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หนา 1 

สวนที่ 1 : ขอมูลสรุป 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิน
และธุรกิจไฟฟา  
1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน – ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 23 ลานตันตอป และมีปริมาณทรัพยากร  

(Resources) และสํารองถานหิน (Reserves) รวมทั้งส้ิน 1,220.0 ลานตัน และ 349.4 ลานตัน ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มี
เหมืองผลิตถานหินทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 
o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี 4 เหมือง และ 2 แหลง และมีกําลังการผลิตรวม 20 ลานตัน  ไดแก เหมือง

โจ-รง (Jorong)  เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542   มีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป เหมืองอินโดมินโค 
(Indominco) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิต 10 ลานตันตอป เหมืองคิทาดิน 
(Kitadin) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2527 มีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป และเหมืองทรูบาอินโด 
(Trubaindo) เริ่มทําการผลิตเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2548  มีกําลังการผลิต 5 ลานตันตอป    นอกจากนี้ยังมีแหลงถาน
หินบารินโต (Bharinto) ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ   โดยทั้งหมดนี้
ตั้งอยูบนเกาะกาลิมันตัน สําหรับโครงการถานหินที่ตั้งอยูบนเกาะสุมาตรา คือ แหลงถานหินบาราเซนโทซา 
(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 เหมืองถานหินตาหนิง (Daning)  และเหมืองถานหินเฮอป (Hebi) 
 BP Overseas Development Co., Ltd. (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดรวมลงทุนในบริษัท Asian American Coal 

Inc. (AACI) ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแตป พ.ศ. 2546 ปจจุบัน BP 
Overseas Development Co., Ltd. มีหุนสามัญของ AACI ทั้งหมดเปนจาํนวน 8,832,144 หุน โดยมีสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 21.73 ทั้งนี้บริษัท AACI ไดรวมลงทุนในบริษัท Shanxi Asian American-Daning Energy Co., Ltd. 
(SAADEC) เพื่อดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินจากเหมืองถานหินตาหนิง (Daning) ซึ่งอยูในมณฑลซานซี 
(Shanxi) โดยมีสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 56 เหมืองตาหนิง (Daning) ไดเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 และมีกําลังการผลิตถานหินประมาณ 5.5 ลานตันตอป ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2549 อยูที่ 2.03 
ลานตัน  

 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. เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดย Banpu China Pte. Ltd. และ HCEC โดยถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ  เหมืองเฮอป (Hebi) นั้นปจจุบันมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป 
โดยมีปริมาณสํารองถานหินอยูประมาณ 35 ลานตัน  คุณภาพของถานหินจัดอยูในประเภท Semi Anthracite ในป 
พ.ศ. 2549 บริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. ไดผลิตถานหินเปนจํานวนทั้งส้ิน 1.28 ลานตัน 

o โครงการผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหิน (Coal-bed Methane) 
 ในป พ.ศ. 2549 บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดเขาไปลงทุนในบริษัท 

Asian American Gas, Inc. (AAGI) โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 21.29 บริษัท AAGI เดิมเปนโครงการภายใตการ
พัฒนาของบริษัท AACI และไดปรับโครงสรางแยกออกจากบริษัท AACI ในป พ.ศ. 2549  เพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและ
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ผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหินหรือที่เรียกวา Coal-bed Methane ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันบริษัท AAGI 
อยูระหวางพัฒนาโครงการกาซมีเธนในเหมืองถานหินอยู 2 โครงการ ไดแก โครงการพานจวง (Panzhuang) และ
โครงการหมาป (Mabi)  ซึ่งอยูในมณฑลซานซีเชนกัน โดยบริษัท AAGI  มีสัดสวนการลงทุนในโครงการดังกลาวรอยละ 
50 และ 70 ตามลําดับ  

2. ธุรกิจไฟฟาที่บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีดังนี้ 
o ธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย บริษัทฯ  มีการลงทุนอยู 2 โครงการ ไดแก โรงไฟฟาบีแอลซีพี ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 

50 ของทุนชําระแลว  (โดยผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100) ในบริษัท บีแอลซีพ ี
เพาเวอร จํากัด (BLCP)  ซึ่งเปนโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ซึ่งขณะนี้ไดเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยสําหรับหนวยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  โดยมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต     สวนหนวยการผลิตที่สองเปดดําเนินการไดในตน
ป พ.ศ. 2550  และมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากัด (มหาชน) (Ratch) ในสัดสวนรอยละ 14.99 

o ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ไดมีการขยายการลงทุนเขาสูธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชน
จีน เปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Heat and Power) ในแถบภาคเหนือของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ในมณฑลเหอเปย 2 แหง และมณฑลซานตง 1 แหง โดยมี
กําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวตัต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 798 ตันตอช่ัวโมง 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 33,378 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 8,170 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 32 และมีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 3,610 ลานบาท 
ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,948 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 35  มีสินทรัพยรวม 49,386 ลานบาท หนี้สินรวม 
27,042 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 22,344 ลานบาท  
 
บริษัทฯ ไดจัดระบบภายในองคกรใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา   และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานการจัดการดวยความโปรงใสและตรวจสอบ
ได มีการส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ เพื่อใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดแกผูถือหุนและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม  โดยให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากการทํางาน ดวยทุนทรัพยบริษัทฯ ตลอดจนใหความรวมมือกับ
รัฐและชุมชนอยางเครงครัดตอเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน 
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สวนที่ 2 : บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลัก : พลังงาน 
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 152 
ทุนจดทะเบียน : 3,540,504,790 บาท 
ทุนที่เรียกชําระแลว : 2,717,478,550 บาท 
ราคาพาร : 10 บาท 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0557 
Web Site : www.banpu.com 
ฝายนักลงทุนสัมพันธ : 0-2694-6744 หรือ e-mail : investor@banpu.co.th 
   
 

1.   ปจจัยความเสีย่ง 
 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ จากการประกอบธุรกิจ ภายใตการบริหารของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) ซึ่งจะมีประชุมเปนประจําทุกไตรมาส อีกทั้งไดจัดใหมีการมอบหมายการติดตามดูแล 
วิเคราะห  และบริหารความเสี่ยงลงไปในระดับปฏิบัติงานในแตละสวนงานผาน Risk Manager และ  Risk Coordinator รวมทั้งมี
การใหที่ปรึกษาจากภายนอกมาทําการวางระบบวิเคราะหและการบริหารความเสี่ยง ติดตามผล มีการประเมินความเสี่ยงใน
กระบวนการทําแผนงานและการตัดสินใจลงทุนรวมทั้งรายงานความคืบหนาของการจัดการความเสี่ยงของแตละสวนงานโดยตรง
ในการประชุมประจําเดือน  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารการเงิน (Financial Management Committee) 
ซึ่งมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เพื่อพิจารณาแนวทางการปองกันความเสี่ยงทางการเงิน และการบริหารการเงินของกลุม
บริษัทใหรัดกุมและเกิดประโยชนสูงสุด 

1.1 ความเส่ียงทางการเงนิ 
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ และระดับ
กลุมบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการสรางสมดุลของ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมแลวแตกรณ ี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ 74 หนี้สินที่เปนสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐในสัดสวนรอยละ 23 และที่เปนสกุลเงินหยวนในสัดสวนรอยละ 3  ทั้งนี้ไดมีการปรับสัดสวนของสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีอยู รวมไปถึง
การจัดสรรรายไดในตางประเทศที่เปนสกุลตางประเทศในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใชเปนเงินลงทุนตอในตางประเทศ ซึ่ง
ชวยใหการบริหารความเสี่ยงมีความคลองตัวและลดผลกระทบลงได  
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 นอกจากนี้ กลุมบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีรายไดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ยังไดมีการซื้อเงินสกุลอินโดนีเซีย
รูเปยะหลวงหนาอยางสม่ําเสมอตามประมาณการคาใชจายของแตละเดือน รวมถึงการเพิ่มสัดสวนรายไดจากการขาย
ใหเปนเงินสกุลอินโดนีเซียรูเปยะห  เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของเงินสกุลดอลลารสหรัฐเทียบกับเงินสกุล
อินโดนีเซียรูเปยะห 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยมีเปาหมายใหความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา ซึ่งมีการติดตามแนวโนม
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทย ทั้งปจจุบันและในอนาคต และทําการจัดสรรเงินกูทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่สอดคลองกับประเภทการลงทุนของ
กิจการ รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2549 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่ประมาณรอยละ 66 และ  
34 ตามลําดับ  

(ค) ความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามัน 
 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดานราคาถานหินซึ่งมีผลกระทบกับรายไดและราคาน้ํามันซึ่งมีผลกระทบกับตนทุน โดย

ใชเครื่องมือประเภทอนุพันธทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา (Coal Swap) และซื้อน้ํามันลวงหนา (Gas oil 
Swap)  บางสวนเพื่อชวยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจถานหินได ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงราคาถานหินและราคาน้ํามัน (Commodity Risk Management Committee) ซึ่งมีการประชุมเปน
ประจําทุกเดือน เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามันของกลุมบริษัทใหรัดกุมและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 

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

ความเสี่ยงในการทําตลาด  บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น การตกลงราคา
ซื้อขายถานหินลวงหนา โดยบริษัทฯ จะตกลงราคาซื้อขายถานหินกับลูกคาในปริมาณมากกวารอยละ 50 ของแผนการ
ขายกอนเริ่มปการสงมอบ เพื่อลดความเสี่ยงดานรายได สวนที่เหลือจะมีการกระจายการตกลงราคาออกไปในชวงตางๆ 
ของปอยางเหมาะสมตลอดทั้งป โดยคํานึงถึงสภาวะตลาดและการจัดสรรประเภทของสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะ
ยาว เพื่อใหการวางแผนการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชเครื่องมือทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา 
(Coal Swap) เพื่อลดความผันผวนทางดานรายไดของบริษัทฯ 

(ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา  
 มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเบี่ยงเบนทั้งในดานคุณภาพ ปริมาณของถานหิน และเวลาในการสงมอบสินคาใหกับลูกคา 

บริษัทฯ ไดดําเนินการควบคุมขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของถานหิน โดยพัฒนาเขาสูระบบมาตรฐาน ISO การ
ควบคุมปริมาณสํารองถานหินที่พรอมสงมอบใหลูกคาในกรณีฉุกเฉิน เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ทันทวงทีและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการเขาไปทําสัญญาผูกพันการซื้อขายระยะยาว ซึ่งมีการ
กําหนดการสงมอบลวงหนา ทําใหสามารถวางแผนเตรียมการจัดสงและการผลิตไดดียิ่งขึ้น อีกทั้งการนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการควบคุมการผลิตและการสงมอบถานหินใหลูกคา ทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพ 
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ปริมาณ และเวลาสงมอบถานหิน ไดอยางแมนยําตั้งแตขั้นตอนการวางแผนทําเหมืองจนถึงการขนถายสินคาลงเรือให
ลูกคา 

(ค) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนสงที่ทาเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
บริษัทฯ กําลังดําเนินการขยายทาเรือบอนตังใหรองรับการขนถายถานหินไดถึง 18 ลานตันตอป เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บริษัทฯ ในการสงมอบถานหินใหลูกคา และใชเปนพื้นที่ผสมถานหินเพื่อปรับปรุงคุณภาพถานใหมีคุณภาพสม่ําเสมอ
ตามขอตกลงกับลูกคา อยางไรก็ตามการขยายทาเรือบอนตังจะตองมีการหยุดทาเรือช่ัวคราวเพื่อทํางานกอสราง จะทํา
ใหในชวงเวลาดังกลาวบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบถานหินใหกับลูกคาโดยผานระบบขนถายของทาเรือได บริษัทฯ ไดมี
การจัดทําแผนงานรองรับในชวงเวลาดังกลาว โดยการนําถานหินขนถายลงเรือลําเลียงขนาดเล็กแลวไปขนถายขึ้นเรือ
บรรทุกถานหินขนาดใหญกลางทะเลหรือไปใชทาเรืออื่นชั่วคราว เพื่อใหกระทบกับการสงมอบถานหินใหลูกคานอยที่สุด 
รวมทั้งประสานงานกับลูกคาเพื่อปรับกําหนดการจัดเรือมารับถานหินใหเหมาะสม แตผลกระทบดังกลาวจะเปนเพียง
ชวงสั้นๆ เทานั้น  เพราะบริษัทฯ จะเตรียมความพรอมในดานตางๆ ไวลวงหนา เพื่อใหงานกอสรางใชเวลาสั้นที่สุด 
สําหรับความเส่ียงจากการหยุดขนถายถานหินของทาเรือบอนตังอันเนื่องมาจากเครื่องจักรเสียหรือการเกิดอุบัติเหตุนั้น 
บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนการซอมบํารุง โดยเนนไปที่การทํา Preventive maintenance การพัฒนาทักษะของ
หนวยงานซอมบํารุงอยางตอเนื่อง การจัดใหมี critical spare part อยางเพียงพอ  ซึ่งทําใหการซอมแซมใชเวลาสั้น และ
บริษัทฯ จะคงแผนงานสํารองตามที่กลาวมาแลวไวใชในกรณีฉุกเฉินตอไป  เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ สามารถสงมอบ
ถานหินใหกับลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

 (ง)  ความเสี่ยงดานความผันผวนของตนทุนการผลิต 
 หนึ่งในตนทุนการผลิตถานหินที่มีสัดสวนสําคัญคือตนทุนคาเชื้อเพลิง ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง

สําหรับเครื่องจักรหลักในการขุดขนหนาดินและถานหิน  ทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทฯ ประสบกับความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการติดตามและวิเคราะหความ
เคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลก เพื่อนํามาวางแผนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง การวางแผนการผลิตเพื่อลดการ
พึ่งพาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการสงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงโดยรวม และในระยะยาวได
ทําการศึกษาเพื่อลดการใชเครื่องจักรที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงลง 

 

1.3 ความเส่ียงในธุรกิจไฟฟา 
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาภายในประเทศของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงคอนขางต่ําเมื่อมีการบริหาร
สัญญาที่ดี ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่ม่ันคง เนื่องจากไมมีความเส่ียงในเรื่องการตลาดและราคาขายเพราะมีการระบไุว
อยางชัดเจนในสญัญาซือ้ขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีการกําหนดปริมาณรับซื้อไฟฟาที่
แนนอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู) และมีการกาํหนดโครงสรางของราคาคาไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคาเชื้อเพลิง และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้นๆ  
สําหรับความเส่ียงในธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ถือวามีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย 
โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล มีประสิทธิภาพสูงกวาโรงไฟฟาทั่วๆ ไป ไดรับสิทธิพิเศษใน
การผูกขาดการขายไอน้ําและความรอนในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต   รวมทั้งการประกันการขายไฟฟาใหกับการไฟฟาทองถิ่น 
ความเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา เปนความเสี่ยงทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโรงไฟฟา การบริหารตนทุน เชน เชื้อเพลิงถานหิน ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม ความมั่นคงของลูกคาไอน้ํา และ
การประสานงานกับชุมชน เปนตน 
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1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
บริษัทฯ ไดลงทุนและดําเนินธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย     บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญถึงความเสี่ยง
ทางการเมืองในประเทศที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนอยู โดยมีการติดตามสถานการณอยางใกลชิด ซึ่งในชวงเวลาที่ผานมา การ
บริหารงานของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียสามารถสรางเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ  และความเชื่อม่ันของนัก
ลงทุนตางประเทศดีขึ้นมาก 
บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 166.1 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งเปน
การคุมครองในสวนของเงินลงทุน เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัทยอย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนใหญอยูในตางประเทศ ซึ่งไดแกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทํา
ใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและนโยบาย
ภายในประเทศดังกลาวหลายเรื่อง อาทิ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดวยการระงับการเก็บภาษีสงออกถานหิน  
ซึ่งไดประกาศใชเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548  หลังจากประกาศใชไดไมถึง 1 ป  ซึ่งเปนผลดีสําหรับผูผลิตทําใหตนทุนในการ
สงออกต่ําลง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากอยูในชวงปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการเปล่ียนแปลงในหลายดาน โดยเฉพาะดานพลังงาน ซึ่งในดานธุรกิจถานหินรัฐบาลมีนโยบาย
ในการสนับสนุนใหผูผลิตถานหินเพิ่มมาตรการดานความปลอดภัย ปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการใชทรัพยากรของชาติ  และยังไดปรับเพิ่มคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรในมณฑลที่เปน
ยุทธศาสตรในการผลิตถานหิน อีกทั้งไดทําการปดเหมืองถานหินขนาดกลางและเล็กที่ไมมีประสิทธิภาพ สําหรับเหมืองถาน
หินใหมที่จะเกิดขึ้นจะตองออกแบบ กอสราง และดําเนินการผลิตภายใตนโยบายใหมอีกดวย มาตรการดังกลาวอาจนํามาซึ่ง
ตนทุนการผลิตและการดําเนินงานของเหมืองถานหินที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเปนการชดเชยปริมาณถานหินที่ลดลง
จากการนํามาตรการดังกลาวมาใช รวมกับการสนับสนุนอุปสงคในประเทศ รัฐบาลไดลดพิกัดภาษีการนําเขาถานหินเปนรอย
ละ 1 และลดอัตราการขอคืนภาษีสําหรับการสงออกถานหินเปนรอยละ 0  พรอมทั้งการปรับโครงสรางภาษีเงินไดทั้งระบบ 
คาดวาจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2551      โดยอัตราภาษีเงินไดของผูประกอบการทองถิ่นและตางชาติจะใชอัตราเดียวกัน
คือ 25%  
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จากความเสี่ยงขางตนบริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหผูที่รับผิดชอบในแตละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบ
และนโยบายภายในของแตละประเทศอยางใกลชิดทั้งระดับรัฐบาลกลางและทองถิ่น   รวมถึงไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาดาน
กฎหมายทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการตีความและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง  
 

1.6 ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
ขั้นตอนการผลิตถานหินของบริษัทฯ ที่เปนการผลิตแบบเหมืองเปด (Open pit mine) ซึ่งตองเตรียมพื้นที่ในบริเวณเหมืองที่
จะทําการผลิต โดยการเปดหนาดิน กอนขุดเอาถานหินขึ้นมา กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอทรัพยากรที่มีชีวิต และไมมี
ชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้อาจสงผลกระทบไปสูสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน และ
ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งบริษัทฯ ไดตระหนักถึงผลกระทบฯ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจเปนอยางดี และถือเปนความ
เส่ียงอยางหนึ่งที่จะตองทําการแกไขปองกัน โดยมีขั้นตอนในการลดความเสี่ยงที่จะตองปฏิบัติ มีแผนงาน และมาตรการ 
ดังนี้ 
• ระยะกอนการดําเนินกิจการ  

o โครงการที่บริษัทฯ พัฒนาดวยตัวเอง เริ่มจากการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ตามมาตรฐานและขอกําหนดตามกฎหมายของประเทศที่โครงการ
นั้นตั้งอยู การศึกษาดังกลาวจะรวมไปถึง แผนแกไขบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental mitigation 
plan) และแผนการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (Environmental monitoring program) ซึ่งถือเปน
ขอกําหนดขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดอายุโครงการ 

o โครงการที่บริษัทฯ  เขาไปดําเนินกิจการตอจากผูประกอบการรายเดิม บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการ
ดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอม  โดยมีการศึกษา Environmental law compliance เพื่อทราบ
ถึงความเสี่ยงที่ผูประกอบการรายเดิมที่อาจละเลย และอาจสงผลตอการดําเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ 
จะเขาดําเนินการตอ   ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวจะเปนสวนหนึ่งในรายงาน Due Diligent Report  

• ระยะดําเนินกิจการ  
o มาตรการขั้นพื้นฐาน บริษัทฯ ไดกําหนดใหขอกําหนดแนบทายการอนุญาตดําเนินกิจการของเหมืองตางๆ  ที่เปน

ผลมาจากรายงาน EIA และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของเปนมาตรการขั้นพื้นฐานที่ตองปฏิบัติ โดยนําผลที่ไดจากผล
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม มาดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เหมืองถานหินของบริษัทในประเทศไทยไดมี
การตรวจสอบจากสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนประจําทุก 3 เดือน  และจัดสงรายงาน
การปฏิบัตติามมาตรการสิ่งแวดลอมใหแกหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเปนประจําทุก 6 เดือน  สวนเหมืองถานหิน
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียไดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยบริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับการรับรองจาก
รัฐบาลและจัดสงรายงานดังกลาวทุก 3 เดือนเชนเดียวกัน   ซึ่งในป พ.ศ. 2549 ไดจัดทํา  
 ทะเบียนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย สําหรับธุรกิจโรงไฟฟาและเหมืองถานหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย ในดานการขนสงทางน้ําของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  เพื่อเปนขอมูลสําหรับหนวยงาน  Marketing & Logistic ของบริษัทฯ 

o มาตรฐานของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีการจัดทําแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง (Environmental 
Mitigation, Mine Rehabilitation Master Plan) ในประเทศไทยไดดําเนินการแลวเสร็จในทุกเหมืองแลว สวนใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดดําเนินการแลวในเหมืองโจ-รง (Jorong) และขณะนี้หนวยงาน R&D Center for Mineral 
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and Coal Technology, Ministry of Energy & Mineral Resource (tekMIRA) เปนผูดําเนินการจัดทําแผนแมบท
ดานสิ่งแวดลอมใหกับเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) รวมทั้งศึกษาดานอุทกศาสตร และการระบายน้ํา 
(Hydrology Study) สําหรับเหมืองอินโดมินโค (Indominco) 
ทั้งนี้แผนแมบทดานสิ่งแวดลอมฯ เปนเครื่องมืออันสําคัญในการประมาณการคาใชจายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อฟนฟู
สภาพเหมืองและสิ่งแวดลอมสําหรับทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ในกรณีที่พื้นที่ปฏิบัติการใดยังมิไดจัดทําแผนแมบท พื้นที่
ปฏิบัติการนั้นจะตองขออนุมัติประมาณคาใชจายในหลักการเบื้องตน ในการขอจัดตั้งกองทุนฯ และภายหลังจาก
ไดแผนแมบทแลว จึงขออนุมัติปรับปรุงแกไขตัวเลขตัดจายเพื่อเขางบประมาณในกองทุนฯ 
ในป พ.ศ. 2549 ทางบริษัทฯ  ไดดําเนินแผนงานเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานของบริษัทฯ ดังนี้ 
 แผนงานการอนุรักษพลังงาน โดยไดเริ่มดําเนินการในทุกพื้นที่ปฏิบัติการและสวนสนับสนุน เชน สํานักงาน
กรุงเทพฯ เปนตน อีกทั้งไดขอความรวมมือจากหนวยงานการอนุรักษพลังงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย 
(KONEBA) ทําการตรวจประเมินและคนหาแนวทางการผลิตที่ลดการใชพลังงานลง ทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงและ
ไฟฟา 

 การจัดทําคูมือควบคุมและบริหารงานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมตอผูรับเหมา (Safety and 
Environmental  Management System for Contractors) 

o มาตรการตรวจสอบและยกระดับงานดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามาตรการขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กําหนดไว ไดรับการปฏิบัติ เชน การตรวจประเมินดานความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม (Safety and Environmental Audit) ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก  ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับ
มาตรฐานตามระบบที่เกี่ยวของ เชน ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001) และระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มอก./OSHAS 18001) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการดําเนินการผลิตของแตละเหมืองไว พรอมทั้งกําหนดแผนงานในการกําจัด และ/หรือ ลดความ
เส่ียงดังกลาว  โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติทุกๆ เดือน 
ในป พ.ศ. 2549  ไดจัดทํา 
 คูมือการดําเนินงานดาน คุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Quality Safety and Environmental 

Manual) ซึ่งเปนคูมือที่บอกถึงหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ทุกพื้นที่ตองดําเนินการ 

 เก็บขอมูลและปรับปรุงการรายงานประจําเดือน ตามคูมือการประเมนิและรายงานตัวชี้วัดทางดานคุณภาพ 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (Quality Safety and Environmental Performance Measurement 
Protocol : QSE PMP) 

• ระยะสิ้นสุดการดําเนินกิจการเหมือง  
o กอนเหมืองจะหยุดดําเนินการ 3-5 ป บริษัทฯ ไดวางแผนการจัดการสิ่งแวดลอมภายหลังการสิ้นสุดการดําเนิน

