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หนา 1 

สวนที่ 1 : ขอมูลสรุป 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)    เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักที่สําคัญ  คือ   ธุรกิจ

ถานหินและธุรกิจไฟฟา  

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน – ปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 25 ลานตันตอป และมีปริมาณทรัพยากร  

(Resources) และสํารองถานหิน (Reserves) รวมทั้งส้ิน 1,660.6 ลานตัน และ 339.5 ลานตัน ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มี

เหมืองผลิตถานหินทั้งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 

o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มี 4 เหมือง และ 1 แหลง และมีกําลังการผลิตรวม 23 ลานตัน  ไดแก  เหมือง

อินโดมินโค (Indominco)  เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2540 มีกําลังการผลิต 13 ลานตันตอป 

เหมืองคิทาดิน (Kitadin)  เร่ิมทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2527 มีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป   เหมือง

โจ-รง (Jorong)  เร่ิมทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2542 มีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป  และเหมืองทรูบา

อินโด (Trubaindo) เริ่มทําการผลิตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548  มีกําลังการผลิต 5 ลานตันตอป    นอกจากนี้ยังมี

แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการศึกษาความเปนไปไดในเชิงพาณิชยและการสํารวจ   โดย

ทั้งหมดนี้ตั้งอยูบนเกาะกาลิมันตัน  

o เหมืองถานหินในประเทศไทย มี 2 เหมือง ไดแก  เหมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  และเหมืองเชียงมวน จังหวัดพะเยา มี

กําลังการผลิตรวม 2 ลานตัน  

o เหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก เหมืองถานหินตาหนิง (Daning)  และเหมืองถานหินเฮอป (Hebi) 

 BP Overseas Development Co., Ltd. (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดรวมลงทุนในบริษัท Asian American Coal 

Inc. (AACI)   ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแตป  พ.ศ. 2546    โดย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  BP Overseas Development Co., Ltd. มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 21.67 

ทั้งนี้บริษัท AACI ไดรวมลงทุนในบริษัท Shanxi Asian American-Daning Energy Co., Ltd. (SAADEC)  เพื่อ

ดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินจากเหมืองถานหินตาหนิง (Daning) ซึ่งอยูในมณฑลซานซี (Shanxi) โดยมี

สัดสวนการถือหุนที่รอยละ 56 เหมืองตาหนิง (Daning) ไดเริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยตั้งแตป พ.ศ. 2548 และ

มีกําลังการผลิตถานหินประมาณ 5.5 ลานตันตอป ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2550 อยูที่ 3.1 ลานตัน  

 Banpu Mineral Company Limited (เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดรวมทุนกับ Hebi Coal and Electricity 

Co., Ltd. (HCEC) จัดตั้งบริษัท Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน 

โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ ปจจุบันเหมืองเฮอป (Hebi) มีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอ

ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 มีปริมาณสํารองถานหินอยูประมาณ 31.7 ลานตัน  และมีพื้นที่สวนขยายที่มี

ปริมาณสํารองประมาณ 50 ลานตัน ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2550 อยูที่ 1.4 ลานตัน 

o โครงการผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหิน (Coal-bed Methane) 

บริษัท BP Overseas Development Co., Ltd. (บริษัทยอยของบริษัทฯ) ไดเขาไปลงทุนในบริษัท Asian American 

Gas, Inc. (AAGI) ในป พ.ศ. 2549     ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหินหรือที่

เรียกวา Coal-bed Methane ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 21.29  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 สัดสวนการลงทุนลดลงเหลือรอยละ 17.03 เนื่องจากมีผูถือหุนรายใหมเขามาลงทุนเพิ่ม ปจจุบันบริษัท 

AAGI อยูระหวางพัฒนาโครงการกาซมีเธนในเหมืองถานหินอยู 2 โครงการ ไดแก โครงการพานจวง (Panzhuang) 
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และโครงการหมาป (Mabi)  ซึ่งอยูในมณฑลซานซี บริษัท AAGI มีสัดสวนการลงทุนในโครงการดังกลาวรอยละ 50 

และ 70  ตามลําดับ 

 

2. ธุรกิจไฟฟาบริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ 

o ธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย   บริษัทฯ  มีการลงทุนอยู  2  โครงการ  ไดแก  โรงไฟฟาบีแอลซีพี บริษัทฯ ถือหุนรอย

ละ 50 ของทุนชําระแลว   (โดยผานบริษัท บานปู โคล เพาเวอร จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99)   ในบริษัท 

บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP)  ซึ่งเปนโรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต ใชถานหินคุณภาพดีเปนเชื้อเพลิง  

ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง   โดยไดเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยสําหรับหนวยการผลิต

ที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  มีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต และหนวยการผลิตที่สองเปดดําเนินการได

ในเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  มีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต      นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท ผลิต

ไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (Ratch) ในสัดสวนรอยละ 14.99 

o ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ไดมีการขยายการลงทุนเขาสูธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เปนการลงทุนในกิจการโรงไฟฟาพลงังานความรอนรวม (Combined Heat and Power)   ในแถบ

ภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549  ในมณฑลเหอเปย 2 แหง   และมณฑล

ซานตง 1 แหง โดยมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 798 ตันตอชั่วโมง 

 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  มีรายไดจากการขายรวมจํานวน 32,442 ลาน

บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 936 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3 และมีผลกําไรสุทธิรวมจํานวน 6,654 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 3,044 ลานบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอยละ 84  มีสินทรัพยรวม 65,051 ลานบาท หนี้สินรวม 

26,554 ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม 38,497 ลานบาท  
 

บริษัทฯ ไดจัดระบบภายในองคกรใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา   และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเพื่อสนับสนุนการบริหารงานการจัดการดวยความโปรงใส

และตรวจสอบได มีการส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอดวยขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ เพื่อให

เกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและนักลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกจิและ

สังคม  โดยใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากการทํางาน ดวยทุนทรัพยบริษัทฯ ตลอดจนให

ความรวมมือกับรัฐชุมชนอยางเครงครัดตอเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน 
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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 10400 

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 และกลุมบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณการ

เปล่ียนแปลงภายในและภายนอกองคกรภายใตการจัดการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) ที่มีการประชุมทุกไตรมาส รวมถึงการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยธุรกิจที่จัดใหมี

การประชุมเปนประจําทุกเดือน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงติดตามดูแล วิเคราะหและบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงจัดใหมีระบบหรือนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่ปรับเปล่ียนไปตามการขยาย

ขอบเขตการลงทุนของกลุมบริษัท 

 

1.1 ความเส่ียงทางการเงนิ 
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่ระดับบริษัทฯ และระดับ

กลุมบริษัท โดยการสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ (Natural Hedging) ในการดําเนิน

ธุรกิจทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงิน

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ 71 หนี้สินที่เปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯในสัดสวนรอยละ 25 และที่เปนสกุลเงินหยวนในสัดสวนรอยละ 4  ทั้งนี้ไดมีการปรับสัดสวนของ

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาใหมีสัดสวนที่เหมาะสมกับสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่

http://www.banpu.com/
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มีอยู รวมไปถึงการจัดสรรรายไดที่เปนสกุลตางประเทศในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใชลงทุนตอในตางประเทศ ซึ่งชวย

ใหการบริหารความเสี่ยงมีความคลองตัวและลดผลกระทบลงได  

 นอกจากนี้ กลุมบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีรายไดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ มีการใชเครื่องมือทางการเงิน

มาชวยในการบริหาร โดยมีการซ้ือขายเงินดอลลารสหรัฐฯ ลวงหนาตามประมาณการรายไดและคาใชจาย  เพื่อลด

ผลกระทบจากความผันผวนของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ เทียบกับเงินสกุลอินโดนีเซียรูเปยะห รวมถึงการจัดสรรเงิน

ฝากสกุลดอลลารสหรัฐฯ บางสวนไวในตางประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจาก Country risk ที่อาจจะเกิดขึ้น 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยมีเปาหมายใหความเส่ียงอยูในระดับที่เหมาะสมกับ

สถานการณ และมีการติดตามแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และทําการ

จัดสรรเงินกูทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในสวนที่เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในสัดสวนที่

สอดคลองกับประเภทการลงทุนของกิจการ รวมถึงมีการใชเครื่องมือทางการเงินในการบริหารเพื่อลดความเส่ียงจาก

อัตราดอกเบี้ยแลวแตกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนเงินกูอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวอยูที่รอยละ 51 และ  49  ตามลําดับ  

(ค) ความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามัน 

 กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานราคาถานหินซึ่งมีผลกระทบกับรายได และราคาน้ํามันซึ่งมีผลกระทบกับ

ตนทุน โดยใชเครื่องมือประเภทอนุพันธทางการเงินในการขายถานหินลวงหนา (Coal Swap) และซื้อน้ํามันลวงหนา 

(Gas oil Swap)  บางสวนเพื่อชวยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจถานหินได ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงราคาถานหินและราคาน้ํามัน (Commodity Risk Management Committee) เพื่อ

พิจารณาการบริหารความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามันของกลุมบริษัทใหรัดกุมและเกิดประโยชนสูงสุด  

และมีการฝกอบรมใหความรูในเรื่อง Commodity Risk และการจัดการความเสี่ยงใหแกผูบริหารและพนักงานในกลุม

บริษัทฯ ใหมีความเขาใจและวางแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรัดกุม 

 

1.2 ความเส่ียงในธุรกิจถานหิน 
(ก) ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาถานหิน 

ปจจุบันนี้ราคาถานหินในตลาดโลกมีความผันผวนมากขึ้นซึ่งมิไดขึ้นกับสภาวะของอุปสงคอุปทาน (Demand & 

Supply) เทานั้น แตการซื้อขายถานหินลวงหนาในตลาดอนุพันธก็มีผลกระทบตอราคาซื้อขายถานหินในตลาดโลก

เชนกัน  จึงนับเปนปจจัยเสี่ยงหลักที่สงผลกระทบตอรายไดของผูผลิตถานหินอยางบริษัทฯ คอนขางมาก  บริษัทฯ จึง

ไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น ทําการเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการตกลงราคา

ซื้อขายถานหินกับลูกคาที่ทําสัญญาไวกับบริษัทฯ อยางนอยในปริมาณรอยละ 50 ของปริมาณที่คาดวาจะขายในป

นั้นๆ เพื่อเปนการประกันรายไดของบริษัทฯ สวนที่เหลือจะมีการกระจายการตกลงราคาออกไปในชวงตางๆ ของป

อยางเหมาะสมตลอดทั้งป โดยคํานึงถึงสภาวะตลาดและการจัดสรรประเภทของสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะ

ยาว  เพื่อใหการวางแผนการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด     นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใชเครื่องมือทางการเงินในการขาย

ถานหินลวงหนา (Coal Swap)  เพื่อลดความผันผวนทางดานรายไดของบริษัทฯ 

 (ข) ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคา  

 ความเสี่ยงในดานการสงมอบสินคามักจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยเปนสวนใหญ เชน เกิดฝนตกหนักที่เหมืองจนไม

สามารถผลิตถานหินได  การเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญจนทําใหเครื่องจักรเสียหายมาก เปนตน ซึ่งจะทําใหไมมีสินคาที่



 

หนา 5 

จะสงมอบใหลูกคา   ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นก็คือการเสียคาปรับใหกับเรือที่มาจอดรอรับสินคา (Demurrage) อยางไร

ก็ตามความเสี่ยงนี้ก็เปนความเสี่ยงที่สามารถจํากัดขอบเขตความเสียหายได   โดยบริษัทฯ จะเจรจากับลูกคาขอใหสง

เรือลําดังกลาวไปรับถานหินที่ทาเรืออื่นกอน และเจรจาขอเลื่อนกําหนดการสงมอบถานหินออกไปจนกวาการผลิต

ถานหินของบริษัทฯ จะสามารถดําเนินการไดอีกครั้งหนึ่ง 

 (ค) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานและขนสงที่ทาเรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ความเสี่ยงจากการหยุดขนถายถานหินของทาเรือบอนตัง อันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุนั้น บริษัทฯ ไดทํา

ประกันภัยความเสี่ยงของทาเรือบอนตังไวแลว ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุจนไมสามารถขนถายถานหินได บริษัทฯ จะ

ไดรับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย สําหรับความเสี่ยงจากเครื่องจักรชํารุดนั้น บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนการซอม

บํารุง โดยเนนไปที่การทํา Preventive maintenance การพัฒนาทักษะของหนวยงานซอมบํารุงอยางตอเนื่อง การจัด

ใหมี critical spare part อยางเพียงพอ ซึ่งทําใหการซอมแซมใชเวลาสั้นและมีผลกระทบตอการดําเนินงานนอยมาก 

ในขณะนี้บริษัทฯ กําลังดําเนินการขยายทาเรือบอนตังใหรองรับการขนถายถานหินไดถึง 18 ลานตันตอป เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของบริษัทฯ ในการสงมอบถานหินใหลูกคา และใชเปนพื้นที่ผสมถานหินเพื่อปรับปรุงคุณภาพถานใหมี

คุณภาพสม่ําเสมอตามขอตกลงกับลูกคา อยางไรก็ตามการขยายทาเรือบอนตังซึ่งตองมีการหยุดทาเรือชั่วคราวเพื่อ

ทํางานกอสราง จะทําใหในชวงเวลาดังกลาวบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบถานหินใหกับลูกคาโดยผานระบบขนถายของ

ทาเรือได บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนงานรองรับในชวงเวลาดังกลาว โดยการนําถานหินขนถายลงเรือลําเลียงขนาด

เล็กแลวไปขนถายขึ้นเรือบรรทุกถานหินขนาดใหญกลางทะเลหรือไปใชทาเรืออื่นชั่วคราวเพื่อใหกระทบกบัการสง

มอบถานหินใหลูกคานอยที่สุด  รวมทั้งประสานงานกับลูกคาเพื่อปรับกําหนดการจัดเรือมารับถานหินใหเหมาะสม 

แตผลกระทบดังกลาวจะเปนเพียงชวงสั้นๆ เทานั้น  เพราะบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ไว

ลวงหนา เพื่อใหงานกอสรางใชเวลาสั้นที่สุด 

(ง)  ความเส่ียงดานความผันผวนของตนทุนการผลิต 

 น้ํามันดีเซลจัดเปนตนทุนหลักในการผลิตถานหิน เนื่องจากเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรหลักในการขุดขนหนาดิน

และถานหิน  ดังนั้นความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกจะสงผลกระทบกับตนทุนการผลิตถานหินคอนขางมาก

บริษัทฯ จึงไดบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยการติดตามและวิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันในตลาดโลก 

เพื่อนํามาวางแผนการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง การวางแผนการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาการใชน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงการ

สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงโดยรวม และในระยะยาวไดทําการศึกษาเพื่อลดการใชเครื่องจักรที่ใช

น้ํามันเปนเชื้อเพลิงลง 

(จ)  ความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงปริมาณสํารองถานหิน 

ปริมาณสํารองถานหินขึ้นกับขอมูลจากการสํารวจ หากมีการทําการสํารวจเพิ่มเติมและไดขอมูลเพิ่มจากเดิมนั้น 

อาจจะทําใหปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได    อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดดําเนินการหาแหลง

ถานหินแหลงใหมเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางยาวนาน 

(ฉ)  ความเสี่ยงดานการดําเนินงานของผูรับเหมา 

การทําเหมืองของบริษัทฯ ใชวิธีการวาจางผูรับเหมาในการเปดหนาดินและขนถานหิน  หากผูรับเหมาไมสามารถ

ดําเนินงานไดตามแผนอันเนื่องมาจากปญหาตางๆ เชน เครื่องจักรไมเขามาตามกําหนด การซอมบํารุงไมได

มาตรฐาน การดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ มีปญหาแรงงาน เปนตน ยอมสงผลกระทบถึงการผลิตถานหินของ

บริษัทฯ ในการปองกนัปญหานี้ทางบริษัทฯไดคัดเลือกผูรับเหมาที่มีความนาเชื่อถือ มีประวัติการทํางานที่ดี โดยทํา



 

หนา 6 

สัญญาวาจางระยะกลางและระยะยาวเพื่อใหผูรับเหมามีความคุมคาในการลงทุนเครื่องจักรใหม นอกจากนี้บริษัทฯ

ยังไดเขาไปใหการชวยเหลือผูรับเหมาในการซอมบํารุงเครื่องจักร เพื่อใหผูรับเหมาสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

1.3 ความเส่ียงในธุรกิจไฟฟา 
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาภายในประเทศของบริษัทฯ จัดวาเปนการลงทุนในธุรกิจที่มีความเส่ียงคอนขางต่ําเมื่อมีการบริหาร

สัญญาที่ดี ในขณะที่มีระดับผลตอบแทนที่มั่นคง เนื่องจากไมมีความเสี่ยงในเรื่องการตลาดและราคาขายเพราะมีการระบไุว

อยางชัดเจนในสญัญาซือ้ขายไฟฟาระยะยาวกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีการกําหนดปริมาณรับซ้ือไฟฟาที่

แนนอน (ตามกําลังการผลิตที่มีอยู) และมีการกําหนดโครงสรางของราคาคาไฟฟาที่สามารถปรับไดตามราคาเชื้อเพลิง และ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทในขณะนั้นๆ  

สําหรับความเส่ียงในธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ถือวามีความเสี่ยงสูงกวาธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย 

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมจะไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล มีประสิทธิภาพสูงกวาโรงไฟฟาทั่วๆ ไป ไดรับสิทธิพิเศษ

ในการผูกขาดการขายไอน้ําและความรอนในเขตพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต   รวมทั้งการประกันการขายไฟฟาใหกับการไฟฟา

ทองถิ่น 

ความเสี่ยงอื่นๆ ของธุรกิจไฟฟา เปนความเสี่ยงทั่วไปในการดําเนินธุรกิจ เชน การดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา การบริหารตนทุน เชน เชื้อเพลิงถานหิน ประสิทธิภาพของการจัดการโดยรวม ความมั่นคงของ

ลูกคาไอน้ํา และการประสานงานกับชุมชนและหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น เปนตน  นอกจากนี้จากนโยบายการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใชพลังงานของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหมีการปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ อาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินการของธุรกิจไฟฟาในสาธารณรฐัประชาชนจีนบาง 

 
1.4 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีความคุมครองเพื่อปองกันความเสียหายตอเงินลงทุนของบริษัทฯ จํานวน 166.1 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง

เปนการคุมครองในสวนของเงินลงทุน 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) 
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1.5 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 
จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสวนใหญอยูในตางประเทศ ซึ่งไดแกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทําใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศ ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอาจกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบและ

นโยบายภายในประเทศดังกลาวหลายเรื่อง อาทิ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายบางอยาง เชนกฎหมายการทําเหมืองแร กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายปาไม 

กฎหมายการใชที่ดิน หรือแมแตกฎระเบียบการตอใบอนุญาตตางๆ ยอมสงผลกระทบถึงการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่ง

อาจจะสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการทําเหมืองไดบางสวนหรือทั้งหมด แตอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบตางๆ เหลานี้ ไมไดกระทบแตบริษัทฯ เทานั้น แตจะกระทบกับทุกบริษัทในธุรกิจนี้ ทําใหรัฐบาลตองมีความ

รอบคอบในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ เพราะเกี่ยวของกับการจางงานจํานวนมาก และธุรกิจถานหินจัดเปนธุรกจิ

สําคัญที่ทํารายไดเขาประเทศอินโดนีเซีย 

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน   เนื่องจากอยูในชวงปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน สําหรับทางดานพลังงานซึ่งมีถานหินเปนพลังงานหลักของ

ประเทศนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยไดกําหนดนโยบายตางๆ ดังนี้ 

 การควบคุมดานความปลอดภัยของเหมืองถานหินและการสงเสริมทางดานสิ่งแวดลอม มาตรการที่ทําอยาง

ตอเนื่องคือ การปดเหมืองถานหินขนาดกลางและเล็กที่ไมมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยเพียงพอ และมีกําลัง

การผลิตต่ํากวา 30,000 ตันตอป รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยใหม เพื่อควบคุมการเกิด

อุบัติเหตุ และลดอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้  ยังทําการปรับเพิ่มอัตราการสํารองเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย

ของเหมือง และการเก็บภาษีทางดานสิ่งแวดลอม 

 การใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเหมืองถานหินจะตองปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการผลิต รวมทั้งไมอนุมัติเหมืองถานหินใหมที่มีกําลังการผลิตต่ํากวาที่รัฐบาลกําหนด 

โดยเฉพาะเหมืองใหมในมณฑลซานซี มณฑลสานซี และมณฑลอินเนอร มองโกเลีย จะตองมีกําลังการผลิตไม

ต่ํากวา 1.2 ลานตันตอป และสงเสริมใหเหมืองถานหินขนาดใหญควบรวมเหมืองถานหินขนาดเล็ก และไดปรับ

เพิ่มคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรในมณฑลที่เปนยุทธศาสตรในการผลิตถานหิน  

 สรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของถานหิน นอกจากการปดเหมืองถานหินขนาดเล็กแลว รัฐบาล

ไดหยุดการดําเนินการประมูลสิทธิการสํารวจถานหินจนถึงส้ินป พ.ศ. 2551 

 การลดความขัดแยงทางดานการคาระหวางประเทศ และอนุรักษการใชทรัพยากรทางดานพลังงาน โดยการ

ยกเลิกพิกัดภาษีการนําเขาถานหิน และการปรับเพิ่มภาษีการสงออกถาน Coking เปนรอยละ 5 

นอกจากนโยบายและมาตรการทางดานพลังงานจากถานหินดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะนํามาซึ่งตนทุนการผลิตและ

การดําเนินงานของเหมืองถานหินที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น รัฐบาลยังไดยกเลิกการใหสิทธิพิเศษทางดานภาษีเงินไดแกบริษัทรวม

ทุนจากตางชาติ โดยกําหนดอัตราภาษีเงินไดที่ 25% เทากับผูประกอบการทองถิ่น   ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 

พ.ศ. 2551 เปนตนไป  อยางไรก็ตามบริษัทรวมทุนจากตางชาติที่ไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีเงินไดแลว ยังคงสามารถใช

สิทธิพิเศษตอไปไดอีกตามสิทธิที่รัฐบาลกําหนดให จากความเสี่ยงตางๆ ขางตน บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหผูที่รับผิดชอบ

ในแตละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงดานกฎระเบียบและนโยบายภายในของแตละประเทศอยางใกลชิดทั้งระดับ
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รัฐบาลกลางและทองถิ่น   รวมถึงไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมายทองถิ่นเพื่อชวยเหลือในการตีความและแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง 

 

1.6 ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตถานหิน 

• ความเสี่ยงดานส่ิงแวดลอม  

ดวยตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนในการรวมกันปกปองรักษาและฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ได

กําหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งระบุอยางชัดเจนถึงความมุงมั่นในการลดและควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ที่เปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ฝายจัดการโดยคณะกรรมการคุณภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม

ไดกํากับและตรวจสอบผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางใกลชิดมาโดยตลอด และมอบหมายใหศูนยพัฒนา

คุณภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม เปนผูประสานงานและใหความชวยเหลือแกหนวยงานยอยตางๆ เพื่อให

การปฏิบัติตามมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมสําหรับกิจกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมเพียงแตเนน

การปฏิบัติตามมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม (Environmental Compliance) ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดอยาง

