24 เทา 
 

3. งบกระแสเงินสด สําหรับ 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกัน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
งบกระแสเงินสดสําหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 396 ลานบาท โดย
แยกเปน 

3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,450 ลานบาท  เปนเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิจากการจายคาเปดหนาดิน
และคาขุดขนถานหินจํานวน 216 ลานบาท 

3.2 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 1,301 ลานบาท จากการใหเงินกูแกบริษัทที่เกี่ยวของในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจํานวน 656 ลานบาท การลงทุนระยะสั้นจํานวน 300 ลานบาท การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ
จํานวน 1,689 ลานบาท การลงทุนในโครงการระหวางดําเนินการและการเปดหนาดินของโครงการเพิ่มขึ้น จํานวน 
719 ลานบาท อยางไรก็ตาม มีเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 1,524 ลานบาท  

3.3 เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 247 ลานบาท โดยเปนการกูยืมธนาคารสําหรับโครงการในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียจํานวน 2,297 ลานบาท มีการชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร เงินกูระยะยาว จํานวน 1,163 ลานบาท  และ
จายเงินปนผลจํานวน 883 ลานบาท 

 

4. สรุปความเห็นของฝายบริหาร 
สภาวะความตองการใชถานหินที่ทรงตัวอยูในระดับที่ดียังคงเปนปจจัยสนับสนุนราคาถานหินในป 2548 ราคาถานหินใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟคทรงตัวอยูในระดับที่สูงโดยเฉพาะในชวง 7 เดือนแรกของปที่ผานมาเนื่องจากความตองการใชถาน
หินที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องประกอบกับมีการเรงสะสมถานหินโดยผูประกอบการโรงไฟฟาหลายแหงในภูมิภาค ดังนั้นเมื่อโรง
ไฟฟามีปริมาณถานหินใชอยางพอเพียงมากขึ้น  จึงทําใหราคาถานหินปรับตัวลงในชวงทายของป 
ราคาถานหินที่อางอิงจากดัชนี Barlow Jonker มีราคาเฉลี่ย 48 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในป 2548 ซึ่งปรับตัวลดลงรอยละ 
10 จากปกอนหนา ถึงแมราคาในตลาดไดปรับตัวลง แตราคาขายถานหินเฉลี่ยของบริษัทปรับสูงขึ้นรอยละ 37 อยูที่ 35.23 
เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เนื่องจากบริษัทไดทําสัญญาราคาขายไวกอนลวงหนาเปนสวนใหญ ราคาขายถานหินที่สูงขึ้นดัง
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กลาวจึงสงผลใหรายไดรวม อัตรากําไรขั้นตน รวมถึงกําไรสุทธิ ในปที่ผานมาปรับตัวสูงขึ้นดวยเชนกัน ในป 2548 บริษัท
บันทึกกําไรสุทธิเปนจํานวน 5,565 ลานบาท ซึ่งสูงขึ้นรอยละ 53 จากปกอนหนา 
ดานการผลิตถานหิน บริษัทไดเริ่มดําเนินการผลิตถานหินจากเหมืองทรูบาอินโดซึ่งเปนเหมืองแหงใหมในกาลิมันตันดวย
ปริมาณการจําหนาย 1.5 ลานตัน เหมืองทรูบาอินโดไมสามารถทําการผลิตไดอยางเต็มที่ตามแผนในป 2548 เนื่องจาก
เปนปแรกของการผลิตและยังตองปรับปรุงความพรอมดานระบบขนสงถานหิน อยางไรก็ตาม เหมืองแหงนี้ไดมีพัฒนาการ
ที่ดีและเปนแหลงถานหินสําคัญที่จะสรางความเติบโตดานการผลิตใหแกบริษัทในป 2549 
นอกจากมีการผลิตจากแหลงใหมแลว บริษัทไดมีการขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเขารวมลงทุนใน
เหมืองถานหินแหงหนึ่งในมณฑลเหอหนานซึ่งบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 นอกจากนี้บริษัทยังไดทําการจําหนาย
ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจเหมืองแรแคลเซียมคารบอเนตและโรงไฟฟาขนาดเล็กแหงหนึ่งในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียตนาม จําหนายการลงทุนในธุรกิจประกันภัยแหงหนึ่งในประเทศไทย และทยอยลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทจด
ทะเบียนแหงหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจปโตรเคมี ในอนาคตบริษัทยังคงเนนการลงทุนทั้งในธุรกิจถานหินและไฟฟาโดยจะ
พิจารณาโครงการที่สามารถสรางคุณคาและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม 

 
13.5 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชีที่
ผานมา เปนดังนี้ 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 2,685,000 บาท 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 242,000 เหรียญสหรัฐ 

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

 
14.   ขอมลูอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1) นายเกริกไกร จีระแพทย 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 

 

61 - M.Econ, Sydney University, Australia 
-  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- Certificate in Economic Developments, Japan 
- Certificate in Project Appraisal, Oxford  
  University, U.K. 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 37 
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman  (RCP)   
  รุนที่ 11/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program 
  (DCP) รุนที่ 61/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program  
  รุนที่ 8/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.00 2548-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
2546-2548 
2544-2546 
2543-2544 
 