กิจการ โดยจัดทําแผนการปดเหมือง (Mine Closure Plan) ปจจุบันเหมืองลําปาง (LP-2) ไดจัดทําแผนการปด
เหมืองแลว สวนในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดดําเนินการจัดทําแผนการปดเหมืองแลวที่เหมืองโจ-รง 
(Jorong) สวนเหมืองคิทาดิน-เอ็มบาลุต (Kitadin-Embalut) กําลังอยูในระหวางดําเนินการ  

o ภายหลังเหมอืงหยุดดําเนินการ การเฝาระวังและบํารุงรักษาภายหลังปดเหมือง โดยการติดตามตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและบํารุงรักษาพื้นที่ที่ไดดําเนินการฟนฟูสภาพเหมือง ของเหมืองที่หยุดดําเนินการแลว เชน เหมือง
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ลําพูน (BP-1 และ BP-2)  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงไวซึ่งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมืองในพื้นที่เหมืองที่
หยุดดําเนินการแลวดังกลาว อีกทั้งยังคงสงรายงานเปนรายไตรมาสใหหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
ในป พ.ศ. 2549 
 จัดทําแผนการปดเหมือง (Mine Closure Plan) สําหรับเหมืองในประเทศไทย คือ เหมืองเชียงมวน (CMMC) 
และสําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ เหมืองคิทาดิน-เอ็มบาลุต (Kitadin-Embalut) และเหมืองโจ-
รง (Jorong) 

 

1.7 ความเส่ียงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน 
ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน บริษัทฯ ไดมีการจัดทําการสํารวจทัศนคติของชุมชน (Community Perception) 
การประเมินสภาพสังคมและชุมชนรอบเหมือง  เพื่อจัดทําคูมือการบริหารจัดการ (Community Development Manual) และการ
กอตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ในเหมืองตางๆ ของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียแลว ในป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินแผนงานการพัฒนาตางๆ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และลดความเสี่ยง
จากผลกระทบทางดานสังคมและชุมชนดังนี้ 

• ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาชุมชนของเหมืองตางๆ ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยกําหนดเปน Corporate 
Community Development Policies และทิศทางปฏิบัติที่สําคัญ (Operating Directions)  

• ขอความรวมมือจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (Corporate Forum for Community Development) ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ชวยศึกษาทบทวนแผนงานพัฒนาชุมชนของเหมืองตางๆ กวา 40 หมูบาน   รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ควบคูไปกับการอบรมจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาชุมชน  

• พัฒนาความรูและทักษะตอคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (CCC) โดยจัดการอบรม กระบวนการพิจารณา
โครงการ การจัดทํางบประมาณ และการรวมพิจารณาความเหมาะสมของโครงการแบบมีสวนรวม โดยมีคณะกรรมการ 
CCC เขารวมกวา 170 คน 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 บริษัท เหมืองบานปู จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 25 
ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถานหินที่
เหมืองบานปู (BP-1) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปล่ียนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)” 
ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการผลติและ
จําหนายถานหินทั้งในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ยังไดทําการ
ขยายธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดส้ินสุดลงเมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนายธุรกิจทาเรือ
และธุรกิจแร) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา  ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา  โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
สรุปการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบป ที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน 

ธุรกิจถานหิน 
o เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (BPOD) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ 

ถือหุนรอยละ 100) ไดเขาลงทุนในบริษัท Asian American Gas, Inc.(AAGI) โดยการซื้อหุนเพิ่มทุนในสัดสวนจํานวน
รอยละ 21.29 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด คิดเปนเงินจํานวน 4,069,490.78 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 152 
ลานบาท    บริษัท AAGI เดิมเปนโครงการภายใตการพัฒนาโดยบริษัท Asian American Coal Inc. (AACI) ซึ่งบริษัทฯ 
รวมลงทุนใน AACI ในสัดสวนรอยละ 22.03 (โดยผาน BPOD)  บริษัท AAGI มีโครงการลงทุนที่เนนในธุรกิจสํารวจและ
ผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหิน หรือที่เรียกวา  Coal-bed Methane ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 บริษัท AAGI อยูระหวางการพัฒนาโครงการผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหินอยู 2 โครงการ ไดแก โครงการพานจวง  
(Panzhuang) และ โครงการหมาป (Mabi) โดยบริษัท AAGI มีสัดสวนการลงทุนในโครงการดังกลาวรอยละ 50 และ 
100  ตามลําดับ   

 
ธุรกิจไฟฟา 
o เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนอยูรอยละ 

99.99 ไดลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุนกับบริษัท Alliant Energy International Inc. (AEI)  ในการซื้อเงินลงทุนใน
บริษัท Peak Pacific Investment Company Limited (PPIC) และบริษัท Interstate Energy Corporation Pte. Ltd. 
(IEC) กับบริษัท Alliant Energy International Inc. (AEI)  ซึ่งบริษัททั้งสองเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร 
บริษัท PPIC และ IEC เปนผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 
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(Combined Heat and Power (CHP) หรือที่เรียกกันวา Co-generation Plants) 4 แหงในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด  (BPP) ผูซื้อ กับบริษัท Alliant Energy International 
Inc. (AEI) ผูขาย ไดดําเนินซื้อขายหุนบริษัท PPIC เปนผลสําเร็จแลว โดยบริษัท AEI ไดทําการโอนหุนบริษัท PPIC 
จํานวน 91,694,517 หุน (หรือเทากับรอยละ 90.895 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด) แกบริษัท BPP  และบริษัท BPP 
ไดชําระเงินคาหุนแกบริษัท AEI จํานวน 74,343,151 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,927 ลานบาท  และเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสวนการซื้อหุนบริษัท IEC ไมเปนผล
ภายในกําหนดเวลาของสัญญา   จึงทําใหสัญญาซื้อหุนบริษัท IEC ส้ินสุดลงตามขอกําหนดในสัญญา ดังนั้นบริษัท 
PPIC เปนผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Heat and 
Power (CHP) หรือที่เรียกกันวา  Co-generation Plants)  3  แหงทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปจจุบันมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และไอน้ํารวม 798 ตันตอช่ัวโมง 

o เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด) ไดลงนามใน Head of Agreement กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.
ลาว) เพื่อรับสิทธิในการเขาศึกษาและพัฒนาโครงการโรงไฟฟาที่มีกําลังผลิตติดตั้ง (gross megawatts) 1,800 เมกกะ
วัตต และเหมืองถานหิน ที่ตําบลหงสา อําเภอไชยบุรี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การลงนามใน Head of 
Agreement ดังกลาว เปนเพียงขั้นตนของการดําเนินโครงการ ซึ่งยังมีความเส่ียงอยูมาก โดยบริษัทฯ จะตองมีการเจรจา
ในเงื่อนไขและขอกาํหนดอื่นๆ ใหแลวเสร็จและเปนที่ยอมรับกับทุกฝาย เชน การขอรับสัมปทานในการดําเนินโครงการ 
และสัญญาซื้อขายไฟฟา  กอนที่จะดําเนินการทําสัญญาอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในโครงการดังกลาว 

 

อื่นๆ 
o เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาล

จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท โดย
จายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งหมด กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
พ.ศ. 2549 

o เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษัท พรอมสิน จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 โดยถือ
ผานบริษัท สากลสํารวจ จํากัด) ไดจดทะเบียนเลิกบริษัทตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ และอยู
ระหวางการชําระบัญชีบริษัท   

o เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนมัุติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลประจําป พ.ศ.
2550 ในอัตราหุนละ 7.50 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 3.25 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2549  คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 4.25 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2549 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู
ถือหุนในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2550 ในอัตราหุนละ 4.25 บาท โดยจายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนทั้งหมด กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2550 
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โครงสรางกลุมบานปู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

(สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป) 
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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.Trubaindo
Coal Mining

PT.Barasentosa
Lestari

PT.Bharinto
Ekatama

99.99%

Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd.

40.00%

Ratchaburi Electricity
Generating Holding Plc.

7.38%

7. 61%

51.00%

Asian American
Gas Inc.

21.29%

บรษิัท สากลสํารวจ จํากัด
99.98%

บรษิัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น 
เซอรวสิส จํากัด

Banpu Power
International Ltd.

บรษิัท บานปู โคล 
เพาเวอร จํากัด

Synergy Power
Co.,Ltd.

บรษิัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร จํากัด

100.00% 99.99%

50.00%

Peak Pacific 
Investment Co., Ltd.

100%

100.00%

Luannan Peak
Pte. Ltd.

Peak Pacific (China)
Investment Co., Ltd.

Zouping Peak
Pte. Ltd.

100% 100% 100%

Peak Pacific Investment
Company (L) BHD

100%

Pan-Western Energy 
Corporation LLC

Tangshan Peak
Heat and Power Co.,Ltd.

Zouping Peak 
CHP Co., Ltd.

100%

70%100%

87.9% 12.1%

40.00%9.54%

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.

99.99%

90.00%

100.00%

99.00%

99.99%

บรษัิท บานป ูจํากัด
(มหาชน)

99.99%

บรษิัท บานปู มนินอรลั จํากัด

บรษิัท บีพี โอเวอรซีส 
ดเีวลลอปเมนท จํากัด

Asian American
Coal Inc.

บรษิัท บานปู เพาเวอร จํากัด

100.00%

21.73%

90.46%

Banpu China
Pte. Ltd.

100.00%

100.00%

100.00%

99.99%

99.99%

99.99%

Banpu Singapore
Pte.Ltd.

Banpu Minerals
(Singapore) Pte.Ltd.

บรษิัท บานปู 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

บรษิัท ศลิามณี จํากัด

บรษิัท เหมอืงบานสระ จํากัด

บรษิัท เหมอืงเชียงมวน จํากัด

98.87%

บรษิัท ศลิามณีหินออน จํากัด

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.Trubaindo
Coal Mining

PT.Barasentosa
Lestari

PT.Bharinto
Ekatama

99.99%

Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd.

40.00%

Ratchaburi Electricity
Generating Holding Plc.

7.38%

7. 61%

51.00%

Asian American
Gas Inc.

21.29%

บรษิัท สากลสํารวจ จํากัด
99.98%

บรษิัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น 
เซอรวสิส จํากัด

Banpu Power
International Ltd.

บรษิัท บานปู โคล 
เพาเวอร จํากัด

Synergy Power
Co.,Ltd.

บรษิัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร จํากัด

100.00% 99.99%

50.00%

Peak Pacific 
Investment Co., Ltd.

100%

100.00%

Luannan Peak
Pte. Ltd.

Peak Pacific (China)
Investment Co., Ltd.

Zouping Peak
Pte. Ltd.

100% 100% 100%

Peak Pacific Investment
Company (L) BHD

100%

Pan-Western Energy 
Corporation LLC

Tangshan Peak
Heat and Power Co.,Ltd.

Zouping Peak 
CHP Co., Ltd.

100%

70%100%

87.9% 12.1%

40.00%9.54%

Shijiazhuang Chengfeng
Cogen Co., Ltd.
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หมายเหตุ:  
 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถือหุนที่มีนัยสําคัญ (รายละเอียด

แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม) 
 บริษัท พรอมสิน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดมีมติจากผูถือหุนใหเลิกบริษัทต้ังแตวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และไดจดทะเบียน

เลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 
 บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. ซ่ึงเปนยอยของบริษัทฯ ไดเขาลงทุนในบริษัท Asian American Gas, Inc. โดยการ

ซ้ือหุนเพิ่มทุนในสดัสวนจํานวนรอยละ 21.29 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด  บริษัท AAGI มีโครงการลงทุนที่เนนในธุรกจิ
สํารวจและผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหิน (Coal-bed Methane) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนอยูรอยละ 99.99 ไดซ้ือเงินลงทุนในบรษิัท Peak Pacific 
Investment Company Limited (PPIC) ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร บริษัท PPIC เปนผูถือหุนรายใหญทัง้
ทางตรงและทางออมของบริษัทโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Heat and Power (CHP) หรือ Co-generation 
Plants) 3 แหงในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม 

ปจจุบันบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและบริษัทรวม ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิน (Coal 
Business) และธุรกิจไฟฟา (Power Business) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา อื่นๆ 

o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (BP) 
o บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด (BMC) 
o บริษัท ศิลามณี จํากัด (SLM) 
o บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด (SLMM) 
o บริษัท บานปู อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (BPI) 
o บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด (Ban-Sa) 
o บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด (CMMC) 
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 Banpu China Pte. Ltd. 
o Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi) 

o บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (BPP) 
o บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด (BPCP) 
o Banpu Power International Ltd. (BPPI) 
o Synergy Power Co.,Ltd. (SPC) 
o Peak Pacific Investment Co.,Ltd. (PPIC) 
o Shijiazhuang Chengfeng Cogen 

Co.,Ltd (Zhending) 
o Luannan Peak Pte.Ltd. 
o Peak Pacific (China) Investment 

Co.Ltd. 
o Zouping Peak Pte.Ltd. 
o Pan-Western Energy corporation (LLC) 
o Peak Pacific Investment Company (L) 

BHD 
o Zouping Peak CHP Co.,Ltd. (Zouping) 
o Tangshan Peak Heat and Power 

Co.,Ltd.  (Luannan) 
o บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) 
o บริษัท พาวเวอร เจเนอเรชั่น  เซอรวิสส 
จํากัด (PGS) 

 

o บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 
(UNEX) (สํารวจและขุดเจาะ
เหมืองแร) 
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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. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 1,443 76.36 2,150 83.58 1,367 83.51 
2. ถานหินนําเขา BP 100 369 19.54 370 14.38 215 13.14 
3. รายไดอื่น BP 100 78 4.10 52 2.04 55 3.35 

รวมรายไดจากการขาย   1,890 100.00 2,572 100.00 1,637 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุ 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   801  (119)  (28)  

รวมรายได   2,691  2,453  1,609  
 

o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หนวย : ลานบาท 
ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ %  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 900 2.70 1,541 6.11 950 5.52 
 BPI 100 555 1.66 652 2.58 415 2.41 
 BMC 100 - - 4 0.02 141 0.81 
 CMMC 94,48 213 0.64 229 0.91 67 0.39 
2. ถานหินนําเขา BP 100 200 0.60 334 1.33 194 1.13 
 BMC 100 350 1.05 215 0.85 267 1.55 
 BPS 100 1,245 3.73 905 3.59 427 2.47 
 BPI 100 1,081 3.24 1,349 5.35 1,302 7.56 
 SLM 100 659 1.97 105 0.42 - - 
3. รายไดอื่น   136 0.41 91 0.36 86 0.50 
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ   5,339 16.00 5,425 21.52 3,849 22.34 
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:         
1. ถานหินขายระหวางประเทศ IMM 100 16,045 48.08 13,805 54.76 10,265 59.59 
 KTD 100 1,707 5.11 1,983 7.87 1,886 10.95 
 TCM 90 6,380 19.11 2,750 10.91 - - 
 JBG 95 1,099 3.29 1,175 4.66 1,147 6.66 
2. ไฟฟา PPIC 100 2,808 8.41     
3. แรอุตสาหกรรม   - - 71 0.28 80 0.46 
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ   28,039 84.00 19,784 78.48 13,378 77.66 

รวมรายไดจากการขาย   33,378 100.00 25,209 100.00 17,227 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   801  (119)  (28)  

รวมรายได   34,179  25,090  17,199  
หมายเหตุ :  1. รายไดอื่น ประกอบดวย - แรอุตสาหกรรม ดําเนินการโดย Yen Bai Banpu Calcium Carbonate Co.,Ltd. 
    -  บริการอื่นๆ 
  2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย ที่มีสัดสวนการถือหุนที่นอยกวารอยละ 50 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  
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 
มีกําลังการผลิตรวม 20 ลานตันตอป ประกอบดวย 
1) เหมืองโจ-รง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong Barutama Greston (Jorong) บริษทัฯ ถือหุนอยูรอยละ 95 มี

พื้นที่ประทานบัตรเริ่มตน 984.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณอําเภอตานาหลาอุท จังหวัดกาลิมันตันใต (Tanah 
Laut, South Kalimantan Province) ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการตัดพื้นที่ตามเงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง 
คงเหลือพื้นที่ที่ทําการผลิต 221 ตารางกิโลเมตร มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2572) ซึ่งเริ่มทําการ
ผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป 

2) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT. Indominco Mandiri บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99.99  มีพื้นที่
ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (Bontang, 
East Kalimantan Province)   มีอายุประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570) เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชย
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิต  10  ลานตันตอป 

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

4) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT. Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 90 มีพื้นที่
ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอกูไตตะวันตก  จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West 
Kutai, East Kalimantan) Trubaindo ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีอายุ
ประทานบัตรเปนเวลา 30 ปนับจากปแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2548 โดยมีกําลังการผลิต 5 ลานตันตอป 

5) แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99 และไดรับ
สิทธิในการทําเหมืองถานหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540   แหลง
ถานหินบารินโต (Bharinto) ตั้งอยูในเขตรอยตอของอําเภอบารโิตเหนือ จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North Barito, 
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Central Kalimantan) กับอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai, East Kalimantan) 
ตอเนื่องกับแหลงถานหินทรูบาอินโด (Trubaindo) ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการสํารวจ   

6) แหลงถานหินบาราเซนโทซา (Barasentosa) ดําเนินการโดย PT. Barasentosa Lestari บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 
100 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 240 ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยูในอําเภอมูสีบานยูอาชิน และอําเภอมูสีราวัส  
จังหวัดสุมาตราใต (Musibanyuasin & Musirawas, South Sumatra Province) Barasentosa ลงนามในสัญญา
การทําเหมืองเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ปจจุบันยังอยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิง
พาณิชยและการสํารวจ  

 

ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถานหิน (Reserves)  
ปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ดําเนินการเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยแบงแยกประเภทของปริมาณถานหินออกเปน Reserves และ Resources ซึ่งแยกยอยออกเปน 4 ลักษณะ 
ไดแก Proved Reserves, Probable Reserves, Measured Resources และ Indicated Resources  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2549 ปริมาณถานหินสํารองแยกตามเหมืองถานหินตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

หนวย : ลานตัน 
ปริมาณถานหิน  
ณ 31 ธ.ค. 2549 

ปริมาณถานหิน 
ณ 31 ธ.ค. 2548 แหลงถานหิน 

สัดสวน 
การ 
ถือหุน Measured 

Resources
Indicated 

Resources 
Total 

Resources 
Proved 

Reserves 
Probable 
Reserves 

Total 
Reserves 

Total 
Resources 

Total 
Reserves 

Jorong 95.00 39.6 5.6 45.1 14.3 1.6 15.9 41.6 30.2 
Indominco 94.98 219.0 70.8 289.7 62.7 23.4 86.0 275.3 72.9 
Kitadin 94.98 99.6 51.0 150.6 12.2 5.1 17.3 153.7 19.2 
Trubaindo 85.49 166.2 134.7 300.8 31.6 30.0 61.6 305.7 65.8 
LP-2 100.00 2.5 - 2.5 1.1 - 1.1 4.6 4.2 
CMMC 96.48 1.2 - 1.2 1.1 - 1.1 1.8 1.6 
Daning No.1 12.49 67.5 35.0 102.5 72.0 - 72.0 107.3 73.9 
Hebi Zhongtai  40.00 70.3 - 70.3 33.1 - 33.1 73.5 34.4 
Bharinto 94.04 135.9 82.5 218.4 22.2 6.3 28.5 218.4 28.5 
Barasentosa 94.99 38.1 0.7 38.8 20.5 12.3 32.8 38.8 32.8 

รวม  838.7 380.3 1,220.0 270.8 78.7 349.4 1,220.6 363.6 
 
 
o การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1. บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co., Ltd. ถือหุนใน Asian American Coal Inc. (AACI) รอยละ 21.73 ของ
หุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด AACI ดําเนินธุรกิจพัฒนาและรวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดย AACI ไดจัดตั้ง Shanxi Asian American-Daning Energy Co., Ltd. (SAADEC) โดยรวมทุนกับ
ผูผลิต ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหิน และผูดําเนินธุรกิจการขนสงทางรถไฟในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย AACI ถือหุน
อยูรอยละ 56 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดใน SAADEC  

 SAADEC ไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป เพื่อทําการพัฒนาเหมืองถานหินใตดินและผลิตถานหินเพื่อจําหนาย 
ตั้งอยูในมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีถานหินประเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ําและคาความรอน
สูง โดยมีปริมาณสํารองถานหินประมาณ 75 ลานตัน SAADEC สามารถผลิตถานหินออกจําหนาย โดยใชเทคโนโลยี
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การผลิต Longwall Mechanized  เริ่มทําการผลิตถานหินในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมีกําลัง
การผลิต 5.5 ลานตันตอป 

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  

 บริษัทรวมทุนจัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อเหมืองถานหิน โดยปจจุบันมีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป โดยมีปริมาณสํารองถานหิน
อยูประมาณ 35 ลานตัน  ซึ่งจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2551 ซึ่งในพื้นที่สวนขยายมีปริมาณสํารองอีกประมาณ  50 ลานตัน 
คุณภาพของถานหินจัดอยูในประเภท Semi Anthracite  

3.   บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co., Ltd. ไดเขาลงทุนใน Asian American Gas, Inc. (AAGI) โดยการซื้อ
หุนเพิ่มทุนในป พ.ศ. 2549 คิดเปนจํานวนเงิน 4,069,490.78 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 152  ลานบาท ซึ่งทําให
บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 21.29 บริษัท AAGI เดิมเปนโครงการภายใตการพัฒนาของบริษัท AACI และได
ปรับโครงสรางแยกออกจากบริษัท AACI ในป พ.ศ. 2549 เพื่อมาดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตกาซมีเธนในเหมืองถาน
หินหรือทีเรียกวา Coal-bed Methane ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันบรษิัท AAGI อยูระหวางพัฒนาโครงการกาซ
มีเธนในเหมืองถานหินอยู 2 โครงการ ไดแก โครงการพานจวง (Panzhuang) และโครงการหมาป (Mabi) ซึ่งอยูใน
มณฑลซานซีเชนกัน โดยบริษัท AAGI มีสัดสวนการลงทุนในโครงการดังกลาวรอยละ 50 และ 70 ตามลําดับ  

(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business) 
2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) 

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ในบริษทั บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (โดยผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร 
จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100) ซึ่งเปนโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต  ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement-PPA) กับการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เปดเดินเครื่องในเชิงพาณิชย  บแีอลซีพีไดกูเงินจาก
สถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ ในวงเงินประมาณ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อนํามาใชในการกอสรางโรงไฟฟา 
และไดเริ่มกอสรางโรงไฟฟาแลวตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งไดเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยสําหรับหนวยการ
ผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  โดยมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต    สวนหนวยการผลิตที่สองเปดดําเนินการ
ไดในตนป พ.ศ. 2550  และมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต 

2.2  บริษัท Peak Pacific Investment Co., Ltd  (PPIC) 
บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว ในบริษัท บริษัท Peak Pacific Investment Co., Ltd ซึ่งจดทะเบียนอยูใน
ประเทศสิงคโปร (โดยผานบริษัท บานปูเพาเวอร จํากัด) PPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined 
Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แหง ซึ่งมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 
248 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 798 ตันตอช่ัวโมง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. โรงไฟฟาลวนหนาน (Luannan) มณฑลเหอเปย มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 100 เมกะวัตต  และกําลังการ
ผลิตไอน้ํา 128 ตัน/ชั่วโมง 

2. โรงไฟฟาเจิ้งติ้ง (Zhengding) มณฑลเหอเปย มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา  48 เมกะวัตต  และกําลังการ
ผลิตไอน้ํา 180 ตัน/ชั่วโมง 



 

หนา 18 

3. โรงไฟฟาโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 100 เมกะวัตต   และกําลังการผลิต
ไอน้ํา 490 ตัน/ชั่วโมง  

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

แผนที่แสดงเหมืองถานหินและโรงไฟฟา 
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สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดประทานบัตรของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

โครงการ ประทานบัตร 
เลขที่ อําเภอ จังหวัด เนื้อที่ 

ไร-งาน-ตรม. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

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 แจงหยุดการทําเหมือง 

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

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

LP-2 24303/13989 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 87-3-21 02/03/47 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ตออายุประทานบัตร 

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 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 27501/15020 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 297-3-80 30/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
SILAMANI-
MARBLE 20115/13374 แมพริก ลําปาง 65-2-40 10/03/51 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

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

บริษัท พี.วี. หินออนและ
แกรนิต จํากัด 

รับชวงการทําเหมือง 

SILAMANI-
MARBLE 20166/13662 แมพริก ลําปาง 171-2-58 09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

SILAMANI-
MARBLE 20167/13663 แมพริก ลําปาง 167-2-97 09/08/52 บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

บริษัท พี.วี. หินออนและ
แกรนิต จํากัด 

รับชวงการทําเหมือง 

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 
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โครงการ ประทานบัตร 
เลขที่ อําเภอ จังหวัด เนื้อที่ 