เครงครัดเทานั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนการใชทรัพยากรอยางคุมคา (Effective Resource Utilization) เพื่อเปนการสงวน

ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมผลกระทบทางออมดานสิ่งแวดลอมจากการใชทรัพยากร เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก (Climate Change) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เปนตน 

o การปฏิบัติตามมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม (Environmental Compliance)  

มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เปนขอกําหนดที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม ประกอบดวย มาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมตามกฎหมาย และเงื่อนไขที่กําหนดในรายงานวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและแผนการ

จัดการ โดยในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมในเกณฑดี

และมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี เพื่อใหบรรลุปณิธานในการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดย

สมบูรณแบบนั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนการจัดการปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งประกอบดวย 

 คุณภาพของน้ําที่ปลอยจากพื้นที่เหมืองสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยมีดัชนีคุณภาพหลัก คือ สภาพความเปน

กรดดาง และความขุนขนของตะกอนดิน ทั้งนี้สําหรับพื้นที่การทําเหมืองที่มีองคประกอบของดินและแรซึ่งมี

ศักยภาพในการกอกําเนิดน้ําเปนกรด อันไดแก เหมืองที่ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน เชน เหมืองอินโด

มินโค เหมืองทรูบาอินโด และเหมืองโจรง ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมไปถึงโครงการที่อยูระหวางการ

พัฒนาเชน แหลงถานหินบารินโต ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และหงสาลิกไนต ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ไดจัดทํามาตรการปองกันและแกไขการเกิดน้ําที่เปนกรดจากการทํา

เหมือง ซึ่งเนนการจัดการตั้งแตขั้นตอนการวางแผนผลิต การจัดการพื้นที่ไปจนถึงการฟนฟูสภาพของพื้นที่

ภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรมการผลิต  สําหรับทุกเหมืองที่เปนเหมืองเปด การจัดทําบอดักตะกอนและการ

บํารุงรักษาใหมีประสิทธิภาพในการตกตะกอนดินที่เปนผลจากการชะลางพังทลายของดินเปนมาตรฐาน

การปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังยึดถือแนวทางการปองกัน โดยทําการถมดินกลับในบอ

เหมืองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนได และหากจําเปนตองทําการทิ้งดินภายนอกบอเหมือง บริษัทฯ ได

กําหนดใหดําเนินการฟนฟูสภาพกองดินโดยการปลูกปาทันทีในพื้นที่ซึ่งเสร็จส้ินกิจกรรมการทิ้งดินแลว 



 

หนา 9 

 ฝุนละอองที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ อาทิ การขุดขนดินและถานหิน การปรับปรุงคุณภาพของถานหิน และ

ขนสงถานหิน ดวยสภาพพื้นที่ที่กวางและสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา การควบคุมการกําเนิด

และแพรกระจายของฝุนละอองใหไดอยางสมบูรณแบบเปนเรื่องที่ยากในทางปฏิบัติ   อยางไรก็ดี บริษัทฯ 

ไดกําหนดมาตรการที่หลากหลายโดยมุงเนนการจัดการอยางเหมาะสมสําหรับแตละพื้นที่ปฏิบัติการ เชน 

การสรางแนวกันลมสําหรับพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงในการกอกําเนิดฝุน  การจํากัดความเร็วของรถที่วิ่งใน

พื้นที่เหมือง การหมั่นพรมน้ําบนถนนที่มีพื้นผิวเปนดิน ฯลฯ  

o การใชทรัพยากร (Resource Utilization) 

ถึงแมวาการใชทรัพยากรจะไมใชปจจัยเสี่ยงโดยตรงตอธุรกิจ แตการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพจะ

กอใหเกิดภาระตอส่ิงแวดลอมโดยไมจําเปนจากมลพิษและกากของเสีย นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มตนทุนการ

ผลิต กอใหเกิดความขัดแยงจากการแกงแยงทรัพยากรที่มีจํากัด  บริษัทฯ จึงมุงเนนการบริหารจัดการการใช

ทรัพยากรใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

 การใชประโยชนจากที่ดิน ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับสิทธิในพื้นที่สัมปทานเพื่อการทําเหมืองแรเปนจํานวน

มากก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสําคัญของการบริหารจัดการและใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวดวย

การวางแผนการทําเหมืองอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสภาพทางภูมิศาสตรและระบบนิเวศน

นอยที่สุด ตามแผนแมบทดานการจัดการสิ่งแวดลอมและแผนการปดเหมือง โดยในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ 

มีพื้นที่ครอบครองทั้งส้ิน 65,560 เฮกตาร   แตมีพื้นที่ที่ถูกใชประโยชนจริงเพื่อการทําเหมืองมีจํานวนเพียง 

8,754 เฮกตาร หรือคิดเปนรอยละ 13.35 ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่พื้นที่ที่บริษัทฯ ไดทําการฟนฟูสภาพแลว

ทั้งส้ิน 4,171 เฮกตาร (รอยละ 47.65 ของพื้นที่ใชประโยชน) นอกจากนี้พื้นที่ในสวนที่เหลือไดถูกเก็บรักษา

หรือสงวนไวในสภาพปาดั้งเดิม ซึ่งเปนการชวยปกปองทรัพยากรปาไมในอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังไดพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางดานภูมิศาสตร และภาพถายดาวเทียม (Geographic 

Information System and Remote Sensing; GIS-RS) เพื่อสนับสนุนการจัดบริหารจัดการรวมกันระหวาง

การผลิต การขนสง และการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งไดทําการติดตั้งเสร็จส้ินและใชงานที่เหมืองอินโดมินโค 

และมีแผนจะขยายไปสูเหมืองทรูบาอินโดในป พ.ศ. 2551 ตอไป 

 การใชพลังงาน พลังงานจัดเปนตนทุนหลักอยางหนึ่งของบริษัทฯ หากแตการลดการใชพลังงานนํามาซึ่ง

ประโยชนที่จักไดตอส่ิงแวดลอม โดยเปนการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุหลักของการ

เปล่ียนแปลงสภาวะอากาศของโลก บริษัทฯ มีความตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวมในการ

ชวยกันยับยั้งปญหาดังกลาว และไดกําหนดไวในนโยบายเพื่อความยั่งยืน ในเรื่องการจัดทําฐานขอมูลและ

รายงานปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอสาธารณะ ในขณะเดียวกัน การลดการใชพลังงานยังเปนการ

ลดการกอกําเนิดมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเผาไหมเชื้อเพลิง อาทิ ซัลเฟอรไดออกไซด และ

ออกไซดของไนโตรเจน  

• ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 

ดวยลักษณะของการทําเหมืองที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ใชเครื่องจักรและยานพาหนะจํานวนมาก  ความเส่ียงตอ

อุบัติภัยอันเกิดจากการทํางานยอมมีมากเชนกัน แมวาจะเปนเรื่องปกติสําหรับธุรกิจการทําเหมืองแบบเปด บริษัทฯ มี

ความมุงมั่นที่จะลดอัตราการเจ็บปวย บาดเจ็บและเสียชีวิตอันเกิดจากการทํางานใหเหลือนอยที่สุด โดยครอบคลุมถึง
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กิจกรรมที่ดําเนินการโดยผูรับเหมาดวย ในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมาบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการผูรับเหมา

ในดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Contractor Management System for Environmental 

Health and Safety) และนําไปปฏิบัติใชที่เหมืองอินโดมินโค  เหมืองทรูบาอินโด  และเหมืองโจรง  

 

1.7 ความเส่ียงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนไมวาจะเปนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และ/หรือ ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ-

สังคม  บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญโดยกําหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาว ดังนี้ 

• กอตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ซึ่งประกอบดวย

ตัวแทนจากรัฐบาลทองถิ่น ชุมชน และบริษัทฯ 

• ดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนที่มุงตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนแตละแหง ในลักษณะของการ

สรางกระบวนการมีสวนรวม โดยยึดถือความตองการขั้นพื้นฐานที่มาจากประชาชนเปนหลักนําไปสูการพัฒนาที่

ยั่งยืนในระยะยาว (Go Together , Grow Together , Sustainability for Life) 

• จัดใหมีขั้นตอนการสื่อสารระหวางชุมชนและเหมือง   โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนของทุกเหมืองรับผิดชอบโดยตรง  

• พรอมกันกับการติดตามตรวจสอบทัศนคติของชุมชน (Community Perception Survey) การจัดทํา Social 

Mapping เพื่อใหคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาชุมชน มีฐานขอมูลของชุมชนแตละแหงโดยละเอียด สําหรับการ

วางแผน และติดตามการพัฒนาในดานตางๆ ไดเต็มประสิทธิภาพ 

• บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการจัดทําแผนหลักเพื่อพัฒนาระบบงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Master Plan) ขึ้นเพื่อ

เปนการเตรียมพรอมการเขาสูระบบ ISO 26000 ในอนาคตอันใกล ซึ่งถือเปนกลไกทางสังคมที่จะชวยสรางมาตรฐาน 

สากลในการสงเสริมชวยเหลือการพัฒนาสังคมและชุมชนในประเทศอินโดนีเซียใหกาวหนาและมีคุณคามากยิ่งขึ้น 
 
1.8  ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟา  

• ความเสี่ยงดานส่ิงแวดลอม  

ประเด็นหลักทางดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา คือ คุณภาพอากาศ ที่เปนผลจากการปลดปลอยกาซเผาไหมจาก

เครื่องกําเนิดไอน้ํา โดยมีดัชนีคุณภาพที่สําคัญ ไดแก ซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน และฝุนละออง 

บริษัทฯ ไดมุงเนนการควบคุมและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 2 ทางประกอบดวย (ก) การปองกัน โดยเลือกใชเชื้อเพลิง

ที่เหมาะสม เชน ถานหินคุณภาพสูงที่มีสวนประกอบที่เปนกํามะถันต่ํา เปนตน และ (ข) การบําบัดหรือกําจัด โดย

ติดตั้งระบบดักฝุนละอองแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator) และระบบดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(Flue Gas Desulphurization) ใหเปนมาตรฐานปฏิบัติในโรงไฟฟาที่บริษัทฯ ไดเขาลงทุนภายในป พ.ศ. 2551  ทั้งใน

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการหงสาลิกไนตในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

นอกจากนี้ โรงไฟฟาบีแอลซีพียังไดติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกําเนิดอยางตอเนื่อง 

(Continuous Emission Monitoring System: CEMS) พรอมกันกับติดตั้งระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศแบบเรียลไทม (Real-time Monitoring System) จํานวน 4 สถานีรอบโรงไฟฟา และกําหนดแผน

ดําเนินการสูการรับรองอนุกรมมาตรฐาน ISO 14001 ในป พ.ศ. 2551 สําหรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม และ  Total 

Productive Maintenance (TPM) เพื่อการจัดการดานการผลิตในอนาคตอันใกล สําหรับโรงไฟฟาในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
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• ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ดวยลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวของกับความรอนและความดัน โรงไฟฟาทุกแหงมีมาตรฐานดานความปลอดภัยที่

เขมงวด โดยโรงไฟฟาบีแอลซีพีไดรับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ในปที่ผานมา ในขณะที่โรงไฟฟาใน

สาธารณรัฐประชาชนจีนไดปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยที่กําหนดโดยภาครัฐอยางเครงครัด ซึ่งในป พ.ศ. 

2550 ที่ผานมาไมมีรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นรายแรง หรือมีผูเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในโรงไฟฟาของบริษัทฯ 

 
 

2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

2.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 บริษัท เหมืองบานปู จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 25 

ลานบาท  โดยบุคคลในตระกูลวองกุศลกิจและเอื้ออภิญญกุล มีวัตถุประสงคเพื่อเขาทําสัญญาเชาชวงการทําเหมืองถาน

หินที่เหมืองบานปู (BP-1) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท บานปู จํากัด 

(มหาชน)” 

ตอมาบริษัทฯ ไดขยายการทําเหมืองถานหินเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อทําการผลิตและ

จําหนายถานหินทั้งในประเทศไทยและตลาดตางประเทศ นอกจากธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน บริษัทฯ ยังไดทําการ

ขยายธุรกิจเขาไปในการรับจางขุดขนดินและถานหินใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (สัญญาไดส้ินสุดลงเม่ือ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2544) การผลิตและจําหนายแรอุตสาหกรรม การใหบริการทาเรือ (ซึ่งตอมา บริษัทฯ ไดจําหนาย

ธุรกิจทาเรือและธุรกิจแร) และการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา  ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายที่

ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจถานหินและธุรกิจไฟฟา  โดยมีการลงทุนในประเทศไทย ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สรุปการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบป ที่ผานมา รวมทั้งเหตุการณปจจุบัน 

ธุรกิจถานหิน 
o เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรายงานแผนการนําธุรกิจถานหินของบริษัทฯ ในประเทศสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (ISX) โดยผานการเสนอขายหุนของบริษัท PT Indo 

Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 95 ตอสาธารณชนเปนครั้งแรก 

(IPO) 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ITM ไดรับหนังสืออนุมัติแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยจาก 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ซึ่งเปนหนวยงานเทียบเคียงกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ของประเทศไทย  โดยบริษัท ITM ไดดําเนินการเสนอ

ขายหุนสามัญตอประชาชนในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและในตางประเทศเปนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 12 – 14 

ธันวาคม พ.ศ. 2550   เปนจํานวน 225,985,000 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 500 Rupiah (Rp)  (คิดเปนรอยละ 20 

ของทุนชําระแลวของ ITM หลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพยทั้งหมด 1,129,925,000 หุน) ในราคาหุนละ 

14,000 Rp หรือเทียบเทากับประมาณ 54.45 บาท (คํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1,000 Rp เทากับ 3.8893 บาท)  
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เมื่อวันที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  เปนวันที่หุน IPO เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

และบริษัท PT Indo Tambangraya Megah Tbk หรือ  Ticker  “ITMG”   ไดรับเงินจากการเสนอขายหุนสามัญ 

(IPO)   ในครั้งนี้สุทธิทั้งส้ินหลังจากหักคาใชจายแลวเทียบเทาเปนจํานวนประมาณ 11,934 ลานบาท 

o เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 บริษัท PT. Indo Tambangraya Megah (ITM) และ บริษัท PT. Centralink 

Wisesa International (CTL)  (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 และ รอยละ 95.00 ตามลําดับ)  ได

จําหนายเงินลงทุนในบริษัท  PT. Barasentosa Lestari   ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตทําเหมืองถานหิน Barasentosa ที่

เกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จํานวน 3,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000,000 รูเปยะ ใหแกบริษัท PT. 

Duta Sarana Internusa และ Buntardjo Hartadi Sutanto เปนเงินคาหุน  800,261 เหรียญดอลลารสหรัฐฯ หรือ

เทียบเทากับราคาขายหุนละ 228.65 เหรียญดอลลารสหรัฐฯ   
   

ธุรกิจไฟฟา 
o เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (BPP)    ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยู

รอยละ 99.99 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให BPP เขาลงนามทําสัญญา Joint Development Agreement 

(JDA) กับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) เพื่อรวมศึกษาและพัฒนาโครงการหงสา  โดย

สิทธิและหนาที่ของ RATCH ภายใตสัญญา JDA นี้ จะมีผลบังคับก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลลาวแลว 
 

อื่นๆ 
o เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหมีการปรับปรุงนโยบายการจายเงิน

ปนผล  โดยที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ 

ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแส

เงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ   รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ 

o เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นชอบใหมีการจายเงินปนผลระหวางกาล

จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงาน งวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ใหแกผูถือหุนจํานวน 

271,747,855 หุน ในอัตราหุนละ 3.75 บาท รวมเปนเงิน 1,019,054,456.25 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิของกิจการที่

ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ในอัตราหุนละ 1.55 บาท และจายจากกําไรที่ไดรับ

ยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ในอัตราหุนละ 2.20 บาท กําหนดจายเงินปนผลระหวางกาล

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 

o เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550    บริษัท สากลสํารวจ จํากัด (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99)   ได

จดทะเบียนเลิกบริษัทตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ และอยูระหวางการชําระบัญชีบริษัท   

o เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลประจําป 

พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 8.50 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 3.75 บาท เม่ือวันที่ 28 กันยายน 

พ.ศ. 2550 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 4.25 บาท จึงเสนอใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการ

ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในอัตราหุนละ 4.75 บาท โดยจายจากกําไรที่ไดรับยกเวนไมตอง

นํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมไดรับเครดิตภาษี กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 

เมษายน  พ.ศ. 2551  
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โครงสรางกลุมบานปู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 (สวนที่ถือหุนทางตรงและทางออมเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป) 
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หมายเหตุ:  

 โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย – เปนการถือหุนโดยนิติบุคคล ไมมีกรรมการเขาไปถือหุนที่มีนัยสําคัญ 
(รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เงินลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวม
คา) 

 บริษัท สากลสํารวจ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดมีมติจากผูถือหุนใหเลิกบริษัทตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550  
 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท  PT. Barasentosa Lestari  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 บริษัท Indo Tambangraya Megah (ITMG) ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนอยูรอยละ 99.99  ไดดําเนินการเสนอขาย

หุนสามัญตอประชาชนในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและในตางประเทศเปนครั้งแรก (IPO)  จึงทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯ ในบริษัท  ITMG เปนสัดสวนรอยละ 77.60 

 
 

 
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม 

ปจจุบันบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยและบริษัทรวม ดําเนินธุรกิจหลักที่สําคัญ คือ ธุรกิจถานหิน (Coal 

Business) และธุรกิจไฟฟา (Power Business) รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจถานหิน 

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 Tbk (ITMG) 
o PT.Indominco Mandiri (IMM) 
o PT.Kitadin (KTD) 
o PT.Trubaindo Coal Mining (TCM) 
o PT.Bharinto Ekatama 
o BP Overseas Development Co.,Ltd.(BPOD) 
o Banpu China Pte. Ltd. 
o Hebi Zhong Tai Mining Co.Ltd. (Hebi) 

 

ธุรกิจไฟฟา 

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 Banpu Power Investment Co.,Ltd. (BPIC) 
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) 
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o นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

นโยบายการแบงการดําเนินงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถานหิน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยที่

ตั้งอยูในประเทศไทยดําเนินการผลิตและจําหนายถานหินเฉพาะตลาดในประเทศไทย สวนบริษัทที่ตั้งอยูใน

ตางประเทศดําเนินการผลิตและจําหนายไปยังตางประเทศ และบางสวนสงเขามาขายในประเทศไทยโดยผานบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทยอย โดยกําหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกคาปกติทั่วไป 
 
2.3 โครงสรางรายได 

o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) หนวย : ลานบาท 
ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ % พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 575 32.51 1,443 76.36 2,150 83.58 
2. ถานหินนําเขา BP 100 1,066 60.29 369 19.54 370 14.38 
3. รายไดอื่น BP 100 127 7.20 78 4.10 52 2.04 

รวมรายไดจากการขาย   1,768 100.00 1,890 100.00 2,572 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทนุ 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   4,504  801  (119)  

รวมรายได   6,272  2,691  2,453  
 

o บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หนวย : ลานบาท 
ผลิตภัณฑหรือบริการ ดําเนินการ %  พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 โดย การถือหุน รายได % รายได % รายได % 
รายไดจากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถานหินในประเทศ BP 100 476 1.47 900 2.70 1,541 6.11 
 BPI 100 77 0.24 555 1.66 652 2.58 
 BMC 100 - - - - 4 0.02 
 CMMC 98 163 0.50 213 0.64 229 0.91 
2. ถานหินนําเขา BP 100 937 2.89 200 0.60 334 1.33 
 BMC 100 7 0.02 350 1.05 215 0.85 
 BPS 100 1,353 4.17 1,245 3.73 905 3.59 
 BPI 100 977 3.01 1,081 3.24 1,349 5.35 
 SLM 100 - - 659 1.97 105 0.42 
3. รายไดอื่น   148 0.46 136 0.41 91 0.36 
รวมรายไดจากการขาย - ในประเทศ   4,139 12.76 5,339 16.00 5,425 21.52 
รายไดจากการขาย – ตางประเทศ:         
1. ถานหินขายระหวางประเทศ IMM 100 18,271 56.33 16,045 48.08 13,805 54.76 
 KTD 100 110 0.34 1,707 5.11 1,983 7.87 
 TCM 100 5,107 15.74 6,380 19.11 2,750 10.91 
 JBG 100 912 2.81 1,099 3.29 1,175 4.66 
2. ไฟฟา BPIC 100 3,865 11.91 2,808 8.41 - - 
3. แรอุตสาหกรรม   38 0.12 - - 71 0.28 
รวมรายไดจากการขาย – ตางประเทศ   28,303 87.24 28,039 84.00 19,784 78.48 

รวมรายไดจากการขาย   32,442 100.00 33,378 100.00 25,209 100.00 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย   4,504  801  (119)  

รวมรายได   36,946  34,179  25,090  

หมายเหตุ :  1. รายไดอื่น ประกอบดวย บริการอื่นๆ 
  2. บริษัทฯ มิไดรับรูรายไดจากธุรกิจไฟฟาในสวนของรายไดจากการขาย ที่มีสัดสวนการถือหุนที่นอยกวารอยละ 50 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนบริษัทชั้นนําในดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย โดยมุงเนนการขยายตลาดถานหินทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ และการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย การรักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้ง

เนนการลงทุนในโครงการตางๆ ในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อสงเสริมและเกื้อหนุนธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 

3.   การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
(1) ธุรกิจถานหิน (Coal Business) 

ถานหินเปนเชื้อเพลิงแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขมตั้งแตสีน้ําตาลถึงดําสนิท การนําถานหินมาใชงานจะเริ่มจากการสํารวจหา

แหลงถานหินที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย ทําการผลิต (เหมืองถานหิน) การคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพ การนําถาน

หินที่ไดมาบดใหมีขนาดตรงตามที่ลูกคาตองการ และการกองสต็อกไวที่เหมืองเพื่อรอสงมอบใหลูกคาตอไป 

ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองผลิตถานหินในประเทศไทยอยู 2 เหมือง คือ เหมืองลําปาง (LP-2) จังหวัดลําปาง และเหมือง

เชียงมวน (CMMC) จังหวัดพะเยา มีกําลังการผลิตรวม 2 ลานตันตอป  สําหรับแหลงถานหินในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย มีกําลังการผลิตรวม 23 ลานตันตอป ประกอบดวย 
 

1) เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ดําเนินการโดย PT. 

Indominco Mandiri บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100  

มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 251.20 ตารางกิโลเมตร 

ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก  
(Bontang, East Kalimantan Province) มีอายุ

ประทานบัตร 30 ป (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2570)  

เริ่มทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 

พ.ศ. 2540 ปจจุบันมีกําลังการผลิต  11  ลานตันตอป   

เหมืองอินโดมินโคมีทาเรือขนสงที่สามารถรองรับการ

ขนถายถานหินออกจากประเทศอินโดนีเซียประมาณ 

13 ลานตันตอป 
 

2) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ดําเนินการโดย PT. 