 

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
 
กรรมการ  
Chief Negotiator Thailand 
 
Executive Director 
 
กรรมการสภา 
ผูชวยรัฐมนตรี 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงพาณิชย 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
EFTA FTA Negotiations 
(EFTA: European Free Trade Association) 
International Institute for Trade and Development 
(Public Organization) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2) นายสุนทร วองกุศลกิจ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
 
 
 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 4 
   และลําดับที่ 10 

67 
 

- มัธยมศึกษา 
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 7/2002    
  จากสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย  
  (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  
  (DAP) รุนที่ 19/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมโครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.73 2526-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน 
 
2545-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
2524-ปจจุบัน
2517-ปจจุบัน 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด 
บริษัท ซิตี้โฮลดิ้ง จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 

3) นายมนัส ลีวีระพันธุ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

72 - 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 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.19 
 
 

2537-ปจจุบัน 
 
2537-ปจจุบัน 
 
 
 
2542-2548 
2543-2548 
 
 

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สาริน พรอพเพอรตี้ จํากัด 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่นอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จํากัด 
กระทรวงการตางประเทศ 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

4) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่  
  2 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 10 

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

1.60 2526-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน 
 
2547-ปจจุบัน 
 
 
2541-ปจจุบัน 
2532-ปจจุบัน 
2530-ปจจุบัน 
 
2520-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
 
2544-2547 
2530-2547 

กรรมการ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหาร 
ความเสี่ยง 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ 
 
บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 
บริษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
(บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ ประกันภัย จํากัด) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท อัมรินทร พลาซา จํากัด (มหาชน) 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

5) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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- 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 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.35 2526-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน 
2544-2547 
2541-2546 
 
2543-ปจจุบัน 
2541-2542 
 

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

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

6) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
       
 

62 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
  (วปรอ. 355) 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004 
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 3/2001  
  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  (IOD) 

- 2542-ปจจุบัน 
2545-ปจจุบัน 
2547-2548 
2546-2547 
 
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด 
คาตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

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

 



 

หนา  90 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

7) นายกอปร กฤตยากีรณ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

 

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

- 2546-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 
กรรมการสภา 

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

8) นายรัตน พานิชพันธ 
- กรรมการอิสระ 
 

59 - M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State 
  College, Hays, Kansas, U.S.A. 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
  (วปรอ. 388) 
 

- 2548-ปจจุบัน 
2543-2546 
 
2548-ปจจุบัน 
2544-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
 
2548-2548 
2546-2548 
2546-2547 
2543-2548 

กรรมการอิสระ 
ที่ปรึกษา 
 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด 



 

หนา  91 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

9) นายสมเกียรติ เจริญกุล 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 

64 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
- ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance Seminar”,  
  The Wharton School, University of  
  Pennsylvania, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตร “Selected Problems of Tax 
  Auditing and Investigation” Germany and  
  Singapore 
- ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation (Indirect 
 Tax Course)” JICA (Japan International  
 Cooperation Agency) Japan 
- อบรมหลักสูตร “The Management Program”  
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง รุนที่ 30”  
  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  
  (DAP) รุนที่ 21/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program  
  รุนที่ 1/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- 2548-ปจจุบัน 
 
 
ปจจุบัน  
 
 
2546-ปจจุบัน 
2547-ปจจุบัน 
2542-2544 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร 
กรรมการอิสระ / กรรรมการตรวจสอบ 
ผูบรรยายพเิศษกฎหมายภาษีอากร 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองอธิบดี 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท พูลเพิ่มการสุรา จํากัด (กลุมบริษัทเบียรชาง) 
บริษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เมืองกิจ จํากัด 
บริษัท จันทบุรี รีสอรต แอนด สปา จํากัด 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 



 

หนา  92 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

10) นายชนินท วองกุศลกิจ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่  
   2 และลําดับที่ 4 

53 - ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 
  U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.74 2526-ปจจุบัน 
 
2547-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 
2540-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

 



 

หนา  93 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

11) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
- กรรมการบริษัท 
- เจาหนาที่บริหาร  
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
  บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 12 

52 
 

- 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.  
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
  (วปรอ.377) รุนที่  7  
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
  (วปรอ.จก) รุนที่ 1 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 61/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.24 
 

2526-ปจจุบัน
2543-ปจจุบัน 
 
2548-ปจจุบัน 
2547-ปจจุบัน 
 
2546-ปจจุบัน 
 
2544-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน 
 
2531-ปจจุบัน 
2547-2548 
2546-2548 
2546-2547 
 
 
2546-2547 
 
2545-2547 
2527-2548 

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
 
สํานักงานสงเสริมการลงทุน 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
จํากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
สภาผูแทนราษฎร 
 
บริษัท พรอมสิน จํากัด 
สํานักงานสงเสริมการลงทุน 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ 
บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 



 

หนา  94 

   
 

 

 

 
% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

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

49 - B.S. (Mechanical Engineering), University of  
  Missouri, Columbia, U.S.A. 
- Senior Executive Program 3  สถาบันบัณฑิต  
  บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  
  (วปรอ. 4414) 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program 
  (DCP) รุนที่ 23/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.34 
 