ไร-งาน-ตรม. หมดอายุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

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 

8/5/28 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 Proposed to be in 
Construction Stage 

  Bharinto 
 

-04PB0081 
 

-02PB0007 

Mura Tewe & 
Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 

 - 21,200 Ha 
 

 - 800 Ha 

-  29 / 6/ 06 
 

- suspended

PT.Bharinto Ekatama Proposed to be in 
Construction Stage 

 

หมายเหตุ:  ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง   เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เนื่องจากปจจุบันไมมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจในการดําเนินการ ซึ่งหากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใต
ประทานบัตรเดิมไดทันที หากประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอายุ 

 ประทานบัตรที่อยูระหวางการตออายุ  โดยระเบียบเรื่องของการตออายุประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เจาของประทานบัตรตองยื่นคําขอตออายุกอนประทานบัตรหมดอายุ 6 เดือน และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรจะพิจารณาตออายุประทานบัตรออกไปอีก 10 ป โดยจะพิจารณาจากปริมาณสํารองแรในเหมืองนั้น 
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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 ไดรับอนุมัติใหเพ่ิมกาํลังการผลิตจากเดิม 1,500,000 ตัน เปน 3,000,000 ตัน 
  บัตรสงเสริมเลขที ่8023/2536 และ 1117/2537 โครงการ BP-1  ยกเลิกบัตรสงเสริม 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 
(ก) ภาวะอุตสาหกรรม 

o การคาถานหินบิทูมินัสประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน (Steam Coal/Thermal Coal) ในตลาดโลก  
            (ที่มา: Barlow Jonker Pty Ltd, January 2007) 

        
 ในป พ.ศ. 2549 ปริมาณการคาของถานหินบิทูมินัส

ประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน (Steam Coal/Thermal 
Coal) ในตลาดโลกมีการขยายตัวตอเนื่องจากปริมาณ
ความตองการที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียเปนหลัก   โดยมี
ตัวเลขปริมาณการคารวมทั้งปในเบื้องตนประมาณ 559 
ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 13 ลานตัน หรือ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผล
มาจากความตองการนําเขาที่เพิ่มขึ้นของสามประเทศ
นําเขารายใหญของโลกเปนหลัก คือ ญี่ปุน เกาหลีใต และ
ไตหวัน    

ประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนผูสงออกรายใหญสุดของ
โลกไดประสบกับภาวะฝนตกหนักในชวงตนป กอปรกับ
ไดรับผลกระทบจากการหยุดซอมบํารุงรักษาทาเรือขนสง
ในชวงปลายป  จึงมีปริมาณการสงออกทั้งปใกลเคียงกับป
กอนประมาณ 119 ลานตัน    การสงออกของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีตัวเลขรายงานในเบื้องตนโดยประมาณ
เทากับ 113 ลานตัน ยังคงเปนผูสงออกหลักรายใหญเปน
อันดับสองของโลกรองจากประเทศออสเตรเลีย   

ราคาสงออก (FOB) ของตลาดหลัก จากทาเรือนิว
คาสเซิล (Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ปรับตัว
สูงขึ้นอยูเหนือ 50 เหรียญสหรัฐตอตันนานกวาหาเดือน
ในชวงไตรมาสสองและสาม หลังจากนั้นราคาไดออนตัว
ลงประมาณ 10 เหรียญสหรัฐตอตัน กอนที่จะปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่องไปอยูเหนือ 50 เหรียญสหรัฐตอตันอีก
ครั้งในไตรมาสสุดทายของป และมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 49 
เหรียญสหรัฐตอตัน เมื่อเทียบกับหลายๆ ปกอนแลวถือวา
ราคาสงออกยังอยูในเกณฑดี    

แนวโนมการขยายตัวของตลาดและราคาสงออกในป 
พ.ศ. 2550 อาจมีการปรับตัวลงบาง จากการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจโลกซึ่ ง เปนปจจัยหลัก  แตด วยเหตุที่
สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลก มีแนวโนมที่จะยังคง
อยูในระดับโดยเฉลี่ยสูงกวา 50 เหรียญสหรัฐตอบาเรล จะ
เปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลใหทั้งความตองการและราคา
ของถานหินในตลาดโลกไมชะลอตัวลงมากนัก 
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o การคาลิกไนตและถานหินบิทูมินัสในประเทศไทย (ที่มา: Coal Market Research, Banpu ) 

การใชถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอนของไทยในป พ.ศ. 2549  ซึ่งมีทั้งลิกไนตจากเหมืองในประเทศและ
ถานหินบิทูมินัส (Steam Coal / Thermal Coal) นําเขาจากตางประเทศมีปริมาณรวมทั้งส้ินประมาณ 31 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.7   ประกอบดวยการใชลิกไนตในประเทศ 19 ลานตัน   และถานหินบิทูมินัสนําเขาจาก
ตางประเทศ 12 ลานตัน   ในสวนของการใชลิกไนตนั้น เปนการใชลิกไนตในภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยจํานวน 16 ลานตัน   ที่เหลือจํานวน 3 ลานตัน นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การ
ผลิตปูนซีเมนต กระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ    โดยการใชลิกไนตในปที่ผานมามีปริมาณ
ลดลงมากเนื่องจากอุปทานลิกไนตในประเทศลดลงจากการที่ผูผลิตถานหินรายใหญรายหนึ่ง ไดหยุดการผลิต
เพราะปริมาณสํารองของเหมืองผลิตไดหมดลง  ทําใหมีการนําเขาถานหินบิทูมินัสจากตางประเทศเขามาใช
ทดแทนลิกไนตเพิ่มมากขึ้น   และสงผลใหการใชถานหินบิทูมินัสโดยรวมของประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 12 ลาน
ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 34.9  ประกอบดวยการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 8 ลานตัน   ที่เหลือใชเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP จํานวน 4 ลานตัน 
คาดวาในป พ.ศ. 2550 การขยายตัวของอุปสงคในการใชลิกไนตและถานหินบิทูมินัสเปนเชื้อเพลิงในประเทศไทย 
จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ 13.4 เพราะการผลิตปูนซีเมนตมีการขยายตัวตามสภาวะธุรกิจการ
กอสรางที่ฟนตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งคาดวาจะมีความตอเนื่องตอไปในปหนาดวย   กอปรกับการใชถานหินบิทูมินัส
นําเขาจะยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟาบีแอลซีพีเพาเวอรที่ใชถานหินบิทูมินัสนําเขาเปนเชื้อเพลิงและไดเริ่มทํา
การผลิตในชวงป พ.ศ. 2549 แลวนั้น จะสามารถทําการผลิตไดเต็มกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต ในป พ.ศ. 
2550  ซึ่งคาดวาจะใชถานหินบิทูมินัสจํานวน 3.5 ลานตัน  นอกจากนี้การใชถานหินบิทูมินัสในภาคอุตสาหกรรมก็
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นมากเชนกัน เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศที่มีจํานวนจํากัด 

 
o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ.2549  
ขยายตัวรอยละ 5.0  ซึ่งถือวายังอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟออยูที่ระดับ 4.6 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลเล็กนอย   
โดยมีการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ   ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยดังกลาว ไดสงผลตอปริมาณการใช
ไฟฟารวมทั้งประเทศอยูที่ระดับ 126,600 กิกะวัตตชั่วโมง และความตองการไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2549  ที่ระดับ 21,064 เมกะวัตต สูงกวาปกอน 526 เมกะวัตต คาตัวประกอบไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยู
ที่รอยละ 77.4   และกําลังผลิตสํารองไฟฟาต่ําสุด (Reserved Margin) อยูที่รอยละ 22.1    โดยในชวงครึ่งปแรก
การใชไฟฟาขยายตัวประมาณรอยละ 4.0   และไดปรับสูงขึ้นเล็กนอยในชวงปหลัง    แบงเปนการใชในเขตนคร-
หลวง 41,344 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1   เขตภูมิภาค 82,772 กิกะวัตตช่ัวโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0   และ
การใชจากลูกคาตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  2,484 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 3.1  

การใชไฟฟาในสาขาการผลิต   ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีสัดสวนการใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45 ของการใช
ไฟฟาทั้งประเทศ   โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.3   สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7   บานและที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.7   สาขาเกษตรลดลงรอยละ 11.6 เนื่องจากเกิดภาวะน้ําทวมในหลายจังหวัดเปนเวลานานทําให
เกษตรกรไมสามารถใชอุปกรณไฟฟาในการเกษตรได    และสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 

ในสวนของการผลิตไฟฟา  กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาในป พ.ศ. 2549 อยูที่ 27,087 เมกะวัตต   ปริมาณการผลิต
และการรับซื้อของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีจํานวน 142,280 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 
5.6    โดยมีสัดสวนการผลิตตามเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ดังนี้ จากกาซธรรมชาติรอยละ 66.5  ลิกไนต/ถานหินรอยละ 
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16.5   จากน้ํามันรอยละ 6.5   จากพลังน้ํารอยละ 5.5   และจากการนําเขารอยละ 5.1    คาดวาในป พ.ศ. 2550 
การผลิตและการซื้อไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 149,471 กิกะวัตตชั่วโมง  เพิ่มขึ้น
รอยละ 5.05   ตามทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 4.0-5.0    โดยการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติและถานหิน/ลิกไนตจะ
เพิ่มขึ้นมาก   เนื่องจาก บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ซึ่งใชถานหินนําเขาเปนเชื้อเพลิงและไดเริ่มผลิตตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 จะสามารถเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาไดเต็มที่ในป พ.ศ. 2550   ประกอบกับผูผลิตกาซ
ธรรมชาติ จะสามารถจัดหากาซธรรมชาติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดเพิ่มขึ้น  ขณะที่ปริมาณการผลิต
ไฟฟาจากพลังน้ํา น้ํามันเตา และการนําเขาไฟฟาจะลดลง 
  

 (ข) การตลาด 
ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหนิ 
1.1 ตลาดถานหินตางประเทศ 

กลยุทธในการแขงขัน 
สภาพการแขงขันในป พ.ศ. 2549 ยังคงไมมีความรุนแรงมากนัก ถึงแมตลาดจะคาดการณไวตอนตนปวา จะมีการ
ผลิตถานหินมากกวาความตองการใชงาน แตจากสถานการณจริงพบวา การผลิตและสงออกถานหินในสวนตางๆ 
ของโลกประสบปญหาตางๆ เชน ฝนตกหนักในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การเกิดอุบัติเหตุรถไฟขนสงถานหินตกราง
หลายครั้งในประเทศแอฟริกาใต การระเบิดของเหมืองถานหินในประเทศจีน การหยุดซอมประจําปของทาเรือขน
ถายถานหินในประเทศออสเตรเลีย และความตองการใชถานหินภายในประเทศจีนที่ยังอยูในระดับสูง ลวนแตทํา
ใหปริมาณถานหินสงออกในหลายประเทศนอยกวาที่คาดการณไวตอนแรก แตการสงออกถานหินจากประเทศ
อินโดนีเซียที่สงออกไดมากกวาที่คาดการณไวมาชดเชยสวนที่มีปญหาการผลิตในหลายประเทศ ทําใหความ
ตองการถานหินมีใกลเคียงกับปริมาณที่มีอยูในตลาด ราคาถานหินในตลาดโลกจึงยังคงอยูในระดับสูง 
บริษัทฯ ไดเนนการเพิ่มสัดสวนการขายถานหินเขาไปในตลาดที่ใหราคาสูง เชน ตลาดในประเทศญี่ปุน และในยุโรป 
ในขณะเดียวกันก็เรงพัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกรในหลายๆ ดาน  เพื่อลดตนทุนและขอผิดพลาดตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอลูกคา บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหสามารถทํากําไรไดสูงสุดและมีความมั่นคงดาน
รายได ดังนี้ 

o เสริมสราง “BANPU” Brand 
บริษัทฯ ไดประสบความสําเร็จในการใช  Corporate Brand คือ “BANPU” เขาไปแทนที่ Brand ของบริษัทใน
เครือตางๆ จนทําให “BANPU” เปน Brand ที่รูจักเปนอยางดีมากขึ้นในตลาดโลก ในฐานะที่เปนบริษัทผูผลิต
ถานหินคุณภาพดี มีความมั่นคงและสม่ําเสมอในการสงมอบ ดวยมาตรฐานระดับโลก บริษัทฯ ไดเขาไปเปน
ผูสนับสนุนการประชุมถานหินโลกในที่ตางๆ โดยใหผูบริหารของบริษัทฯ ไปเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม
ถานหินในที่ตางๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป ยิ่งทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจักของผูผลิต ผูจําหนาย และผูใชถานหินจาก
ทั่วโลกมากขึ้น นอกจากจะรูจักในฐานะผูผลิตถานหินรายใหญแลวยังรูจักในฐานะเปนบริษัทที่มีฐานขอมูล
ถานหินในระดับที่ดีบริษัทหนึ่ง บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงทางดาน Corporate Identity เพื่อทําใหสัญลักษณ
ตางๆ ของ Brand ใหมีมาตรฐานเดียวกันในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  เพื่อทําความเขาใจที่
ถูกตองระหวางลูกคาและพนักงานกับ Brand ของบริษัทฯ 
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o การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงาน Commercial and Customer Relations ขึ้นมา  เพื่อดูแลงานทางดานการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคาโดยเฉพาะ ซึ่งหนวยงานดังกลาวไดทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในหลายๆ
อยาง เพื่อทําใหการตอบสนองความตองการของลูกคาทําไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไดแก 

 การจัดทําฐานขอมูลลูกคา 
บริษัทฯ ไดจัดทําฐานขอมูลลูกคา ครอบคลุมถึงการประมาณการความตองการใชถานหินของลูกคา
ในอนาคต คุณภาพถานหินที่ตองการใช ขอจํากัดในการใชงานทั้งในเรื่องของคุณสมบัติถานหิน และ
ขอจํากัดในการขนสง รวมไปถึงคูแขงในลูกคาแตละราย ขอมูลดังกลาวจะไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอจากเจาหนาที่ขาย เพื่อนํามาใชในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับสถานการณการตลาดในแตละชวงเวลา และตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรง
ตามความตองการของลูกคาแตละราย 

 การปรับปรุงขอมูลถานหินโลกใหทันสมัยอยูเสมอ 
บริษัทฯ ไดเริ่มจัดทําฐานขอมูลถานหินโลกมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ และมีการติดตั้ง server เฉพาะ สําหรับหนวยงานการตลาดในการรวมศูนยขอมูล
ถานหิน และกระจายใหกับผูใชงานภายในไดอยางทั่วถึง ปจจุบันระบบขอมูลถานหินของบริษัทฯ ได
จัดทําไวในระบบ internal web access ซึ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานภายในไดเขาถึงขอมูล
ไดสะดวก รวดเร็วขึ้น ขอมูลดังกลาวนี้รวมไปถึงภาวะตลาดถานหินรายสัปดาห การเคล่ือนไหวของ
ราคาถานหินในแตละสัปดาห และการคาดการณตลาดถานหินในอนาคต ทําใหบริษัทฯ สามารถ
ปรับเปล่ียนกลยุทธไดอยางรวดเร็ว ทันตอการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ทางหนวยงานขายไดใชขอมูล
ดังกลาวในการใหขอมูลกับลูกคา ทําใหลูกคาไดรับการ update ขอมูลตลาดอยูเปนประจํา อันจะ
เปนการกระชับความสัมพันธกับลูกคาใหดียิ่งขึ้น และเปนการเพิ่มคุณคาของบริษัทฯ ในมุมมองของ
ลูกคาอีกดวย 

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

 การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Survey) 
บริษัทฯ ไดมีการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Survey) เปน
ประจําทุกป เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการบริการของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น และตรงกับความตองการ
ของลูกคา 
ในป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดเพิ่มคําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในดานตางๆ รวมไปถึง
ภาพลักษณของบริษัทฯ และแผนการในอนาคตอันใกลของบริษัทฯ จากผลการตอบแบบสอบถาม
ทําใหบริษัทฯ ไดรับทราบจุดแข็ง จุดออน ของบริษัทฯ ในมุมมองของลูกคา รวมทั้งยังไดรับ
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ขอเสนอแนะจากลูกคาในหลายๆ ดาน ซึ่งบริษัทฯ จะไดนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคาตอไป 

o การจัดทําขอมูลคูแขงขันในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
เนื่องจากปจจุบันสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปนผูสงออกถานหิน (Steam Coal) รายใหญที่สุดของโลกรายหนึ่ง 
ปริมาณการผลิตและการสงออกจะมีผลกระทบกับราคาถานหินในตลาดโลกมากกวาในอดีต บริษัทฯ จึงได
พัฒนาฐานขอมูลคูแขงขัน เพื่อใชเปนขอมูลในการทํานายภาวะตลาดถานหินและแนวโนมราคาถานหินโลก 
ทําใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลที่ใชในการตัดสินใจทางดานการตลาดที่ดีขึ้น และสามารถลดผลกระทบจากความ
เส่ียงทางดานรายไดจากความผันผวนของราคาถานหินได 

o ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
จากการที่บริษัทฯ มีการผลิตถานหินจากหลายเหมือง ทําใหบริษัทฯ มีถานหินหลายคุณภาพที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในหลายๆ ตลาด จึงทําใหบริษัทฯ ไมจําเปนตองไปแขงขันอยางรุนแรงใน
ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งยังสามารถมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว อันจะเปน
การสรางตลาดเฉพาะของบริษัทฯ ขึ้นมาและลดการแขงขันในระยะยาว 

o นําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารการผลิตและสงมอบถานหินใหลูกคา 
บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในระบบคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชในการบริหารการผลิต การกองเก็บ และการสงมอบ
ถานหินใหลูกคา รวมไปถึงการออกเอกสารตางๆ เชน ใบแจงหนี้ (Invoice) การคํานวณราคา เปนตน โดย
ระบบคอมพิวเตอรจะทําการควบคุมคุณภาพถานหินตั้งแตการวางแผนทําเหมือง ไปจนถึงการสงมอบถานหิน
ใหกับลูกคา ทําใหมีความแมนยําในเรื่องของคุณภาพ ระยะเวลาสงมอบ และลดขอผิดพลาดทางดานเอกสาร 
ทําใหลูกคาไดรับการตอบรับที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจากบริษัทฯ (Improve Responsiveness) อันเปนการชวยลด
ตนทุนและเวลาทางดานการติดตอส่ือสารของลูกคา  
นอกจากนี้แลวระบบคอมพิวเตอรที่นํามาใชยังครอบคลุมถึงการบริหารเรือ Barge สําหรับขนสงถานหินดวย 
(Barge Circuit Network) เนื่องจากปจจบุันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ซึ่งหลายเหมืองตองใชเรือ Barge ขนถานหินจากเหมืองไปขึ้นเรือบรรทุกถานหินขนาดใหญหรือไปยังทาเรือขน
ถายถานหิน การใชคอมพิวเตอรเขามาบริหารการขนสงถานหินทําใหบริษัทฯ สามารถตรวจสอบการใชงาน
ของเรือ Barge ไดตลอดเวลา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงถานหินดวยเรือ Barge ไดมากขึ้น ทํา
ใหตนทุนการขนสงโดยรวมลดลง 

o ปรับปรุงทาเรือขนถายถานหิน 
บริษัทฯ ทําการปรับปรุงทาเรือบอนตัง (Bontang Coal Terminal) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเปนทาเรือ
สําหรับขนถายถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ ทําใหสามารถขนถายถานหินไดเพิ่มขึ้นจาก 11 ลานตันตอป 
เปน 12.5 ลานตันตอป เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการใชถานหินของบริษัทฯ มาก
ขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทําสัญญาเชาทาเรือขนถายถานหินในเชิงพาณิชยอีก 1 ทา คือทาเรือบาลิกปาปน 
(Balikpapan Coal Terminal) เพื่อรองรับแหลงถานหินแหลงใหมของบริษัทฯ คือเหมืองทรูบาอินโด 
(Trubaindo) ซึ่งไดเริ่มผลิตเมื่อกลางป พ.ศ. 2548 
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การปรับปรุงทาเรือขนถายถานหินนี้ จะทําใหคาระวางเรือของลูกคาลดลง เนื่องจากอัตราการขนถายถานหิน 
(Loading Rate) เพิ่มขึ้น และลูกคาสามารถใชเรือที่มีขนาดใหญขึ้นถึง 95,000 ตัน อันเปนการลดตนทุนให
ลูกคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ 

o มุงเนนการสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑ (Focus on High Value Product) 
บริษัทฯ มีการใชทาเรือขนถายถานหินที่บริษัทฯ มีอยูในการผสมถานหิน โดยการนําถานหินที่มีคุณภาพปาน
กลาง มาผสมกับถานหินคุณภาพสูงที่ผลิตจากเหมืองใหมของบริษัทฯ คือเหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ทํา
ใหไดถานที่มีคุณภาพดี ที่สามารถขายในตลาด ที่มีการแขงขันไมสูงมากนักได  

o มุงเนนสรางฐานลูกคาระยะยาว (Focus on Long Term Customer) 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว ทําใหบริษัทฯ มีลูกคาประจําอยู
เปนจํานวนมาก ครอบคลุมปริมาณถานหินสวนใหญของยอดขายของบริษัทฯ ถึงแมลูกคาบางรายจะไมมีการ
ทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับบริษัทฯ แตก็ซื้อถานหินของบริษัทฯ ตอเนื่องตลอดมา บริษัทฯ จะยังคง
เนนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตอไป ผานกิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลภาวะตลาด
ถานหิน การเชิญลูกคามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การใหความชวยเหลือลูกคาทางดานเทคนิค เปนตน 
เพื่อใหบริษัทฯ มีความใกลชิดกับลูกคามากขึ้น 

o ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality System) 
บริษัทฯ ไดใช Technical Expert มาชวยปรับปรุงเครื่องมือหองปฏิบัติการ วิธีการวิเคราะห และบุคลากร
วิเคราะหคุณภาพถานหิน พรอมทั้งจัดทําคูมือกระบวนการวิเคราะหคุณภาพถานหินใหเทียบเทา
มาตรฐานสากล รวมทั้งไดใชระบบคอมพิวเตอรที่บริษัทฯ ติดตั้งในการติดตามตรวจสอบคุณภาพถานหินทุก
ขั้นตอนการผลิต จนถึงสงมอบใหลูกคา ทําใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อม่ันดานคุณภาพจากลูกคามากยิ่งขึ้น 

o ขยายฐานลูกคา 
บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการขยายตลาดไปยังประเทศเวียตนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคาดวาจะเปนตลาดที่มีการเติบโตสูงอีกตลาดหนึ่ง ทําใหฐานลูกคาของ
บริษัทฯ กวางขึ้น อันเปนการเพิ่มความมั่นคงดานรายไดใหกับบริษัทฯ 

นโยบายดานราคา 
บริษัทฯ ใชนโยบายราคาที่กระจายการทําราคาเฉลี่ยทั้งปตามดัชนีราคาตลาดถานหินระยะสั้นในขณะนั้นๆ 
โดยมีการสรางสมดุลของราคาสําหรับการขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้การขายในระยะกลาง
และระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีการเจรจาราคาถานหินกับลูกคาทุกๆ ป เพื่อใหราคาจําหนายถานหินของบริษัทฯ 
สะทอนราคาถานหินในตลาดโลก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดกระจายชวงเวลาของการเจรจาราคาถานหิน
ออกไปในชวงตางๆ ของป เพื่อใหไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาดโลกนอยลง อีกทั้งยังทํา
ใหการผลิต การสงมอบ และรายไดของบริษัทฯ มีความสม่ําเสมออีกดวย 
บริษัทฯ ไดทําการตกลงราคาซื้อขายถานหินกับลูกคาปริมาณมากกวารอยละ 50 ของปริมาณถานหินที่บริษัท 
คาดวาจะขายในป พ.ศ. 2549 ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2548 เพื่อเปนการประกันรายไดของบริษัทฯ และลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคา อีกประมาณรอยละ 25 โดยทําการตกลงราคากับผูซื้อในชวงไตรมาส
แรกของป พ.ศ. 2549 สวนที่เหลือไดทยอยขายใหกับลูกคาในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึ่งทําใหบริษัทฯ 
ไมไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาถานหินในตลาดโลกมากนัก 
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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) เพื่อใชในการเขาถึงลูกคา
เปาหมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของบริษัทฯ 

ลักษณะของลูกคา 
ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาซึ่งมีความตองการใชถานหินสูง กระจายอยูในประเทศ
ตางๆ เชน ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลีใต ประเทศไตหวัน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการขายถานหินใหกับ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต  กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ แตมีปริมาณการขายไมมากนัก 
บริษัทฯ ยังคงเนนลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาตอไป เนื่องจากเปนกลุมที่มีความตองการสูงและ
ตอเนื่องสม่ําเสมอ  และเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง 