Trubaindo Coal Mining บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ

100 มีพื้นที่ประทานบัตรทั้งหมด 374.18 ตาราง

กิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอกูไตตะวันตก  จังหวัดกาลิ

มันตันตะวันออก  (West Kutai, East Kalimantan) 

Trubaindo ลงนามในสัญญาการทําเหมืองเมื่อวันที่ 

15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีอายุประทานบัตรเปน

เวลา 30 ปนับจากปแรกที่เริ่มผลิต เริ่มทําการผลิตใน

เชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยมี

กําลังการผลิต 5 ลานตันตอป 
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3) เหมืองโจ-รง (Jorong) ดําเนินการโดย PT. Jorong 

Barutama Greston (Jorong) บริษัทฯ ถือหุนอยูรอย

ละ 100 มีพื้นที่ประทานบัตรเริ่มตน 984.18 ตาราง

กิโลเมตร ตั้งอยูบริเวณอําเภอตานาหลาอุท จังหวัด

กาลิมันตันใต (Tanah Laut, South Kalimantan 

Province) ปจจุบันบริษัทฯ ไดทําการตัดพื้นที่ตาม

เงื่อนไขของสัญญาการทําเหมือง คงเหลือพื้นที่ที่ทํา

การผลิต 221 ตารางกิโลเมตร  มีอายุประทานบัตร 

30 ป (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2572)  ซึ่งเริ่มทําการผลิต

ในเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ปจจุบันมีกําลังการผลิต 3 ลานตันตอป 

 

4) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ดําเนินการโดย PT. Kitadin บริษัทฯ  ถือหุนอยูรอยละ 99.99 มีพื้นที่ประทานบัตร

ทั้งหมด 53.11 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในอําเภอบอนตัง และอําเภอกูไตการตาเนอการา จังหวัดกาลิมันตัน

ตะวันออก (Bontang and Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีอายุประทานบัตร 10 ป (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 

2553) ปจจุบันมีกําลังการผลิต 2 ลานตันตอป 

 

5) แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ดําเนินการโดย PT. Bharinto Ekatama บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 99 และ

ไดรับสิทธิในการทําเหมืองถานหินกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540   

แหลงถานหินบารินโต (Bharinto) ตั้งอยูในเขตรอยตอของอําเภอบาริโตเหนือ จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North 

Barito, Central Kalimantan) กับอําเภอกูไตตะวันตก จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (West Kutai, East 

Kalimantan) ตอเนื่องกับแหลงถานหินทรูบาอินโด (Trubaindo) ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการสํารวจ     
 

 

ปริมาณทรัพยากร (Resources) และสํารองถานหิน (Reserves)  
ปริมาณสํารองถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยทีดํ่าเนินการโดยเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 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. 2550 ปริมาณถานหินสํารองแยกตามเหมืองถานหินตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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หนวย : ลานตัน 

ปริมาณถานหิน  
ณ 31 ธ.ค. 2550 

ปริมาณถานหิน 
ณ 31 ธ.ค. 2549 แหลงถานหิน 

สัดสวน 
การ 
ถือหุน Measured 

Resources 
Indicated 

Resources 
Total 

Resources 
Proved 

Reserves 
Probable 
Reserves 

Total 
Reserves 

Total 
Resources 

Total 
Reserves 

Jorong 73.72 105.6 18.8 124.4 12.6 - 12.6 45.1 15.9 
Indominco 73.72 526.3 82.7 609.0 21.9 71.9 93.8 289.7 86.0 
Kitadin-Embalut 73.71 103.0 51.0 154.0 - 17.1 17.1 150.6 17.3 
Kitadin-Tandung 
Mayang 

73.71 12.4 0.5 12.9 - 9.7 9.7 - - 

Trubaindo 73.72 161.8 134.7 296.5 27.9 30.0 57.9 300.8 61.6 
LP-2 100.00 1.6 - 1.6 0.3 - 0.3 2.5 1.1 
CMMC 96.48 0.8 - 0.8 0.4 - 0.4 1.2 1.1 
Daning No.1 12.49 61.8 35.0 96.8 69.7 - 69.7 102.5 72.0 
Hebi Zhongtai  40.00 66.7 - 66.7 31.7 - 31.7 70.3 33.1 
Bharinto 72.98 183.5 114.5 298.0 36.5 9.8 46.3 218.4 28.5 
Barasentosa* - - - - - - - 38.8 32.8 

รวม  1,223.3 437.2 1,660.6 201.0 138.4 339.5 1,220.0 349.4 
หมายเหตุ : *บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนใน PT. Barasentosa Lestari  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
 
 
o การลงทุนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ โดย BP 

Overseas Development Co., Ltd. (เปนบริษัทยอยของ

บริษัทฯ) ถือหุนใน Asian American Coal Inc. (AACI) 

รอยละ 21.67 ของหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลว

ทั้งหมด บริษัท AACI จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและ

รวมลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชน

จีน บริษัท AACI ไดรวมทุนกับผูผลิต ดําเนินธุรกิจเหมือง

ถานหิน และผูดําเนินธุรกิจการขนสงทางรถไฟใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดจัดตั้ง Shanxi Asian 

American - Daning Energy Co., Ltd. (SAADEC)   

โดย AACI ถือหุนอยูรอยละ 56 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดใน SAADEC และไดรับสัมปทานเปนระยะเวลา 25 ป 

เพื่อทําการพัฒนาเหมืองถานหินใตดินและผลิตถานหินเพื่อจําหนาย ตั้งอยูในมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มีถานหินประเภทแอนทราไซท ที่มีปริมาณซัลเฟอรต่ําและคาความรอนสูง โดยมีปริมาณสํารองถานหินประมาณ 75 

ลานตัน  SAADEC สามารถผลิตถานหินออกจําหนาย โดยใชเทคโนโลยีการผลิต Longwall Mechanized  เริ่มทํา

การผลิตถานหินในเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยมีกําลังการผลิต 5.5 ลานตันตอป ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550  มีปริมาณสํารองถานหินอยูประมาณ 69.7 ลานตัน ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2550 อยูที่ 3.1 

ลานตัน 
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2. 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. เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหนายถานหิน โดย Banpu China Pte. Ltd. และ 

HCEC โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 

ตามลําดับ ตอมาบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงโครงสราง

การถือหุนใหมโดยเปลี่ยนจาก Banpu China Pte. Ltd.  

เปน Banpu Mineral Company Limited (เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550  ปจจุบัน

เหมืองเฮอป (Hebi) มีกําลังการผลิต 1.5 ลานตันตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีปริมาณสํารองถานหินอยู

ประมาณ 31.7 ลานตัน  และมีพื้นที่สวนขยายที่มีปริมาณสํารองประมาณ 50 ลานตัน โดยคุณภาพของถานหินจัดอยู

ในประเภท Semi Anthracite ผลการผลิตถานหินในป พ.ศ. 2550 อยูที่ 1.4 ลานตัน 

 
o การลงทุนในธุรกิจการผลิตกาซมีเธนในเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริษัทฯ โดย BP Overseas Development Co., Ltd. ไดเขาลงทุนใน Asian American Gas, Inc. (AAGI) โดยการ

ซื้อหุนเพิ่มทุนในป พ.ศ. 2549 คิดเปนจํานวนเงิน 4,069,491 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 152  ลานบาท ซึ่งทําให

บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 21.29  ณ ส้ินป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 17.03 

เนื่องจากมีผูถือหุนรายใหมเขามาลงทุนเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัท AAGI จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตกาซมีเธนใน

เหมืองถานหินหรือทีเรียกวา Coal-bed Methane ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันบริษัท AAGI อยูระหวาง

พัฒนาโครงการกาซมีเธนในเหมืองถานหินอยู 2 โครงการ ไดแก โครงการพานจวง (Panzhuang) และโครงการหมาป 

(Mabi) ซึ่งอยูในมณฑลซานซีเชนกัน โดยบริษัท AAGI มีสัดสวนการลงทุนในโครงการดังกลาวรอยละ 50 และ 70 

ตามลําดับ  

  

(2) ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา (Power Business) 

2.1 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด (BLCP) 

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ในบริษัท บี

แอลซีพี เพาเวอร จํากัด (โดยผานบริษัท บานปู โคล 

เพาเวอร จํากัด ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99) ซึ่งเปน

โรงไฟฟาขนาด 1,434 เมกะวัตต  ใชถานหินคุณภาพดี

เปนเชื้อเพลิง ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power 

Purchase Agreement-PPA) กับการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เปด

เดินเครื่องในเชิงพาณิชย   
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บีแอลซีพีไดกูเงินจากสถาบันการเงินทั้งในและตางประเทศ ในวงเงินประมาณ 1,100 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อนํามาใช

ในการกอสรางโรงไฟฟา โดยไดเร่ิมกอสรางโรงไฟฟาแลวตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 และไดเปดดําเนินการในเชิง

พาณิชยสําหรับหนวยการผลิตที่หนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549  โดยมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต    สวนหนวย

การผลิตที่สองเปดดําเนินการไดในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550  และมีกําลังการผลิต 717 เมกะวัตต 

 

2.2  บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd  (BPIC) 

บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว ในบริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบียน

อยูในประเทศสิงคโปร (โดยผานบริษัท Synergy Power จํากัด) BPIC มีการลงทุนในโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 

(Combined Heat and Power) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 3 แหง ซึ่งมีกําลังการผลิต

กระแสไฟฟารวม 248 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ํา 798 ตันตอชั่วโมง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

1. โรงไฟฟาลวนหนาน (Luannan) มณฑลเหอ

เปย มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 100 เมกะ

วัตต  และกําลังการผลิตไอน้ํา 128 ตัน/ชั่วโมง 

 

2. โรงไฟฟาเจิ้งติ้ง (Zhengding) มณฑลเหอ

เปย มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา  48 เมกะ

วัตต  และกําลังการผลิตไอน้ํา 180 ตัน/

ชั่วโมง 

 

3. โรงไฟฟาโจวผิง (Zouping) มณฑลซานตง 

มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา 100 เมกะ

วัตต   และกําลังการผลิตไอน้ํา 490 ตัน/

ชั่วโมง  
 

2.3 บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) 

บริษัทฯ ไดลงทุนใน  RATCH ในสัดสวนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 14.99 ของทุนชําระแลว  ซึ่งในปจจุบัน 

RATCH ไดลงทุนรอยละ 99.99 ในโรงไฟฟา Ratchaburi Generating Co., Ltd. ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลังผลิต

รวม 3,645 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง  และไดลงทุนรอยละ 50.00 ในโรงไฟฟา บริษัท ไตรเอนเนอยี่ 

จํากัด (TECO) ตั้งอยูจังหวัดราชบุรี มีกําลังการผลิต 700 เมกะวัตต โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง  นอกจากนี้ ได

รวมลงทุนรอยละ 25.00 ในโครงการโรงไฟฟา Ratchaburi Power Co., Ltd. กําลังดําเนินการกอสรางอยูจังหวัด

ราชบุรี  โดยมีกําลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต คาดวาจะเริ่มจายกระแสไฟฟาไดในกลางป พ.ศ. 2551 

ในธุรกิจไฟฟาในตางประเทศ  RATCH ไดเขารวมลงทุนรอยละ 25.00 ในโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ํางึม 2 ซึ่งกําลัง

อยูระหวางการกอสราง ตั้งอยู ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังการผลิต 615 เมกะวัตต โดยมี

กําหนดจายกระแสไฟฟาขายใหกับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554 และทาง  RATCH ไดตัดสินใจเขารวมลงทุนรอยละ 

40.00 ในโครงการโรงไฟฟาถานหินลิกไนตหงสา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกําลังการผลิต 1,800 
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เมกะวัตต โดยคาดวาจะเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีแผนที่จะเริ่มกอสราง

ภายในป พ.ศ. 2551 โดยคาดวาเริ่มจายกระแสไฟฟาใหกับประเทศไทยและบางสวนใหกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวไดในป พ.ศ. 2556 

 

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   
รอ รมว.อนุมัติ 

LP-2 24310/13957 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 56-1-83 10/12/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง 

 หมดอายุ 26-12-54 

LP-2 24339/14109 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 192-2-60 06/04/56 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 2-04-55 

LP-2 24414/14475 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 200-3-74 22/12/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 26-12-55 

LP-2 27420/14660 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 263-1-02 23/06/53 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 23-06-53 

LP-2 27421/14661 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 281-1-60 23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 23-06-54 

LP-2 27422/14662 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 233-3-09 23/06/54 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 23-06-54 

LP-2 27423/14663 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 237-2-28 23/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 23-06-59 

LP-2 27436/14665 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 209-3-07 23/06/58 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 30-06-58 

LP-2 27501/15020 แมทะ-สบปราบ ลําปาง 297-3-80 30/06/59 บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
ที่ทําเหมือง  

หมดอายุ 30-06-59 
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 

  Bharinto 
 

04PB0081 
 

02PB0007 

Mura Tewe & 
Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 

21,200  
Hectares 

 800  
Hectares 

 

29 / 6/ 06 
 

 suspended 

PT. Bharinto Ekatama Proposed to be in 
Construction Stage 

 

หมายเหตุ:  ประทานบัตรที่แจงหยุดการทําเหมือง เปนประทานบัตรที่บริษัทฯ ยังไมไดทําการผลิต เนื่องจากปจจุบนัไมมีความคุมคา
ทางเศรษฐกิจในการดําเนินการ ซึ่งหากบริษัทฯ ตองการทําเหมือง บริษัทฯ สามารถทําเรื่องขอเปดดําเนินการใหมภายใต
ประทานบัตรเดิมไดทันที หากประทานบัตรดังกลาวยังไมหมดอาย ุ

 ประทานบัตรที่อยูระหวางการตออาย ุ  โดยระเบียบเร่ืองของการตออายุประทานบัตรของกรมทรัพยากรธรณี เจาของ
ประทานบัตรจะตองทําเรื่องแจงกอนหมดอายุ 6 เดือน และกรมทรัพยากรธรณีจะพิจารณาทําการตออายุใหประมาณ 10 
ป โดยจะพิจารณาจากปริมาณแรสาํรองในเหมืองนั้น 

 -  *แหลงถานหิน  Kitadin  หยุดทําการผลิตชั่วคราวต้ังแตตนป พ.ศ. 2550 เนื่องจากความไมคุมคาในเชิงพาณิชย 
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รายงานสรุปการสงเสริมการลงทุนของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 
บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) 

บริษัท 
เหมืองเชียงมวน จํากัด 

รายการ BP-1/2 LP-2 
(ระบบสายพาน)1 

CMMC 

เลขที่บัตรสงเสริม 1117/2537 1749/2540 1341/2539 
ลงวันที่ 22 ก.พ. 2537 4 ธ.ค. 2540 13 พ.ค. 2539 
อนุมัติเมื่อวันที ่ 8 ธ.ค. 2536 27 ต.ค. 2540 13 มี.ค. 2539 
สถานที่ประกอบการ อําเภอลี ้  

จังหวัดลําพูน 
อําเภอแมทะ  
จังหวัดลําปาง 

อําเภอเชยีงมวน  
จังหวัดพะเยา 

จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท) 87.00 830.68 190.00 
กําลังการผลิต (ตัน/ป)    
  - ชนิดรอน   800,000 
  - ชนิดลาง    
  - ชนิดรอนและลาง 500,000 3,000,000  
  - ดินขาวและบอลเคลย  500,000  
สิ้นสุดวันนําเขาเครื่องจักร 22 ก.พ. 2539 22 มิ.ย. 2546 13 พ.ค. 2541 
วันเปดดําเนินการ    
  - บางสวน  17 มิ.ย. 2541  
  - เต็มโครงการ 6 มี.ค. 2538 25 ธ.ค.2550 7 มิ.ย. 2539 
ยกเวนภาษีเงินได 100%  8 ป 8 ป 8 ป 
วันหมดอายุยกเวนภาษีเงินได 21 ส.ค. 2546 16 มิ.ย. 2549 6 มิ.ย. 2547 
ลดหยอนภาษีเงินได 50% 5 ป 5 ป 5 ป 
วันหมดอายุยกเวนภาษีเงินได 21 ส.ค. 2552 16 มิ.ย. 2554 6 มิ.ย. 2552 
บัตรสงเสริมฉบบัแกไข    

#2  4376/2541 
19 ก.พ. 2541 

 

#3  5734/2542 
20 ต.ค. 2542 

 

#4  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 ไดรับอนุมัติใหเพิ่มกาํลังการผลิตจากเดิม 1,500,000 ตัน เปน 3,000,000 ตัน 
  บัตรสงเสริมเลขที ่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) 
        

ป พ.ศ. 2550 มูลคาการคาของถานหินบิทูมินัสประเภท
เชื้อเพลิงใหความรอน (Steam Coal / Thermal Coal) ใน
ตลาดโลกยังคงขยายตัวตอเนื่องจากปที่ผานมา ในเบื้องตน
การคารวมมีปริมาณราว 580 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 21 
ลานตัน เปนผลจากความตองการใชถานหินที่เพิ่มมากขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียเปนหลัก   โดยเฉพาะประเทศผูบริโภคถานหิน
รายใหญอยางจีนและอินเดีย อีกทั้งยังเปนผลจากการเรงนําเขา
โดยเกาหลีใต ญี่ปุน และมาเลเซีย  

 
ประเทศออสเตรเลียยังคงเผชิญกับปญหาระบบขนสงที่ไม

เพียงพอ ทําใหการขนสงถานหินลาชาและไมมีประสิทธิภาพ 
โดยในปนี้ออสเตรเลียมีปริมาณการสงออกราว 121 ลานตัน 
สําหรับประเทศอินโดนีเซียประสบกับภาวะฝนตกหนักในชวง
ตนป และปญหาในการขนสงถานหิน จากระบบสาธารณูปโภค
มีไมเพียงพอ   ทําใหปริมาณการสงออกใกลเคียงกับปกอนอยูที่ 
115 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2   และยังคงเปนผู
สงออกหลักรายใหญอันดับสองของโลกรองจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

  
ราคาสงออก (FOB) ของตลาดหลัก จากทาเรือนิวคาสเซิล 

(Newcastle) ในประเทศออสเตรเลีย ปรับตัวสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตตนป โดยในชวงไตรมาสแรกราคาอยูที่ 55 
เหรียญสหรัฐฯตอตัน และ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเปน 70 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตันในไตรมาสสอง  จากนั้นราคาออนตัวลงเล็กนอย 2 
เหรียญสหรัฐฯตอตัน กอนที่จะปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องไปอยู
เหนือระดับ 80 เหรียญสหรัฐฯตอตันอีกครั้งในไตรมาสสุดทาย
ของป โดยมีราคาระดับสูงสุดในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
อยูที่ 90.46 เหรียญสหรัฐตอตัน และมีราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 65.83 
เหรียญสหรัฐฯตอตัน เห็นไดชัดวาราคาสงออกในปนี้ดีกวาปที่
ผานมาซึ่งอยูที่ 49 เหรียญสหรัฐฯตอตัน คอนขางมาก 

 
แนวโนมการขยายตัวของตลาดและราคาสงออกในป พ.ศ. 

2551     อาจมีการปรับตัวลงบาง         จากการชะลอตัวลงของ 
เศรษฐกิจโลกซึ่งเปนปจจัยหลัก  แตดวยเหตุที่สถานการณราคาน้ํามันในตลาดโลก มีแนวโนมที่จะยังคงอยูใน
ระดับสูงกวา 80 เหรียญสหรัฐฯตอบาเรลโดยเฉลี่ย จะเปนตัวแปรสําคัญที่จะสงผลใหทั้งความตองการและราคาของ
ถานหินในตลาดโลกไมชะลอตัวลงมากนัก 
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o การคาลิกไนตและถานหินบิทูมินัสในประเทศไทย (ที่มา: Coal Market Research, Banpu ) 

การบริโภคถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 มีทั้งลิกไนตจากเหมืองใน

ประเทศและถานหินบิทูมินัส (Steam Coal / Thermal Coal) ที่นําเขาจากตางประเทศมีปริมาณรวมทั้งส้ิน

ประมาณ 31 ลานตัน  ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับป พ.ศ. 2549 โดยแบงเปนการใชลิกไนตจากเหมืองในประเทศ 

18 ลานตัน  ลดลงจากปที่แลวประมาณ 1 ลานตัน และถานหินบิทูมินัสนําเขาจากตางประเทศ 13 ลานตัน  

เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 1 ลานตัน  ดังนั้นหากพิจารณาในเชิงของปริมาณความรอนโดยรวมแลวพบวา

ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปที่แลว เนื่องจากถานหินนําเขามีคาความรอนสูงกวาลิกไนตจากเหมืองในประเทศ 

ในสวนของการใชลิกไนตจํานวน 18 ลานตันนั้น เปนการใชในภาคการผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยจํานวน 16 ลานตัน   ที่เหลือจํานวน 2 ลานตัน นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลิต

ปูนซีเมนต กระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ  โดยการใชลิกไนตในปที่ผานมามีปริมาณ

ลดลงมากเนื่องจากเหมืองลําปาง ซึ่งเปนเหมืองหลักของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) อยูในชวงสุดทายของ

การทําเหมืองซึ่งมีปริมาณสํารองและกําลังการผลิตที่ลดนอยลงจากเดิม ทําใหตองมีการนําเขาถานหินบิทูมินัส

จากตางประเทศเขามาใชทดแทนลิกไนตเพิ่มมากขึ้น สงผลใหการใชถานหินบิทูมินัสโดยรวมของประเทศมี

ปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 13 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8  ประกอบดวยการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 8.5 ลานตัน   

ที่เหลือใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของ SPP และ IPP จํานวน 4.5 ลานตัน 

ในป พ.ศ. 2551 คาดวา ปริมาณความตองการใชลิกไนตและถานหินบิทูมินัสเปนเชื้อเพลิงในประเทศไทย จะมี

แนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเพียงรอยละ 3 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟนตัวจากป พ.ศ. 

2550   รวมทั้งยังไมมีโรงงานหรือโรงไฟฟาขนาดใหญที่ใชถานหินที่จะเปดดําเนินการในป พ.ศ. 2551 

 

o ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย (ที่มา: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (EPPO)  

เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2550 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 4.5 อัตราเงินเฟออยูที่ระดับ 1.6 และดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุล ในขณะที่ปจจัยดานการสงออก ซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศมีแนวโนม
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยดังกลาว ไดสงผลตอปริมาณการใชไฟฟา
รวมทั้งประเทศอยูที่ระดับ 133,102  กิกกะวัตตชั่วโมง และความตองการไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2550  ที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต ขยายตัว 1,522 เมกะวัตต จากปที่ผานมา คาตัวประกอบไฟฟาเฉลี่ย 
(Load Factor) อยูที่รอยละ 75   และกําลังผลิตสํารองไฟฟาต่ําสุด (Reserved Margin) อยูที่รอยละ 20.4    โดย
แบงเปนการใชในเขตนครหลวง 42,393 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 2.2  เขตภูมิภาค 88,020 กิกะวัตต
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7   และการใชจากลูกคาตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 2,690 กิกะวัตต
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 8.1  

การใชไฟฟาในสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีการใชไฟฟามากเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนสัดสวนรอยละ 45 ของ
การใชไฟฟาทั้งประเทศ โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.6   จากปที่ผานมา สาขาธรุกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 4   บานและที่อยู
อาศัยเพิ่มขึ้นรอยละ 5   สาขาเกษตรและอื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.5    

ในสวนของการผลิตไฟฟา  กําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาในป พ.ศ. 2550  อยูที่ 28,230 เมกะวัตต ปริมาณการผลิต

และการรับซ้ือของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีจํานวน 148,463 กิกะวัตตชั่วโมง   เพิ่มขึ้นจากปกอน

รอยละ 4.6   โดยสามารถแบงสัดสวนตามเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ที่ใชในการผลิต ดังนี้ กาซธรรมชาติรอยละ 67 
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ลิกไนต/ถานหินรอยละ 21 น้ํามันรอยละ 2 พลังน้ํารอยละ 5 และการนําเขารอยละ 5 ทั้งนี้คาดวาในป พ.ศ. 