 

2526-ปจจุบัน 
2539-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
 
 
2546-ปจจุบัน 
2543-ปจจุบัน 

กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

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

13) นายระวิ คอศิริ 
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  
 
       

55 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 32/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (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 China Pte. Ltd. 
Banpu Power International Ltd. 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14) นายประจวบ ตรีนิกร 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ- 
   บริหารและพัฒนาองคกร 

60 - 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 2533-2548 
 
ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
พัฒนาองคกร  
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 พรอมสิน จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 

15) นายชาญชัย ชีวะเกตุ 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ- 
  พัฒนาธุรกิจ 
 

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

0.03 2544-ปจจุบัน 
 
 
 
 
2545-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-พัฒนาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
 
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
Banpu China Pte. Ltd. 
Banpu Power International Ltd. 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

16) นางสมฤดี ชัยมงคล 
- ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน 

44 - 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 
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 
Banpu China Pte. Ltd. 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

นายชีระ ภาณุพงศ 
- ประธานกรรมการ 
- 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 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.25 2544-2548 
2540-2548 
 
 
2540-2548 
 
2535-ปจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ  
 
 

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

หมายเหตุ: นายชีระ ภาณุพงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

นายสมดี เจริญกุล 
- กรรมการ  
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
- ที่ปรึกษา 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน   
  บริษัทฯ 
 
 
 
 

73 - M.P.A. (Public Administration), University of  
  Pittsburgh, U.S.A.  
- M.S., University of Southern California, U.S.A. 
- ปริญญาตรีทางพาณิชยศาสตรและทางการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุนที่ 23 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุนที่ 4/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

0.05 
 
 
 
 

2535-2548 
2544-2548 
2544-2547 
2541-2546 
 
2540-ปจจุบัน 
หนาที่พิเศษ 
 
 
 

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
สภาวิจัยแหงชาติ  
(สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สภาผูแทนราษฎร 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

หมายเหตุ: นายสมดี เจริญกุลดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการกําหนด 
  คาตอบแทน 
 
 

73 - ศึกษาระดับปริญญาโท Wharton School of  
  Finance, University of Pennsylvania  
  Philadelphia, U.S.A. 
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตร ดานการสงเสริมสินคาออก และการตลาด 
  ระหวางประเทศ, 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 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.04 
 
 

2540-2548 
2547-2548 
2546-2547 
 
2545-2546 
2544-2546 
2542-2548 
 
2534-ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหา 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการรางกฎหมาย 

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

หมายเหตุ: นางสาวสุคนธ กาญจนาลัยดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ปรึกษาคณะผูบริหาร ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมในบรษิัทยอยและบรษิัทรวม 
  บริษัทยอย บริษัทรวม 

 
รายชื่อ BP

 

BM
C 

BP
S 

BP
I 

BM
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Ba
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OD
 

CM
MC
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C 
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SL
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EX
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BP
PI 

SP
C 

He
bi 
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CI 

BL
CP

 
PG

S 

 1. นายเกริกไกร จีระแพทย X                     

 2. นายสุนทร วองกุศลกิจ V                     

 3. นายรัตน พานิชพันธ ///                     

 4. นายมนัส ลีวีระพันธุ //                     

 5. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ /             /        

 6. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม /                     

 7. นายสมเกียรติ  เจริญกุล //                     

 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 BRT 

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  
o สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
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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.)  
BPC Banpu China Pte. Ltd.  
JBG PT. Jorong Barutama Greston  
NTMS PT. Nusantara Thai Mining Services 
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 
BRT PT. Bharinto Ekatama 
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.) 
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.) 
SPC Synergy Power Co.,Ltd. 
Hebi Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
AACI Asian American Coal Inc. 
BLCP บริษัท บแีอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP Power Ltd.) 
PGS บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น เซอรวิสส จํากัด (Power Generation Services Co.,Ltd.) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
 
 
 คณะกรรมการบริษัท  ไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปน
ไปตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎใน
รายงานประจาํป  มีขอมูลทีถู่กตอง  ครบถวน  เปดเผยอยางเพียงพอ  งบการเงนิไดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวงั  รวมถึงจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึง่ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล  เพื่อใหเชื่อมัน่อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน  การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบ
การปองกนัทีดี่ไมมีรายการทุจริตหรือมีการดําเนินการทีผิ่ดปกติ  รายการที่เกีย่วโยงกนัซึ่งอาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกจิปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมกีารปฏบัิติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษทัฯ  แลว  และไดรายงานความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฎในรายงานประจาํป 
  

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยรวมอยูในระดับทีน่า
พอใจ และสามารถใหความมั่นใจอยางมเีหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงนิของบริษัทฯ ณ วันที ่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
และแสดงความเหน็วางบการเงินแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานโดยถูกตองตามที่ควรในสาระ
สําคัญ ตามหลักการบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 
 
 
 

 
 
 (นายเกริกไกร  จีระแพทย)                (นายชนินท  วองกุศลกิจ) 
      ประธานกรรมการ               ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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