คูแขงขันที่สําคัญ 
คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกาใต  

1.2 ตลาดถานหินในประเทศไทย 
บริษัทฯ มีสัดสวนการจําหนายถานหินที่ผลิตจากแหลงถานหินในประเทศไทยและนําเขาจากตางประเทศในชวง
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2549 เทากับ รอยละ 85 และ รอยละ 20 ตามลําดับ ทั้งนี้ สวนแบงการตลาดใน
สวนของถานหินนําเขาลดลงจากป พ.ศ. 2548 คอนขางมาก โดยเปนผลมาจากการเริ่มนําเขาถานหินของโรงไฟฟา
ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ซึ่งมีปริมาณการใชถานหินคอนขางสูงและเปนการทําสัญญาระยะยาวกับ
ผูขายรายใหญจากตางประเทศ 
กลยุทธในการแขงขัน 

 ถานหินผลิตในประเทศไทย 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องการสงมอบถานหินใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับลูกคา โดยเนนในเรื่อง
การใหบริการหลังการสงมอบ การควบคุมคุณภาพใหไดตามที่ไดตกลง การสงมอบที่ตรงเวลา  และมีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ดี จากการที่ปริมาณสํารองถานหินจากแหลงถานหินในประเทศมีปริมาณ
ลดลง ทางบริษัทฯ จึงไดเริ่มเจรจาเสนอถานหินนําเขาจากแหลงถานหินของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
โดยเนนเปนการทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวเชนเดียวกับการซื้อขายถานหินในประเทศ เพื่อใหทาง
ลูกคามีถานหินใชงานอยางตอเนื่องและเพียงพอในระยะยาว 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
- บริษัทฯ   ใชความเปนบริษัทคนไทยที่เปนผูผลิตถานหินระดับมาตรฐานสากลในสาธารณรัฐอินโดนีเซียใน
การสรางความเชื่อม่ันตอลูกคาในเรื่องปริมาณและกําหนดเวลาที่ตองสงมอบตามขอตกลงในสัญญา โดย
บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตจากแหลงถานหิน 4 แหลง ทําใหมีคุณภาพหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
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ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสมกับการใชงาน และจากการที่บริษัทฯ  เปนผูผลิตถานหินเองทําให
บริษัทฯ มีความพรอมในการทําสัญญาซื้อขายถานหินไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- บริษัทฯ ใหบริการการขนสงถานหินนําเขาเพื่อสงมอบถึงโรงงานของลูกคา โดยบริษัทฯ มีการวาจาง
ผูรับเหมาขนสงถานหินนําเขาในปริมาณรวมแตละป ทําใหไดอัตราคาขนสงที่แขงขันไดและเปนการลด
ภาระตนทุนคาขนสงของลูกคา  

- บริษัทฯ มีการพัฒนาทีมงานเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ โดยใหผูมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญการเผาไหม
ถานหิน เพื่อใหขอแนะนํากับลูกคาในการใชพลังงานได เปนการลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง 

- คลังสินคา (Coal Distribution Center) 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บกอนที่จะกระจายไปยังลูกคา ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ลดภาระในการจัดการเรื่องการกองเก็บสตอกถานหินรวมทั้งชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชคลังสินคาเปนที่ปรับปรุงคุณลักษณะถานหินทั้งในเรื่องของการคัดขนาดและคา
ความรอนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาแตละราย โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนเรื่องของการสง
มอบที่ตรงเวลา ควบคุมคุณภาพถานหินใหตรงตามขอกําหนดของลูกคารวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของการรักษาสภาพแวดลอม และดูแลเรื่องผลกระทบตอชุมชนในบริเวณ
ใกลเคียง  ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในเรื่องการสงมอบในระยะยาว 

นโยบายดานราคา 
 ถานหินผลิตในประเทศไทย 
ราคาจําหนายถานหินในประเทศสําหรับลูกคาหลักในกลุมผูผลิตปูนซิเมนตจะเปนราคาที่ผูกพันตามสัญญา
ระยะยาว ทั้งนี้เพื่อใหลูกคาสามารถประเมินตนทุนคาใชจายไดอยางถูกตอง สําหรับในสวนของลูกคารายยอย 
จะมีการปรับราคาในทิศทางเดียวกับแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลก โดยการกําหนดราคาถานหินจะ
กระทําในลักษณะปตอป 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 
ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศจะเปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยในป พ.ศ.2549 ราคาถาน
หินในตลาดโลกมีความผันผวนบาง  แตราคาเฉลี่ยทั้งปยังคงทรงตัวในระดับสูงตอเนื่องจากป พ.ศ. 2548 
ในขณะที่คาระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลงผันผวนตามภาวะตลาด โดยการทําสัญญาซื้อขายกับลูกคามีทั้ง
สําหรับการสงมอบเปนครั้งๆ หรือสําหรับระยะเวลาหนึ่งปหรือระยะเวลามากกวาหนึ่งป ทั้งนี้ขึ้นกับความ
ตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ จะทําสัญญาเชาเรือเดินสมุทรใหเพียงพอสําหรับการขนสงถานหินตาม
ปริมาณและระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา   

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

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

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ มีการนําเขามาจําหนายในประเทศไทยโดยผูผลิตในตางประเทศและผูคาถาน
หินจํานวนรวมประมาณ 8 ราย นอกจากนี้ จากการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเปนจํานวนมากได
ปรับเปล่ียนการใชเชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาเปนถานหิน อันเปนผลมาจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้น ทําใหมีผูประกอบการรายยอยเปนจํานวนมากนําเขาถานหินเพื่อสงมอบใหกับโรงงานดังกลาว แตสวน
ใหญไมสามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีปญหาในเรื่องความสม่ําเสมอของคุณภาพถานหิน 

 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

(1) สถานที่ตั้งของเหมืองถานหินและโรงไฟฟา 
เหมืองถานหนิ 

ประเทศไทย 
-  เหมอืงลําปาง (LP-2) 
   อําเภอแมทะ  จงัหวัดลําปาง  
 
-  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 
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- เหมือง Hebi, Henan Province 
- เหมือง Daning, Shanxi Province 
 
โรงไฟฟา 

ประเทศไทย 
-  โรงไฟฟาบีแอลซีพี 
   นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- โรงไฟฟา Luannan, Hebei Province 
- โรงไฟฟา Zhengding, Hebei Province 
- โรงไฟฟา Zouping, Shandong Province 
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(2) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต  
 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2549 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2548 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2547 
กําลังการผลิตเต็มที่ (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  23,000 18,000 16,000 
แรแคลเซียมคารบอเนต - - 250 

ปริมาณการผลิตจริง (หนวย: พันตัน)    
ถานหิน  21,907 17,415 15,121 
แรแคลเซียมคารบอเนต - - 106 

อัตราการใชกําลังการผลิต (%)    
ถานหิน  95.25 96.75 94.51 
แรแคลเซียมคารบอเนต - - 42.40 

อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)    
ถานหิน  25.79 15.17 13.90 
แรแคลเซียมคารบอเนต - - (15.20) 

หมายเหตุ: - ถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี (Jorong, Indominco, Kitadin, Trubaindo)      และใน
ประเทศไทย (LP-2, CMMC) 

 

(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
ภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับใบรับรอง
มาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  

(5) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการแกไข 
เปนที่แนนอนวาการดําเนินการผลิตและบริการในทุกๆ ธุรกิจ จะตองกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งการทํา
เหมืองแรนั้น เปนส่ิงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในการที่จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม บริษัทฯ จึงตระหนักดีวา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เปนภาระหนึ่งที่บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบและฟนฟูแกไข  ในการทําเหมืองแรโดยทั่วไป
กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญดังนี้ 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศนและนิเวศนปาไม บริษัทฯ ไดดําเนินการลดผลกระทบดานนี้  โดยเริ่มดําเนินการ

ตั้งแตการวางแผนทําเหมือง ใหมีการถมกลับบอเหมืองใหมากที่สุด รวมถึงการควบคุมความสูง และความลาดชัน
ของมูลดินที่ถมกลับ ซึ่งพิจารณาสภาพภูมิประเทศโดยรอบเปนสําคัญ พรอมกันกับปูทับมูลดินทรายเหลานั้นดวย
หนาดิน (Top Soil) และทําการฟนฟูสภาพเหมืองโดยปลูกไมยืนตนทองถิ่น เนนการเลียนแบบธรรมชาติใหมีความ
หลากหลายทางสายพันธุ ซึ่งแผนงานดังกลาวไดดําเนินการในเหมืองที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชน เหมือง
อินโดมินโค (Indominco) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เปนตน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังไดเริ่มนําเอา
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โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ Geographic Information System หรือ GIS และภาพถายจากดาวเทียม (Remote 
Sensing) มาใชในการติดตามตรวจสอบเพื่อจํากัดพื้นที่ปาไมที่จะถูกรบกวนจากการทําเหมืองใหสูญเสียนอยที่สุด 
ตลอดจนติดตามความกาวหนาของการฟนฟูสภาพเหมืองดวยในดานระบบ GIS บริษัทฯ ไดเริ่มจัดทําคูมือการเก็บ
ขอมูลฐานที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco) สวนภาพถายดาวเทียม ไดเริ่มดําเนินการที่เหมืองลําพูน (BP-1 และ 
BP-2) เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) โดยเปนภาพถายจากดาวเทียมทุกระยะ 5 ป ตั้งแตป 
พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2548 

• คุณภาพน้ํา และระบบนิเวศนในน้ํา มีดัชนีตัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ประการ คือ  
o ความเปนกรด-ดาง (pH) บริษัทฯ กําหนดเปนแนวทางปฏิบัติในการปองกันการเกิดน้ําเปนกรด คือ นําผล

การศึกษาจากที่บริษัทปรึกษาจากประเทศออสเตรเลีย โดยใหมีการศึกษาขอมูลของแผนงานตางๆ กอน
ดําเนินการ ซึ่งแผนงานนั้นอาจกอใหเกิดปญหาน้ําเปนกรด เชน การเปดเหมือง ซึ่งตองมีการเก็บขอมูลจาก
หลุมเจาะเพื่อประเมินศักยภาพการเกิดกรดในชั้นดิน และวางแผนปองกันแกไข นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการ
ปองกันแกไขน้ําเปนกรด อันเนื่องมาจากการโรงลางถานหิน รวมไปถึงการปรับสภาพความเปนกรดของน้ํา
กอนปลอยลงสูน้ําสาธารณะ ทั้งนี้ไดมีการประชุมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่
ควบคมุมาตรฐานกลางและเหมืองตางๆ  ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2549 

o ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid: TSS) ผลกระทบดังกลาวมีสาเหตุมาจากการที่พื้นที่ถูก
ตัดถางตนไมและพืชคลุมดินออกไปกอนดําเนินการเปดเหมือง จึงทําใหฝนที่ตกลงมากัดเซาะดินในบริเวณ
ดังกลาว และรวมไปถึงมูลดินทรายที่เกิดขึ้นจากการทําเหมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการปองกันโดยจัดใหมี
การวางแผนการระบายน้ํา การปลูกพืชคลุมดินและการกอสรางบอดักตะกอน 

• การจัดการขยะและของเสีย โดยทั่วไปแบงออกเปน 
o ขยะทั่วไป (Domestic Waste) บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีการจัดเก็บ โดยแยกขยะออกเปนขยะที่สามารถนํา

กลับมาใชใหมได และขยะที่ตองกําจัด และไดประชาสัมพันธใหกับพนักงาน ลูกคา และผูรับเหมาทราบและ
ปฏิบัติตาม  ซึ่งในดานการกําจัดขยะนั้น ผูรับเหมาที่ใหบริการในการกําจัดขยะในทองถิ่นจะดําเนินการตอไป 
หรือนําไปกลบฝง (Landfill) ขึ้นอยูกับลักษณะของพื้นที่ดําเนินการ 

o กากของเสียอันตราย (Hazardous Waste) สวนใหญจะเปนขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต เชน น้ํามันเครื่องที่ใช
แลว ยางรถยนต แบตเตอรี่ รวมไปถึงน้ํามันและไขมันที่ไดจากระบบดักน้ํามันและการเก็บกูน้ํามันที่เกิดขึ้นจาก
การรั่วไหล ทั้งนี้วิธีการจัดเก็บขยะประเภทนี้ บริษัทฯ ไดมีการฝกอบรมช้ีแจงใหกับพนักงานและผูรับเหมาที่
เกี่ยวของทราบ เชน เจาหนาที่ซอมบํารุง และเจาหนาพัสดุ ซึ่งขยะในสวนนี้ บริษัทฯ ไดวาจางใหบริษัทที่ไดรับ
การรับรองจากหนวยราชการนําไปกําจัดอยางถูกหลักวิชาการตอไป 

• คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุนละออง และการลุกไหมตัวเองของถานหิน (Spontaneous 
combustion) ในการปองกันแกไขปญหาดานฝุนละออง ไดมีการลดผลกระทบโดยการฉีดพรมน้ําเปนประจํา
บริเวณถนนภายในเหมืองและเสนลําเลียง (Hauling Road) รวมทั้งสรางถนนลาดยางบริเวณทางขนสง ใชผาใบ
คลุมรถบรรทุกถานหินสําหรับรถลูกคา ใชระบบสายพานในการลําเลียง  รวมไปถึงระบบ Spry น้ําในบริเวณโรงบด
ยอยและสายพานลําเลียงถานหิน เปนตน สวนการลดผลกระทบการลุกไหมของถานหิน (Spontaneous 
Combustion) บริษัทฯ ไดมีการเฝาระวัง โดยมีการตระเวนตรวจตามระยะเวลาและมีการแจงเหตุ เพื่อระงับการลุก
ไหม พรอมกันกับมีการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามระเบียบและวิธีปฏิบัติมาตรฐาน 
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• ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานรัฐและชุมชนสัมพันธ (External Relation) เพื่อเขา
พบปะพูดคุยรับทราบปญหาจากชุมชนในลักษณะ Proactive อีกทั้งยังไดจัดตั้งการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two way 
Communication) เพื่อรับทราบปญหาและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รวมไปถึงทุกพื้นที่ดําเนินการจะมีการ
สํารวจทัศนคติของชุมชนเปนประจํา ซึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเรียกวา Community Perception นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนใหแกชุมชนรอบพื้นที่โครงการ  พรอมกันนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งงบประมาณ
พัฒนาชุมชนเปนประจําทุกปและทุกพื้นที่ปฏิบัติการ 

การฟนฟูสภาพเหมือง 
 การฟนฟูสภาพเหมือง บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการฟนฟูสภาพเหมืองโดยการปลูกปาเลียนแบบธรรมชาติ โดยเริ่ม

จัดทําเปนคูมือตั้งแตป พ.ศ. 2537 ที่เหมืองลําปาง (LP-2) ปจจุบันไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ และ
ดําเนินการแลวในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ และในการนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation 
Fund) โดยกันเงินเขากองทุนฯ 4 - 8 บาทตอตัน สําหรับเหมืองในประเทศไทย และ 10 - 20 Cent ตอตัน    สําหรับ
เหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 สําหรับกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพเหมืองในประเทศไทย โดยปจจุบันมีเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 237.11 ลานบาท ใชไป
แลวประมาณ 205.64 ลานบาท คงเหลือประมาณ 31.47 ลานบาท ทั้งนี้เงินกองทุนดังกลาวเปนของเหมืองลําปาง (LP-
2) เหมืองลําพูน (BP-1 และ BP-2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC)  ซึ่งปจจุบันเหมืองลําพูน (BP-1 และ BP-2) ไดหยุด
ดําเนินการแลว  การใชเงินกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพเหมืองในระยะ 3 ปที่ผานมามีดังนี้ 

 

ป พ.ศ. เหมืองลําปาง เหมืองลําพูน เหมืองเชียงมวน จํานวนเงินรวม (บาท) 
2547 
2548 
2549 

17,888,671 
6,978,494 
8,856,897 

 12,282,000 
6,560,221 

- 

2,257,185 
2,029,724 
2,261,197 

32,427,856 
15,568,439 
11,118,094 

รวม 33,724,062 18,842,221 6,548,106 59,114,389 
 

บริษัทฯ ไดมีการทบทวนความเหมาะสมในการใชเงินจากกองทุนเพื่อการฟนฟูสภาพเหมืองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการ
บริหารเงินในกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนเพียงพอตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และการ
ฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังจากปดโครงการ   
บริษัทฯ ไดฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองในประเทศไทยไปแลวบริเวณเหมืองลําพูน เหมืองลําปาง และเหมืองเชียงมวน 
โดยการปลูกปา  5,281 ไร  สําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  มีการพื้นฟูสภาพเหมืองไปแลวเปนจํานวน 17,372 
ไร (2,780 Hectares) 

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 
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4.   การวิจัยและพัฒนา 

 
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมี
การพัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากแหลงที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของถานหิน รวมทั้งเพิ่มการแตงแร เชน ลางถานหิน เพื่อใหปริมาณที่สามารถเก็บไดเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีถานหิน
ที่มีคณุภาพหลากหลายทั้งในเรื่องของคุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได 

บริษัทฯ มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพื่อศึกษาและหาโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาที่เอื้ออํานวย
ตอธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เมื่อส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ไดตั้งงบประมาณไวจํานวน 159 
ลานบาท เพื่อพัฒนาหาโครงการใหมๆ 

บริษัทฯ ไมมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปที่ผานมา แตมีคาใชจายในการสํารวจถานหิน  เนื่องจากคาใชจาย
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการดําเนินงานของกิจการเหมืองแร บริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนา
ดังกลาวขึ้นมาโดยเฉพาะ แตอยูในความรับผิดชอบของหนวยปฏิบัติการดานการทําเหมือง ซึ่งทําหนาที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ควบคูไปกับการทําเหมืองของบริษัทฯ 
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5.   ทรพัยสนิที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1 ที่ดิน อาคาร และส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
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 17,998,036.23 
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.  อ.แมพริก  จ.ลําปาง SLMM 18-3-77 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 3,177,550.00 
7.  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี    SLMM   39-0-26 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 4,061,975.00 
8.  บานตาก จ.ตาก    SLMM   44-3-41 ปลอดภาระผูกพัน ทําเหมือง 7,948,103.00 
   รวม  67,812,035.28 
หมายเหตุ : * ขนาดของพื้นที่ที่ใชในการทําเหมือง 

 
o รายละเอียดของอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

รายการ บริษัท ประเภทถือสิทธ ิ วัตถุประสงค มูลคาตามบัญชี (บาท) 
1.  อาคารสํานักงานและบานพัก อ.ลี้          

จ.ลําพูน 
BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและ 

บานพักพนักงาน 
1,688,564.23 

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

BP ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานเหมือง 60,323,447.37 

3.  อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง BP ปลอดภาระผูกพัน บานพักพนักงาน 20,415,182.25 
4.  อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.พะเยา CMMC ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานเหมือง 534,024.51 
5.  โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23  
     จ.ชลบุรี 

BPP ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

4,506,344.05 

6.  อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ BPP ปลอดภาระผูกพัน ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

3,593,502.19 

7.  อาคารสํานักงานและบานพัก  
     เหมอืง Jorong, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 17,201,076.32 

8.  ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia Jorong ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 68,612,648.46 
9. อาคารสํานักงานและบานพัก  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Indominco ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 177,872,772.85 

10. ทาเรือ, เหมือง Indominco, Indonesia Indominco ปลอดภาระผูกพัน ทาเรือขนสงถานหิน 949,448,867.30 
11. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Kitadin, Indonesia 

Kitadin ปลอดภาระผูกพัน สํานักงานและบานพัก 46,631,568.14 

12. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Trubaindo, Indonesia 

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูกับ
ธนาคารผูใหกู 

สํานักงานและบานพัก 113,306,534.79 

13. ทาเรือ, เหมือง Trubaindo Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูกับ
ธนาคารผูใหกู 

ทาเรือขนสงถานหิน 161,688,167.14 

  รวม  1,625,822,699.60 
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5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 
รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1 
ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  

 
5.3 นโยบายการลงทุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมืองถาน
หินและในธุรกิจไฟฟา  รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเปนประโยชนตอการทาํธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย เชน
ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตอยูแลว ไดแก เหมืองโจ-รง (Jorong)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco)  
เหมืองคิทาดิน (Kitadin) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) มีกําลังการ
ผลิตรวมกัน 23 ลานตันตอป  บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจในดานการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต การ
ขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวยมาตรฐานที่ทัดเทียมผูผลิตถานหินและบริษัทผูผลิตไฟฟาในระดับ
สากล  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถานหิน 
ธุรกจิไฟฟา และอื่นๆ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมูลคารวม 16,622 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 40 ของสินทรัพยรวม (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.4 (ก) 
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 โดยเฉพาะโรงไฟฟาที่เกื้อกูลกับธรุกิจหลัก
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมายหลักขององคกร  พรอมแสวงหาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 
เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนตน และบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาในการลดตนทุนในการผลิตถานหินจากเหมืองของ
บริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนต่ําที่สามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได 

 

 
7.   ขอพิพาททางกฎหมาย 

 

7.1 เมื่อป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอม
ดอกเบี้ยจํานวน 240 ลานบาท   แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกับแผน
ฟนฟูกิจการของลูกหนี้  โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จํานวน 206 ลานบาท โดยแบงชําระ 
10 ปๆ ละ 20.6 ลานบาท (ปละ 2 งวดๆ ละ 10.3 ลานบาท) เริ่มชําระตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2553  โดยบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลวรวม 9 งวด เปนเงินจํานวน 92.70 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2545  ลูกหนี้ไดขอแกไข
แผนฯ โดยขอชะลอการชําระหนี้ในป พ.ศ. 2546 และจะนําหนี้ในป พ.ศ. 2546 ไปชําระหนี้รวมในปสุดทายแทน ซึ่งศาล
ลมละลายกลางไดเห็นชอบแลว 

7.2 เมื่อป พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองลูกหนี้รายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกชําระหนี้คาเชา
โรงงานคางชําระและคาเสียหายจํานวน 70.76 ลานบาท และเรียกชําระหนี้คาซื้อหินคางชําระจํานวน 24.78 ลานบาท แต
ลูกหนี้รายนี้ไดฟองกลับบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว ฐานละเมิดผิดสัญญา เรียกคาเสียหายจํานวน 204 ลานบาท ซึ่งทั้ง
สามคดีดังกลาวนั้น ศาลไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้แกบริษัทยอยของบริษัทฯ 
ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองกลับนั้น ศาลไดมีคําพิพากษายกฟอง ทั้งสามคดีดังกลาวไดมีการอุทธรณ 
และอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณสองคดี สวนอีกคดีหนึ่ง (เรียกชําระคาซื้อหินคางชาํระ) ศาลอุทธรณไดมีคํา
พิพากษายืนตามศาลชั้นตัน  

ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย   คงจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เพราะทั้ง
สามคดี ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี ซึ่งทั้งสามคดีมีมูลหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกัน และศาลอุทธรณ
ไดมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตนไปแลวคดีหนึ่ง ดังนั้นศาลอุทธรณนาจะพิจารณาไปทํานองเดียวกับศาลชั้นตนและศาล
อุทธรณในอีกสองคดีที่เหลือ 
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8.   โครงสรางเงินทุน 
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
(ก) หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 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 โดยมี
รายละเอียด 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. 2549  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดออก NVDR ใหแกผูลงทุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 36,391,405 หุน คิดเปนรอยละ 
13.39 ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลาว ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ ที่นําไป
อางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรงของบริษัทฯ 
แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจ
อิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มิใชออกเสียงตามคําส่ังของผูถือ NVDR   
ทั้งนี้จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถ
กําหนดได อยางไรก็ตามผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr 
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(ค) หุนกู 
รายละเอียดหุนกู 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 
มูลคารวมของ 
หุนกู 

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  
และไมมีผูแทน 
ผูถือหุนกู  

 
จํานวนหุนกู 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 
มูลคาที่ยังไมไดไถถอน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2549 

350 
ลานบาท 

2,250 
ลานบาท 

2,000  
ลานบาท 

1,500  
ลานบาท 

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

-ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 

การชําระตนเงิน 
กอนครบกําหนดไถถอน 

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

2548 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 
2550 ตนเงินสวนที่
เหลือจะชําระคืนในวัน
ครบกําหนดไถถอน 