2551 การผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นมาก  เนื่องจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

สามารถจัดหากาซธรรมชาติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด 

สามารถผลิตไดเต็มที่ ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา น้ํามันเตา และการนําเขาไฟฟาจะลดลง  

 

(ข) การตลาด 
ธุรกิจผลิตและจําหนายถานหนิ 
1.1 ตลาดถานหินตางประเทศ 

กลยุทธในการแขงขัน 

ตลาดถานหินในป พ.ศ. 2550 มีการแขงขันที่ไมรุนแรง เนื่องจากความตองการใชถานหินของโลกไดเพิ่มสูงขึ้น

มากโดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต ในขณะที่ประเทศผูผลิตถานหินเพื่อการสงออกรายใหญของ

โลกลวนแตประสบปญหาตางๆ มากมาย เชน การเกิดน้ําทวมหนักในรัฐ Newcastle ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปน

ที่ตั้งของทาเรือขนถายถานหินที่ใหญที่สุดในโลก ฝนตกหนักในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและในประเทศแอฟริกาใต  

การขาดแคลนตูรถไฟสําหรับใชขนสงถานหินในรัสเซีย การหยุดงานประทวงของคนงานในโปแลนดและรัสเซีย 

รวมทั้งการจํากัดการสงออกถานหินของประเทศจีน ลวนแตเปนปจจัยที่ทําใหปริมาณถานหินสงออกในหลาย

ประเทศนอยกวาที่คาดการณไวมาก อุตสาหกรรมถานหินอยูในภาวะตึงตัวมากเกือบตลอดทั้งป พ.ศ. 2550  

จากปญหาการผลิตและการขนสงในหลายประเทศตามที่กลาวมาแลว ทําใหราคาถานหินในตลาดโลกไดปรับ

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 74.8  ในป พ.ศ.2550 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการขายถานหินเขาไปในตลาดที่ใหราคาสูงมาก

ขึ้น เชน ตลาดในประเทศญี่ปุน และจีน และเพิ่มสัดสวนการขายแบบ Spot มากขึ้นเพื่อใหไดราคาขายที่ดีขึ้น  ใน

ขณะเดียวกันนั้นก็เรงพัฒนาฐานขอมูลการตลาดของบริษัทฯ ใหทันสมัย เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธในการแขงขันเพื่อใหสามารถทํากําไรไดสูงสุด

และรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ดังนี้ 

o การสรางความพึงพอใจของลูกคา 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑและบริการในดาน

ตางๆ ของบริษัทฯ  พรอมทั้งไดนําผลจากการสํารวจมาทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานและกระชับ

ขั้นตอนการทํางานภายในเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา  

• ปรับปรุงทาเรือขนถายถานหิน 

ปจจุบันทาเรือบอนตัง (Bontang Coal Terminal) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเปนทาเรือสําหรับขน

ถายถานหินที่ใหญที่สุดของบริษัทฯ สามารถขนถายถานหินไดปละ 12.5 ลานตัน และบริษัทฯ ไดทํา

การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหสามารถรองรับเรือขนาด 95,000 ตัน ไดตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งจะทําใหคาระวางเรือของลูกคาถูกลง และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันของบริษทัฯ 

บริษัทฯ อยูในระหวางการปรับปรุงทาเรือบอนตังใหสามารถขนถายถานหินเพิ่มขึ้นเปนปละ 18.5 ลาน

ตัน  ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น 
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• การเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ 
บริษัทฯ ไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการออกเอกสารตางๆ เชน ใบแจงหนี้ (Invoice) การคํานวณ

ราคา รวมถึงขอมูลดานคุณภาพถานหิน ที่เชื่อมโยงกับระบบ Logistic ของบริษัทฯ ทําใหลด

ขอผิดพลาดทางดานเอกสารลง และทําใหลูกคาไดรับการตอบรับที่รวดเร็วยิ่งขึ้น อันเปนการชวยลด

ตนทุนและเวลาทางดานการติดตอส่ือสารของลูกคา 

• การใหความชวยเหลือลูกคาทางดานเทคนิค 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนทางดานเทคนิค พรอมทั้งรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการ

ใชงานถานหิน (Technical Expert) เปนพนักงานประจําของบริษัทฯ มีหนาที่ในการใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือลูกคาในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานถานหินของบริษัทฯ ซึ่งเปนการชวยลูกคาในการลด

ตนทุนการใชถานหินของบริษัทฯ 

• ระบบการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย 

บริษัทฯ มี Technical Expert มาทําการจัดทําคูมือกระบวนการวิเคราะหคุณภาพถานหิน และมีการ

จัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพถานหินกลาง  (Central Laboratory)    ขึ้นที่บริเวณทาเรือ

บอนตัง เพื่อใชทดสอบคุณภาพถานหินกอนสงมอบใหลูกคา นอกจากนี้ทางหนวยงาน Coal 

Technology ของบริษัทฯ ยังไดทําการวาจางเจาหนาที่ทางดานคุณภาพโดยเฉพาะ เพื่อมาติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพถานหินทุกขั้นตอนการผลิต จนถึงสงมอบใหลูกคา บริษัทฯ จึงไดรับความเชื่อม่ัน

ดานคุณภาพจากลูกคามากยิ่งขึ้น 

 

o เสริมสราง “BANPU” Brand อยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดเสริมสรางความแข็งแกรงของ “BANPU” Brand      โดยการเขาไปเปนผูสนับสนุนการประชุม

ถานหินโลกในที่ตางๆ อยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังไดรับเชิญใหไปบรรยายใน

การประชุมถานหินโลกในที่ตางๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป ทําใหบริษัทฯ เปนที่รูจักของผูผลิต ผูจําหนาย และ

ผูใชถานหินจากทั่วโลกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการที่บริษัทฯ ไดชื่อวาเปนบริษัทผูผลิตถานหินคุณภาพดี มีความ

มั่นคงและสม่ําเสมอในการสงมอบ และมีความเปนมืออาชีพ ทําให “BANPU” Brand เปนที่ยอมรับใน

ตลาดโลกในฐานะที่เปนบริษัทผลิตถานหินชั้นนําของโลก 

 

o การบริหารสัมพันธภาพกับลูกคา 

บริษัทฯ ทําการสื่อสารกับลูกคาผานพนักงานขาย และผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตลาด ซึ่งไปเยี่ยม

ลูกคาเปนประจํา บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบสนับสนุนพนักงานขายเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น ไดแก 

• ฐานขอมูลลูกคา 

ขอมูลของลูกคาแตละรายถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลความตองการถานหินของ

ลูกคา สรุปสัญญาซื้อขายถานหิน การสงถานหินใหลูกคาในแตละสัญญา คุณภาพถานหินที่สงมอบ 

ซึ่งพนักงานขายสามารถเรียกดูขอมูลตางๆ จากฐานขอมูลไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถตอบสนอง
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ลูกคาไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้แลวรายละเอียดของลูกคาแตละรายที่อยูในฐานขอมูลทําใหบริษัท

สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงประเด็นมากขึ้น 

• ฐานขอมูลถานหินโลก 

บริษัทฯ ไดพัฒนาขอมูลถานหินโลกมาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันบริษัทฯ มีขอมูลความเคลื่อนไหว

ของราคาถานหินโลก และสถานการณตลาด ที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา พนักงานขายสามารถใชขอมูล

ดังกลาวทําการแจงลูกคาใหทราบถึงเหตุการณอยูเปนประจํา อันจะเปนการกระชับความสัมพันธกับ

ลูกคาใหดียิ่งขึ้น และเปนการเพิ่มคุณคาของบริษัทฯ ในมุมมองของลูกคาอีกดวย 

• การเชิญลูกคามาเยี่ยมชมเหมืองของบริษัท 

บริษัทฯ ไดมีการเชิญผูบริหารระดับสูงของลูกคารายใหญเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหลูกคา

มีความเขาใจในกระบวนการผลิต การขนสง และการควบคุมคุณภาพ และเปนการปรับปรุงขอมูล

สถานการณลาสุดของบริษัทฯ ใหลูกคารับทราบ ทําใหบริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือจากลูกคามากขึ้น 

นอกจากนี้ยังเปนการกระชับความสัมพันธกับลูกคาใหดียิ่งขึ้นอีกดวย 

 

o การสรางมูลคาเพิ่ม 

บริษัทฯ ไดใชทาเรือขนถายถานหินที่บริษัทฯ มีอยูในการผสมถานหิน โดยการนําถานหินที่มีคุณภาพปาน

กลาง มาผสมกับถานหินคุณภาพสูงที่ผลิตจากเหมืองใหมของบริษัทฯ คือ เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) 

ทําใหไดถานที่มีคุณภาพดี ที่สามารถขายในตลาด ที่ใหราคาสูงได 

 

o ความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

จากการที่บริษัทฯ มีการผลิตถานหินจากหลายเหมือง ทําใหบริษัทฯ มีถานหินหลายคุณภาพที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาในหลายๆ ตลาด จึงทําใหบริษัทฯ ไมจําเปนตองไปแขงขันอยางรุนแรงใน

ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ ในปที่ผานมาบริษัทฯประสบความสําเร็จในการออกผลิตภัณฑใหม เปนถาน

ที่มีคาความรอน 6,350 / 6,250 kcal/kg และมีเถา (ash) อัตราสวนต่ํา (5%)  ซึ่งไดรับการตอบรับจากลูกคา

เปนอยางดี เพราะเปนการชวยลูกคาลดตนทุนเมื่อเทียบกับการที่ลูกคาตองซื้อถานหินคุณภาพสูงจาก

ประเทศออสเตรเลียหรือจีน 

 

o การสรางและใชฐานขอมูลทางการตลาด 

จากการที่บริษัทฯไดมีการพัฒนาฐานขอมูลทางการตลาดมาอยางตอเนื่อง จนทําใหบริษัทฯสามารถติดตาม

ความเคลื่อนไหวของราคาและภาวะตลาดถานหินในสวนตางๆ ของโลกไดอยางรวดเร็ว บริษัทฯสามารถนํา

ขอมูลดังกลาวมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจทางการตลาดของบริษัทฯ ทําใหการ

ตัดสินใจดานการเสนอราคาและการเจรจากับลูกคาในเรื่องตางๆ ทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนําขอมูล

มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ และลดตนทุนในดานการขายและการจัดการลง โดย

การตัดกิจกรรมท่ีไมจําเปนออกไป 
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o มุงเนนสรางฐานลูกคาระยะยาว (Focus on Long Term Customer) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว ทําใหบริษัทฯ มีลูกคาประจําอยู

เปนจํานวนมาก ครอบคลุมปริมาณถานหินสวนใหญของยอดขายของบริษัทฯ ถึงแมลูกคาบางรายจะไมมี

การทําสัญญาซื้อขายถานหินระยะยาวกับบริษัทฯ แตก็ซื้อถานหินของบริษัทฯ ตอเนื่องตลอดมา บริษัทฯ จะ

ยังคงเนนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตอไป ผานกิจกรรมตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูล

ภาวะตลาดถานหิน การเชิญลูกคามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การใหความชวยเหลือลูกคาทางดาน

เทคนิค เปนตน เพื่อใหบริษัทฯ มีความใกลชิดกับลูกคามากขึ้น 

 

o ขยายฐานลูกคา 

บริษัทฯ ยังคงเนนเรื่องการขยายฐานลูกคาไปยังตลาดที่มีราคาสูงเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของบริษัท 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการขยายตลาดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนตลาดที่มี

การเติบโตสูง ทําใหฐานลูกคาของบริษัทฯกวางขึ้น อันเปนการเพิ่มความมั่นคงดานรายไดใหกับบริษัทฯ 

และลดความเสี่ยงที่ตองพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

นโยบายดานราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายราคาที่กระจายการทําราคาเฉลี่ยทั้งปตามดัชนีราคาตลาดถานหินระยะสั้นในขณะนั้นๆ 

โดยมีการปรับสัดสวนการขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ใหเหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ  ไดเพิ่มสัดสวนการขายระยะสั้นขึ้นเพื่อใหไดรับประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของราคา

ถานหินในตลาดโลกที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  สําหรับการขายในระยะกลางและระยะยาวนั้น จะ

ครอบคลุมปริมาณประมาณรอยละ 50 ของปริมาณถานหินที่บริษัทคาดวาจะขายในแตละป โดยบริษัทฯ มี

การเจรจาราคาถานหินกับลูกคาทุกๆ ป เพื่อเปนการประกันรายไดของบริษัทฯ และลดผลกระทบจากความ

ผันผวนของราคา 

การที่บริษัทฯ มีฐานขอมูลการตลาดที่ดี ทําใหบริษัทฯ สามารถเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมในการเจรจาราคา

ซื้อขายถานหินกับลูกคา และสามารถปรับราคาที่เสนอแตละครั้งใหสอดคลองกับภาวะตลาดในขณะนั้นๆ

ไดเปนอยางดี 

 

การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ มีการเสนอขายตรงใหลูกคาหรือขายผานตัวแทนจําหนาย (Agent) ของลูกคามากขึ้น อยางไรก็ตาม

บริษัทฯ ก็ยังมีความจําเปนที่ตองใชตัวแทนจําหนาย (Agent) ในประเทศตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก

ตางๆ  แกลูกคา รวมทั้งดําเนินการดานเอกสาร นอกจากนี้ ยังเปนผูชวยบริษัทฯ ในการหาขอมูล

สถานการณพลังงาน ถานหิน ลูกคา และคูแขงขันในประเทศตางๆ ใหบริษัทฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการ

วางแผนอีกดวย 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการขายผานบริษัทเพื่อการคา (Trading Company) เพื่อใชในการเขาถึงลูกคา

เปาหมาย และเปนการลดภาระคาใชจายในดานการตลาดของบริษัทฯ 
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ลักษณะของลูกคา 

ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ยังคงเปนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา ซึ่งมีความตองการใชถานหินในการผลิต

กระแสไฟฟาเปนจํานวนมาก กระจายอยูในประเทศตางๆ เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน จีน มาเลเซีย 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบางประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจําหนายถานหินใหกับ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต  กระดาษ พลาสติกและเคมีภัณฑ  บริษัทฯ ยังคงเนนลูกคากลุมอุตสาหกรรมผลิต

ไฟฟา เนื่องจากเปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตสูง แตก็ยังคงขายถานหินบางสวนใหกับกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เพื่อกระจายฐานลูกคาของบริษัทฯไปหลายๆอุตสาหกรรม และรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคาไว 

คูแขงขันที่สําคัญ 

คูแขงขันที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตรายใหญในประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศแอฟริกาใต  
 

1.2 ตลาดถานหินในประเทศไทย 
สภาพการแขงขันตลาดถานหินในประเทศไทยในป พ.ศ. 2550  คอนขางรุนแรงเนื่องจากมีผูคารายใหมเขามาสู

ตลาดหลายราย เพราะการผลิตถานหินในประเทศไดลดลงมาก  ทําใหผูใชถานหินตองหันไปใชถานหินนําเขา

แทนจึงเปนโอกาสของผูคาถานหินรายใหม นําถานหินจากตางประเทศเขามาจําหนาย ในขณะที่ความตองการ

ใชถานหินในประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ใกลเคียงกับปกอนหนานี้ แตการใชถานหินในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต

ลดลงจากปกอนหนานี้ประมาณรอยละ 13 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แตความตองการใชถานหินใน

อุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากทําใหโรงงานที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง

หลายรายเปลี่ยนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ประกอบกับโรงไฟฟา BLCP ซึ่งเปนโรงไฟฟาภายใตโครงการผูผลิต

ไฟฟาอิสระ (IPP) ไดเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิต ทําใหการใชถานหินเพิ่มขึ้นจากปกอนหนานี้ อีกเหตุผลหนึ่งที่

ทําใหความตองการใชถานหินเพิ่มขึ้นไมมากนักคือการที่ปริมาณการผลิตถานหินในประเทศลดลง เนื่องจาก

ปริมาณสํารองของแหลงถานหินในประเทศเหลือนอยลง ทําใหผูใชถานหินตองใชถานหินนําเขาทดแทน  ถานหิน

นําเขามีคาความรอนสูงกวาถานหินที่ผลิตในประเทศมาก จึงเปนเหตุใหปริมาณของถานหินที่ใชลดลงดวย 

 

กลยุทธในการแขงขัน 

 ถานหินผลิตในประเทศไทย 

บริษัทฯ เปนผูผลิตถานหินรายใหญในประเทศไทย ซึ่งมีสัดสวนการผลิตถึงรอยละ 75 ของการผลิตถานหิน

ในภาคเอกชนของไทยในป พ.ศ. 2550 และถานหินสวนใหญไดทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคาราย

ใหญไวหมดแลว บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในเรื่องการสงมอบถานหินใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับ

ลูกคา โดยเนนในเรื่องการใหบริการหลังการสงมอบ การควบคุมคุณภาพใหไดตามที่ไดตกลง การสงมอบที่

ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 

ก. บริษัทฯ มีความสัมพันธใกลชิดกับลูกคามาอยางยาวนาน  และไดแสดงใหลูกคาเห็นวาตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาบริษัทฯมีความรับผิดชอบตอพันธะสัญญาตางๆ ที่มีตอลูกคาทั้งในเรื่องของการ

ผลิตถานหินที่ตรงกับความตองการองลูกคาทั้งปริมาณและคุณภาพ และการสงมอบที่ตรงตอเวลา ทํา

ใหไดรับความไววางใจจากลูกคาในการรับซ้ือถานหินนําเขาจากตางประเทศไปใชอยางตอเนื่อง 



 

หนา 32 

ข. จากการที่บริษัทฯ มีแหลงถานหินของบริษัทฯ เองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและปจจุบันได

ดําเนินการผลิตจากแหลงถานหิน 3 แหลง ทําใหมีคุณภาพหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางเหมาะสมกับการใชงาน และมีความพรอมในการทําสัญญาซื้อขายถานหินไดทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

ค. บริษัทฯ ไดเชิญลูกคาไปเยี่ยมชมเหมืองของบริษัทฯที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อสรางความ

เชื่อม่ันตอลูกคาวาบริษัทฯมีถานหินเพียงพอตอความตองการของลูกคาทั้งในเรื่องของปริมาณคุณภาพ 

และความมั่นคงในการสงมอบในระยะยาว 

ง. บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายใน โดยจัดใหมีหนวยงานเฉพาะเขามาบริหาร

ระบบ Logistic ครบวงจร เพื่อลดตนทุนคาขนสงโดยรวมลงและเพิ่มประสิทธิภาพการการกระจาย

สินคา เพื่อรองรับความตองการใชถานหินนําเขาที่เพิ่มขึ้นอยางมาก  

จ. คลังสินคา (Coal Distribution Center) 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งคลังสินคาเพื่อนําถานหินนําเขามากองเก็บกอนที่จะกระจายไปยังลูกคาในลักษณะ

ทยอยสงมอบใหลูกคา ทั้งนี้เพื่อเปนการลดภาระในการจัดการเรื่องการกองเก็บสตอกถานหินรวมทั้ง

ชวยลดตนทุนสินคาคงเหลือของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใชคลังสินคาเปนที่ปรับปรุงคุณลักษณะ

ถานหิน ทั้งในเรื่องของการคัดขนาดและคาความรอนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานของลูกคา

แตละราย โดยบริษัทฯ ไดมุงเนนเรื่องของการสงมอบที่ตรงเวลา ควบคุมคุณภาพถานหินใหตรงตาม

ขอกําหนดของลูกคารวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเปนไปตามขอกําหนดของการรักษา

สภาพแวดลอม และดูแลเรื่องผลกระทบตอชุมชนในบริเวณใกลเคียง  ทั้งนี้เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจ

ในเรื่องการสงมอบในระยะยาว 

 

นโยบายดานราคา 

 ถานหินผลิตในประเทศไทย 

เนื่องจากถานหินที่ผลิตในประเทศมีปริมาณจํากัด  และสวนใหญไดทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกคา

รายใหญไวหมดแลว ดังนั้นราคาจําหนายถานหินในประเทศจึงเปนราคาที่ผูกพันตามสัญญาระยะยาว ทั้งนี้

เพื่อใหลูกคาสามารถประเมินตนทุนคาใชจายไดอยางถูกตอง สําหรับในสวนของลูกคารายยอย จะมีการ

ปรับราคาในทิศทางเดียวกับแนวโนมราคาถานหินในตลาดโลก โดยการกําหนดราคาถานหินจะกระทําใน

ลักษณะปตอป 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ 

ราคาจําหนายถานหินนําเขาจากตางประเทศจะเปนไปตามกลไกของตลาดโลก โดยจะขึ้นอยูกับชวงเวลาที่

เสนอขายใหลูกคา โดยการทําสัญญาซื้อขายกับลูกคามีทั้งสําหรับการสงมอบเปนครั้งๆ หรือสําหรับ

ระยะเวลาหนึ่งปหรือระยะเวลามากกวาหนึ่งป ขึ้นกับความตองการของลูกคา การจําหนายถานหินนําเขา

สวนใหญบริษัทฯ จะทําการขนสงใหลูกคา ดังนั้นราคาที่เสนอขายจึงรวมคาระวางเรือไวดวย บริษัทฯ จะทํา

สัญญาเชาเรือเดินสมุทรใหเพียงพอสําหรับการขนสงถานหินตามปริมาณและระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
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ลักษณะของลูกคา 

ลักษณะของลูกคาโดยรวมอยูในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบงยอยไดเปน  

1) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งใชถานหินในกระบวนการการเผาปูนซีเมนต และนับเปนกลุมผูใชถานหินกลุม

ใหญที่สุดของภาคเอกชนในประเทศไทย ลูกคาในกลุมนี้มีจํานวนนอยราย แตละรายจะมีความตองการใช

ถานหินในปริมาณมาก 

2) อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาและไอน้ํา ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในหมอไอน้ําขนาดใหญ 

ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมกระดาษ ปโตรเคมี และส่ิงทอ  

3) อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงใหความรอนในหมอไอน้ําขนาดเล็กหรือใชเปนเชื้อเพลิงในการ

เผา อบ ตม ในกระบวนการผลิต ซึ่งสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดเล็ก เชน โรงงานผลิตกระดาษ เยื่อ

กระดาษ ขนาดเล็ก อุตสาหกรรมเคมี อาหาร ปูนขาว เปนตน ผูใชถานหินในกลุมนี้จะเปนผูใชรายยอย ที่มี

ปริมาณการใชตอรายไมมากนัก แตมีจํานวนผูใชมาก และตองการถานหินที่มีคุณลักษณะเฉพาะกวา 2 

กลุมแรก 

คูแขงขันที่สําคัญ 

 ถานหินในประเทศ ไดแก บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท ปูนซิเมนตไทยอุตสาหกรรม 

จํากัด ผลิตเพื่อปอนถานหินใหกับกลุมซิเมนตไทย) 

 ถานหินนําเขาจากตางประเทศ ในปที่ผานมาไดมีจํานวนผูคาถานหินที่นําถานหินเขามาจําหนายในประเทศ

มากขึ้น โดยมีผูคารายใหญประมาณ 9 ราย ผูคาสวนใหญที่เพิ่มขึ้นจะเปนบริษัทเพื่อการคา (Trading 

Company)  จะทําในลักษณะซื้อมา ขายไป ไมมีแหลงถานหินเอง ทําใหมีปญหาเรื่องความไมแนนอนใน

การสงมอบและความสม่ําเสมอของคุณภาพถานหิน และในปที่ผานมาตลาดโลกมีความตองการใชถานหิน