ทยอยชําระคืน 
ตนเงินเปน 4 งวด งวด
ละเทาๆ กันในวัน

กําหนดชําระดอกเบี้ย
งวดที่ 7-10 โดยเริ่ม
ต้ังแตวันที่ 3 สิงหาคม 

2549 ถึงวันที่ 3 
กุมภาพันธ 2551 

ทยอยชําระคืนตนเงิน
เปน 5 งวด งวดละ

เทาๆ กันในวันกําหนด
ชําระดอกเบี้ยงวดที่ 
10-14 โดยเริ่มต้ังแต
วันที่ 15 กันยายน 
2551 ถึงวันที่ 15 
กันยายน 2553 

ผูออกหุนกูจะชําระคืน
เงินตนทั้งหมด 
ในวันครบกําหนด 
ไถถอนหุนกู 

มูลคาการไถถอนตามอายุตอหนวย 500 บาท 250 บาท 200 บาท 1,000 บาท 
หลักประกัน -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี -ไมม-ี 
การจัดอันดับ 
เครดิตตราสารหนี้ 

A+ A+ A+ 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. 2549 

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+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา 41 

เงินกูยืมระยะยาว 
 
เงินกูยืมสกุลเงินบาท 
 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศ ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
(ลานบาท) 

สัญญา
เงินกู 
ลําดับที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2549 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

อัตราดอกเบี้ย 
รอยละตอป 

กําหนดและเงื่อนไข 
การชําระคืนเงินตน ระยะเวลาการชําระคืน 

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

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

2 - 
 

200 
 

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

รวม 100 400    
 
 
เงินกูยืมสกุลสกุลเงินตราตางประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย 
• เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศ จํานวน 34.275 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทากับ 1,242 ลานบาท 

(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548: จํานวน 49.425 ลานเหรียญสหรัฐหรือเทียบเทากับ 2,035 ลานบาท) จากธนาคารใน
ประเทศไทยสามแหง มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกรอยละ 4 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548: LIBOR บวกรอยละ 4 
ตอป) จายชําระเปนรายไตรมาส มีกําหนดชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน 7 งวด เริ่มวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
เงินกูยืมดังกลาวมีสินทรัพยของบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนหลักทรัพยค้ําประกันตามสัญญาเงินกูโครงการ (Project 
finance) 
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8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1.    ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ * 49,144,347 18.08 
2.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  36,384,105 13.39 
3.    GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 8,075,604   2.97 
4.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 6,389,043   2.35 
5.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA  6,128,290  2.26 
6.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  5,730,196   2.11 
7.    SOCIAL SECURITY OFFICE  5,540,400   2.04 
8.    MELLON NOMINEES (UK) LIMITED        5,525,700   2.03 
9.    CHASE NOMINEES LIMITED 1 4,676,750 1.72 
10.   GERLACH & CO.- UMS FUNDS 4,006,900   1.47 

  
 หมายเหต:ุ * ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษทัทีเ่กี่ยวของ ประกอบดวย จํานวนหุน รอยละ 

1) ตระกูลวองกุศลกจิ 25,423,689 9.36 
2) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 8,053,808 2.96 
 บจ.น้ําตาลมิตรสยาม ถือหุนอยูรอยละ 99.00 ของทุนชําระแลว 
3) บริษัท ทีเอ็มอ ีแคปตอล จํากัด 7,839,000 2.88 

 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 52.42 ของทุนชําระแลว 
4) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากดั 2,090,965 0.77 

 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถอืหุนอยูรอยละ 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 ถอืหุนอยูรอยละ 87.56 ของทนุชําระแลว 
7) บริษัท แปซิฟก ชกูาร  คอรปอเรชั่น จํากัด 681,905 0.25 

 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 45.12 ของทุนชําระแลว 
 บจ. น้ําตาลมิตรผล ถอืหุนอยูรอยละ 25.00 ของทนุชําระแลว  

8) บริษัท น้ําตาลมิตรภูเวียง จํากัด 615,200 0.23 
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถอืหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 

9) บริษัท น้ําตาลมิตรกาฬสินธุ จํากัด 480,000 0.18 
 บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถอืหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 

10) บริษัท ซิต้ีโฮลด้ิง จํากัด 228,800 0.08 
 ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 100.00 ของทนุชําระแลว 

  

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาต ิ
ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 40  ของทุน
ชําระแลว 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําปหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปน
การจายจากกําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกําไรจากการ
ดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุนของบริษัทฯ  ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และเสนอผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติ 

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

(บาทตอหุน) 
เงินปนผลประจําป 

(บาทตอหุน) 
เงินปนผลพิเศษ 

(บาทตอหุน) 
รวม 

(บาทตอหุน) 
2546 1.50 2.50 - 4.00 
2547 2.25 3.25 - 5.50 
2548 3.50 4.00 5.00 12.50 
2549 3.25 4.25* - 7.50 

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือ่วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ในอัตราหุนละ 4.25 บาท โดยกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2550 

 
  

9.   การจัดการ 
9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริษัท

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักงาน บริหารและพัฒนาองคกร ธุรกิจถานหิน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ

ธุรกิจไฟฟา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Marketing & Logistics

Technical 
Development &

Services

ฝายแผนงานธุรกิจ

สํานักงายบริหาร

ฝายการเงิน

ฝายพัฒนาเทคนิคและบริการ

ฝายชํานาญงานพิเศษ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายนิติกร

Corporate System

สายสื่อสารองคกร

สายแผนงานองคกร

New Energy Development 
Project

ฝายโครงการหงสา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายเลขานุการบริษัท
ฝายธุรการ

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

สายรัฐและชุมชนสัมพันธ

สายการเงิน

สายทรัพยากรมนุษย

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

สาธรณรัฐประชาชนจีน

ธุรกิจถานหิน

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ธุรกิจถานหินประเทศไทย

ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา
สาธรณรัฐประชาชนจีน
ฝายวางแผนงานและ

พัฒนาองคกร
ฝายวิศวกรรมและ
ปฏิบัติโครงการ

คณะกรรมการบริษัท

สายงานพัฒนาธุรกิจ

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักงาน บริหารและพัฒนาองคกร ธุรกิจถานหิน ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ

ธุรกิจไฟฟา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Marketing & Logistics

Technical 
Development &

Services

ฝายแผนงานธุรกิจ

สํานักงายบริหาร

ฝายการเงิน

ฝายพัฒนาเทคนิคและบริการ

ฝายชํานาญงานพิเศษ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายนิติกร

Corporate System

สายสื่อสารองคกร

สายแผนงานองคกร

New Energy Development 
Project

ฝายโครงการหงสา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายเลขานุการบริษัท
ฝายธุรการ

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

สายรัฐและชุมชนสัมพันธ

สายการเงิน

สายทรัพยากรมนุษย

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

สาธรณรัฐประชาชนจีน

ธุรกิจถานหิน

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ธุรกิจถานหินประเทศไทย

ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา
สาธรณรัฐประชาชนจีน
ฝายวางแผนงานและ

พัฒนาองคกร
ฝายวิศวกรรมและ
ปฏิบัติโครงการ
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9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบริหาร สวน
ของคณะกรรมการประกอบดวย   คณะกรรมการยอย  ไดแก  คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  กรรมการบริหารและกรรมการอิสระ 

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวย 
1. นายสุนทร  วองกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท 
2.  นายรัตน  พานิชพันธ กรรมการอิสระ 
3. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  
4. นายกอปร   กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 
5. นายสมเกียรติ  เจริญกุล กรรมการอิสระ 
6. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ 
7. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ 
8. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ  
9. นายชนินท  วองกุศลกิจ กรรมการ 
10. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ  
11. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ   

 หมายเหตุ: 
  -  นายเกริกไกร จีระแพทย ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อ

ไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
  - นายสุนทร วองกุศลกิจ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
  - นายอโนทัย  เตชะมนตรีกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นายมนัส  ลีวีระพันธุ ที่ครบวาระเกษียณ เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม พ.ศ. 2549 

 

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 และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  



 

หนา 45 

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปน้ีเปนอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ

พิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 
3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 300 ลานบาท 
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุน

โครงการรวมเกินรอยละ 10  
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร 
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา

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

ขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอตัราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.5 : 1 
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 
11. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปที่เกิน 1,000 ลานบาท 
12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน 
13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน 
14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริหาร และประธานเจาหนาที่

ปฏิบัติการ  
15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่

บริหารและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือน
และโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน 

16. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว 
18. การแตงตั้งและกําหนดอาํนาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย 
19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
20. การแตงตั้งกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ 
21. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม และยกเลิกบริษัท 
22. การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 21 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
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ตลอดจนสรางความรู   ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหนวยปฏิบัติการดานตางๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในแงการกํากับดูแล
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารับการ
สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เปนประโยชนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มี
ชื่อเสียงอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทํา Board Retreat อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหกรรมการทุกคนมีโอกาสนําเสนอ
ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ และรวมกันแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางกวางขวางและไมเปนทางการ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการทํางานรวมกันของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประโยชนสําหรับแนวทางการบริหารจัดการของฝาย
บริหารดวย 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป รวมทั้งการ
ประเมินความเปนอิสระของกรรมการ โดยมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
1. นายสมเกียรติ  เจริญกุล ประธานกรรมการ 
2. นายมนตรี   มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 
3. นายอโนทัย   เตชะมนตรีกุล กรรมการ 

 หมายเหตุ: - นายสมเกียรติ เจริญกุล  ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายมนัส  ลีวีระพันธุ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549 

  - นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 
เมษายน พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 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) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3.  สอบทานใหบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัทฯ 
4. พิจารณา คัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายงานที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตอง  ครบถวนและโปรงใส 
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6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝาย
บริหาร  และสอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับคูสัญญาเพื่อให
เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

8. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง แผนงาน และผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลังของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน 

9.  ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหสอดคลองกับ
ภาวการณ 

10.  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
11.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจางที่ปรึกษา หรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯ เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย 
1. นายกอปร  กฤตยากีรณ  ประธานกรรมการ 
2. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ 
3. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการ 
หมายเหตุ:  - นายสุนทร  วองกุศลกิจ พนจากตําแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เมื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท 

เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

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

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของ
การมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร
และเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอาํนวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรม

ทางธุรกิจ ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเนื่อง 
2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการและพนักงาน 

ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทกําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบงานรับขอ
รองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลหรือจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของ
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารของบริษัท  พรอมทั้งติดตามการทําแผนสืบทอด
ตําแหนงผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) 

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่บริหาร และเจาหนาที่บริหารเมื่อ
ครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง 

5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทํางานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้ง
รวมในการประเมินผล และติดตามผลการแกไขปรับปรุงตามผลการประเมิน 

6. ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให
สอดคลองกับภาวการณ 

7. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เชิญใหฝายจัดการหรือ
หัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 

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

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2547 เปน
ตนไป 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ ตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้ 
1. เสนอแนวทางจายคาตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดใหแกคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 
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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
สอดคลองกับภาวการณ 

6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือ หัวหนา
งานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได  โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 

(5) ผูบริหาร ประกอบดวย 
1. นายชนนิท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายระวิ คอศิริ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ   
3. นายชาญชัย ชีวะเกตุ กรรมการผูจัดการ - ธุรกิจไฟฟา 
4. นางสมฤดี ชัยมงคล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ – การเงิน 
5. นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - บริหารและพัฒนาองคกร 
 

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
1. พิจารณาปรับแผนงานประจําป วงเงินไมเกิน  5% ของงบดําเนินการรวมที่ไดรับการอนุมัติแลว 
2. การอนุมัติการใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมไมเกินรอยละ 10 และอนุมัติการใชงบลงทุน

อื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการรวมไมเกินรอยละ 10 
3. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหมที่ไมไดตั้งงบประมาณไว อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการ 
4. กล่ันกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของ

พนักงาน 
5. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อ สัญญาเชา หรือสัญญาบริการ ดังนี้ 

5.1.  การทําสัญญาบริการเปดหนาดิน ขุดขนถานหิน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 2,000 ลานบาท 
5.2.  การทําสัญญาขนสงถานหินทางบกระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท 
5.3.  การทําสัญญาบริการขนสงระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท 
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5.4.  การทําสัญญาจัดซื้อ, จัดจาง, บริการ, เชา/เชาซื้อ ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท 
6. การขายสินทรัพยถาวร ประเภทที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลานบาท  
7. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคารวมของโครงการไมเกินกวา 300 ลานบาท 
8. การขายสินทรัพยถาวร  ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสราง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลานบาท 
9. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปไว อนุมัติไดไมเกิน 1,000 

ลานบาท 
10. การทําสัญญาหลัก ซึ่งมีมูลคาของสัญญาไมเกิน 300 ลานบาท (เชน สัญญาการซื้อเครื่องจักร สําหรับธุรกิจถาน

หิน และธุรกิจไฟฟา) 
11. การจัดซื้อที่ดินหรือทรัพยสินเพื่อธุรกิจของบริษัทซึ่งมีมูลคาของทรัพยสินไมเกิน 300 ลานบาท และไมไดตั้ง

งบประมาณไว 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร และใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่
เชื่อมโยงกบัแผนกลยุทธและแผนงานประจําป  เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม 
 

กรรมการอิสระมีจํานวนรอยละ 45 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
1. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  
2. นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 
3. นายสมเกียรติ  เจริญกุล กรรมการอิสระ 
4. นายรัตน  พานิชพันธ กรรมการอิสระ 
5. นายอโนทัย   เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ -  นายเกริกไกร จีระแพทย ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 
2549  เพื่อไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 - นายอโนทัย  เตชะมนตรีกุล  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทน นายมนัส  ลีวีระพันธุ ที่ครบวาระเกษียณ เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

  

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

ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน

รายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถอืหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรับการแตงตั้ง ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบ
แลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่
เปนอิสระ 
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4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  
6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการของ

บริษัทฯ ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตําแหนงที่
วางลงดวยเหตุอื่น ขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวย 

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  เพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการบริษัท   

2.  ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑในการสรร
หาและคัดเลือกเพื่อใหตรงกับสถานการณและความตองการของบริษัทฯ และใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อผานการพิจารณาสรรหาแลวคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อลงมติแตงตั้งกรรมการบริษัท
แทนตอไป 

สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จัดใหมีการติดตาม
ความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง เพื่อใหม่ันใจวา
บริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต  
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9.4 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  

1.1 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เปนจํานวนเงิน
รวมทั้งส้ิน 36,253,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 

เบี้ยประชุม (บาท)   ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา 

คณะกรรมการ
กําหนด

คาตอบแทน 

บําเหน็จ 
กรรมการ 
 (บาท) 

คาตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายสุนทร วองกศุลกิจ 
ประธานกรรมการ/  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

618,000.00 - 80,000.00  2,478,000.00 3,176,000.00 

2. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

560,000.00 270,000.00 - 160,000.00 2,252,000.00 3,242,000.00 

3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

560,000.00 - 100,000.00 - 2,252,000.00 2,912,000.00 

4. นายวิฑูรย วองกศุลกิจ  
กรรมการ/ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

520,000.00 - - 160,000.00 2,252,000.00 2,932,000.00 

5. นายกอปร กฤตยากีรณ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

560,000.00 - 125,000.00 - 2,252,000.00 2,937,000.00 

6. นายสมเกียรติ เจริญกุล 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

560,000.00 322,500.00 100,000.00 - 1,501,333.00 2,483,833.00 

7. นายรัตน พานิชพันธ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

560,000.00 - - 200,000.00 1,501,333.00 2,261,333.00 

8. นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

420,000.00 210,000.00 - - - 630,000.00 

9   นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
กรรมการ 

560,000.00 - - - 2,252,000.00 2,812,000.00 

10. นายชนินท วองกศุลกิจ 
กรรมการ 

540,000.00 - - - 2,252,000.00 2,792,000.00 

11. นายองอาจ เอือ้อภิญญกุล 
กรรมการ 

560,000.00 - - - 2,252,000.00 2,812,000.00 

หมายเหตุ: -   นายเกริกไกร จีระแพทย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 7 
ตุลาคม พ.ศ. 2549  ไดรับคาตอบแทนรวม 2,376,667.00 บาท  

 - นายมนัส  ลีวีระพันธุ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 
2549 ไดรับคาตอบแทนรวม  2,447,000.00 บาท 

-   นายชีระ ภาณุพงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดรับ
คาตอบแทนในรูปบําเหน็จกรรมการจํานวน 938,333.00 บาท 
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 - นายสมดี เจริญกุล ดํารงตําแหนงกรรมการ/กรรมการกําหนดคาตอบแทน ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 
ไดรับคาตอบแทนในรูปบําเหน็จกรรมการจํานวน 750,667.00 บาท 

- นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน ที่ครบ
วาระเกษียณเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดรับคาตอบแทนในรูปบําเหน็จกรรมการจํานวน 750,667.00 บาท 

 
 

1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส  
หนวย : บาท จํานวนราย ป พ.ศ. 2549 จํานวนราย ป พ.ศ. 2548 

เงินเดือนรวม 5 32,241,568.00 5 33,026,458.00 
โบนัสรวม 5 11,166,246.00 5 15,952,037.00 

รวม   43,407,814.00  48,978,495.00 
หมายเหตุ: 
 - ป พ.ศ. 2549 ผูบริหาร 5 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ   นายระวิ คอศิริ  นายชาญชัย ชีวะเกตุ นางสมฤดี ชัยมงคล 

และนายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต 
 - ป พ.ศ. 2548 ผูบริหาร 5 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ   นายระวิ คอศิริ นายประจวบ ตรีนิกร นายชาญชัย ชีวะเกตุ 

และนางสมฤดี ชัยมงคล  
 

(2) คาตอบแทนอื่น 
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ในรอบป พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 
(หนวย: บาท) จํานวนราย ป พ.ศ. 2549 จํานวนราย ป พ.ศ. 2548 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4 1,241,306.00 4 1,382,314.00 
หมายเหตุ: 
 - ป พ.ศ. 2549 ผูบริหาร 4 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ  นายระวิ คอศิริ  นางสมฤดี ชัยมงคล และนายสถิตพงษ  

วัฒนานุชิต 
 - ป พ.ศ. 2548 ผูบริหาร 4 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ   นายระวิ คอศิริ นายประจวบ ตรีนิกร และนางสมฤดี ชัยมงคล  
 

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) ของตนเอง และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้ง
ถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทฯ ทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัทฯ 
ทานใด รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท บานปู จํากัด 
(มหาชน) กรรมการทานนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป และการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2549 เปนดังนี้ 
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ชื่อ - นามสกุล หุนสามัญ (หุน) 

 31 ธ.ค. 2549 31 ธ.ค. 2548  เพิ่ม (ลด) 
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 1,973,296 1,973,296 - 
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ - - - 
3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 920,255 940,255 (20,000) 
4. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 4,360,911 4,350,911 10,000 
5. นายกอปร กฤตยากีรณ - - - 
6.  นายสมเกียรติ เจริญกุล - - - 
7. นายรัตน พานิชพันธ - - - 
8. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล - - - 
9. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 369,799 660,699 (290,900) 
10. นายชนินท วองกุศลกิจ 2,000,371 2,000,371 - 
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 810,000 930,000 (120,000) 
12. นายระวิ คอศิริ 414,669 414,669 - 
13. นายชาญชัย ชีวะเกตุ 70,000 70,000 - 
14. นางสมฤดี ชัยมงคล 212,628 212,628 - 
15. นายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต - - - 

  

 หมายเหตุ: - ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 - นายเกริกไกร  จีระแพทย ลาออกจากการดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได

ถือครองหลักทรัพยบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 11,000 หุน 
 - นายมนัส ลีวีระพันธุ ดํารงตําแหนงกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2549 ไดถือครองหลักทรัพยบริษทั บานปู จํากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 529,354 หุน 
   

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ มีนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความโปรงใส รายงานทางการเงินและการดําเนินการไวในนโยบายบรรษัทภิบาล
ของบริษัท ในการเปดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกตอง 
ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาอยางสม่ําเสมอ ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด เมื่อกรรมการบริษัท หรือ ผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตาม
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับ
ดูแลทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด   
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ที่จะตองเก็บรักษาขอมูลความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ 
หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน โดยไดกําหนดเปนขอปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ  ที่จะไมใช
โอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตนและในเรื่องการทําธุรกิจที่
แขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูล
ภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ รวมถึงไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ไปแลว ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน โดยนําระบบ Information System (IT) มาใชควบคุม เชน ระบบการ
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ปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ใหกับพนักงานในระดับ
ตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยัง
ไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมกีารทําสัญญาการเก็บรักษาขอมูลภายใน 
(Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับใน
หมวดวินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดหลีกเลี่ยงหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัยและตอง
ไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความเชื่อถือหรือ
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผูทําผิดจะไดรับโทษ
รุนแรงถึงขั้นไลออก  
 

9.6 บุคลากร 
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  พนักงานประจํา 
(คน) 

พนักงานรายวัน 
(คน) 

ประเทศไทย - สํานักงานกรุงเทพฯ 212 - 
 - เหมืองลําพูน (BP-1)  3 9 
 - เหมืองลําปาง (LP-2) 150 28 
 - เหมืองเชียงมวน (CMMC) 37 28 
 - เหมืองแมเมาะ (ENS) 7 - 
 - ธุรกิจไฟฟา 16 - 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สํานักงานจาการตา 172 - 
 - เหมือง Jorong 313 - 
 - เหมือง  Indominco 626 - 
 - เหมือง Kitadin-Embalut 139 - 
 - เหมือง Kitadin-Tandung Mayang 599 - 
 - เหมือง Trubaindo 559 - 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สํานักงานจาการตา 172 - 
 - เหมือง Jorong 313 - 

สาธารณรัฐประชาชนจีน - โรงไฟฟา Luannan 240  
 - โรงไฟฟา Zhengding 174  
 - โรงไฟฟา Zouping 304  
 - China Holding 37  

รวม  4,073 65 
หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานทีรั่บอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา 
 - พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขั้นต่ําตอวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด 
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(2) คาตอบแทนของพนักงาน  
2.1 ในป พ.ศ. 2549 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และในประเทศไทย ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน  954,334,339.51  บาท 
หนวย : บาท ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2548 

เงินเดือน 831,141,273.53 615,641,899.98 
โบนัส 123,193,065.98 225,760,407.68 

รวม 954,334,339.51 841,402,307.66 
 

2.2 คาตอบแทนอื่น 
o เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป พ.ศ. 2549  

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดสะสมเงินเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพรอยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 5  โดยบริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งส้ิน 11,663,665.56  บาท 

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2548 
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 11,663,665.56 11,621,344.71 

 

(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
o ในป พ.ศ. 2549 มีพนักงานลาออก 44 คน และมีการรับพนักงานใหม 29 คน 
o ในป พ.ศ. 2548  มีพนักงานลาออก 59 คน และมีการรับพนักงานใหม 63 คน 
o ในป พ.ศ. 2547 มีพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 
(4) ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

- ไมมี – 
(5) นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ 
(Management)   เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical)   เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  ระบบ
คุณภาพ (Quality) ส่ิงแวดลอม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้เพื่อให
บุคลากรของบริษัทมีความรู 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 
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3. จัดใหมี Career Development System และ Succession Planning System เพื่อใหทราบแนวทางในความ
เจริญกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในองคกร 

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

5. จัดใหมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ และความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

6. จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพรขาวสารทางดานคุณภาพ ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให
สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน 

7. ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัท ศึกษาและเรียนรูเรื่องตางๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใน
ตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

8. จัดใหมีการอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรในบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ
คานิยม Banpu Spirit อยางตอเนื่อง 
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10.   การกํากับดูแลกจิการ 
 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษัทเชื่อม่ันวาระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยที่สําคัญในการนํามาซึ่งความสําเร็จใน

การดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทําหนาที่
ในการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความทันสมัย 
เหมาะสมกับสถานการณ และครอบคลุมแนวปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ้น อันจะเปนการยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ    โดยในป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดประกาศใชนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 
2548 ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย สําหรับหนวยงานและองคกรของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและ
ในตางประเทศ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน 

  โดยนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับที่มีการปรับปรุงนี้  เปนการแสดงถึงความมุงมั่นของบริษัทฯ ที่จะ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงประเด็นสาระสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับบรรษัทภิ
บาลดวยการประมวลวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม หลักการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ยึดถือในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ และเพิ่มเติมใหครอบคลุมแนวปฏิบัติตางๆ ที่เปนสากล เหมาะสมกับเวลา 
สถานการณที่เปล่ียนไป เพื่อบรรลุเปาหมายในการสรางความมั่นคงและความเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืนใหกับ
บริษัทฯ และผูถือหุน  ทั้งนี้นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจฉบับปรับปรุงใหมนี้ มีเนื้อหา หลักการ และแนว
ปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ที่มีเนื้อหาหลักครอบคลุมถึง สิทธิ
ของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 
 ในป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดรับประกาศเกียรติคุณ “Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance 

Report” ซึ่งเปนรางวัลที่ยกยองและเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานดานการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเปนปที่สองติดตอกัน จํานวน 16 บริษัท ในงาน SET Awards 2006  จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
นอกจากนั้นสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association (IOD)) ไดประกาศ
ผลรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ประจําป พ.ศ. 2549 (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies – CGR)  โดยบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) ไดรับการประกาศเปนหนึ่งในเกาบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ประเมินดีเลิศ (ชวงคะแนนระหวาง 90-100)  รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน  ประจําป พ.ศ. 2549 เปน
รายงานที่นําเสนอผลจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ไดจัดทําขึ้นเปนประจําทุกป โดยไดรับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)   

 
2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยไดระบุไวในนโยบายบรรษัทภิบาลอยาง
ชัดเจน ในหัวขอนโยบายตอผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน   ที่กําหนดวาผูถือหุน
ของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ไดแก สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับสารสนเทศที่
เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการเขารวม
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ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัท สิทธิในการ
เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวนแบงผลกําไร  
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่
ครบถวน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม และใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู
ถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่งเปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได     รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอ
คําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ  ไดอยางเทาเทียมกัน 
 

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  
 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกําหนดเปน นโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสียไวใน

นโยบายบรรษัทภิบาล โดยมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย  ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ยวของที่สําคัญ อาทิ พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวนรวม  
ขณะเดียวกันก็ไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจถึงแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานยึดถือในการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลักซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ
ที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  ลูกคา  คูคา 
เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ  และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด  ทั้งนี้เพื่อใหความมั่นใจ
วาผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติดวยดี  

 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย และผูมีสวน

เกี่ยวของควรรับรู ทั้งในรายงานประจําป และในเว็บไซตของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อใหผูมี
สวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากการกระทํา
ของบริษัทฯ ดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
3 กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน 
ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคา
ยิ่ง จึงไดกําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ  โดยถือเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให
การปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน  การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยกําหนดเปนแนว
ปฏิบัติตอพนักงานไวครอบคลุมถึง การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงานอยูเสมอ  บริษัทฯ หวงใยเอาใจใสตอสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน โดยดําเนินตามมาตรการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม  อยางเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อปองกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน บริษัทฯ ใหความเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไม
วาพนักงานเหลานั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน   นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังยึดมั่นในการให
ผลตอบแทนแกพนักงานที่เปนธรรม ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึงผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว และมีการบริหารจัดการบุคลากรดวยความเปนธรรม ควบคูกับการเปดโอกาสอยาง
ทั่วถึงและสม่ําเสมอ ในการเรียนรู และพัฒนาความรู  ความสามารถของพนักงานอยางเต็มศักยภาพ 
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 สําหรับลูกคา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ   จึงมี
เจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดย
กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอลูกคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไว
กับลูกคาอยางเครงครัด  โดยการสงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคาในราคาที่เปน
ธรรม การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด  
ตลอดจนการจัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินคาและ
บริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบและการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว รวมถึงการใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนกับ
ลูกคาสูงสุด นอกจากนี้ยังเนนถึงการรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนโดยมิชอบ  

  

 สําหรับคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้  โดยกําหนดเปนแนวปฏิบัติ
ตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของการ
ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว  

  

 สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะปฏิบัติ
ตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไม
ละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวกับคูแขงทางการคา  

  

 สวนชุมชนและสังคมทั่วไปนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู และถือเปนนโยบายของบริษัทฯ เชนเดียวกันที่
จะยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน  มุงมั่นที่จะใชความพยายาม
อยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน ตลอดจนองคกร
พัฒนาเอกชน  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ดวยความ
เชื่อม่ันวา องคกรที่แข็งแกรงจะตองพัฒนาองคกรควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนตอ
ทุกฝายดวยความถูกตองและเปนธรรม โดยบริษัทฯ ไดนํานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใชในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  โดยครอบคลุม การ
บงชี้ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงอันเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  ที่จะเกิดตอพนักงาน  พันธมิตรทาง
ธุรกิจ  ส่ิงแวดลอม  และชุมชนที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู 

  

 เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) โดยไดดําเนินการคืนกําไรสวนหนึ่งใหแกกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ  และไดจัดงบประมาณสวน
หนึ่งจากรายไดของบริษัทฯ  เพื่อใชดําเนินการสนับสนุนนโยบายในดานนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดดําเนินการปลูกฝง
จิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อใหดํารงอยูเปนวัฒนธรรมองคกร
ที่ดีตลอดไป  
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ในรอบป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้รวมไป
ถึงโครงการเพื่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปดําเนินธุรกิจดวย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ริเริ่มโครงการใหมๆ เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับสังคมอีกหลายโครงการ  ไดแก  โครงการดานการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ใหการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกโรงเรียนในชนบท ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที่ 3 ในปนี้ โดย
ไดมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนภายใตโครงการ “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน” และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือไดแก จ. ลําพูน จ.ลําปาง และ จ.พะเยา 
จํานวน 6 โรงเรียน สําหรับใชในการจัดซื้ออุปกรณทางดานไอซีทีเพื่อเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับจัดกระบวนการเรียนรูและการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน รวมทั้ง
รวมกับสถาบันคีนันแหงเอเชีย (Kenan Institute Asia) จัดอบรมทางวิชาการ เรื่อง “หนึ่งหองเรียน หนึ่งคอมพิวเตอร” หรือ 
“One Computer Classroom” ใหกับครูผูสอนของโรงเรียนดังกลาว เพื่อเสริมสรางทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนการ
นําไอซีทีมาใชในการบูรณการการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหทุนสนับสนุนโครงการปริญญา
เอกของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเวลาติดตอกัน 3 ป  (ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550) เพื่อผลิต
อาจารยระดับปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตรใหกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ   
 
ในดานสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางแข็งขัน       เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนในชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ในป พ.ศ.2549 บริษัทฯ รวมกับคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทําโครงการคายเพาเวอรกรีน (The Power Green Camp) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแก
เยาวชนในดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุนใหเยาวชนมี
ความรูและความสนใจตอสถานการณส่ิงแวดลอม กระตุนใหเกิดการคิดและวิเคราะหหาเหตุผลในการแกปญหาอยางเปน
ระบบ เพื่อปลูกจิตสํานึกทางดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชนตอไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดประชุมนานาชาติ “The 10th Annual GLOBE Conference: The New 
Decade for Global Sustainable Development” และ “The Exploration of Marine Coastal Resources Symposium” 
ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เพื่อใหครู นักเรียน นักวิทยาศาสตร นักการศึกษา ผูประสานงาน
ระหวางประเทศและนักวิชาการจากหนวยงานและองคกรตางๆ ทั่วโลก  จากประเทศสมาชิก Globe 109 ประเทศ ไดรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณและความรูเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรธรรมชาติในลักษณะของโลกทั้งระบบ (Earth System 
Science) เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลก อันจะนําไปสู
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางแทจริงและยั่งยืน  ดานเยาวชนนั้นถือวาเปนฟนเฟองอันสําคัญในการที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเยาวชน โดยเมื่อ
ตนป พ.ศ. 2549  บริษัทฯ ใหการสนับสนุน ”โครงการตลาดประกอบฝน” (Youth Innovation Marketplace : YIM) หรือ 
“โครงการยิ้ม” เพื่อสรางผูประกอบการทางสังคมรุนใหมใหแกสังคมไทย รวมทั้งสรางระบบอยางยั่งยืนสําหรับเยาวชนไทยใน
การริเริ่มและดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิด และความสนใจของตนเอง 
 
ในการดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
ตั้งแตบริษัทฯ เริ่มเขาไปดําเนินกิจการตราบจนถึงปจจุบัน  เหมืองถานหินทุกแหงของบริษัทฯ ในประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งไดแกเหมือง บอนตัง (Bontang) คิทาดิน (Kitadin) โจ-รง (Jorong) และ เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) มี
การดําเนินโครงการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยใหความสําคัญกับงานดานการพัฒนาชุมชน เนนการดําเนินกิจกรรม
ดานชุมชนสัมพันธอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของคนในชุมชน  รวมไปถึงการใหความชวยเหลือและการสนับสนุน
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กิจกรรมอันเปนประโยชนตางๆ ของทองถิ่น และสวนรวมอยูอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชน จะครอบคลุมถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค  การศึกษา  ศาสนา สุขอนามัย เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังไดดําเนิน
โครงการรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ดังตอไปนี้ 

 สนับสนุน “การแขงขันการทําเหมือง”  (Mining Competition) ของสถาบัน Institut Teknologi Bandung 
 บริจาคเครื่องมือการทําเหมืองใหกับมหาวิทยาลัย Mulawarman University ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก 
 รวมมือกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียในโครงการวิจัยตางๆ  
 สงผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ไปเปนอาจารยรับเชิญที่สถาบัน Prasetya Mulya Graduate School of  

 Management 
 เปดโอกาสใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมาฝกงานที่เหมืองของบริษัทฯ  

 
4. การประชุมผูถือหุน 

ในป พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง และการประชุมวิสามัญ 1 ครั้ง  โดยการประชุมสามัญ
ประจําปผูถือหุนจัดที่โรงแรมอมารีวอเตอรเกท  เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรีตัดใหม คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนได
มีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ 
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 
14 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมครบ
จํานวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  โดยที่บริษัทฯ สนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกแกการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนใหผูถือหุนแสดง
ความคิดเห็นและเปดโอกาสใหขอคําอธิบายเกี่ยวกับ การดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังจัดใหมี
การจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป  
 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนไวชัดเจน ในการมุงสูการเปนบริษัทชั้นนําในสาขาพลังงานในเอเชีย และเปนที่ยอมรับวาเปนบริษัท
ที่ทําการพัฒนาโครงการและลงทุนอยางตอเนื่อง เปนคูคาที่ยุติธรรม มีความเปนมืออาชีพ มีผลิตภัณฑและการบริการที่ดีเลิศ 
โดยมีพนัธกิจที่จะพัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อเติบโตเปนผูนําบริษัทหนึ่งในเอเชีย  ลงทุนขยายธุรกิจที่เกี่ยวของในสาขา
พลังงาน สงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการเปนผูประกอบการที่ดี    และเนนการทํางานอยางปลอดภัย พรอมกับรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริการลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการดวยคุณภาพดี    และราคาที่คุมคาเพื่อใหม่ันใจวาการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการจัดทํา
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธระยะยาว  แผนงานและงบประมาณประจําปของ
บริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับฝาย
บริหารอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งประธาน
เจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติ และไดพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ 
และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการยอย และฝายบริหาร 
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ในปที่ผานมา ฝายบริหารโดยการนําของประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอเคาโครงแผนกลยุทธระยะยาว (พ.ศ. 2551 –  
พ.ศ. 2556) ซึ่งประกอบดวยเปาหมาย กลยุทธ แนวทางที่จะบรรลุเปาหมาย ตลอดจนแผนงานและงบประมาณการลงทุนใน
แตละปตอคณะกรรมการบริษัท   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาใหขอคิดเห็นเพื่อการแกไขปรับปรุงและไดพิจารณา
อนุมัติหลักการใหจัดทําแผนกลยุทธในรายละเอียดตอไป 
 

6. ความขัดแยงของผลประโยชน 
บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานบริษัทฯ  แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ  ใหหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยที่
กรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เขาขายเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการ
เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 

  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 รวมทั้งไดกําหนดขอพึงปฏิบัติไวใน คูมือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความชัดเจน สะดวก
แกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแตการปฏิบัติตอพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขันทางการคา และตอสังคม
สวนรวม  
บริษัทฯ  กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความ
เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตองดูแล
รับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม
คูมือจริยธรรมธุรกิจ อยางจริงจัง และไดจัดประชุมชี้แจงตลอดจนจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อให
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พนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญ โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไว 

 จากการที่บริษัทฯ  จัดทําโครงการสรางคานิยมรวม (Corporate Shared Values) สําหรับพนักงานเพื่อเสริมสรางคานิยม
และวัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกันนอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจแลว ในปที่
ผานมาบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและ
ตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญของคานิยมรวมของบริษัทใน 4 ประการ ไดแก  

1) นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึง การสงเสริมใหมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค กลาแสดงออก เพื่อการพัฒนาที่
ตอเนื่อง 

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 ซึ่งสอดคลองกับ

แนวนโยบายที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและกอใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
   
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยปจจุบันมีจํานวนกรรมการ 11 

คน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 8 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ บริษัทฯ 
มีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน  

 ในปที่ผานมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในดานสัดสวน
ของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระแลวเห็นวาสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความเหมาะสมแลว 

 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ 
และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการคาตอบแทนเปนผูพิจารณาทบทวนโครงสราง ระบบการจายคาตอบแทน และ
อัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ และเสนอแนวทางในการกําหนดคาตอบแทน โดยกําหนดเปน
นโยบายวาคาตอบแทนจะตองอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของกิจการที่มีขนาดใกลเคียงกันที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึงภาระ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละคน และจะตองไดรับ
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ.2549 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร  (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9.4 
คาตอบแทน) 
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11. การประชุมคณะกรรมการ 
 โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีกําหนดประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพุธสุดทายของเดือน 

และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อ
ทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพยีงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยาง
นอย 7 วันเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุมแตละครั้งใชเวลา
ประมาณสามชั่วโมงครึ่ง ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยางเปดเผย โดยมีประธาน
กรรมการบริษัทเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม  ในกรณีที่กรรมการผูมีสวนไดสวนเสียอยางมี
นัยสําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ  

 บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะมีการลงนามรับรองความถูกตอง
ของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการ
ประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับ  และการ Scan ตนฉบับเพื่อความสะดวกสําหรับกรรมการและผูที่
เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได และการจัดเก็บเปนแฟมอีเลคโทรนิค  ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมดวย 

 ในป พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ  
แตละคน มีดังนี้ 
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การเขารวมประชุม รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 
1. นายสุนทร  วองกุศลกิจ ประธาน เม.ย. 2549 – เม.ย. 2552 11 2 13/14 
2. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 12 2 14/14 
3. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ เม.ย. 2547 – เม.ย.2550 12 2 14/14 
4. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2549 –เม.ย. 2552 12 1 13/14 
5. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ เม.ย. 2547 – เม.ย. 2550 12 2 14/14 
6. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ เม.ย. 2547 –เม.ย. 2550 12 2 14/14 
7. นายรัตน พานิชพันธ กรรมการอิสระ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 12 2 14/14 
8. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ เม.ย. 2549- เม.ย. 2552 8 2 10/11 
9. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 12 2 14/14 

10. นายชนินท  วองกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 11 2 13/14 
11. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2549 – เม.ย. 2552 12 2 14/14 
หมายเหตุ:  - นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

 - นายเกริกไกร  จีระแพทย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ลาออกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549  รวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 9 ครั้ง วาระพิเศษ 1 ครั้ง 

 -   นายมนัส  ลีวีระพันธุ  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2549  รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติ 3 ครั้ง  

 
12.  คณะกรรมการยอย  

o คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการ
เปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสมควร เสนอใหฝาย
บริหารพิจารณาทบทวนมาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ 
ตลอดจนการแตงตั้ง เลิกจางและอัตรากําลังของสาํนักงานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดในหนา 46-47) 
ในป พ.ศ. 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครั้ง มีกรรมการเขาประชุมครบทุกครั้ง 

o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ในป พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวยกรรมการ 4 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน 
และสมาชิกทั้งหมดเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
และหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการ
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ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี (รายละเอียดในหนา 47-48)  

 ในป พ.ศ. 2549 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุก
ครั้ง 

o คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมดเปน
กรรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทําหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและ
ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และเจาหนาที่บริหาร กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
และเจาหนาที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  รวมทั้งอัตรา
คาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร (รายละเอียดในหนา 48-49) 
ในป พ.ศ. 2549 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีการประชุม 8 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง 
 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ มีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทดูแลใหสํานักงานตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจํา
ตามเวลาที่กําหนดไว 

 ดานการบริหารความเสี่ยง ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดวาจางที่ปรึกษาจากภายนอกชวยพัฒนาระบบการรายงานและติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitoring Software) และไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับบริหาร ซึ่งมี
ประธานเจาหนาที่บริหารเปนประธาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลใหมีการประเมินปจจัยความเสี่ยง 
กําหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ครอบคลุมความเสี่ยงในทุก
ระดับนับตั้งแตความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ แผนธุรกิจ การลงทุน การปฏิบัติงาน ไปจนถึงความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การปฏิบัติให
ถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ฯลฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานและติดตาม
การบริหารความเสี่ยงที่สําคัญตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกับการ
ควบคุมภายใน 

 
14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีจะรวมกันพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงิน คณะกรรมการเนนย้ําให
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ผูจัดทํามีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว  
คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  เปนรายงานที่
ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได 
 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

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

 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จัดใหมีการสื่อสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ โดยมีหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่ส่ือสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในและ
ตางประเทศ     ในขณะที่สายสื่อสารองคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน นักลงทุน และ
ประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ  ทั้งในและตางประเทศเชนเดียวกัน  

 ในป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Road show) ในตางประเทศจํานวน 5 ครั้ง จัดการประชุม 
แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meetings) จํานวน 4 ครั้ง ใหการ
ตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits) จํานวน 91 ครั้ง เชิญ
นักวิเคราะหเขาเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ในประเทศ 2 ครั้ง จัดแถลงขาวแกส่ือมวลชน (Press Conferences) เพื่อชี้แจง
ผลประกอบการจํานวน 2 ครั้ง เชิญส่ือมวลชนเยี่ยมชมกจิการ (Press Tours) ทั้งในและตางประเทศ 2 ครั้ง เผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ (Press Releases) เปนประจําทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญๆ  

 นอกจากนี้ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของบริษัทที่ www.banpu.com  เพื่อใหผูมีสวนไดเสียกลุม
อื่นๆ ไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมและทั่วถึง    ผูสนใจสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ จากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธของ
บริษัทฯ ไดที่โทรศัพทหมายเลข 02 694 6744  โทรสาร 02 207 0557 หรือ สง e-mail :  investor@banpu.co.th 
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11.   การควบคุมภายใน 
 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 
เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในในรอบป พ.ศ. 2549 ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ สรุปไดวา 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งขอเสนอแนะการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
มุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนินการ
แกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไป
อยางสมเหตุสมผลและเปนผลประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ การดูแลทรัพยสิน มีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือ
การนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกบัขอกําหนดกฎหมาย
ของภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน 
มีความเหมาะสมกับหลักการบัญชีที่ปฏิบัติ มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหความสําคัญตอระบบ
การควบคุมภายใน สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
1. องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม  สอดคลองกับสภาพธุรกิจที่
เปล่ียนแปลง เพื่อรองรับแผนงานระยะยาวและการขยายงานในตางประเทศ  ดังนี้  
1.1 ธุรกิจไฟฟา (Power Business) ไดแบงหนวยงานใหม โดยแบงเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายธุรกิจไฟฟา-สาธารณรัฐประชาชน

จีน (China Power Business) ฝายวางแผนและพัฒนาโครงการ (Strategic Planning & Project Development) ฝาย
วิศวกรรมและปฏิบัติการโครงการ (Engineering & Project Operations) และฝายโครงการหงสา  

1.2  สายงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) มีการปรับโครงสราง โดยแบงเปนฝายพัฒนาโครงการธุรกิจ 
(Business Project Development) และฝายสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Support) 

1.3  สายงาน Technical Development & Services ไดเพิ่มฝาย Technical Performance Management  
1.4 สายงานรัฐและชุมชนสัมพันธ (External Relations) ไดแบงหนวยงานใหม โดยแบงเปนฝายรัฐสัมพันธ (Government 

Relations) และฝายชุมชนสัมพันธ (Community Development) 
1.5 สํานักธุรกิจถานหิน (Coal Business Office) ไดปรับเปล่ียนจากฝาย Coal Information System เปนฝายบริหาร

ประสิทธิผล (Performance Management) 
1.6 ฝายตรวจสอบภายใน-ธุรกิจถานหินสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Internal Audit Division-Indonesia) ไดปรับเปล่ียนสาย

การบังคบับัญชาโดยรายงานตรงตอสํานักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department) 
1.7 เพิ่มหนวยงานใหม New Energy Development Project 
 

2. การดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมกิจกรรมคานิยมรวมบานปู (Banpu Spirit) เพื่อสรางคานิยมและแนวทางปฏิบัติใหเปนหนึ่ง
เดียวกันใหกับพนักงานในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อเปนพลังผลักดันใหบริษัทฯ มุงไปสูความสําเร็จในอนาคตโดยสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของบริษัทฯ สงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจน โปรงใส ใน
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เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดประกาศใชนโยบายบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Policy) และคูมือ
จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับแกไขเพิ่มเติมจากป พ.ศ. 2545 โดยปรับปรุง เพิ่มเติมขอปฏิบัติใหครอบคลุม
แนวทางปฏิบัติตางๆ ใหเปนสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลา การกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึง
ความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูแขงทางการคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม โดยมี
สํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งสอบทานและ
ติดตามการบริหารที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการทําธุรกรรมการขายถานหิน
ลวงหนาโดยใชอนุพันธทางการเงิน (Coal Swap) กับคูสัญญาประเภทสถาบันการเงิน ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุม
ภายใน การดําเนินงานตองเปนไปตามกลไกและกระบวนการที่จะตองปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได บรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบาย  เพื่อสรางความเชื่อม่ันแกผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการดูแลอยางดี สรางคุณคา
และผลประโยชนระยะยาวแกผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ 
 

3.  การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ บริษัทฯ ไดมีการติดตามเรื่องการบริหารความเสี่ยงจาก
หนวยงานตางๆ รวมทั้งระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยได
วาจางที่ปรึกษาเขามาชวยในการพัฒนาระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (Risk Monitoring 
Software) ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายความเสี่ยง แผนงาน และมีองคกรการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ผูประสานงานความเสี่ยงประจําหนวยงาน 
และกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในหนวยงานตางๆ พรอมทั้งมีการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกรวา การบริหารความ
เส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปจจัย
ความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงานตางๆ ภายในองคกร และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรมและฝกซอมการทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity 
Plan: BCP) ซึ่งประกอบดวย 

1. แผนการตอบสนองเหตุการณฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) 
2. แผนการกูกลับคืนจากภัยพิบัติ (IT Disaster Recovery Plan : IT DRP) และ  
3. แผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Plan: CCP)  
 

4.  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 3  คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต หนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสมในดานบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่
ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ บริษัทฯ ไดปรับปรุงตารางอํานาจอนุมัติของฝายบริหาร
แตละระดับใหเหมาะสม มีความชัดเจน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร ติดตามดูแลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ จัดทําคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป ชวยใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมทุก
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กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ (Stakeholders’ 
Expectation) ซึ่งทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวาหนวยงานตางๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานเพียงพอที่จะบรรเทาความ
เส่ียงในการดําเนินงานทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ 
กฎเกณฑตางๆ รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญและปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในและผู
ตรวจสอบภายนอก ผลจากการตรวจสอบและติดตามอยางใกลชิด ไดรายงานฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

5.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทฯ ไดนําระบบงานสารสนเทศของกลุม Mincom Corporation มาใชในการบริหารจัดการดานการผลิตและการขายถาน
หินของบริษัทฯ ภายใตชื่อโครงการ Business Process Standardization (BPS) เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การบริหารจัดการระบบ Supply Chain ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและทันเวลาตอการใชประกอบการตัดสินใจของฝาย
บริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงาน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมการใช
งานที่กวางขวางขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คือการบันทึกและสรุป
ความเห็นของที่ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับ
พนักงานทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด 
ระบบการสํารองขอมูล มีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายบัญชี เพื่อทบทวน
นโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และได
ปรับปรุงระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ เพื่อใหการประสานงานการ
ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6.  ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ.2549 รวม 14 ครั้ง และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 

เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือประชุมฝาย/ผูบริหาร หากผลการดําเนินการแตกตางจากเปาหมาย จะมีมติใหฝายจัดการรับไปดําเนินการแกไขและ
รายงานคณะกรรมการบริษัท 
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว ระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงแกไขทันทวงที 
สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งไดรายงานผลการสอบทานงบการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเพื่อ
ทราบเปนปกติ  และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในงานดานอื่นตอประธานกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง 
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12.   รายการระหวางกัน 
 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม 
 ชื่อบริษัท /  