สูงมาก จึงทําใหผูคารายเล็กไมสามารถหาถานหินที่มีราคาเหมาะสมที่จะทําตลาดมาขายได ทําใหไม

สามารถดําเนินกิจการไดอยางตอเนื่อง แตความตองการใชถานหินนําเขาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก  

ก็เปนเหตุใหผูคารายใหญระดับโลกหันมาใหความสนใจกับตลาดไทย จึงทําใหการแขงขันรุนแรงขึ้น 
 
 
ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา 
1.1 ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อุตสาหกรรมไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในป พ.ศ. 2550  ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโต

อยางตอเนื่องมาจากป พ.ศ. 2549 โดยในป พ.ศ. 2550 มีอัตราการเจริญเติบโตดังนี้ 
 

 หนวย พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 

อัตราการเจริญเติบโตของการใชไฟฟารวม  รอยละ 14.00 14.42 

อัตราการเจริญเติบโตการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรม  รอยละ 14.30 15.66 

อัตราการเจริญเติบโตของกําลังการผลิต รอยละ 20.30 14.67 

กําลังการผลิตรวม  เมกะวัตต 622,000 713,290 
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ภาวะตลาดไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีนในป พ.ศ.2550 ในภาครวมอยูในภาวะสมดุลระหวางอุปสงคและ

อุปทาน เพราะการเติบโตของอุปสงคสูงกวาความคาดหมาย  ทําใหรองรับกําลังผลิตใหมที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม

ยังมีบางภูมิภาคที่ขาดไฟฟาบาง แตสถานการณไมรุนแรงเหมือนชวงป พ.ศ. 2547 -  พ.ศ. 2548 

ในป พ.ศ. 2550 นี้ บริษัทฯ ไดเนนการเพิ่มปริมาณการจําหนายไฟฟาของโรงไฟฟาทั้ง 3 แหง โดยมีอัตราเติบโต

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2549 ในอัตรารอยละ 21.48   ซึ่งเปนผลจากความตองการของตลาดที่มีมากขึ้น 

สําหรับสถานการณถานหินที่ใชในโรงไฟฟาในชวงปที่ผานมาถือวามีความผันผวนเปนอยางมาก เนื่องจากความ

ตองการถานหินมีสูง คาขนสงแพงขึ้น ตลอดจนทางรัฐบาลไดประกาศเก็บภาษีการใชทรัพยากรสําหรับถานหิน

เพิ่มขึ้น ทําใหราคาถานหินเพิ่มสูงขึ้นกวาป พ.ศ. 2549 ประมาณอัตรารอยละ 22  ในสวนของบริษัทฯ ยังคงใช

นโยบายเดิม     โดยมีการสํารองถานหินไวใชในชวงหนาหนาวซึ่งเปนชวงที่ปริมาณความตองการมีมากและ

ราคาสูง   รวมทั้งไดมีการติดตามและประเมินสถานการณตลาดถานหินอยางใกลชิด 

 

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธกับลูกคาทั้งภาครัฐบาลและเอกชนอยางตอเนื่อง ทั้งการ

ไฟฟาสวนทองถิ่นที่เปนผูรับซ้ือไฟเพียงรายเดียวในแตละโรงไฟฟาและลูกคาไอน้ํา   โดยมีการประชุมรวมกันเพื่อ

กําหนดนโยบาย เปาหมายตางๆ และการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนการรักษา

ความสัมพันธที่ดีกับรัฐบาลทองถิ่น ในแงใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีของภาครัฐ จนไดรับการ

ยอมรับวาเปนบริษัทตัวอยางในทองถิ่นที่ตั้งอยู  

  
1.2 ธุรกิจไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาไปรวมลงทุนเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน โดย

ใชถานหินลิกไนตเปนเชื้อเพลิง ณ ตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกําลังการผลิต

ประมาณ 1,800 เมกะวัตต โดยจะจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบางสวนใหกับ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในป พ.ศ. 2556 ปจจุบันอยูขั้นตอนการเจรจาจัดทําสัญญาซื้อขาย

ไฟฟา  

1.3 ธุรกิจไฟฟาในประเทศไทย 
บริษัทฯ มีสัดสวนการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการลงทุนในอัตรารอยละ 50   ในโรงไฟฟาถานหินบีแอลซีพี  717 

เมกะวัตต และลงทุนในอัตรารอยละ 14.99 ในโรงไฟฟากาซธรรมชาติในบริษัท ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

590 เมกะวัตต ซึ่งทั้งหมดจําหนายกระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามสัญญาระยะยาว

ประเภท Independent Power Producer  (IPP)   
 

กลยุทธในการแขงขัน 

 โรงไฟฟาถานหินในประเทศไทย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอมและการยอมรับของชุมชนเปนหลัก ในชวงระยะเวลาที่ผานมา 

ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องส่ิงแวดลอม มีการปรับปรุงกฎหมายตางๆ และมาตรฐานตางๆ ใหสูงขึ้น ซึ่งสงผล

ใหตองมีการลงทุนในสวนนี้มากขึ้น ตลอดจนการตอตานโครงการโรงไฟฟาถานหินในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 

ความไมชัดเจนในนโยบายและหลักประกันจากภาครัฐฯ ทําใหบรรยากาศการลงทุนพัฒนาโครงการมีความเส่ียง

เพิ่มมากขึ้น  
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คูแขงขันที่สําคัญ 

 ผูผลิตไฟฟารายใหญในประเทศ ไดแก บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) บริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน)  และบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) 

 ผูผลิตไฟฟาและนักลงทุนจากตางประเทศ 

 
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

(1) สถานที่ตั้งของเหมืองถานหินและโรงไฟฟา 
 

เหมืองถานหิน 

ประเทศไทย 
-  เหมืองลําปาง (LP-2) 
   อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง  
 

-  เหมืองเชียงมวน (CMMC)  
   อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
- เหมือง Jorong, South Kalimantan Province 
- เหมือง Indominco, East Kalimantan Province 
- เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province 
- เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province 
- แหลง Bharinto, East Kalimantan 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  

 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตถานหินและปริมาณการผลิตถานหินในชวงป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 หนวย 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2550 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2549 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2548 

เหมืองถานหนิ Indominco     
กําลังการผลิตเตม็ที่  พันตัน 13,000 10,000 8,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พันตัน 11,462 10,279 7,523 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 88.17 102.79 94.04 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ 11.51 36.63 -4.17 

เหมืองถานหนิ Trubaindo     
กําลังการผลิตเตม็ที่  พันตัน 5,000 5,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พันตัน 3,556 4,223 1,765 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 71.12 84.46 88.25 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ -15.79 139.26 - 

เหมืองถานหนิ Jorong     
กําลังการผลิตเตม็ที่  พันตัน 3,000 3,000 3,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พันตัน 2,631 3,220 3,084 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 87.70 107.33 102.80 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ -18.29 4.41 11.14 

เหมืองถานหนิ Kitadin     
กําลังการผลิตเตม็ที่  พันตัน 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พันตัน 35 1,629 1,779 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 1.75 81.45 88.95 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ -97.85 -8.43 -15.81 

เหมืองถานหนิในประเทศไทย     
กําลังการผลิตเตม็ที่  พันตัน 2,000 3,000 3,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พันตัน 1,154 2,556 3,264 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 57.70 85.20 108.80 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ -54.85 -21.69 11.36 

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

- แหลงถานหิน  Trubaindo  เร่ิมทําการผลิตในเชิงพาณิชยเมือ่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

- แหลงถานหิน  Kitadin  หยุดทําการผลิตชั่วคราวตั้งแตตนป พ.ศ. 2550 เนื่องจากความไมคุมคาในเชิงพาณิชย 
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บริษัทฯ มีกําลังการผลิตไฟฟาและปริมาณการผลิตไฟฟาในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 หนวย 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2550 
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

พ.ศ. 2549 

โรงไฟฟา Luannan    
กําลังการผลิตเตม็ที่*  เมกะวัตต-ชั่วโมง        816,509 796,093 
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวัตต-ชั่วโมง        622,383         590,717 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 76.22 74.20 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ 5.36 13.93 

โรงไฟฟา Zhengding    
กําลังการผลิตเตม็ที่*  เมกะวัตต-ชั่วโมง   412,888    399,344  
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวัตต-ชั่วโมง   380,523    306,767  
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 92.16 76.82 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ 24.04 20.31 

โรงไฟฟา Zouping    
กําลังการผลิตเตม็ที่*  เมกะวัตต-ชั่วโมง        657,575         452,325  
ปริมาณการผลิตจริง** เมกะวัตต-ชั่วโมง        595,740         418,540  
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 90.60 92.53 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ 42.34 2.72 

โรงไฟฟาบีแอลซีพ ี    
กําลังการผลิตเตม็ที่  เมกะวัตต-ชั่วโมง 9,722,795 1,137,505 
ปริมาณการผลิตจริง  เมกะวัตต-ชั่วโมง 9,395,204 1,083,259 
อัตราการใชกําลังการผลิต  รอยละ 96.63 95.23 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอยละ 767.31 n.a. 

หมายเหตุ: - แหลงผลิตจากโรงไฟฟาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Luannan, Zhengding, Zouping)   และในประเทศไทย (บี
แอลซีพี) 

* ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟาสามารถผลิตไฟฟาไดทั้งหมดในแตละป (Available capacity) โดยคิดจากจํานวน
ช่ัวโมงที่ผลิตทั้งหมดหักดวยจํานวนชั่วโมงที่ตองหยุดซอมเครื่องตามแผน 

** ปริมาณการผลิตที่โรงไฟฟาผลิตไฟฟาและจายไฟฟาเขาระบบ รวมถึงปริมาณจายไฟฟาตรงใหอุตสาหกรรม
ใกลเคียง (ถามี) 

 

(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  โดย

บริษัทฯ ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของถานหินกอนสงมอบแกลูกคา รวมทั้งในการสงมอบสินคาแตละครั้งตองมี

ผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพของสินคาเพื่อใหไดตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง

ไดรับใบรับรองมาตรฐานจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  



 

หนา 38 

(5) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและการแกไข 

การขุดเปดหนาดินและเปลือกดิน เพื่อนําเอาถานหินขึ้นมาเขาขบวนการคัดแยก บดยอย กองเก็บ และขนสง ทั้ง

เหมืองใตดิน (Under ground mine) และเหมืองผิวดิน หรือเหมืองหาบ (Open pit mine) สงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย การจัดการแกไขปองกันและบรรเทาประเด็นปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ

จะตองครอบคลุมตั้งแตระยะเริ่มแรกของโครงการ ไปจนถึงระยะสุดทายของการทําเหมือง รวมถึงการติดตาม

ตรวจสอบภายหลังการปดเหมือง ซึ่งระบบบริหารจัดการนั้น นอกจากครอบคลุมเจาหนาที่และพนักงานของบริษัทฯ 

แลว  ยังตองครอบคลุมผูรับเหมาดวย 

 ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยจากการทําเหมืองที่ตองใหความสําคัญ  

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศนและนิเวศนปาไม ซึ่งเปนผลมาจากการตัดถางตนไมและพืชคลุมดิน การขุด

เปดหนาดิน และทิ้งดิน 

o คุณภาพน้ํา และระบบนิเวศนในน้ํา โดยมีประเด็นหลัก คือ ความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณตะกอน

แขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS)  

o ขยะทั่วไป (Domestic Waste) ที่เกิดที่พักของทั้งผูรับเหมาและพนักงานบริษัทฯ ในพื้นที่ และกากของเสีย

อันตราย (Hazardous Waste)  ซึ่งสวนใหญจะเปนขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิต เชน น้ํามันเครื่องที่ใชแลว 

ยางรถยนต แบตเตอรี่ รวมไปถึงน้ํามันที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล 

o คุณภาพอากาศ ผลกระทบที่สําคัญ คือ ฝุนละออง ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต เชน การบดยอย และการ

คมนาคม ขนสง  นอกจากนั้นยังมีกาซ ออกไซคของซัลเฟอร และไนโตรเจน (SOx และ NOx) ที่เกิดขึ้นจาก

การลุกไหมตัวเองของถานหิน (Spontaneous combustion) 

o อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางาน การขนสง และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 

 

 ระบบบริหารจัดการและการแกไข 

o ควบคุมดําเนินตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ตรวจสอบ และตรวจประเมิน (Monitoring and Auditing) 

การปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดแนบทายใบอนุญาตทั้งทางดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

o การวางแผนแมบทดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พรอมกันกับศึกษากรอบการปฏิบัติของแผนการปด

เหมือง (Mine Closure Plan) โดยเนนประเด็นปญหาที่สําคัญ เชน การศึกษาวางแผนการจัดการน้ํา (Water 

Management) ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ การเก็บขอมูลของชั้นดินที่อาจกอใหเกิดปญหาน้ําเปนกรด 

(Acid Mine Drainage) ควบคูไปกับการเก็บขอมูลดานธรณีวิทยาดานถานหิน เพื่อวางแผนการทําเหมืองที่

มีแผนงานการปองกันการเกิดน้ําเปนกรดอยางเบ็ดเสร็จ  

o ระบบการควบคุมผูรับเหมาในดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Contractor 

Management System for Environment Health and Safety : CMS-EHS) เนื่องเพราะการผลิตของ

เหมืองถานหินของบริษัทฯ กวารอยละ 80  ดําเนินการโดยผูรับเหมา  

o ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน (Performance Reporting System : PRS) ปจจุบันไดมีการ

รวบรวมขอมูล และรายงานตอ QSE Management Committee ทุกไตรมาส 
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o ทบทวนแผนการปดเหมืองระยะ 3-5 ป กอนการปดเหมือง หลังจากที่ไดวางกรอบในการปดเหมืองตั้งแต

ระยะการพัฒนาโครงการมีการติดตามตรวจสอบแผนการดําเนินการที่ผานมา พรอมกันกับปรับปรุง

แผนงานการเฝาระวังและบํารุงรักษาภายหลังปดเหมือง  

 

 ผลการปฏิบัติจริงในรอบปที่ผานมา จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึง

ปจจุบัน 

o การปฏิบัติตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (Environmental Compliance) ซึ่งเปนรายงานผลการติดตาม

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่หนวยผลิตจะตองดําเนินการตามที่ราชการกําหนดทุกไตรมาส โดยป พ.ศ. 

2549 คาเฉลี่ยการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จะสอดคลองตามกฎหมายรอยละ 90.70 และคาเฉลี่ยของป พ.ศ. 

2550 ดีขึ้นกวาปที่ผานมาคือรอยละ 95.92  ซึ่งยังจําเปนตองมีการควบคุมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมที่สําคัญ 

o การใชพลังงานในการผลิต เนื่องจากการผลิตมีการใชทั้งพลังงานไฟฟาและน้ํามัน จึงไดมีการปรับคาหนวย

ของพลังงานเปนจูลล (Joule)  โดยในป พ.ศ. 2549 มีการใชพลังงานโดยเฉลี่ย 0.35 กิกะจูลล (Giga Joule: 

GJ) ตอการผลิตถานหิน 1 ตัน  และในป พ.ศ. 2550 แตละเหมืองมีการใหพลังงานเพื่อการผลิตถานหิน 

นอยกวาคาเฉล่ียของป พ.ศ. 2549 ยกเวนเหมือง อินโดมินโค ที่มีคาใชพลังงานที่สูงกวา คือ 0.42 GJ ตอ 

ตัน 

o อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Injury Frequency Rate: IFR) เปนอัตราผูบาดเจ็บตอการทํางาน 1 ลาน

ชั่วโมงทํางานของพนักงาน และผูรับเหมาภายในเหมือง สถิติที่เกิดขึ้นมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด โดย

ในป พ.ศ. 2549 มีอัตราบาดเจ็บ 10.18 ตอ 1 ลานชั่วโมงทํางาน  ขณะที่ป พ.ศ. 2550 มีอัตราเพียง 4.88 

ตอ 1 ลานชั่วโมงทํางาน 

o อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Injury Severity Rate: ISR) เปนอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานตอการ

ทํางาน 1 ลานชั่วโมง โดยป พ.ศ. 2550 มีแนวโนมลดลง คือ มีอัตรา 219.68 ตอการทํางาน 1 ลานชั่วโมง 

เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2549 ที่มีอัตรา 2,698.93 ตอการทํางาน 1 ลานชั่วโมง 

o มูลคาความเสียหายตอทรัพยสิน จะเปนดัชนีบงชี้ที่สําคัญตอการผลิตขององคกร โดยเมื่อเทียบเคียงกันกับ

ปที่ผานมา มีมูลคาใกลเคียงกัน ในป พ.ศ. 2550 มีความเสียหายนอยกวาเล็กนอย คือ 118,394 เหรียญ

สหรัฐฯ ขณะที่ในป พ.ศ. 2549 มีมูลคาความเสียหาย 174,909 เหรียญสหรัฐฯ 

 

 งบประมาณและคาใชจายสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมและฟนฟูสภาพเหมือง  

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการฟนฟูสภาพเหมืองและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม ภายหลัง

เสร็จส้ินการผลิตในแตละพื้นที่แลว บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพเหมือง (Rehabilitation Fund) มาตั้งแต

ป พ.ศ. 2536  โดยกันเงินรายไดจากการขายสวนหนึ่งเขาสูกองทุนในอัตรา 4-8 บาทตอตันถานหิน สําหรับ

เหมืองในประเทศไทย และ 10-20 เซนตตอตันถานหินสําหรับเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เงินจํานวน

ดังกลาวจะถูกจัดสรรเพื่อกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมประจําป และกิจกรรมการฟนฟูสภาพเหมืองภายหลังส้ินสุด

การผลิตแลว 
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คาใชจายดานสิ่งแวดลอมของเหมืองในประเทศไทย  
 

ป พ.ศ. เหมืองลําปาง เหมืองลําพูน เหมืองเชียงมวน จํานวนเงินรวม (บาท) 

2548 
2549 
2550 

6,978,494 
8,856,897 
7,671,272 

6,560,221 
- 
- 

2,029,724 
2,261,197 
1,993,955 

15,568,439 
11,118,094 

9,665,227 
รวม 23,506,663 6,560,221 6,284,876 36,351,760 

 
 คาใชจายดานส่ิงแวดลอมของเหมืองในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 

ป พ.ศ. เหมืองอินโดมินโค เหมืองทรูบาอินโด เหมืองโจโรง จํานวนเงินรวม  
(เหรียญสหรัฐฯ) 

2549 
2550 

350,567 
183,137 

302,809 
468,946 

131,894 
153,721 

785,270 
805,804 

รวม 533,704 771,755 285,615 1,591,074 

 

  

3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
- ไมมี - 
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4.   การวิจัยและพัฒนา 

 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพถานหินและพัฒนาประสิทธิภาพในการทําเหมืองอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหมี

การพัฒนาขั้นตอนในการทําเหมือง รวมทั้งทําการผสมถานหินจากแหลงที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของถานหิน รวมทั้งเพิ่มการแตงแร เชน ลางถานหิน เพื่อใหปริมาณที่สามารถเก็บไดเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีถาน

หินที่มีคุณภาพหลากหลายทั้งในเรื่องของคุณภาพ ปริมาณ และตนทุนที่แขงขันได 

บริษัทฯ มีหนวยงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพื่อศึกษาและหาโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาที่

เอื้ออํานวยตอธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เม่ือส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ไดตั้งงบประมาณไว

จํานวน 44 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. 2550 
o รายละเอียดของที่ดินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ที่ต้ัง ผูถือครอง ขนาด (ไร) ประเภทถือสิทธ ิ วัตถุประสงค มูลคาตามบัญชี (บาท) 
1.  อ.ลี้ จ.ลําพูน BP 345-3-74* ปลอดภาระผูกพนั ทําเหมืองถานหิน (BP-1) 25,412,964.50 
2.  อ.แมทะ จ.ลําปาง BP 209-3-62* ปลอดภาระผูกพนั ทําเหมืองถานหิน (LP-2) 2,500,000.00 
3.  อ.แมเมาะ จ.ลําปาง BP 80-1-5 ปลอดภาระผูกพนั บานพักพนักงาน 17,998,036.23 
4.  อ.แมแจม จ.เชียงใหม BP 65-0-74 ปลอดภาระผูกพนั ทําเหมือง 4,592,144.55 
5.  อ.ลี้ จ.ลําพูน BMC 412-3-62 ปลอดภาระผูกพนั ทําเหมือง 2,121,262.00 
6.  อ.แมพริก  จ.ลําปาง SLMM 18-3-77 ปลอดภาระผูกพนั ทําเหมือง 3,177,550.00 
7.  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี    SLMM   39-0-26 ปลอดภาระผูกพนั ทําเหมือง 4,061,975.00 
8.  บานตาก จ.ตาก    SLMM   44-3-41 ปลอดภาระผูกพนั 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 ปลอดภาระผูกพนั สํานักงานและ 

บานพักพนักงาน 
1,582,845.31 

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

BP ปลอดภาระผูกพนั สํานักงานเหมือง 54,058,638.62 

3.  อาคารที่พัก ต.ผาลาด อ.แมทะ จ.ลําปาง BP ปลอดภาระผูกพนั บานพักพนักงาน 17,353,000.01 
4.  อาคารโรงงานและสํานักงาน จ.พะเยา CMMC ปลอดภาระผูกพนั สํานักงานเหมือง 365,851.73 
5.  โกลเดนทแซนด คอนโดมิเนียม ชั้น 23  
     จ.ชลบุรี 

BPP ปลอดภาระผูกพนั ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

3,174,957.85 

6.  อาคารชุดสารินเพลส จ.กรุงเทพฯ BPP ปลอดภาระผูกพนั ที่พักและรับรองสาํหรับ
แขกและลูกคาของบริษัท 

4,516,544.19 

7.  อาคารสํานักงานและบานพัก  
     เหมอืง Jorong, Indonesia 

Jorong ปลอดภาระผูกพนั สํานักงานและบานพัก 29,764,458.24 

8.  ทาเรือ, เหมือง Jorong, Indonesia Jorong ปลอดภาระผูกพนั ทาเรือขนสงถานหิน 48,361,088.69 
9. อาคารสํานักงานและบานพัก  
      เหมือง Indominco, Indonesia 

Indominco ปลอดภาระผูกพนั สํานักงานและบานพัก 593,306,925.01 

10. ทาเรือ, เหมือง Indominco, Indonesia Indominco ปลอดภาระผูกพนั ทาเรือขนสงถานหิน 383,532,220.49 
11. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Kitadin, Indonesia 

Kitadin ปลอดภาระผูกพนั สํานักงานและบานพัก 41,625,456.00 

12. อาคารสํานักงานและบานพัก  
       เหมอืง Trubaindo, Indonesia 

Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูกับ
ธนาคารผูใหกู 

สํานักงานและบานพัก 105,890,725.62 

13. ทาเรือ, เหมือง Trubaindo Trubaindo มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเงินกูกับ
ธนาคารผูใหกู 

ทาเรือขนสงถานหิน 133,158,708.59 

  รวม  1,416,691,420.35 
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5.2 สินทรัพยไมมีตัวตน 
รายละเอียดเกี่ยวกับประทานบัตร และการสงเสริมการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ระบุอยูในหัวขอ 3.1 

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ  
 
5.3 นโยบายการลงทุน 

บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน โดยมุงเนนการลงทุนในธุรกิจพลังงานเปนหลัก เชน การลงทุนในเหมือง

ถานหินและในธุรกิจไฟฟา  รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเปนประโยชนตอการทําธุรกิจในปจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย 

เชนประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ปจจุบันบริษัทฯ มีเหมืองถานหินที่ทําการผลิตอยูแลว ไดแก เหมืองโจ-รง (Jorong)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco)  

เหมืองคิทาดิน (Kitadin) เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) เหมืองลําปาง (LP-2) และเหมืองเชียงมวน (CMMC) มีกําลัง

การผลิตรวมกัน 25 ลานตันตอป  บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินการพัฒนาธุรกิจในดานการจัดหาเงินทุน การสํารวจ การผลิต 

การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาฐานการตลาดดวยมาตรฐานที่ทัดเทียมผูผลิตถานหินและบริษัทผูผลิตไฟฟาใน

ระดับสากล  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจถานหิน 

ธุรกิจไฟฟา และอื่นๆ  มเีงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมูลคารวม 11,303 ลานบาท โดยมีสัดสวนเงินลงทุนใน

บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 17 ของสินทรัพยรวม (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 

8 (ก) มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา)  

ในสวนของการบริหารบริษัทยอย บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไป

เปนตัวแทนในบริษัทยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทยอยนั้นๆ และใชนโยบาย

การบริหารงานเชนเดียวกับของบริษัทฯ เปนแบบ Matrix Organization และในสวนของบริษัทรวม บริษัทฯ ไดควบคุมดูแล

โดยการสงกรรมการหรือผูบริหารเขาไปเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งผูเปนกรรมการจะตองผลักดันใหบริษัทรวม

นั้นๆ ดําเนินการใหเปนผลสําเร็จในเรื่องสําคัญๆ เชน ใหไดผลตามเปาหมาย ใหมีการบริหารงานที่โปรงใส และมีการ

รายงานผลประกอบการทุกเดือน ใหสามารถจายเงินปนผลไดตามเปาหมาย และไมลงทุนเกินจํานวนที่ไดรับอนุมัติ 
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6.   โครงการในอนาคต 
 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาหมายในการเปนบริษัทชั้นนําดานธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมุงเนนการขยายการตลาดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพของสินคาและบริการ รวมทั้งการลงทุน

ในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจพลังงาน  ทั้งนี้บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดและ

พิจารณาการลงทุนในโครงการเหมืองถานหินและโรงไฟฟาอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะโรงไฟฟาที่

เกื้อกูลกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับแผนดําเนินการและเปาหมายหลักขององคกร  พรอมแสวงหาโอกาสการ

ลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย เปนตน และบริษัทฯ ไดมีการวางแผนและศึกษาในการ

ลดตนทุนในการผลิตถานหินจากเหมืองของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อใหบริษัทฯ มีตนทุนต่ําที่สามารถแขงขันกับ

ผูผลิตรายอื่นได 

 

 

7.   ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

7.1 เมื่อป พ.ศ. 2541 บริษัทฯ ไดยื่นฟองลูกคารายหนึ่งเปนคดีตอศาลแพง เพื่อเรียกใหชําระหนี้คางชําระคาซื้อถานหินพรอม

ดอกเบี้ยจํานวน 240 ลานบาท   แตเนื่องจากลูกหนี้ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ และศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบกบั

แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้  โดยบริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ จํานวน 206 ลานบาท โดยแบง

ชําระ 10 ปๆ ละ 20.6 ลานบาท (ปละ 2 งวดๆ ละ 10.3 ลานบาท) เริ่มชําระตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544  ถึงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2553  โดยบริษัทฯ ไดรับชําระหนี้แลวรวม 11 งวด เปนเงินจํานวน 113.35 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2545  

ลูกหนี้ไดขอแกไขแผนฯ โดยขอชะลอการชําระหนี้ในป พ.ศ. 2546 และจะนําหนี้ในป พ.ศ. 2546 ไปชําระหนี้รวมในป

สุดทายแทน ซึ่งศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบแลว 

 

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 ซึ่ง

ทั้งสามคดีดังกลาวนั้น ศาลชั้นตนไดพิพากษาตัดสินใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยใหลูกหนี้ชําระหนี้แกบริษัทยอย

ของบริษัทฯ ตามฟอง สวนคดีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยถูกฟองกลับนั้น ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษายกฟอง และทั้งสามคดี

ดังกลาวไดมีการอุทธรณ โดยหนึ่งคดีที่บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดฟองคดีตอลูกนี้นั้น ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตาม

ศาลชั้นตนและคดีถึงที่สุดแลวในปนี้ และอีกหนึ่งคดีรวมทั้งคดีที่บริษัทฯ ถูกฟองอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ   

ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย   คงจะไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ เพราะ

ทั้งสามคดี ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ และบริษัทยอยชนะคดี โดยในปนี้ ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษายืนตาม

ศาลชั้นตนไปหนึ่งคดีและคดีถึงที่สุดแลว สวนที่เหลืออีกสองคดี ศาลอุทธรณนาจะมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน

เชนเดียวกัน เพราะ ทั้งสามคดีมีมูลหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกัน  
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7.3  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นายศิวะ งานทวี และกลุมบริษัทของนายศิวะ ไดยื่นฟองบริษัทฯ บริษัทยอยและ

ผูบริหารของบริษัทฯ เปนคดีแพงตอศาลแพง เรียกคาเสียหายเปนเงินจํานวน 63,500 ลานบาท  โดยกลาวอางวาบริษัทฯ 

บริษัทยอยและผูบริหารทําการหลอกลวงโดยเขารวมทําสัญญารวมทุนกับนายศิวะกับพวก เพื่อประสงคจะไดขอมูล

สัมปทานเหมืองถานหินรวมทั้งรายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟาถานหินลิกไนต ที่เมืองหงสา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (“โครงการหงสา”)         หลังจากนั้น ใชสิทธิไมสุจริตในการรายงานเท็จทําให

รัฐบาลลาวยกเลิกสัมปทานเหมืองถานหินและสัญญากอสรางและดําเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟาของนายศิวะกับพวก

เพื่อที่บริษัทฯ จะไดเขาทําสัญญากับรัฐบาลลาวเอง   

บริษัทฯ ไดศึกษาขอมูลและพยานหลักฐานตามที่นายศิวะกับพวกกลาวอางแลว เห็นวาคําฟองและขอกลาวหาดังกลาว

อางขางตนไมเปนความจริง และคาเสียหายที่กลาวอางนั้นก็เล่ือนลอย    บริษัทฯ กับพวก จึงไดยื่นคําใหการตอสูคดี และ

บริษัทฯ ไดฟองแยงเรียกคาเสียหายจากนายศิวะและพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาท ซึ่งศาลแพงไดรับคําใหการและฟองแยง

ของบริษัทฯ แลว และคดีนี้อยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง 

ความเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอพิพาททางกฎหมาย   โดยไดพิจารณาตามขอเท็จจริงตางๆ 

แลว เห็นวา เรื่องนี้นายศิวะกับพวกไดชักชวนบริษัทฯ ใหเขารวมพัฒนาโครงการหงสา  และบริษัทฯ เห็นวาเปนโครงการที่

สอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งจะเปนการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อประโยชนของผูถือหุนของบริษัทฯ   บริษัทฯ จึงได

เขารวมพัฒนาโครงการหงสาดังกลาว แตในระหวางที่ดําเนินการพัฒนาโครงการรวมกัน นายศิวะกับพวกกลับบอกเลิก

สัญญารวมพัฒนาโดยไมมีเหตุอันควร รัฐบาลลาวจึงตัดสินใจยกเลิกขอตกลงในการพัฒนาพลังงานไฟฟาและสัมปทาน

เหมืองถานหินที่ใหแกนายศิวะกับพวกดวยเกรงวาโครงการหงสาจะตองลาชาออกไป หลังจากนั้นรัฐบาลลาวไดเปด

ประมูลใหมใหผูสนใจเขารวมประมูลโครงการเพื่อจะไดดําเนินโครงการหงสาตอไปได (หลังจากที่ลาชามาเปนเวลานาน)  

ซึ่งบริษัทฯ เปนหนึ่งในผูที่ไดรับเชิญใหเขารวมประมูลดวย  รัฐบาลลาวไดพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติใหบริษัทฯ เปนผู

ไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวในการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการหงสาตอไป บริษัทฯ จึงมิไดทําละเมิดตอนายศิวะและพวกแต

อยางใด แตการที่นายศิวะกับพวกกลับนําเรื่องมาฟองเปนคดีตอศาลนั้น ทําใหบริษัทฯ เสียหาย  บริษัทฯ จึงไดยื่น

คําใหการตอสูคดี และฟองแยงเรียกคาเสียหายจากนายศิวะและพวกเปนเงิน 4,487 ลานบาท  ดังกลาวแลวขางตน 
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8.   โครงสรางเงินทุน 
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
(ก) หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 3,540,504,790 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

354,050,479 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยไดออกและจําหนายหุนสามัญจํานวน 271,747,855 หุน รวม

เปนทุนชําระแลวจํานวน 2,717,478,550 บาท  โดยมีหุนสามัญที่จดทะเบียนแตยังมิไดออกจําหนายจํานวน 

82,302,624 หุน ซึ่งเปนผลมาจาก (1) การสํารองการใชสิทธิแปลงสภาพของตราสารอนุพันธุเปนหุนสามัญจํานวน 

67,302,624 หุน (ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันที่จะตองออกหุนสามัญดังกลาวเนื่องจากตราสารอนุพันธุไดครบ

กําหนดอายุการใชสิทธิไปหมดแลว) และ (2) การสํารองเพื่อการเสนอขายแกนักลงทุนในวงจํากัดจํานวน 15,000,000 

หุน โดยมีรายละเอียด 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. 2550  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด (Thai NVDR) ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดออก NVDR  ใหแกผูลงทุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิงจํานวน 57,833,795 หุน   คิดเปน

รอยละ 21.28 ของหุนที่ออกและชําระแลว ณ วันดังกลาว ทั้งนี้ผูถือ NVDR จะไดรับผลประโยชนจากหุนของบริษัทฯ 

ที่นําไปอางอิงทุกประการ แตจะไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากมิใชผูถือหุนโดยตรง

ของบริษัทฯ แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด จะเขารวมประชุมผูถือหุนโดยจะออกเสียงลงคะแนน

ตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด มิใชออกเสียงตามคําส่ังของผูถือ NVDR   

ทั้งนี้จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ผูลงทุนเขามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งบริษัทฯ จะไมสามารถ

กําหนดได อยางไรก็ตามผูลงทุนสามารถตรวจสอบจํานวนหุนที่เปน NVDR ไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คือ 1www.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. 2550 

250 
ลานบาท 

750 
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. 2550 

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
ครบกําหนดไถถอน

หุนกู 

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+ 
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เงินกูยืมระยะยาว 

 

เงินกูยืมสกุลเงินบาท 
 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทสวนใหญเปนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินหลายแหงในประเทศ ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

(ลานบาท) 
สัญญา

เงินกู 

ลําดับที่ 
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2549 

อัตรา

ดอกเบี้ย 

รอยละตอป 

กําหนดและเงื่อนไข 

การชําระคืนเงินตน 
ระยะเวลาการชําระคืน 

1 2,000 - 4.25 – 5.50 ชําระคืนทุก 6 เดือน 
ภายในเวลา 8 งวด  

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553- 
เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

2 - 

 

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

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

รวม 2,000 100    

 
 

เงินกูยืมสกุลสกุลเงินตราตางประเทศ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินกูยืมสกุลเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย 

• เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารที่ไมมีหลักประกันจํานวน 70 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (พ.ศ. 2549 จํานวน 53 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่

รอยละ 0.425 ตอป (พ.ศ. 2549 LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่รอยละ 0.425 ตอป) และมีกําหนดการชําระคืนเงิน

ตนภายในป พ.ศ. 2552 

 

• เงินกูยืมระยะยาวสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เปนของบริษัทยอยสองแหงในตางประเทศซึ่งเปนเงินกูยืมจากธนาคารที่มี 

หลักประกันจํานวน 17.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 38.88 ลานเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2549 จํานวน 27.78 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และ 47.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 17.20 ลานเหรียญสหรัฐฯมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวน

เพิ่มคงที่รอยละ 4 ตอป (พ.ศ. 2549 มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่รอยละ 4 ตอป) และมี

กําหนดการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน 7 งวด โดยเริ่มวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548  

- เงินกูยืมจากธนาคารที่มีหลักประกันจํานวน 38.88 ลานเหรียญสหรัฐฯมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตราสวน

เพิ่มคงที่ (พ.ศ. 2549 LIBOR บวกอัตราสวนเพิ่มคงที่) และมีกําหนดการชําระคืนเงินตนภายในป พ.ศ. 2556 
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8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ จํานวนหุนที่ถือ รอยละ 

1.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 57,833,795 21.28 

2.    ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษัทที่เกี่ยวของ * 44,868,867 16.51 

3.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 15,262,900 5.62 

4.    HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 10,860,149  4.00 

5.    LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9 9,719,200 3.58 

6.    LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 5,363,500  1.97 

7.    STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 5,106,279  1.88 

8.    CHASE NOMINEES LIMITED 4,672,200 1.72 

9.    J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 4,228,300 1.56 

10.  SOMERS (U.K.) LIMITED 3,805,104 1.40 

  

 หมายเหต:ุ * ตระกูลวองกุศลกิจ และบริษทัทีเ่กี่ยวของ ประกอบดวย จํานวนหุน รอยละ 
1) ตระกูลวองกุศลกจิ 22,039,133 8.12 
2) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 8,053,808 2.96 

บจ.น้ําตาลมิตรสยาม ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
3) บริษัท ทีเอ็มอ ีแคปตอล จํากัด 7,839,000 2.88 

ตระกูลวองกุศลกจิ ถอืหุนอยูรอยละ 54.23 องทุนชาํระแลว 
4) บริษัท เอ็มพี ปารติเกิล บอรด จํากดั 2,080,965 0.77 

บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถอืหุนอยูรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว 
5) บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จาํกัด 1,779,445 0.65 
 บจ. น้ําตาลมิตรผล ถอืหุนอยูรอยละ 87.56 ของทนุชําระแลว 
6) บริษัท ยูฟนเวส จาํกัด 1,070,611 0.39 

บจ.ทีเอ็มอี แคปตอล ถอืหุนอยูรอยละ 100.00 ของทุนชําระแลว 
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 92.00 ของทุนชําระแลว 
 

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาต ิ

ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯ รวมกันไดไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 หุนของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีประมาณรอยละ 40  ของทุน
ชําระแลว 
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8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุก

ประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและ

ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ 

บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนจากผลกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลังหักสํารองตามที่กฎหมายกําหนด โดย

คณะกรรมการจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุน และเสนอผูถือหุนเพื่อ

อนุมัติ 

การจายเงินปนผลที่ผานมาของบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  เปนดังนี้ 

ป พ.ศ. เงินปนผลระหวางกาล 
(บาทตอหุน) 

เงินปนผลประจําป 
(บาทตอหุน) 

เงินปนผลพิเศษ 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาทตอหุน) 

2548 3.50 4.00 5.00 12.50 

2549 3.25 4.25 - 7.50 

2550 3.75 4.75* - 8.50 

     หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 มีมติเห็นชอบใหบริษัทฯ จายเงินปนผล
สําหรับผลการ ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ในอัตราหุนละ 4.75 บาท 
โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที ่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 

 
  

9.   การจัดการ 

9.1 ผังการบริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานัก บริหารและพัฒนาองคกร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ธุรกิจไฟฟา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Marketing & Logistics

Technical 
Development &

Services

สายแผนงานธุรกิจถานหิน
(ประเทศไทยและ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย )

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายนิติการ

Corporate System

สายสื่อสารองคกร
และกิจการสัมพันธ

สายแผนงานองคกร

สายโครงการพัฒนาพลังงานใหม  

โครงการหงสา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายเลขานุการบริษัท

ฝายธุรการ

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร  

สายการเงิน

สายทรัพยากรมนุษย

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ธุรกิจถานหินประเทศไทย

ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝายวิศวกรรมและ
พัฒนาโครงการ

ฝายวางแผนกลยุทธและ
บริหารทรัพยสิน

ธุรกิจถานหิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สายพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานัก บริหารและพัฒนาองคกร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ธุรกิจไฟฟา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Marketing & Logistics

Technical 
Development &

Services

สายแผนงานธุรกิจถานหิน
(ประเทศไทยและ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย )

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายนิติการ

Corporate System

สายสื่อสารองคกร
และกิจการสัมพันธ

สายแผนงานองคกร

สายโครงการพัฒนาพลังงานใหม  

โครงการหงสา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายเลขานุการบริษัท

ฝายธุรการ

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร  

สายการเงิน

สายทรัพยากรมนุษย

ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ธุรกิจถานหินประเทศไทย

ธุรกิจถานหิน ธุรกิจไฟฟา
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฝายวิศวกรรมและ
พัฒนาโครงการ

ฝายวางแผนกลยุทธและ
บริหารทรัพยสิน

ธุรกิจถานหิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สายพัฒนาธุรกิจ
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9.2 โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
ประกอบดวย คณะกรรมการและผูบริหาร สวนของคณะกรรมการประกอบดวย   คณะกรรมการยอย  ไดแก  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 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   

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

ประกอบดวย นายสุนทร วองกุศลกิจ หรือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ หรือ นายชนินท วองกุศลกิจ หรือ นายสวัสดิภาพ 

กันทาธรรม หรือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล โดยสองในหกคนลงนามรวมกันและ

ประทับตราของบริษัทเปนสําคัญ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ

บริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมี

จริยธรรมที่ดีและคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือ

หุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะ

ยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

1. นโยบาย ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ

พิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 

3. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคาสูงกวา 600 ลานบาท 
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4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุน

โครงการรวมเกินรอยละ 10  

5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา

ธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ 

8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในสวนที่ไมจําเปนตอง

ขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน 

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 2.5 : 1 

10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 

11. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปที่เกิน 1,000 ลานบาท 

12. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน 

13. การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน 

14. การกําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร เจาหนาที่บริหาร และประธาน

เจาหนาที่ปฏิบัติการ  

15. การวาจางผูบริหารระดับสูงระดับประธานเจาหนาที่บริหาร และอนุมัติการวาจางหรือบรรจุตําแหนงเจาหนาที่
บริหารและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับ

เงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของผูบริหารและพนักงาน 

16. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัทฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท 

17. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัท  ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว 

18. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการยอย 

19. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
20. การแตงตั้งกรรมการบริษัทหรือผูบริหาร ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทในเครือ 

21. การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม และแจงเลิกบริษัท 

22. การปรับเปล่ียนขอบเขตอํานาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตามขอ 1 – 21 
 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบความคาดหวังที่

บริษัทฯ มีตอบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ ตลอดจนสรางความรู   ความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานรวมถึงการเยี่ยมชมหนวยปฏิบัติการดาน

ตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนทั้งในแงการกํากับดูแล

กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารับการ
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สัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เปนประโยชนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่

มีชื่อเสียงอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการทํา Board Retreat อยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหกรรมการทุกคนมีโอกาสนําเสนอ

ประเด็นตางๆ ที่นาสนใจ และรวมกันแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอยางกวางขวางและไมเปนทางการ ซึ่งจะ

เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประโยชนสําหรับแนวทางการบริหารจัดการของ

ฝายบริหารดวย 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป รวมทั้งการ

ประเมินความเปนอิสระของกรรมการ โดยมอบใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 
1. นายสมเกียรติ  เจริญกุล ประธานกรรมการ 

2. นายมนตรี   มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 

3. นายอโนทัย   เตชะมนตรีกุล กรรมการ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแต เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 และจะสิ้นสุด

วาระการดํารงตําแหนงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายการดานการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่

เกี่ยวของ และจัดทํารายงาน หรือใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

แลวแตกรณี ดังนี้ 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตอง  ครบถวนและโปรงใส 

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และ

สอบทานการทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging กับคูสัญญาเพื่อใหเกิดความ

เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

8. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง แผนงาน และผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากําลัง

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 



 

หนา 55 

9.  ทบทวนและเสนอขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับ

ภาวการณ 

10.  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

11.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการตรวจสอบ

ดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝายจัดการหรือหัวหนางานเขา

รวมประชุมเพื่อช้ีแจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจางที่ปรึกษา หรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯ เปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวย 
1. นายกอปร  กฤตยากีรณ  ประธานกรรมการ 

2. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ 

3. นายอโนทัย   เตชะมนตรีกุล กรรมการ 

หมายเหตุ:  - นายสมเกียรติ เจริญกุล ลาออกจากตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เมื่อดํารงตําแหนง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2550     และคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งนายอโนทยั 

เตชะมนตรีกุล เปนกรรมการ ในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 

และจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบ

ของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ประธานเจาหนาที่

บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนง

ผูบริหารระดับสูง (ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป) และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติดานบรรษัทภิบาลและ

จริยธรรมทางธุรกิจ ปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลใหเหมาะสมทันสมัยอยางตอเนื่อง 

2. ติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการและ

พนักงาน ใหสอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการบริษัทกําหนด พรอมทั้งจัดใหมีระบบงาน

รับขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 
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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 

โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
 

(4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย 
1. นายรัตน  พานิชพันธ ประธานกรรมการ 

2. นายวิฑูรย   วองกุศลกิจ กรรมการ 

3. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ กรรมการ 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 และจะ

ส้ินสุดวาระการดํารงตําแหนงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตางๆ ตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี ดังนี้ 

1. เสนอแนวทางจายคาตอบแทน วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดใหแกคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 

2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใด โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของ

ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อ

กําหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจําป 

3. พิจารณาทบทวนโครงสราง หลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับคาตอบแทนตามขอ 1 และ ขอ 2 ใหเหมาะสมกับหนาที่

ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และใหสอดคลองกับภาวะตลาดดวย 

4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใด

ของพนักงานบริษัทฯ 
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5. ทบทวนและขอเสนอ ขอแกไข ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ให

สอดคลองกับภาวการณ 

6. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการ

กําหนดคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือ 

หัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ได  โดย

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
 

(5) ผูบริหาร ประกอบดวย 
1. นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายระวิ คอศิริ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ   

3. นายชาญชัย ชีวะเกตุ* กรรมการผูจัดการ - ธุรกิจไฟฟา 

4. นางสมฤดี ชัยมงคล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ – การเงิน 

5. นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ - บริหารและพัฒนาองคกร 
 

หมายเหตุ :  นายชาญชัย  ชีวะเกตุ ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการ – ธุรกิจไฟฟา   ไดครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2550  และ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ไดดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษา บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. การปรับปรุงแผนการปฏิบัติการ 1 ป อนุมัติไดในวงเงินไมเกินรอยละ 5 ของงบดําเนินการรวมที่ไดรับการอนุมัติ

แลว 

2. การอนุมัติการใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมไมเกินรอยละ 10 และอนุมัติการใชงบลงทุน

อื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการรวมไมเกินรอยละ 10 

3. การอนุมัติงบลงทุนรายการใหมที่ไมไดตั้งงบประมาณไว อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทตอรายการ 

4. การอนุมัติงบดําเนินการโดยรวมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงอัตราสวนเปดหนาดินตอถานหิน (Stripping 

Ratio S/R) อนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท 

5. การลงทุนในโครงการที่มีมูลคารวมของโครงการในวงเงิน 600 ลานบาท 

6. กล่ันกรองและนําเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ

ของพนักงาน 

7. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อ สัญญาเชา หรือสัญญาบริการ ดังนี้ 