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการ 

1 บริษัท ทีเอ็มอี  
แคปตอล จํากัด 
(บริษัทเพื่อการลงทุน) 

1)  เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย   
     ถือหุนรอยละ 2.88 ของทุนชําระแลว  
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ   
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ    
3)  มีกรรมการรวมกัน 6 ทาน คือ 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
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 
9. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด 

2 บริษัท น้ําตาลมิตรผล 
จํากัด 
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ
กากน้ําตาล) 

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

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑรูย วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท วองกุศลกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
1. บจ.น้ําตาลมิตรสยาม         99.99% 
 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
4. นายชนินท วองกุศลกิจ 
5. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
6. นายชูศักด์ิ วองกุศลกิจ 
7. นายผดุง 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. 2549 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ             42.36% 
2. ตระกูลกาญจนกําเนิด        37.67% 
3. พญ.ลักษมี พุทธพงษศิริพร   5.38% 
4. นายกิตติศักด์ิ จุติโชติพงศ    5.06% 
5. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ  3.91% 

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

4 บริษัท รวมเกษตรกร 
อุตสาหกรรม จํากัด 
(ผลิตและจําหนาย
น้ําตาลและ
กากน้ําตาล) 

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. 2549 
บจ.น้ําตาลมิตรผล                 87.56% 
 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
3. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
4. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
5. นส. ชญาวดี ชัยอนันต 
6. นายทวีวัฒน ทวีปยมาภรณ 
7. นส. จินตนา 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. 2549 
1. บจ.น้ําตาลมิตรผล             25.00% 
2. นายกมล วองกุศลกิจ         17.59% 
3. นายสุนทร วองกุศลกิจ       15.04% 
4. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ       12.49% 
 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายอิสระ วองกุศลกิจ 
3. นายบรรเทิง วองกุศลกิจ 
4. นายกฤษฎา มนเฑียรวิเชียรฉาย 
5. นายทัศน วนากรกุล 
6. นายจีรศักด์ิ  วองกุศลกิจ 
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 ชื่อบริษัท /  

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการ 

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. 2549 
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 วองกศุลกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
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. 2549 
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. นส. จินตนา กาญจนกําเนิด 
7. นายวีระเจตน วองกุศลกิจ 
8. นายอํานวย กาญจนกําเนิด 
9. นางสาวอารดา วองกุศลกิจ 

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
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 รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนด
ราคาซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช   โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกันเปน
สัดสวนรอยละ 16 ของสินทรัพยรวม (งบการเงินเฉพาะบริษัท)  ไดแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

 
รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้ 

รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 
 

บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน)   
1. การขายสินคาและการใหบริการ 

1.1 บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท ศิลามณี จํากัด ดังนี ้
• ป 2549 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท ศิลามณี จํากัด 

จํานวน 34.13 ลานบาท  
 

บริษัท ศิลามณี จาํกัด 
 

34.13 
ลานบาท 

 

1.2 บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ดังนี ้
• ป 2549 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท บานปู 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 678.32 ลานบาท  
• ณ 31 ธ.ค. 49 มีรายการระหวางกันดังนี้ 

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 49.44 ลานบาท 
เงินทดรองจายที่เกี่ยวของกัน จํานวน 1.49 ลานบาท 
รายไดคา Management fee  คางรับ จํานวน 30 ลานบาท 
 
 

บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 
 

759.25 
ลานบาท 

 

2.  เงินกูยืมระหวางกันกับ บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากดั   ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน     โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวั
เฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป  
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ดังนี ้
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน  1,561.37 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 58.46 ลานบาท 
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินทดรองจายจํานวน 1.01  ลานบาท 
 
 

บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด 1,620.84 
 ลานบาท 
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รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 
3. เงินกูยืมระหวางกันกับ บริษัท บพีี โอเวอรซีส ดีเวลลอปเมนทจํากัด 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก บริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในรูป
ของตั๋วสัญญาใชเงิน    โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มา
ถัวเฉลี่ยบวกรอยละ  2  ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด ดังนี ้
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 32.80 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 1.92 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  2.13 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

บริษัท บีพี โอเวอรซีส             
ดีเวลลอปเมนท จาํกัด 

36.85 
ลานเหรียญสหรัฐ 

4.  เงินกูยืมระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก Banpu Singapore Pte. Ltd.  ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัว
เฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ Banpu Singapore Pte. Ltd. ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 1.88 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.12  ลานเหรียญสหรัฐ 
• รายไดคา Management fee  คางรับ จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ 

 

Banpu Singapore Pte. Ltd. 3.00 
ลานเหรียญสหรัฐ 

5.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Jorong Barutama Greston ในรูปของตั๋ว
สัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ย
บวกรอยละ  2  ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ PT. Jorong Barutama Greston  ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 32.81 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 2.23 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Jorong Barutama 
Greston 

35.04 
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.49  มียอดเงินกูจํานวน 0.24 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.04  ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Nusantara Thai Mining 
Service 

0.28 
ลานเหรียญสหรัฐ 
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7.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Centralink Wisesa International 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Centralink Wisesa International ในรูปของ
ต๋ัวสัญญาใช โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ย
บวกรอยละ 2 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Centralink Wisesa International 
ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 58.77 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 4.25 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Centralink Wisesa 
International 

63.02 
ลานเหรียญสหรัฐ 

8.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Kitadin 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Kitadinในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  มีเงือ่นไข
ชําระโดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอย
ละ 2  
ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Kitadin ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 56.48 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 3.97  ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Kitadin 60.45 
ลานเหรียญสหรัฐ 

9.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Trubaindo Coal Mining 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Trubaindo Coal Mining ในรูปของตั๋วสญัญา
ใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวก
รอยละ 2 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Trubaindo Coal Mining  ดังนี ้ 
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 46.84 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 3.57 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Trubaindo Coal Mining 50.41 
ลานเหรียญสหรัฐ 

10.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Barasentosa Lestari 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Barasentosa Lestari ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอย
ละ 2  
ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Barasentosa Lestari  ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 1.65 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.13 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Barasentosa Lestari 1.78 
ลานเหรียญสหรัฐ 
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11.  เงินกูยืมระหวางกันกับ PT. Bharinto Ekatama 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก PT. Bharinto Ekatama  ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  
โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 2 
ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Bharinto Ekatama  ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 2.84 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน  0.16 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Bharinto Ekatama 3.00 
ลานเหรียญสหรัฐ 

12.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท สากลสํารวจ จํากดั 
บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจากบริษัท สากลสํารวจ จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอย
ละ 0.5 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท สากลสํารวจ จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มีเงินกูยืมจํานวน 531.47 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 29.07 ลานบาท 
 

บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 560.54 
ลานบาท 

13. เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแกบริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใช
เงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มาถัวเฉลี่ยบวกรอย
ละ 0.5 ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มีเงินกูยืมจํานวน 2,606.25 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 181.44 ลานบาท 
• รายไดคา Management fee  คางรับ จํานวน 50 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด 2,837.69 
ลานบาท 

14. เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจากบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่
กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 
ป 2549 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก บริษัท บานป ูเพาเวอร 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังนี ้ 
• ณ 31 ธ.ค.49  มีเงินกูยืมจํานวน 947.81 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 38.36 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูเพาเวอร 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

986.17 
ลานบาท 
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15.  เงินกูยืมระหวางกันกับ Banpu China Pte. Ltd. 
บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก Banpu China Pte. Ltd.ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  
โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 
0.5  
ตอป 
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  Banpu China Pte. Ltd.ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 31.63 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน  1.88 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

Banpu China Pte. Ltd. 33.51 
ลานเหรียญสหรัฐ 

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด    

1. บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท ศิลามณี 
จํากัด    ดังนี ้
• ป 2549 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท ศิลามณี จํากัด  

จํานวน 256.72 ลานบาท  
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมจากบริษัท  ศิลามณี จํากัด ใน
รูปของตั๋วสัญญาใชเงิน   โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทุนของเงนิที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมและดอกเบีย้จายจาก บริษัท  
ศิลามณี จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มีเงินกูยืมจํานวน 239 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 9.36 ลานบาท 

 

บริษัท ศิลามณี จาํกัด  
 

505.08 
ลานบาท 

 

2.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท เหมืองเชยีงมวน จาํกัด  
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก บริษัท เหมอืงเชยีงมวน 
จํากัด  
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่
กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป  
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด ดังนี ้
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน  54.70 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 3.84 ลานบาท  
 

บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด 58.54 
 ลานบาท 
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3.  บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด    ดังนี ้
• ป 2549 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับ บริษัท บานปู อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัดจํานวน 103.06 ลานบาท 
บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจาก บริษัท บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่นแนล จํากดั ใน
รูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทุนของเงินที่กู
มาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป  
บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 
ดังนี้ 
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน  56.50 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.03 ลานบาท        
 

บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 

159.59 
ลานบาท 

4.  เงินกูยืมระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd. ในรูปของตัว๋สัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตรา
ดอกเบีย้จากตนทนุของเงินที่กูมาถวัเฉลี่ยบวกรอยละ 2 ตอป 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มียอดเงินกูและดอกเบี้ยรับจาก Banpu 
Minerals (Singapore) Pte. Ltd. จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 16 ลานเหรียญสหรัฐ 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.68 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd. 

 

                    16.68 
ลานเหรียญสหรัฐ 

5. รายการระหวางกันกับบริษัท  ศิลามณีหินออน จาํกัด 
บริษัท บานป ู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท  ศิลามณีหนิออน 
จํากัด 
ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่
กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 
บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมและดอกเบีย้จายจาก บริษัท  
ศิลามณีหินออน จํากัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มีเงินกูยืมจํานวน 166.50 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 7.05 ลานบาท 

  บริษัท ศิลามณหีินออน จํากัด 
 

173.55 
ลานบาท 
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รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด    

1.  เงินกูยืมระหวางกันกับบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด  
บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด ใหเงนิกูยืมแก บริษัท บานปู โคล เพาเวอร 
จํากัด ในรูปของตัว๋สัญญาใชเงิน โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทนุ
ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป 
บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด มียอดเงินกูและดอกเบี้ยรับจาก บริษัท บาน
ปู โคล เพาเวอร จาํกัด ดังนี้  
• ณ 31 ธ.ค.49  มียอดเงินกูจํานวน 115.32 ลานบาท 
• ป 2549  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 7.79  ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร 
จํากัด 

123.11 
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 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และใหมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก 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. 2549 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
รับอนุญาตตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบการทั้งที่เปน
จํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับการรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 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. 2549 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547   

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ.2549 พ.ศ.2548 พ.ศ.2547 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,804,200 9.73 9,130,756 20.25 6,021,318 15.23 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 4,004,123 8.11 2,400,368 5.32 2,005,560 5.07 
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,358 0.02         52,338 0.12 26,996 0.07 
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ 21 0.00 21 0.00 2,973 0.01 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,645,847 3.33 1,660,633 3.68 766,096 1.94 
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร 334,361 0.68 407,621 0.90 176,925 0.45 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,601,140 3.24 1,562,583 3.47 1,096,216 2.77 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 12,401,050 25.11 15,214,320 33.74 10,096,084 25.54 
       
สินทรัพยไมหมุนเวยีน       
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 17,608 0.04 22,597 0.05 22,801 0.06 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 336,726 0.75 342,548 0.87 
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น 342,119 0.69 15,147 0.03 20,428 0.05 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 6,832,666 13.84 2,173,964 4.82 537,447 1.36 
เงินลงทุนอื่น  – สุทธิ 10,156,783 20.57 10,871,862 24.11 15,035,813 38.03 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  – สุทธ ิ 13,444,755 27.22 10,702,686 23.74 8,124,143 20.55 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น       
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ 3,645,833 7.38 1,652,978 3.67 1,437,001 3.63 
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธิ 425,518 0.86 1,951,456 4.33 1,881,125 4.76 
โครงการระหวางการพัฒนา 554,420 1.12 1,052,407 2.33 1,019,142 2.57 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 1,565,725 3.17 1,094,249 2.43 1,021,838 2.58 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 36,985,427 74.89 29,874,072 66.26 29,442,286 74.46 
       
รวมสินทรัพย 49,386,477 100.00 45,088,392 100.00 39,538,370 100.00 
       
 
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. 2549”  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547   
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ.2549 พ.ศ.2548 พ.ศ.2547 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 3,024,501 6.12 1,312,360 2.91 595,314 1.51 
เจาหนี้การคา 363,135 0.74 436,551 0.97 620,394 1.57 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 977,373 1.98 1,191,610 2.64 846,341 2.14 
สวนของหุนกูที่ถึงกาํหนดไถถอนในหนึง่ป 1,600,000 3.24 504,126 1.12 319,417 0.81 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่       
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 1,691,712 3.43 1,192,063 2.64 1,542,706 3.90 
ดอกเบี้ยคางจาย 154,069 0.31         149,104 0.33 96,590 0.24 
คาภาคหลวงคางจาย 999,693 2.02 868,275 1.93 692,207 1.75 
ภาษีเงินไดคางจาย 1,177,803 2.38 1,663,384 3.69 1,039,261 2.63 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 2,560,128 5.18 1,899,319 4.21 1,004,653 2.55 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 12,548,414 25.40 9,216,792 20.44 6,756,883 17.10 
       
หนี้สินไมหมุนเวยีน       
เงินกูยืมระยะยาว 3,985,200 8.07 1,243,125 2.76 1,476,107 3.73 
หุนกู – สุทธิ 9,973,946 22.20 12,315,821 27.31 7,830,333 19.80 
สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานการการเกษียณอายุ 333,967 0.68 473,325 1.05 - - 
หนี้สินอื่น 201,032 0.41 38,766 0.09 359,414 0.91 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 14,494,145 29.36 14,071,037 31.21 9,665,854 24.45 
       

รวมหนี้สิน 27,042,559 54.76 23,287,829 51.65 16,422,737 41.54 
       
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท 3,540,505  3,540,505  3,540,505  

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 2,717,479 5.50 2,717,479 6.03 2,717,479 6.87 
สวนเกินมูลคาหุน 5,058,329 10.24 5,058,329 11.22 5,058,329 12.79 
คาหุนรับลวงหนา   - - - - 
สํารองการปรับมูลคายุติธรรมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนในความ
ตองการของตลาด-เผื่อขาย 

6,491,683 13.14 6,914,095 15.33 10,543,668 26.67 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,315,039) (2.66) (454,307) (1.01) (436,250) (1.10) 
กําไรสะสม       
จัดสรรแลว        
สํารองตามกฎหมาย 414,514 0.84 399,642 0.89 390,613 0.99 

ยังไมไดจัดสรร 8,564,169 17.34 6,941,116 15.39 4,663,383 11.79 
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 21,931,135 44.40 21,576,354 47.85 22,937,222 58.01 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 412,783 0.84 224,210 0.50 178,411 0.45 
รวมสวนของผูถือหุน 22,343,918 45.24 21,800,564 48.35 23,115,633 58.46 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 49,386,477 100.00 45,088,393 100.00 39,538,370 100.00 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
รายไดจากการขาย 33,378,263 95.00 25,208,684 87.36 17,226,675 84.50 
ตนทุนขาย (20,837,590) (59.31) (13,933,288) (48.29) (10,525,024) (51.63) 
กําไรขั้นตน 12,540,673 35.69 11,275,396 39.08 6,701,651 32.87 
คาใชจายในการขายและบริหาร (4,056,383) (11.55) (3,135,639) (10.87) (2,227,593) (10.93) 
ภาษีสงออก (705,500) (2.01) (196,205) (0.68) - - 
คาภาคหลวง (3,237,779) (9.22) (2,546,758) (8.83) (1,699,642) (8.34) 
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 4,541,011 12.93 5,396,794 18.70 2,774,416 13.61 
รายไดอื่น       
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อขาย 902,003 2.57 2,405,885 8.34 2,303,878 11.30 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนอื่น - - 178,007 0.62 - - 
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทรวม - - 135,030 0.47 141,716 0.70 
กําไรจาการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ- สุทธิ - - - - 15,556 0.08 
กําไร(ขาดทุน)จากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน (437,981) (1.25) - - - - 
เงินปนผลรับ 554,015 1.58 714625 2.48 471,049 2.31 
ดอกเบี้ยรับ 141,302 0.40 159,301 0.55 51,285 0.25 
อื่นๆ 157,661 0.45 53,366 0.18 175,734  

คาใชจายอื่น       
   ตัดจําหนายโครงการระหวางการพัฒนา (8,020) (0.02) (77,520) (0.27) (266,296) (1.31) 
ตัดจําหนายคาใชจายในการจัดหาที่ดิน - - - - (143,529) (0.70) 
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,827) (0.01) (4,366) (0.02) - - 
ตัดจําหนายภาษี หัก ณ ที่จาย (115,622) (0.33) - - - - 
คาตอบแทนกรรมการ (35,801) (0.10) (26,620) (0.09) (20,130) (0.10) 
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (185,685) (0.53) (116,964) (0.41) (6,146) (0.03) 
คาชดเชยการเลิกจาง (265,119) (0.75) (6,209) (0.02)   

กําไรจากการดําเนินงาน 5,245,937 14.93 8,811,329 30.54 5,497,533 26.97 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม 800,793 2.28 (119,349) (0.41) (28,294) (0.14) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 6,046,730 17.21 8,691,980 30.12 5,469,239 26.83 
ดอกเบี้ยจาย (953,243) (2.71) (509,314) (1.77) (411,880) (2.02) 
คาใชจายทางการเงิน (227,384) (0.65) (220,379) (0.76) (140,832) (0.69) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,122,339) (3.19) (2,217,481) (7.68) (1,204,148) (5.91) 
กําไรสุทธิหลังภาษี 3,743,764 10.66 5,744,806 19.91 3,712,379 18.21 
(หัก) กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (133,583) (0.38) (186,164) (0.65) (67,440) (0.33) 
กําไรสุทธิสําหรับป 3,610,181 10.28 5,558,642 19.26 3,644,939 17.88 
รายไดรวม       
       
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 13.29  20.48  13.42  
กําไร(ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (บาท) 13.29  20.48  13.42  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 3,610,181 5,558,642 3,644,939 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
คาเสื่อมราคา 1,511,200 859,928 499,718 
คาใชจายตัดจาย 1,980,971 1,904,282 991,560 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 14,484 - - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนี้สงสัยจะสญู 63,584 (20,609) (19,466) 
สํารองคาใชผลประโยชนพนักงาน 27,944 6,209 - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเผื่อสินคาลาสมัย - - (36,287) 
ตัดจําหนายโครงการระหวางพัฒนา 8,020 77,520 266,296 
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (800,793) 119,349 28,294 
เงินปนผลรับ (554,015) (714,625) (471,049) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในที่ดิน-สุทธิ - - - 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,827 4,793 (15,556) 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนอื่น - (135,030) (141,716) 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น (902,003) (2,583,892) (2,303,878) 
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 317,290 (727,097) (109,663) 

    (กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงของเงินกูยืม - - 5,484 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอย 133,583 186,164 67,440 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 5,412,273 4,535,634 2,406,116 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้การคา (1,667,339) (374,199) (931,563) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 40,980 (25,342) (6,884) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิคาคงเหลือ 14,786 (894,537) 121,593 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร 73,260 (230,696) (5,091) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิทรัพยหมุนเวียนอืน่ (38,053) (466,367) (460,771) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา (341,996) (183,843) 370,200 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 499,649 (350,643) 839,665 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาย 4,965 52,514 3,417 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาภาคหลวงคางจาย 131,418 176,068 295,425 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย (485,581) 624,123 873,436 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 660,791 917,673 512,543 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 4,305,153 3,780,385 4,018,086 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - 2,952 57,690 
เงินสดจายจากเงินใหกูระยะยาวแกบริษัทอื่น 9,000 29,428 15,000 
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น - (18,000) - 
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมแกพนกังาน – สุทธิ 4,989 204 (12,536) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม - 239,694 90,609 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (6,751,886) (7,574) (496,957) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น 1,160,308 2,921,102 2,820,548 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนอื่น (93,635) (1,587,664) (307,742) 
เงินสดจายเพื่อโครงการระหวางพัฒนา (206,110) (288,728) (681,461) 
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการเปดหนาดิน (3,997,444) (1,777,398) (896,150) 
เงินจายซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (639,797) (3,163,074) (3,020,618) 
เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 79,664 64,971 142,286 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินไมหมุนเวียนอื่น (40,148) (41,237) 44,666 
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น 554,015 714,625 471,049 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (9,921,044) (2,910,699) (1,773,616) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร 4,722,985 2,345,808 2,329,420 
จายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร (2,970,828) (1,620,008) (2,856,635) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 3,701,221 874,439 1,353,530 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (1,175,770) (862,194) (699,081) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว (11,893) - - 
เงินสดรับจากหุนกู - 5,000,000 2,000,000 
จายเงินคืนหุนกู (1,254,126) (319,418) (499,818) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู - (17,659) (6,134) 
เงินสดรับ(จายคืน)จากหนี้สินอื่น 162,265 66,897 263,625 
จายเงินปนผล (1,970,128) (3,193,312) (1,290,727) 
เงินสดรับจากหุนทุน - - 121 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,203,726 2,274,553 594,301 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (4,412,165) 3,144,239 2,838,771 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือเงินลงทุน 493,577 - - 
จัดประเภทรายการ (50,048) - - 
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (363,272) (26,583) (26,710) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 9,127,777 6,010,121 3,198,060 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 4,795,869 9,127,777 6,010,121 

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
1. เงินสดจายระหวางป  
  ดอกเบี้ยจาย 948,278  677,180 408,463 
  ภาษีเงินได 1,607,920  1,593,358 330,712 
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบดุล           4,804,200              9,130,756 6,021,318 
  หัก เงินเบิกเกินบัญชี (8,331) (2,979) (11,197) 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป              4,795,869 9,127,777 6,010,121 
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13.3  อัตราสวนทางการเงนิ 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 (ตรวจสอบแลว) 

 
  พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
พ.ศ. 2547 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.99 1.65 1.49 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.98 1.63 1.74 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.40 0.47 0.72 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 10.42 11.44 11.26 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34.54 31.46 31.97 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 12.60 11.48 13.01 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 28.56 31.35 27.66 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 52.11 26.37 24.18 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 6.91 13.65 14.89 
Cash Cycle (วัน) 56.19 49.16 44.75 

     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 37.57 44.73 38.90 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 20.31 36.08 34.29 
อัตรากําไรอื่น (%) 5.00 12.64 15.50 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 0.63 0.42 0.68 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.28 19.26 17.88 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 16.36 24.75 16.03 

     
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 7.64 13.14 9.91 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 42.42 68.19 59.65 
อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.74 0.68 0.55 

     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.21 1.07 0.71 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 7.24 8.94 11.65 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 54.57 57.45 35.41 
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13.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน  และงบ
ดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548  
 

1. งบกําไรขาดทนุรวมสําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน ส้ินสุด วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 33,378 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 8,170 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

32 จากปริมาณและราคาขายถานหินเพิ่มขึ้น และการเริ่มรวมงบการเงินของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549  สัดสวนรายไดมีดังนี้ 
 รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 30,434 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 91 ของรายไดจากการขายรวม 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 5,387 ลานบาท หรือรอยละ 22   โดยแยกเปน 

- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 28,767 ลานบาท  
- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย  1,667 ลานบาท 

 รายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ํา จํานวน  2,808 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8 ของรายไดจากการขายรวม 
ในขณะที่ไมมีรายไดดังกลาวในปกอนหนา 

 รายไดอื่นจํานวน  136 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.4 ของรายไดจากการขายรวม 
 ปริมาณขายถานหินจํานวน 21.7 ลานตัน เพิ่มขึ้น 4.7 ลานตัน คิดเปนรอยละ 28  
 ราคาขายเฉลี่ยเทากับ 35.82 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน เพิ่มขึ้น 0.60 เหรียญสหรัฐฯตอตัน คิดเปนรอยละ 2  

1.2 ตนทุนขายรวม 20,838 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,904 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 โดยเปนตนทุนขายถานหินจํานวน 
18,753 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 36 ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขายถานหินที่สูงขึ้น และตนทุนผันแปรที่สูงกวาปที่ผาน
มา จากการประกาศลอยตัวคาน้ํามันในสาธารณรัฐอินโดนีเซียรวมทั้งการปรับการทําเหมืองในปนี้ใหมีระดับความลึก
เพิ่มขึ้น และตนทุนของธุรกิจไฟฟาที่รับรูเขามาจํานวน  1,997 ลานบาทในงวดนี้ 

1.3 กําไรขั้นตนรวมจํานวน 12,541 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,265 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 อัตราสวนกําไรขั้นตนตอ
ยอดขาย (Gross Profit Margin) สําหรับงวดนี้คิดเปนรอยละ 38    ซึ่งธุรกิจถานหินมีอัตราสวนการทํากําไรขั้นตนรอย
ละ 38 และธุรกิจไฟฟามีอัตราสวนการทํากําไรขั้นตนรอยละ 29 สวนอัตรากําไรขั้นตนของปกอน คิดเปนรอยละ 45 

1.4 คาใชจายในการขายและบริหารรวม 4,172 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,036 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33 จากการเพิ่มขึ้นของ
คา Barge to vessel 498 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 และ คาเชาทาเรือขนถายถานหินของเหมืองทรูบาอินโด 189 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 382 คาใชจายผันแปรที่สูงขึ้นนี้ สวนใหญเกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของเหมืองทรูบา
อินโดจาก 1.5 ลานตันในปกอนหนาเปน 4.1 ลานตันในปนี้ คา Demurrage เพิ่มขึ้นจากการหยุดซอมแซมและ
ปรับปรุงทาเรือเพื่อเพิ่มความสามารถในการขนถายถานหิน จํานวน  113 ลานบาท และคาภาษีสงออกถานหิน
จํานวน 706 ลานบาท เพิ่มขึ้น 509 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39 เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริ่มมีการเก็บ
เมื่อเดือนตุลาคม 2548 อยางไรก็ดีไดมีการระงับการเก็บตั้งแต  วันที่ 13 กันยายน 2549 เปนตนมา 

1.5 คาภาคหลวงรวม 3,238 ลานบาท เพิ่มขึ้น 691 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27 ซึ่งผันแปรตามปริมาณและราคาขาย
ถานหินที่เพิ่มขึ้น    

1.6 กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย บริษัทที่เกี่ยวของและเงินลงทุนอื่นจํานวน 902 ลานบาท ลดลง 
1,817  ลานบาท  เทียบกับปกอนหนาซึ่งมีกําไรกอนภาษีจํานวน 2,719 ลานบาท 
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1.7 ผลขาดทุนจากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงินจํานวน 438 ลานบาท จากสัญญาซื้อขายถานหินลวงหนาเพื่อ
ปองกันการลดลงของราคาขายถานหินของบริษัทยอยในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

1.8 เงินปนผลรับจากธุรกิจถานหินและไฟฟาจํานวน 554 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 161 ลาน
บาท  

1.9 การรับรูผลกําไรของบริษัทรวมจํานวน 801 ลานบาท เปนการรับรูผลขาดทุนของธุรกิจไฟฟาในประเทศจํานวน 613 
ลานบาท และผลกําไรจากธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 188 ลานบาท ผลกําไรของบริษัทรวมในป
นี้เพิ่มขึ้น 920 ลานบาทเมื่อเทียบกับปกอนหนาซึ่งมีสวนแบงผลขาดทุนจํานวน 119 ลานบาท  

1.10 ดอกเบี้ยจายรวม 953 ลานบาท เพิ่มขึ้น 444 ลานบาท หรือรอยละ 87 จากดอกเบี้ยเงินกูของบริษัทยอยในประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  และเงินกูในประเทศเพื่อการลงทุนเพิ่มในธุรกิจไฟฟาและถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

1.11 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 1,122 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 1,095 ลานบาท จากการ
ลดลงของกําไรในธุรกิจถานหินและกําไรจากการจําหนายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก 

1.12 กําไรสุทธิสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 จํานวน 3,610 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,948 ลานบาท 
หรือรอยละ 35 จากการลดลงของกําไรจากธุรกิจถานหินและการลดลงของกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เผ่ือขายและเงินลงทุนอื่น 

1.13 กําไร(ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับป 2549 เทากับ 13.29 บาทตอหุน เทียบกับปกอน 20.46 บาทตอหุน 
หรือลดลงรอยละ 35 

2. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.  2549 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 49,386 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,298 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 4,804 ลานบาท ลดลง 4,327 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47 จากการลงทุนใน
ธุรกิจถานหินและไฟฟา ทั้งในประเทศและในสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงที่ผานมา 

 ลูกหนี้การคาจํานวน 4,004 ลานบาท เพิ่มขึ้น  1,604 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67 จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
และการรวมงบดุลของบริษัทยอยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 6,833 ลานบาท เพิ่มขึ้น  4,659 ลานบาท คิดเปนรอยละ 214 
จากการลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน การลงทุนเพิ่มของธุรกิจไฟฟาในประเทศ และการ
รับรูสวนไดเสียตามสัดสวนที่ถือหุนในบริษัทรวม 

 เงินลงทุนอื่นจํานวน 10,157 ลานบาท ลดลง  715 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7 จากการจําหนายเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผ่ือขายออกไปบางสวนและปรับมูลคาที่สูงขึ้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สุทธิจํานวน 13,445 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,742 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26 จากการ
ลงทุนในเครื่องจักรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การรวมงบการเงินของกลุมบริษัทยอยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เขาลงทุนในปนี้ นอกจากนี้มูลคาทางบัญชีของ  สินทรัพยเหลานี้มีการปรับลดลงจาก
ผลการแปลงงบการเงินจากสกุลตางประเทศมาเปนสกุลเงินบาท ซึ่งสกุลเงินบาทไดปรับแข็งคาขึ้นในปที่ผานมา 

 สิทธิในเหมืองถานหิน-สุทธิและคาความนิยมจํานวน 426 ลานบาท ลดลง 1,526 ลานบาท จากการบันทึกคา
ความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการในกลุมบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
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2.2 หนี้สินรวมจํานวน 27,043 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,755 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 3,025 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,712 ลานบาท คิดเปนรอยละ 130 
จากเงินกูธนาคารเพื่อใชในการลงทุนเพิ่มในธุรกิจถานหินและไฟฟา และเงินกูที่เพิ่มขึ้นของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 2,577 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 882 ลานบาท จากหุนกูที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งปเพิ่มขึ้นสุทธิหลังการชําระคืนเงินกูบางสวน  

 คาเปดหนาดินและขนถานหินคางจายจํานวน 1,692 ลานบาท เพิ่มขึ้น 500 ลานบาท เนื่องจากมีการเปดหนา
ดินลวงหนาเพิ่มขึ้นของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 2,538 ลานบาทเพิ่มขึ้น 661 ลานบาท จากเจาหนี้คาเครื่องจักรและอุปกรณของ
บริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 3,985 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,742 ลานบาท   จากการกูเงินเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 หุนกูจํานวน 9,974 ลานบาทลดลง 2,342 ลานบาท จากการโอนยายหุนกูที่มีกําหนดชําระในปนี้ไปเปนสวนของ
หุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในหนึ่งป 

2.3 สวนของผูถือหุนจํานวน 22,344 ลานบาท เพิ่มขึ้น 543 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 จากการเพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้ 
 เพิ่มขึ้นจากผลกําไรสุทธิสําหรับ ป 2549 จํานวน 3,610 ลานบาท  
 ลดลงจากการจายเงินปนผลจํานวน 1,970 ลานบาท 
 ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยและจากการปรับเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดที่
สูงขึ้นรวม 422 ลานบาท  

 ลดลงจากสวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ 861 ลานบาท  
2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  สําหรับงบการเงินรวม

เทากับ 0.66 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 0.72 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สําหรับงบ
การเงินรวม 0.34 เทา และสําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดับ 0.48 เทา 

 
3. งบกระแสเงินสด สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
งบกระแสเงินสดสําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงรวม 4,412 ลานบาท โดยแยก
เปน 
3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 4,305 ลานบาท เปนเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิหลังจากการจายภาษีเงินไดนิติ

บุคคลและดอกเบี้ยจายจํานวนเงิน  1,608 ลานบาทและ 948 ลานบาท ตามลําดับ 
3.2 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 9,921 ลานบาท จากเงินสดจายเพื่อการลงทุนในธุรกิจถานหินและ

ไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 4,752 ลานบาท การลงทุนในธุรกิจไฟฟาในประเทศจํานวน 2,000 ลาน
บาท การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ และการลงทุนในโครงการระหวางดําเนินการจํานวน 846 ลานบาท และคา
เปดหนาดินเพื่อการทําเหมืองถานหินจํานวน 3,997 ลานบาท  



 

หนา 91 

3.3 เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 1,204 ลานบาท จากการกูยืมเงินธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่ม 
ทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีนและในประเทศรวมจํานวน 8,424 ลานบาท โดยมีการชําระคืน
เงินกูยืมธนาคาร เงินกูระยะยาวและไถถอนหุนกูจํานวน 5,401 ลานบาท มีการจายเงินปนผลจํานวน 1,970 ลาน
บาท  

 
4. สรุปความเห็นของฝายบริหาร 

 
ในป 2549 ที่ผานมา ปริมาณการบริโภคถานหินในตลาดสงออกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค ไดเติบโตอยางมีนัยสําคัญจาก
ความตองการที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐอินเดีย ในขณะที่ปริมาณ
ความตองการถานหินในตลาดหลักๆคือแถบเอเชียเหนือยังขยายตัวอยางตอเนื่อง ตลาดโดยรวมที่ขยายตัวนี้เปนปจจัยที่
สําคัญในการดึงดูดปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้นจากประเทศผูสงออกสูงสุดสองอันดับแรกของโลกซึ่งไดแก สาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย และมีสวนสรางเสถียรภาพใหกับราคาถานหินในภูมิภาค ซึ่งเมื่อสังเกตจากราคาสงมอบถานหิน
ในตลาด spot ซึ่งวัดโดย Barlow Jonker Index แลวจะเห็นวาราคาถานหินในป 2549 โดยเฉลี่ยอยูที่ 49 เหรียญฯสหรัฐตอ
ตัน ซึ่งใกลเคียงกับปกอนหนาที่ 48 เหรียญฯสหรัฐตอตัน 

 
ในปที่ผานมาบริษัทไดเพิ่มปริมาณการผลิตถานหินจากแหลงคุณภาพสูงคือแหลงทรูบาอินโด ซึ่งตั้งอยูในเกาะกาลิมันตัน  
โดยสามารถจําหนายได 4.1 ลานตัน ในปที่ผานมาซึ่งเปนปที่สองที่บริษัทดําเนินการผลิตจากแหลงนี้ ในขณะที่ปกอนหนานี้
จําหนายไดเพียง 1.5 ลานตัน จากการที่ราคาขายถานหินในตลาดคอนขางมีเสถียรภาพประกอบกับสัดสวนการขายที่
เพิ่มขึ้นจากแหลงถานหินคุณภาพสูงทําใหราคาขายถานหินเฉล่ียของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น 0.6 เหรียญฯสหรัฐตอตันเปน 
35.82 เหรียญฯสหรัฐตอตัน 

 
การบริหารตนทุนการผลิตนับเปนประเด็นที่ทาทายสําหรับผูผลิตถานหนิในสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยเฉพาะในปที่ผานมา 
การที่รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประกาศยกเลิกนโยบายอุดหนุนราคาดีเซลตั้งแตกลางป 2548 ทําใหผูผลิตถานหินเผชิญ
กับสภาวะการแกวงตัวของราคาดีเซลในตลาดโลก และจากการที่ราคาดีเซลไดปรับตัวสูงขึ้นอีกอยางมีนัยสําคัญในป 2549 
ทําใหตนทุนการผลิตถานหินเพิ่มขึ้นและสงผลกระทบตออัตรากําไรขั้นตันของบริษัทที่ปรับตัวลดลงเปนรอยละ 38 (จากรอย
ละ 45 ในปกอนหนา) นอกจากนั้น การประกาศเก็บภาษีสงออกถานหินเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ซึ่งถูกยกเลิกไปประมาณ 1 
ปหลังจากนั้น ไดทําใหคาใชจายดานภาษีสงออกเพิ่มขึ้น 509 ลานบาท จากป 2548 

 
ปที่ผานมาบริษัทไดส้ินสุดการทยอยจําหนายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักซึ่งไดแกธุรกิจปโตรเคมีแหงหนึ่ง โดยบริษัทไดบันทึกกําไร
จากการจําหนายธุรกิจนี้จํานวน 902 ลานบาท เทียบกับกําไรกอนภาษีจากการจําหนายสินทรัพยเดียวกันจํานวน 2,396 
ลานบาทในปกอนหนา 

 
กําไรที่ลดลงทั้งจากธุรกิจถานหินและจากการจําหนายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลักสงผลใหบริษัทบันทึกกําไรสุทธิจํานวน 3,610 
ลานบาทในป 2549 ซึ่งลดลงรอยละ 33 จากปกอนหนา  
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การกระจายการลงทุนตามแผนกลยุทธที่เนนไปยังธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคไดมีพัฒนาการอยางเดนชัด การเขาลงทุนและเริ่ม
รับรูผลการดําเนินงานของโรงไฟฟา 3 แหงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนมีนาคม 2549 ไดสรางกําไรสุทธิจํานวน 570 
ลานบาท ในขณะที่โรงไฟฟาถานหินแหงหนึ่งในประเทศไทยที่บริษัทรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ไดเริ่มดําเนินการผลิต
เมื่อเดือนตุลาคม และสรางรายไดจากบริษัทรวมเปนจํานวน 613 ลานบาท กําไรของธุรกิจไฟฟาจะปรบัตัวเปนสัดสวนที่
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท  เชนเดียวกับกระแสเงินสดที่จะกระจายตัวอยางเหมาะสมมากขึ้นในปถัดไป 

 
13.5 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชีที่
ผานมา เปนดังนี้ 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษทัในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 2,738,000 บาท 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 362,424 เหรียญสหรัฐ 
o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 43,500 เหรียญสิงคโปร 

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

 
14.   ขอมลูอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 



 

 

สวนที่ 3 : การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 
 



 

  

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ ขาพเจาไดมอบหมายให นายจักรกฤษณ สนิทพวง เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายจักรกฤษณ สนิทพวง กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจารับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวขางตน 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

1) นายสุนทร วองกุศลกิจ 
- ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 10 
   และลําดับที่ 11 

69 
 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
- 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 2549-ปจจุบัน 
 
2547-2549 
2526-2549 
 
2545-ปจจุบัน 
2526-ปจจุบัน 
2524-ปจจุบัน
2517-ปจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
รองประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
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 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2) นายรัตน พานิชพันธ 
- กรรมการอิสระ 
 

60 - M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State  
  College, Hays, Kansas, U.S.A. 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
  รวมเอกชน (วปรอ. 388) 
 

- 2548-ปจจุบัน 
 
2543-2546 
 
2549-ปจจุบัน 
 
2548-ปจจุบัน 
 
2544-ปจจุบัน 
 
 
2548-2548 
 
2546-2548 
2543-2548 
2546-2547 

กรรมการอิสระ 
 
ที่ปรึกษา 
 
กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด 
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 



 

หนา  95 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

3) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
       
 

63 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
  รวมเอกชน (วปรอ. 355) 
- 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 

4) 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 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (Thai Re) 
บริษัท ไทยพาณิชยลิชซิ่ง จํากัด (มหาชน) (SCBL) 
บริษัท หลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) (SSEC) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 

หนา  96 

   
 

 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

5) นายสมเกียรติ เจริญกุล 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 

65 - 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 Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 79/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program  
  รุนที่ 1/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- 2548-ปจจุบัน 
 
 
 
ปจจุบัน  
2546-ปจจุบัน 
2547-ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เมืองกิจ จํากัด 
บริษัท จันทบุรี รีสอรต แอนด สปา จํากัด 
 

 



 

หนา  97 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

6) นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

63 - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรฝกวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุนที่ 5/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 

- 2549-ปจจุบัน 
 
 
ปจจุบัน 
 
 
 
2541-2547 

กรรมการอิสระ / กรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรกมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและผูจัดการทั่วไป 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี่ส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง สตรองแพ็ค จํากัด (มหาชน) 
บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด 
บริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จํากัด 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

7) นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
 
 

67 
 

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

0.34 2526-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน 
 
2544-2547 
2541-2546 
 
2538-ปจจุบัน 
2543-2549 
 

กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการจัดสรร (ESOP) 
 
กรรมการ  
สมาชิกวุฒิสภา 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 



 

หนา  98 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

8) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
- กรรมการบริษัท 
- เจาหนาที่บริหาร  
- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
  บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 9 

53 
 

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

0.14 
 

2526-ปจจุบัน 
 
2543-ปจจุบัน 
2548-ปจจุบัน 
2547-ปจจุบัน 
 
2544-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน 
 
2531-ปจจุบัน 
2546-2549 
 
2547-2548 
2546-2548 
2546-2547 
 
 
2546-2547 
 
2545-2547 
2527-2548 

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

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

 
 
 



 

หนา  99 

   
 

 

 

% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

9) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 
- กรรมการบริษัท 
- เจาหนาที่บริหาร 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับ 
   ที่ 8 

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

0.30 
 
 

2526-ปจจุบัน 
 
ปจจุบัน 
 
 
2548-ปจจุบัน 
 
 
2547-ปจจุบัน 
2546-ปจจุบัน 
 
2539-ปจจุบัน 
2533-ปจจุบัน 

กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท เหมืองบานสระ จํากัด 
บริษัท เหมืองเชียงมวน จํากัด 
บริษัท สากลสํารวจ จํากัด 
Shanxi Gaohe Energy Co., Lt.d 
Hebi Zhong Tai Mining Co. Lt.d 
Banpu China Pte. Ltd. 
Asian American Gas, Inc. 
Asian American Coal, Inc. 
Shanxi Asian American – Daning Energy Co., Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 

10) นายชนินท วองกุศลกิจ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ 
 
 
 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่  
  1 และลําดับที่ 11 

54 - ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 
  U.S.A. 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course  รุนที่   
  3/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
อุปนายก 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

11) นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
* เปนนองชายของบุคคลในลําดับที่  
  1 และเปนพี่ชายของบุคคลใน 
  ลําดับที่ 10 

65 - 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 
 
2532-ปจจุบัน 
2530-ปจจุบัน 
 
2526-ปจจุบัน 
2520-ปจจุบัน 
2541-2549 
2544-2547 
2530-2547 

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ในเครือ 
บริษัท เอราวัณ เพลินจิต จํากัด 
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ 
บริษัท โรงแรม เอราวัณ จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) 
บริษัท หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
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 

12) นายระวิ คอศิริ 
- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  
  

56 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
  ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 32/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 
  ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)  รุนที่ 2/2549 จาก 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตร Executive Leadership Program 
  Nida-Wharton จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 
  ศาสตร รวมกับ The Wharton School, University   
  of Pennsylvania, U.S.A. 
 

0.15 
 

2544-ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
บริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด 
Banpu China Pte. Ltd. 
Banpu Power International Ltd. 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 
Power Generation Services Co., Ltd. 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 
Peak Pacific Investment Co., Ltd. 

13) นายชาญชัย ชีวะเกตุ 
- กรรมการผูจัดการ บริษัท บานปู 
เพาเวอร จํากัด 
 
 

60 - 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 
 
 
 
ปจจุบัน 
 
 
2545-ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

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

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 
(ป) วุฒิทางการศึกษา 

 
การถือหุน 
ในบริษัท  ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

14) นางสมฤดี ชัยมงคล 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-  
  การเงิน 

45 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard  
  University Graduate School of Business  
  Administration, Boston, USA. 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 78/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.08 2549-ปจจุบัน 
 
2544-2549 
 
ปจจุบัน 
 
 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-การเงิน 
 
ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
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. 

15) นายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-  
  บริหารและพัฒนาองคกร 

48 - M.B.A. Strategic Management Leadership IOU  
  of Netherlands  
- ปริญญาตรี สาขา Administration  มหาวิทยาลัย 
  สุโขทัยธรรมธิราช 
- ปริญญาตรี สาขา English วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
- Philosophy Training, Saint Gabriel’s Institution,  
  India 
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 74/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- 2549-ปจจุบัน 
 
 
2547-2548 
2541-2546 
 
 
 
 

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
พัฒนาองคกร 
 
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สํานักตรวจสอบ 
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สายทรัพยากรมนุษย 
 
 
 
 

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



 

หนา  103 

   
 

 

 

 
% 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. 
- ปริญญาบัตร 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) 
- อบรมหลักสตูร Audit Committee Program  
  รุนที่ 8/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) 

0.00 2549-ปจจุบัน 
ปจจุบัน 
 
2548-2549 
 
2548-2549 
 
2547-2549 
 
2546-2549  
2546-2548 
2544-2546 
2543-2544 
 
 

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

กระทรวงพาณิชย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 
International Institute for Trade and Development 
(Public Organization) 
EFTA FTA Negotiations 
(EFTA: European Free Trade Association)
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ: นายเกริกไกร จีระแพทย ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
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% ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ 

(ป) วุฒิทางการศึกษา 
 

การถือหุน 
ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

2) นายมนัส ลีวีระพันธุ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

72 - M.A. Public Finance, University of California,  
  Berkeley, U.S.A. 
- B.Com. Honours in Economics, McGill  
  University, Canada 
- ปริญญาบัตร 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 
 
 

2537-2549 
 
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) 
 

หมายเหตุ: นายมนัส ลีวีระพันธุ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

  บริษัทยอย บริษัทรวม 

 
รายชื่อ BP
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 1. นายสุนทร วองกุศลกิจ X                        

 2. นายรัตน พานิชพันธ ///                        

 3. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ /            /            

 4. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม /                        

 5. นายสมเกียรติ  เจริญกุล //                        

 6. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ //                        

 7. นายกอปร กฤตยากรีณ ///                        

 8. นายอโนทัย  เตชะมนตรีกุล ///                        

 9. นายชนินท วองกุศลกิจ /,M      /  /    / / / / / / /    /  

 10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล /,N    /                    

 11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล /.N  /  / /  / /   /        / / /   

 12. นายระวิ คอศิริ O / / /   /  / / /  / / / / / / /    / / 

 13. นายชาญชัย ชีวะเกตุ O      /  /    / /         /  

 14. นางสมฤดี ชัยมงคล O / / /   /  / / /              

 15. นายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต O                        
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
Name list CTL ITM IMM KTD TCM BL JBG NTMS BRT 

Mr. Somyot Ruchirawat / / /  / / / / / 
Mr. Pongsak Thongampai / / /  / / / / / 
Mr. Lukmanul Hakim   / / /  /  / 
Mr. Aphimuk Taifayongvichit / / /  / / /  / 
Mr. Rudijanto Boentoro   /  /    / 
Mr. Sutoyo Sutejo    /    /  
Mr. Frans Yonosewoyo    /      
Mr. Fredi Chandra   /       
Mr. Serm Munkong   /       
Mr. Likit Pongpa_Ngan       /   
หมายเหตุ : 
o สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
  X ประธานกรรมการบริษัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบริษัท M ประธานเจาหนาที่บริหาร   
 / กรรมการ N เจาหนาที่บริหาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร  
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o สัญลักษณของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม 
BP บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) (Banpu Plc.)  
BMC บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด (Banpu Minerals Co.,Ltd.)  
BPS Banpu Singapore Pte.Ltd.  
BPI Banpu International Ltd.  
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd.  
Ban-Sa บริษัท เหมอืงบานสระ จํากัด (Ban-Sa Mining Co.,Ltd.) 
BPOD BP Overseas Development Co.,Ltd. 
CMMC บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.)  
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 
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.) 
PPIC Peak Pacific Investment Co.Ltd. 
LPP Luannan Peak Pte.Ltd. 
ZPP Zouping Peak Pte.Ltd. 
PPIC(L) Peak Pacific Investment Company (L) BHD 
Hebi Hebi Zhong Tai Mining Co.,Ltd. 
AACI Asian American Coal Inc. 
AAGI Asian American Gas 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 
 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสาํคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ใหเปนไป
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  การกาํกับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาํป  มีขอมูลทีถู่กตอง  ครบถวน  เปดเผยอยางเพียงพอ  งบการเงนิไดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวงั  รวมถึงจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึง่ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล  เพื่อใหเชื่อมัน่อยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงิน  การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบ
การปองกนัทีดี่ไมมีรายการทุจริตหรือมีการดําเนินการทีผิ่ดปกติ  รายการที่เกีย่วโยงกนัซึ่งอาจทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกจิปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทแลว  และไดรายงานความเหน็เกีย่วกับเร่ือง
นี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจาํป 
  

คณะกรรมการบริษัทมีความเหน็วาระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูในระดับทีน่า
พอใจ และสามารถใหความมั่นใจอยางมเีหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงนิของบริษัทฯ ณ วันที ่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ไป 
และแสดงความเหน็วางบการเงินแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานโดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลกัการบัญชีที่รับรองทัว่ไป 
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