7.1.  การทําสัญญาบริการเปดหนาดิน ขุดขนถานหิน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 2,000 ลานบาท 

7.2.  การทําสัญญาขนสงถานหินทางบกระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท 

7.3.  การทําสัญญาบริการขนสงระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท 

7.4.  การทําสัญญาจัดซื้อ  จัดจาง  บริการ  เชา/เชาซื้อ ระยะเวลาไมเกิน 5 ป และมูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท 
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8. การขายสินทรัพยถาวร ประเภทที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลาน

บาท  

9. การขายสินทรัพยถาวร  ประเภทอาคารและสิ่งปลูกสราง ราคาตลาด ณ วันที่ขาย อนุมัติไดไมเกิน 300 ลานบาท 

10. การกูยืมเงินสุทธิที่เกินยอดสูงสุดที่กําหนดไวในงบประมาณหรือที่ประมาณการประจําปไว อนุมัติไดไมเกิน 

1,000 ลานบาทในเวลา 1 ป 

11. การทําสัญญาหลัก ซึ่งมีมูลคาของสัญญาไมเกิน 300 ลานบาท (เชน สัญญาการซื้อเครื่องจักร  สําหรับธุรกิจ

ถานหิน และธุรกิจไฟฟา) 

12. การจัดซื้อที่ดินหรือทรัพยสินเพื่อธุรกิจของบริษัทซึ่งมีมูลคาของทรัพยสินไมเกิน 300 ลานบาท และไมไดตั้ง

งบประมาณไว 

13. กําหนดและทบทวนอํานาจอนุมัติที่มอบใหระดับผูอํานวยการสายธุรกิจลงไป 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร และใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหารเปนประจําทุกป ประธานเจาหนาที่

บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงลงไปตามลําดับ โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการ

ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและแผนงานประจําป  เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนและมาตรการจูงใจที่

เหมาะสม 

 
กรรมการอิสระมีจํานวนรอยละ 45 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

1. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ  

2. นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ 

3. นายสมเกียรติ  เจริญกุล กรรมการอิสระ 

4. นายรัตน  พานิชพันธ กรรมการอิสระ 

5. นายอโนทัย   เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระ 
  

คํานิยาม “กรรมการอิสระ” มีดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 

2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัท

ในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงาน

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนได

เสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ปกอนไดรับการแตงตั้ง  ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทไดพิจารณาอยาง

รอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการให

ความเห็นที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  
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6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบจากคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ไดโดยอิสระ  ไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่

เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เปนผูทําหนาที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตําแหนง

ที่วางลงดวยเหตุอื่น ขั้นตอนการดําเนินการประกอบดวย 

1. ทบทวนพิจารณาทบทวนโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการบริษัท   

2.  ทบทวนคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกําหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑในการ

สรรหาและคัดเลือกเพื่อใหตรงกับสถานการณและความตองการของบริษัทฯ และใหเปนไปตามขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือผานการพิจารณาสรรหาแลวคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะ

เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อลงมติแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัทแทนตอไป 

 

สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จัดใหมีการติดตาม

ความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการและ

ผูบริหารระดับสูง เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปใน

อนาคต  
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9.4 คาตอบแทน 
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

1.1 คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เปนจํานวน

เงินรวมทั้งส้ิน 29,337,502.00 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 

   
800,000.00  - - - 

   
1,977,457.00  

   
2,777,457.00  

2. นายมนตรี มงคลสวัสด์ิ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

   
620,000.00  

 
210,000.00 - 

 
115,000.00 

   
1,738,842.00  2,683,842.00  

3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

   
620,000.00  - 

   
120,000.00  - 

   
1,738,842.00  

   
2,478,842.00  

4. นายวิฑูรย วองกศุลกิจ  
กรรมการ/ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

   
620,000.00  - - 

 
115,000.00 

   
1,738,842.00  

   
2,473,842.00  

5. นายกอปร กฤตยากีรณ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

   
595,000.00  - 

   
155,000.00  - 

   
1,738,842.00  

   
2,488,842.00  

6. นายสมเกียรติ เจริญกุล 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

   
620,000.00  

 
270,000.00 

   
20,000.00  - 

   
1,738,842.00  

   
2,648,842.00  

7. นายรัตน พานิชพันธ 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

   
620,000.00  - - 147,500.00  

   
1,738,842.00  

   
2,506,342.00  

8. นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

   
620,000.00  210,000.00 100,000.00 - 

   
1,313,741.00  

   
2,243,741.00  

9. นายชนินท วองกศุลกิจ 
      กรรมการ 

   
595,000.00  - - - 

   
1,738,842.00  

   
2,333,842.00  

10.  นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 
กรรมการ 

   
620,000.00  - - - 

   
1,738,842.00  

   
2,358,842.00  

11. นายองอาจ เอือ้อภิญญากุล 
      กรรมการ 

   
545,000.00  - - - 

   
1,738,842.00  

   
2,283,842.00  

12. นายเกริกไกร จีระแพทย* 
- - - - 1,634,125.00 1,634,125.00 

13. นายมนัส ลีวีระพันธุ* 
- - - - 425,101.00 425,101.00 

รวม  29,337,502.00 
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หมายเหตุ : * นายเกริกไกร จีระแพทย ลาออกจากการเปนประธานกรรมการมีผลต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป  

 * นายมนัส ลีวีระพันธุ เกษียณอายุมีผลต้ังแตวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป 
  

1.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส  

หนวย : บาท จํานวนราย ป พ.ศ. 2550 จํานวนราย ป พ.ศ. 2549 

เงินเดือนรวม 5 35,005,020.00 5 32,241,568.00 

โบนัสรวม 5 16,351,480.00 5 11,166,246.00 

รวม   51,356,500.00  43,407,814.00 

หมายเหตุ: 
 - ป พ.ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2550  ผูบริหาร 5 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ   นายระวิ คอศิริ  นายชาญชัย ชีวะเกตุ 

นางสมฤดี ชัยมงคล และนายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต 
   
 

(2) คาตอบแทนอื่น 
2.1 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ในรอบป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 

(หนวย: บาท) จํานวนราย ป พ.ศ. 2550 จํานวนราย ป พ.ศ. 2549 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4 1,757,901.60 4 1,241,306.00 

หมายเหตุ: 
 - ป พ.ศ. 2549 และ ป พ.ศ. 2550  ผูบริหาร 4 คน ไดแก นายชนินท วองกุศลกิจ   นายระวิ คอศิริ  นางสมฤดี ชัยมงคล 

และนายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต 
 

 

การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท บานปู จํากัด 

(มหาชน) ของตนเอง และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

ครั้งถัดไปหลังจากกรรมการบริษัทฯ ทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นหากกรรมการ

บริษัทฯ ทานใด รวมทั้งคูสมรส   และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน)   กรรมการทานนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยนั้นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป และการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ 

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550  เปนดังนี้ 
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ชื่อ - นามสกุล หุนสามัญ (หุน) 

 31 ธ.ค. พ.ศ. 2550 31 ธ.ค. พ.ศ. 2549  เพิ่ม (ลด) 
1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 1,948,296 1,973,296 (25,000) 
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ - - - 
3. นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม 662,745 920,255 (257,510) 
4. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 3,590,911 4,360,911 (770,000) 
5. นายกอปร กฤตยากีรณ - - - 
6.  นายสมเกียรติ เจริญกุล - - - 
7. นายรัตน พานิชพันธ - - - 
8. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล - - - 
9. นายชนินท วองกุศลกิจ 1,688,071 2,000,371 (312,300) 
10. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 221,599 369,799 (148,200) 
11. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 710,500 810,000 (99,500) 
12. นายระวิ คอศิริ - 414,669 (414,669) 
13. นายชาญชัย ชีวะเกตุ 45,000 70,000 (25,000) 
14. นางสมฤดี ชัยมงคล 212,628 212,628 - 
15. นายสถิตพงษ  วัฒนานุชิต - - - 

 หมายเหตุ: - ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
    

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และไดกําหนดนโยบายดานการเปดเผยขอมูล ความ

โปรงใส รายงานทางการเงินและการดําเนินการไวในนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปดเผยสารสนเทศทางการ

เงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาอยาง

สมํ่าเสมอ ใหกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย ตลอดจนบุคคลทั่วไป  คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมี

การปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ   และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด 

เมื่อกรรมการบริษัทหรือผูบริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมีการรายงานขอมูลใหกับหนวยงานกํากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเครงครัด และมีการ

รายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารเปนรายเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีมาตรการปองกันขอมูลภายในโดยไดกําหนดเปนขอปฏิบัติ

ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวขอความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ โดยเฉพาะการใช

ขอมูลของบริษัทฯ  บริษัทฯ ถือวาเปนความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่จะตองเก็บรักษาขอมูล

ความลับของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจหรือราคาหุน โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติดังนี้ 

1. ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตนและใน

เรื่องการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  

2. ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อ

ประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ  
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3. ไมเปดเผยขอมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนสภาพ

การเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ไปแลว  

 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบควบคุมการใชขอมูลภายใน โดยนําระบบ Information System (IT) มาใชควบคุม เชน ระบบ

การปองกันการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก กําหนดระดับการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ใหกับพนักงานใน

ระดับตางๆ ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานมีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับ

ขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและอยูระหวางการเจรจา ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมี

ผลตอความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะมีการทําสัญญาการเก็บรักษา

ขอมูลภายใน (Confidentiality Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ในการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดกําหนดไวในขอบังคับการทํางานของพนักงานทุกระดับใน

หมวดวินัยและลงโทษกําหนดวา พนักงานผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนวินัยที่กําหนดไว ใหถือวาพนักงานผูนั้นทําผิดวินัย

และตองไดรับโทษตามลักษณะแหงความผิด โดยมีใจความวา “เปดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาทําลายชื่อเสียง ความ

เชื่อถือหรือผลิตภัณฑของบริษัทฯ อันเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ”  พนักงานผูทํา

ผิดจะไดรับโทษรุนแรงถึงขั้นไลออก 
  

9.6 บุคลากร 
(1) จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

  
พนักงานประจํา 

(คน) 
พนักงานรายวัน 

(คน) 
ประเทศไทย - สํานักงานกรุงเทพฯ 215 - 
 - เหมืองลําพูน (BP-1)  3 9 
 - เหมืองลําปาง (LP-2) 82 16 
 - เหมืองเชียงมวน (CMMC) 36 28 
 - เหมืองแมเมาะ (ENS) 7 4 
 - ธุรกิจไฟฟา 42 - 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย - สํานักงานจาการตา 203 - 
 - เหมือง Jorong 154 - 
 - เหมือง  Indominco 542 - 
 - เหมือง Kitadin-Embalut 28 - 
 - เหมือง Kitadin-Tandung Mayang 573 - 
 - เหมือง Trubaindo 510 - 
 - เหมือง Bharinto 15 - 
สาธารณรัฐประชาชนจีน - โรงไฟฟา Luannan 242 - 
 - โรงไฟฟา Zhengding 212 - 
 - โรงไฟฟา Zouping 303 - 
 - China Holding 42 - 

รวม  3,209 57 
หมายเหตุ: - พนักงานประจํา หมายถึง พนักงานทีรั่บอัตราคาจางเปนเงินเดือนประจํา 
 - พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราคาจางขั้นต่ําตอวันตามกฎหมายแรงงานกําหนด 
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(2) คาตอบแทนของพนักงาน  

2.1 ในป พ.ศ. 2550 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน และในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส เปนเงินจํานวนทั้งส้ิน  

1,188,789,499.79  บาท 
 

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2549 

เงินเดือน 725,783,853.41 831,141,273.53 

โบนัส 463,005,646.38 123,193,065.98 

รวม 1,188,789,499.79 954,334,339.51 
 

2.2 คาตอบแทนอื่น 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป พ.ศ. 2550 

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งในประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ไดสะสมเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพรอยละ 6 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกรอยละ 6 โดย

บริษัทฯ ไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน เปนจํานวนทั้งส้ิน  31,230,505.63  บาท 
 

หนวย : บาท ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2549 

เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ 31,230,505.63 11,663,665.56 

 

(3) การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

o ในป พ.ศ. 2550  มีพนักงานลาออก 36 คน และมีการรับพนักงานใหม 48 คน 

o ในป พ.ศ. 2549  มีพนักงานลาออก 44 คน และมีการรับพนักงานใหม 29 คน 

o ในป พ.ศ. 2548  มีพนักงานลาออก 59 คน และมีการรับพนักงานใหม 63 คน 
 

(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 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เปนเงิน 5% ของเงินเดือนรวมทั้งบริษัท ซึ่งเปนงบประมาณทั้งในเรื่อง

การสงพนักงานไปเขารับการศึกษาตอ โดยการสนับสนุนของบริษัท การฝกอบรมภายในบริษัทฯ และการพัฒนา

ภายในหนวยงาน 

2. จัดใหมี Competency Profile เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานใหมีความเปนมืออาชีพ รองรับความเจริญกาวหนาของบริษัท 

3. จัดใหมี Career Development System และ Succession Planning System เพื่อใหทราบแนวทางความ

เจริญกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในองคกร 

4. จัดใหมีระบบ On the Job Training ขึ้น สําหรับบุคลากรระดับบังคับบัญชาทุกคน เพื่อใหเกิดการสอนงาน และ

การถายทอดความรูในงานที่รับผิดชอบอยางเปนระบบ 

5. จัดใหมีการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อรองรับระบบสารสนเทศ และ

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

6. จัดใหมีการฝกอบรมและเผยแพรขาวสารทางดานคุณภาพ ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให

สอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับที่กําหนดไว และรองรับกับระบบคุณภาพมาตรฐาน 

7. ใหการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรในบริษัท ศึกษาและเรียนรูเรื่องตางๆ ดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ

ของตัวเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  

8. จัดใหมีการอบรมพัฒนา ตลอดจนมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรในบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

คานิยมบานปู (Banpu Spirit) อยางตอเนื่อง 
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10.   การกํากับดูแลกจิการ 
 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญ ในการ

นํามาซึ่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน โดยไดกําหนดใหมีนโยบายบรรษัทภิบาลและ

คูมือจริยธรรมธุรกิจอยางเปนลายลักษณอักษรตั้งแตป พ.ศ. 2545 ดวยความมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กําหนดไว นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรม

ธุรกิจฉบับที่ใชอยูปจจุบันเปนฉบับที่ 2  ที่มีการปรับปรุงในป พ.ศ. 2548 และประกาศใชในป พ.ศ. 2549 โดยไดจัดทําทั้ง 

ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย ใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ และครอบคลุมแนว

ปฏิบัติอันเปนสากลมากขึ้น  บริษัทไดแจกจายนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจใหกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานทุกคนเพื่อใชอางอิงและถือเปนแนวปฏิบัติ  และแจกใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจ รวมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ ภายใตหัวขอ “บรรษัทภิบาล”  

 ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินการใหมีการแปลนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนภาษาจีน เพื่อที่จะ

ประกาศใชในป พ.ศ. 2551 โดยกําหนดเปนหลักการวาจะนําไปประกาศใชกับบริษัท ที่บริษัทฯ ไดเขาไปเปนผูถือหุนราย

ใหญหรือมีอํานาจบริหาร และใหถือเกณฑนี้เปนแนวปฏิบัติตอไปในประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน เพื่อใหเกิดเปน

มาตรฐานทางจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการนําไปปฏิบัติบริษัทฯ ยังไดคํานึงถึงสภาพความพรอมและความ

เหมาะสมทั้งดานกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรมองคกรของบริษัทที่เกี่ยวของ  

  

 บริษัทฯ ยังไดมีการติดตามประเมินถึงประสิทธิภาพในการนํานโยบายบรรษัทภิบาลไปปฏิบัติในองคกร โดยใช Key 

Performance Indicator (KPI) ในสวนของแบบประเมินพฤติกรรม (Behavioral Factor) จากหนึ่งองคประกอบของ

วัฒนธรรมองคกรในสวนของการยึดมั่นในความถูกตอง  (Integrity) เปนตัวชี้วัด  โดยผลการประเมินทั้งที่มีการจําแนกตาม

ระดับพนักงานและที่จําแนกตามสถานที่ปฏิบัติการอยูในเกณฑที่นาพอใจ 

 ในป พ.ศ. 2550  บริษัทฯ เปนหนึ่งในสิบส่ีบริษัทที่ไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป - ดีเดน 2549/50  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยรางวัล

คณะกรรมการแหงป-ดีเดนเปนการประกาศเกียรติคุณใหกับคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่

ดีไดเปนอยางดี  

 ตลอดป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป พ.ศ. 2549  ซึ่ง

ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้  

  หมวด 1.  สิทธิของผูถือหุน  : บริษัทไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตอสิทธิของผูถือหุนอยางครบถวน  โดยเฉพาะ

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทไดดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน

ลวงหนา สําหรับการประชุมผูถือหุนในป พ.ศ. 2551 โดยใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาไดระหวางเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2550 – มกราคม พ.ศ. 2551 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พรอมทั้ง

ลงประกาศไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่  www.banpu.co.th/th/investor/news. ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา

ที่ชัดเจนและโปรงใส 
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หมวด 2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตอสิทธิของผูถือหุน

อยางครบถวน โดยเฉพาะการดําเนินการใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนป 

พ.ศ. 2551 ลวงหนา  ซึ่งถือเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  สําหรับแนวปฏิบัติการใหผู

ถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทฯ ยังอยูระหวางศึกษาแนวทางปฏิบัติ 

  หมวด 3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย : บริษัทฯ กําหนดนโยบายตอผูมีสวนไดเสียครอบคลุมทุกกลุมไวใน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลจากทั้งกลุม

ลูกคา ผานฝายการตลาด นักลงทุนผานฝายนักลงทุนสัมพันธ และพนักงานผานเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา และเสนอรายงานการรับขอรองเรียนตอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแสะสรรหาเปนรายไตรมาส และสรุป

รายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจนถึงส้ินป พ.ศ. 2550 ไมมีขอรองเรียนแตอยางใด นอกจากนี้บริษัทยังไดมุงมั่นในการ

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม  ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Policy) ของบริษัท 

  หมวด 4.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส : บริษัทฯ เผยแพรและเปดเผยขอมูล ขอกําหนด  และนโยบาย

ตางๆ  ที่ไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานชองทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและไวในเว็บไซตของบริษัทฯ โดยในรายงานทางการเงินและรายงานผูสอบบัญชี ในรายงานประจําป มี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการแสดงประกอบดวย รวมถึงการเปดเผยการจายคาตอบแทนแกกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูงไวดวย ทั้งนี้ไมมีการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทยอย สําหรับสวนงาน

นักลงทุนสัมพันธ นักลงทุนสามารถติดตอกับฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท  02 694 6744 หรือที่ 

e-mail : 2Hinvestor_relations@banpu.co.th ในป พ.ศ. 2550 เจาหนาที่ระดับสูงของบริษัทและฝายนักลงทุนสัมพันธ ได

จัดการประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยทุกไตรมาส จัด Road Show ในตางประเทศ 4 ครั้ง และ ในประเทศ 1 ครั้ง  

นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการเผยแพรขอมูลใหกับนักลงทุนผานเว็บไซตในหัวขอ “ขาวนักลงทุน”  ซึ่งไดปรับขอมูลใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

  หมวด 5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการที่

ครอบคลุมถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ การประชุม การประเมินตนเอง คาตอบแทน และการพัฒนาคณะกรรมการ

และผูบริหาร องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งคณะ 11 คน และอยู

ระหวางศึกษาขอมูลในการกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนง และยังไมไดกําหนดจํานวนวาระ

การดํารงตําแหนงของกรรมการ แตไดกําหนดอายุเกษียณของกรรมการไวที่ 72 ป  สําหรับการแตงตั้งเลขานุการบริษัท 

บริษัทฯอยูระหวางขั้นตอนเตรียมการ   

 

2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน โดยไดระบุไวในนโยบายบรรษัทภิบาล

อยางชัดเจนในหัวขอนโยบายตอผูถือหุน  :  สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน    ที่กําหนดวา

ผูถือหุนของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ไดแก สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการโอนหุน สิทธิในการไดรับ

สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน

ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญของ

บริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการสิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิในสวน

แบงผลกําไร  
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน โดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่

ครบถวน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม และใชสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผูถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขารวมประชุมหรือกรรมการอิสระคนใด

คนหนึ่งเปนผูออกเสียงแทนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได     รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น 

ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ  ไดอยางเทาเทียมกัน 

 

ในป พ.ศ.  2550 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.  2550  กรรมการทุกคน 

(11 คน) เขารวมประชมุ  บริษัทฯ มอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด      ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน

ของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนเวลา 12 วัน บริษัทฯ นําหนังสือเชิญประชุมไปไวที ่

http://www.banpu.co.th/th/investor/news กอนวันประชุม 21 วัน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป พ.ศ. 2550 

ไดนําไปไวที่เว็บไซตของบริษัทฯ หลังวันประชุม 12 วัน  ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมเองไดสามารถมอบฉันทะ  

เสนอชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ โดยในการประชุมผูถือหุนในป พ.ศ. 2550 นี้มีผูถือหุนใชสิทธิ์ดังกลาวเปน

สัดสวนรอยละ 13.64 สําหรับการใหสิทธิ์ผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเปนวาระการประชุม บริษัทฯ ไดมีการ

ดําเนินการตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยไดประกาศผานไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อแจงใหผูถือ

หุนทราบโดยจะเปดรับเรื่องระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551  และลงประกาศไวในเว็บไซต

ของบริษัทฯ ที่  www.banpu.co.th/th/investor/news. ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปรงใส 

 

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ  

 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยกําหนดเปนนโยบายตอผูมีสวนไดสวนเสียไวใน

นโยบายบรรษัทภิบาล โดยมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสีย  ตลอดจนผูมี

สวนเกี่ยวของที่สําคัญ อาทิ พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ หนวยงานรัฐบาล ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู ตลอดจนสังคมสวนรวม  

ขณะเดียวกันก็ไดกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจถึงแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานยึดถือในการ

ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเปนธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชนรวมกันเปนหลัก ซึ่งครอบคลุมหลัก

ปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความขัดแยงทางผลประโยชน ความรับผิดชอบตอผูถือหุน นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  

ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงทางการคา และสังคมสวนรวม โดยกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ  และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด  ทั้งนี้

เพื่อใหความมั่นใจวาผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและไดรับการปฏิบัติดวยดี  

  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหมีการรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีผูมีสวนไดสวนเสีย และผูมี

สวนเกี่ยวของควรรับรู ทั้งในรายงานประจําป และในเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบสองทาง

เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของไดมีโอกาสแสดงความเห็นและรองเรียนในกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม

จากการกระทําของบริษัทฯ ดวย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดระบบรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจให

ผูมีสวนไดสวนเสีย 3 กลุม คือ กลุมลูกคา กลุมผูถือหุนและนักลงทุน และกลุมพนักงาน โดยในป พ.ศ. 2550 ไมมีขอ

รองเรียนแตอยางใด 
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ในสวนของพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มี

คุณคายิ่ง จึงไดกําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงานไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ  โดยถือเปนนโยบายของบริษัทฯ 

ที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน  การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดย

กําหนดเปนแนวปฏิบัติตอพนักงานไวครอบคลุมถึง การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ  บริษัทฯ หวงใยเอาใจใสตอสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน โดย

ดําเนินตามมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม  อยางเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อปองกันการ

สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางาน บริษัทฯ ใหความเคารพในสิทธิ

มนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาพนักงานเหลานั้นจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน    

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังยึดมั่นในการใหผลตอบแทนแกพนักงานที่เปนธรรม ทั้งในดานเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึง

ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่เชื่อมโยงกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนในระยะยาว และมีการบริหารจัดการบุคลากร

ดวยความเปนธรรม ควบคูกับการเปดโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ในการเรียนรู และพัฒนาความรู  ความสามารถ

ของพนักงานอยางเต็มศักยภาพ 

  

 สําหรับลูกคา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ   จึงมี

เจตจํานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา โดย

กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอลูกคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะยึดมั่นในการรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ทํา

ไวกับลูกคาอยางเครงครัด  โดยการสงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคาในราคาที่

เปนธรรม การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองเพียงพอและทันตอเหตุการณ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยาง

เครงครัด  ตลอดจนการจัดใหมีระบบและกระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของ

สินคาและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือสงมอบและการดําเนินการอยางถึงที่สุดเพื่อใหลูกคาไดรับการ

ตอบสนองอยางรวดเร็ว รวมถึงการใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชสินคาและบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ และเปน

ประโยชนกับลูกคาสูงสุด นอกจากนี้ยังเนนถึงการรักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพื่อประโยชนโดยมิชอบ  

  

 สําหรับคูคาและ/หรือเจาหนี้ บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้  โดยกําหนดเปนแนว

ปฏิบัติตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเสมอภาคและเปนธรรม คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยูบนพื้นฐานของ

การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้ง

ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ตกลงกันไว  

 

สําหรับคูแขงทางการคา บริษัทฯ กําหนดเปนนโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ที่จะ

ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการ

คา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล บริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความ

เปนธรรมโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดๆ 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา  
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สวนชุมชนและสังคมทั่วไปนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคญั

กับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู และถือเปนนโยบายของบริษัทฯ 

เชนเดียวกันที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน  มุงมั่นที่จะ

ใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับรัฐและชุมชน 

ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Policy) โดยนํามาใชเพื่อเทียบเคียงมาตรฐานของบริษัทกับมาตรฐานระดับโลก เชน การรายงานเรื่องภาวะ

โลกรอน  (Green House Effect) ที่เหมืองหรือโรงไฟฟา ทั้งนี้ดวยความเชื่อม่ันวา องคกรที่แข็งแกรงจะตองพัฒนาองคกร

ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) ยึดมั่นในความ

รับผิดชอบตอสังคม รักษากติกา กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนตอทุกฝายดวยความถูกตองและเปน

ธรรม โดยบริษัทฯ ไดนํานโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใชในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลในการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม  โดยครอบคลุม การบงชี้ประเมิน และบริหาร

จัดการความเสี่ยงอันเปนผลมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ  ที่จะเกิดตอพนักงาน  พันธมิตรทางธุรกิจ  ส่ิงแวดลอม  

และชุมชนที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยู 

 

เพื่อสนับสนุนนโยบายขางตน บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility : 

CSR) โดยไดใหการสนับสนุนกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม่ําเสมอ  และไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งจากรายได

ของบริษัทฯ  เพื่อใชดําเนินกิจกรรมในดานนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให

มีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง  เพื่อใหดํารงอยูเปนวัฒนธรรมองคกรที่ดีตลอดไป  ซึ่งในป พ.ศ. 2550 

บริษัทฯ     ไดจัดโครงการ “พนักงานบานปูฯ จิตอาสา”    โดยนําพนักงานไปสรางหองน้ําใหแกโรงเรียนบานยุบตาเหนง   

จ. ระยอง  

 

บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการเพื่อสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับองคกรอยางตอเนื่องในรอบป พ.ศ. 2550   ทั้งนี้รวม

ไปถึงโครงการเพื่อสังคมในประเทศที่บริษัทฯ ไปดําเนินธุรกิจดวย โดยเฉพาะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังริเริ่มโครงการใหมๆ  เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับสังคมอีกหลายโครงการ  ไดแก  โครงการดานการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ 

ใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาแกโรงเรียนในชนบทที่ไดดําเนินการตอเนื่องเปนปที ่

4  ในปนี้ไดมอบทุนสนับสนุนโรงเรียนภายใตโครงการ “หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน” และโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต 3 จังหวัดภาคเหนือไดแก จ.ลําพูน  จ.ลําปาง และ 

จ.พะเยา สําหรับใชในการจัดซื้ออุปกรณทางดานไอซีทีเพื่อเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสําหรับจัดกระบวนการเรียนรูและการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน รวมทั้งจัดฝกอบรม

เรื่อง “การพัฒนาทีมงานแหงการเรียนรู” แกคณาจารยของโรงเรียน 6 แหง เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนทางดานการ

ทํางานเปนทีม การเพิ่มการเรียนรูและถายทอดองคความรูใหมๆ ระหวางครู-อาจารยดวยกันเองเพื่อสรางทีมงานที่

แข็งแกรงใหแกโรงเรียนตอไป   
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บริษัทฯ ไดใหทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก 2 โครงการดวยกันคือ โครงการปริญญาเอกของคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ที่บริษัทฯ ไดใหทุนเปนเวลาติดตอกัน 3 ป  (ตั้งแต พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2550)  

เพื่อผลิตอาจารยระดับปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตรใหกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ  บริษัทฯ ไดมีสวนใน

การสนับสนุนทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดุษฎีภิพรรธน (คณะวิทยาศาสตร) จํานวน 1 ลานบาท เพื่อสงเสริมการสราง

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่จะสรางประโยชนตอประเทศในอนาคต ซึ่งจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยจะนําทุนสนับสนุนนี้ มอบใหแกอาจารยและนิสิตปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร สําหรับทําวิจัยเพื่อสราง

องคความรูใหมๆ ใหกับสังคม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูที่ไดรับทุนไดมีประสบการณการศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มี

คุณภาพสูงในตางประเทศอีกดวย 

 

ในดานส่ิงแวดลอม นอกเหนือจากดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางแข็งขัน       เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืนในชุมชน

โดยรอบพื้นที่ดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ รวมกับคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําโครงการคายเพาเวอรกรีน เปนปที่ 2 (The Power Green Camp 2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางความรู ความเขาใจแกเยาวชนในดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพื่อกระตุนใหเยาวชนมีความรูและความสนใจตอสถานการณส่ิงแวดลอม กระตุนใหเกิดการคิดและวิเคราะห

หาเหตุผลในการแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อปลูกจิตสํานึกทางดานสิ่งแวดลอมแกเยาวชนตอไป นอกจากนี้บริษัทฯ 

ยังคงใหการสนับสนุนกิจกรรม GLOBE  ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)    ตอเนื่องเปน

ปที่ 2  โดยสนับสนุนการจัดการประชุม  “Asia-Pacific GLOBE Learning Expedition Thailand 2007: Learning on 

Climate Change Together to Inspire the Next Generation Scientists” ซึ่งการประชุมดังกลาวจัดขึ้นที่ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ในระหวางวันที่ 13-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีจุดมุงหมายใหครูและนักเรียน นักวิทยาศาสตรและ

นักวิชาการจากหนวยงานและองคกรตางๆ จากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟกไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณและความรู

เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรธรรมชาติในลักษณะของโลกทั้งระบบ (Earth System Science) เพื่อเสริมสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของส่ิงแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่นถึงระดับโลก อันจะนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน

และแทจริง  

 

นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดประชุมวิชาการและปฏิบัติการนานาชาติครั้งที่ 1 เร่ือง “วงปไมในเอเชีย : การเปลี่ยนแปลง

ส่ิงแวดลอมและกิจกรรมของมนุษย”  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพฯ  เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการศึกษาและ

การประยุกตใชวงปไม ตลอดจนสรางนักวิจัยรุนใหมและเครือขายนักวิจัยวงปไมในแถบเอเชีย รวมทั้งเปนเวทีใหกับ

นักวิชาการที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมไดนําเสนอผลการศึกษาการเจริญเติบโตและปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโต

ของตนไม รวมไปถึงความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ อีกดวย โดยมี

นักวิชาการจากนานาประเทศทั่วโลกจํานวนประมาณ 100 คนเขารวมประชุมในครั้งนี้ 

 

ดานเยาวชนนั้นถือวาเปนฟนเฟองอันสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นบริษัทฯ 

จึงใหความสําคัญอยางยิ่งตอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเยาวชน โดยเมื่อตนป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ยังคงใหการสนับสนุนและ

ดําเนินกิจกรรม ”โครงการตลาดประกอบฝน” (Youth Innovation Marketplace : YIM) หรือ “โครงการยิ้ม” อยางตอเนื่อง
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เพื่อสรางผูประกอบการทางสังคมรุนใหมใหแกสังคมไทย รวมทั้งสรางระบบอยางยั่งยืนสําหรับเยาวชนไทยในการริเริ่มและ

ดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิด และความสนใจของตนเอง 

 

ในการดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบทางสังคมและ

ส่ิงแวดลอมตั้งแตบริษัทฯ เริ่มเขาไปดําเนินกิจการตราบจนถึงปจจุบัน  เหมืองถานหินทุกแหงของบริษัทฯ ในประเทศ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งไดแกเหมืองอินโดมินโก (Indominco) คิทาดิน (Kitadin) โจ-รง (Jorong)  เหมืองทรูบาอินโด 

(Trubaindo) และสํานักงานใหญของบริษัทที่กรุงจาการตา มีการดําเนินโครงการทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยให

ความสําคัญกับงานดานการพัฒนาชุมชน เนนการดําเนินกิจกรรมดานชุมชนสัมพันธอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมของ

คนในชุมชน  รวมไปถึงการใหความชวยเหลือและการสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตางๆ ของทองถิ่น และสวนรวม

อยูอยางสม่ําเสมอ  ซึ่งโครงการพัฒนาชุมชน จะครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสาธารณูปโภค  การศึกษา  ศาสนา 

สุขอนามัย เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  โดยบริษัทฯ ไดดําเนินแผนงานโครงการที่สําคัญดานตางๆ  อาทิ 

 ดานการสรางอาชีพ เชนการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑชุมชน (Home Industry) ที่เหมืองอินโดมิงโก 

(Indominco)  โดยนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป  เชน  การทําขิงผง  กลวยแปรรูป สับปะรดกวน ฯลฯ 

ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการรับรองจากหนวยงานสาธารณสุขและตราสัญลักษณ Halal Food ซึ่งเริ่มออก

วางขายในซุปเปอรมารเก็ตในทองถิ่นแลว นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหการฝกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหราย

ในทะเลใกลทาเรือบอนตัง ซึ่งชวยเพิ่มรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่งดวย บริษัทไดมีการสงเสริมการปลูก

ยางพาราใหแกชุมชนบริเวณรอบเหมืองทรูบาอินโด  (Trubaindo)         และการสงเสริมการเล้ียงปลาน้ําจืด

ที่คิทาดิน (Kitadin)  เปนตน 

 ดานการศึกษา บริษัทฯ ไดสนับสนุนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาใหแกครูและนักเรียนใน

ชุมชนตางๆ อยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การซอมรถยนต การเย็บ

ปกถักรอย รวมถึงการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการฝกประสบการณระหวาง

การศึกษา เปนตน 

 ดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (Community 

Consultative Committee-CCC) ในแตละเหมืองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางใกลชิดไมวาจะเปนการ

ฟนฟูที่ดิน การบํารุงรักษาคูคลอง การซอมแซมสะพาน การปลูกปา 

 ดานสาธารณสุข แตละเหมืองมีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่รวมกับเจาหนาที่ทองถิ่น ออกใหบริการประชาชน

โดยไมคิดมูลคาตลอดจนการจัดอาหารเสริมใหเด็กในชุมชนที่อายุต่ํากวา 5 ป และการดูแลใหการสงเสริม

สุขภาพของหญิงที่ตั้งครรภ  เปนตน 

 ดานการสรางเสริมความรูใหแกผูนําชุมชน โดยมีการจัดฝกอบรมผูนําชุมชนและกรรมการในคณะกรรมการที่

ปรึกษาชุมชน (Community Consultative Committee-CCC) ใหรูจักกระบวนการจัดทําแผนงานโครงการ

สําหรับชุมชน กระบวนการจัดเก็บขอมูลตางๆ ในชุมชนเพื่อการวางแผน 

 ดานการจัดทําแผนหลักและระบบฐานขอมูลสําหรับการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR) บริษัทฯ ไดเริ่มจัดทําแผนแมบทการสรางความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Master 

Plan) และโครงการบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาชุมชน (CD MIS)  ขึ้นเพื่อสรางระบบบริหารจัดการที่จะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนและการติดตามประเมินผลงานพัฒนาชุมชน และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
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ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทใหมีความโปรงใสและไดมาตรฐานสากลสําหรับ ISO26000 ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตอันใกลนี้ซึ่งจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2551 

 

4. การประชุมผูถือหุน 

ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง โดยการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนจัดที่โรงแรม

เรดิสัน หองจตุรทิศแกรนดบอลรูม เลขที่ 92  ซอยแสงแจม ถนนริมคลองบางกะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและจัดการใหผูถือหุนไดรับสารสนเทศอยาง

ครบถวน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม

ตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนประชุม 12 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ประกอบ ในการประชุมมีกรรมการเขารวมประชุมครบจํานวน 11 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ  โดยที่บริษัทฯ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกการออกเสียง

ลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ สนับสนุนใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหขอ

คําอธิบายเกี่ยวกับ การดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมให

แลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 12 วันนับจากวันประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยไม

จําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป  

 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

บริษัทฯ กําหนดวิสัยทัศนไวชัดเจน ในการมุงสูการเปนบริษัทชั้นนําในสาขาพลังงานในเอเชีย และเปนที่ยอมรับวาเปน

บริษัทที่ทําการพัฒนาโครงการและลงทุนอยางตอเนื่อง เปนคูคาที่ยุติธรรม มีความเปนมืออาชีพ มีผลิตภัณฑและการ

บริการที่ดีเลิศ โดยมีพันธกิจที่จะพัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อเติบโตเปนผูนําบริษัทหนึ่งในเอเชีย  ลงทุนขยายธุรกิจที่

เกี่ยวของในสาขาพลังงาน สงเสริมและพัฒนาสังคมดวยการเปนผูประกอบการที่ดี    และเนนการทํางานอยางปลอดภัย 

พรอมกับรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บริการลูกคาดวยผลิตภัณฑและบริการดวยคุณภาพดี    และราคาที่คุมคาเพื่อให

มั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมี

การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธระยะยาว  แผนงานและงบประมาณ

ประจําปของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูนําเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปราย

รวมกับฝายบริหารอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดความเห็นชอบรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได

แตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติ และไดพิจารณากําหนด

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการยอย และฝายบริหาร 

ในปที่ผานมา ฝายบริหารโดยการนําของประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอกลยุทธ และแนวทางธุรกิจสําหรับ 5 ป

ขางหนาหลังจากแผนกลยุทธฉบับปจจุบันส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2551 เพื่อกําหนดแนวทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะเลือก และ

เพ่ือใหมีการ ประเมินความเสี่ยง และเตรียมความพรอมของบริษัทฯ ในการดําเนินแนวทางธุรกิจนั้นๆ ภายใตสถานการณ

ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการปรับวิสัยทัศน (Vision) และถอยแถลงพันธกิจ (Mission Statements) ของบริษัทฯ 

ใหสอดคลองกับแนวทางธุรกิจ สถานะของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในปจจุบัน 
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6. ความขัดแยงของผลประโยชน 

บริษัทฯ ถือเปนนโยบายสําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานบริษัทฯ  แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ  ใหหลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัทฯ และในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยที่

กรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดสวนเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เขาขายเปน

รายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการ

เปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยางเครงครัด 

    

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ

พนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อ

ประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ  

 ในกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการทํางานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอ

สาธารณะและอยูระหวางการเจรจา   ซึ่งงานนั้นๆ เขาขายการเก็บรักษาขอมูลภายในอันอาจมีผลตอความเคลื่อนไหวของ

ราคาหุนของบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานเหลานั้นจะตองทําสัญญาเก็บรักษาขอมูลภายใน (Confidentiality 

Agreement) ไวกับบริษัทฯ จนกวาจะมีการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

ในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญเทาเทียมและ

ควบคูกันไประหวางความสําเร็จตามเปาหมายและวิธีการที่ใชเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จนั้นๆ  คณะกรรมการบริษัทจึงได

กําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จตามเปาหมายดังระบุอยูในวิสัยทัศน พันธกิจ อุดมการณ คานิยม 

หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล รวมทั้งไดกําหนดขอพึงปฏิบัติไวใน คูมือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

สะดวกแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะไดรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และ

ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแตการปฏิบัติตอพนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขันทางการคา และ

ตอสังคมสวนรวม  

บริษัทฯ  กําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความ

เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ผูบริหารทุกระดับในองคกร จะตอง

ดูแลรับผิดชอบและถือเปนเรื่องสําคัญที่จะดําเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติ

ตามคูมือจริยธรรมธุรกิจ อยางจริงจัง และไดจัดประชุมชี้แจงตลอดจนจัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศและตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญ โดยกําหนดให

ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีและมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติปฏิบัติ

ที่กําหนดไว 
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จากการที่บริษัทฯ  จัดทําโครงการสรางคานิยมรวม (Corporate Shared Values) สําหรับพนักงานเพื่อเสริมสรางคานิยม

และวัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกันนอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจแลว ในปที่

ผานมาบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่อยูในประเทศ

และตางประเทศรับทราบและเขาใจถึงความสําคัญของคานิยมรวมของบริษัทใน  4 ประการ ไดแก  

1) นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งหมายถึง การสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค กลาแสดงออก เพื่อการพัฒนาที่

ตอเนื่อง 

2) ยึดมั่นในความถูกตอง (Integrity) ซึ่งหมายถึง ความมีจริยธรรม ซื่อสัตย โปรงใส 

3)  หวงใยและเอาใจใส (Care) ซึ่งหมายถึง การเปดเผยและจริงใจ การยอมรับ ใหเกียรติ อบอุนและเอื้ออาทร ทั้ง

ตอเพื่อนรวมงานและสังคม  

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 ทั้งในดาน

สัดสวนของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการที่เปนอิสระแลว เห็นวาสัดสวนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีความ

เหมาะสมแลว 

 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ 

และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อสรางดุลยภาพระหวางการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาทบทวนโครงสราง ระบบการจาย

คาตอบแทน และอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ และเสนอแนวทางในการกําหนดคาตอบแทน 

โดยกําหนดเปนนโยบายวาคาตอบแทนจะตองอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับคาตอบแทนของกิจการที่มีขนาด

ใกลเคียงกันที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคํานึงถึงภาระ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละ

คน และคาตอบแทนของกรรมการจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 จํานวนคาตอบแทนในป พ.ศ.2550 ที่บริษัทฯ ไดจายใหแกกรรมการและผูบริหาร (รายละเอียดดังที่แสดงไวในขอ 9.4 

คาตอบแทน) 
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11. การประชุมคณะกรรมการ 

 โดยปกติคณะกรรมการบริษัท มีกําหนดประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดไวลวงหนาในทุกวันพุธสุดทายของ

เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้ง

วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการ

ลวงหนาอยางนอย 7 วันเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม การประชุม

แตละครั้งใชเวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง ในการประชุม กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยาง

เปดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม  ในกรณีที่กรรมการผูมีสวนได

สวนเสียอยางมีนัยสําคัญในเรื่องที่กําลังพิจารณาตองออกจากการประชุมระหวางการพิจารณาเรื่องนั้นๆ  

 บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะมีการลงนามรับรองความ

ถูกตองของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  เอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้ง

บันทึกการประชุมซึ่งถูกจัดเก็บอยูในรูปแบบแฟมขอมูลที่เปนตนฉบับ  และการ Scan ตนฉบับเพื่อความสะดวกสําหรับ

กรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบอางอิงได และการจัดเก็บเปนแฟมอีเลคโทรนิค  ซึ่งจะรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระ

การประชุมดวย 

  

 ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง จํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทฯ 

แตละคน มีดังนี้ 
 

 

การเขารวมประชุม 
รายชื่อ ตําแหนง วาระการดํารงตําแหนง 

วาระปกติ วาระพิเศษ รวม 

1. นายสุนทร  วองกุศลกิจ ประธาน เม.ย. 2549 – เม.ย. 2552 12 2 14/14 

2. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ กรรมการอิสระ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 12 2 14/14 

3. นายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม กรรมการ เม.ย. 2550 – เม.ย.2553 12 2 14/14 

4. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2549 –เม.ย. 2552 12 2 14/14 

5. นายกอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ เม.ย. 2550 – เม.ย. 2553 11 2 13/14 

6. นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระ เม.ย. 2550 –เม.ย. 2553 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 12 2 14/14 

9. นายชนินท  วองกุศลกิจ กรรมการ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 11 2 13/14 

10. นายเมธี  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2548 – เม.ย. 2551 12 2 14/14 

11. นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล กรรมการ เม.ย. 2549 – เม.ย. 2552 10 1 11/14 
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12.  คณะกรรมการยอย  

o คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน มีหนาที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง  สอบทานการทํา

ธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่

เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ 

ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และ

โปรงใส สอบทานมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญและหากเห็นสมควร เสนอใหฝายบริหารพิจารณาทบทวน

มาตรการการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ตลอดจนการแตงตั้ง 

เลิกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานตรวจสอบภายใน  

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง มีกรรมการเขาประชุมครบทุกครั้ง    มีการ

ประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระการประชุมที่

กําหนดไวอยางชัดเจน 
  

o คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน 

และสมาชิกทั้งหมดเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่หลัก 2 ดาน คือ การพิจารณาทบทวนนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

และหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตําแหนงเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

สําหรับการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง ตั้งแตระดับผูอํานวยการสายขึ้นไป และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี  

 ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุก

ครั้ง 

 

o คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ 3 คน มีกรรมการอิสระเปนประธาน และสมาชิกทั้งหมด

เปนกรรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร ทําหนาที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนและ

ผลประโยชนอื่นๆ สําหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการยอย ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และเจาหนาที่บริหาร กําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่

บริหารและเจาหนาที่บริหาร และพิจารณาทบทวนโครงสรางและระบบการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ  

รวมทั้งอัตราคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร  

ในป พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกคนเขาประชุมครบทุกครั้ง 

 



 

หนา 78 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ มีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งหนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุน รวมทั้งใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการวาง

ระบบการควบคุมภายในที่ไดมาตรฐาน  มีการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในที่มุงเนนตามความเสี่ยงสําคัญๆ ของบริษัท

ฯ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในแกฝายบริหารอยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทฯ มุงผลักดันใหสํานักงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานสากลและใชกรอบการควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control Integrated Framework ทั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทดูแลใหสํานักงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง

เต็มที่ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําตามเวลาที่กําหนดไว เพื่อม่ันใจไดวาระบบการควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายในเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่เติบโตอยางยั่งยืน 

 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป รายงานการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอ   ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีจะรวมกัน

พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยูเปนประจํา ในการจัดทํารายงานการเงิน คณะกรรมการ

บริษัทเนนย้ําใหผูจัดทํามีการใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  เปน

รายงานที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอและเชื่อถือได 

 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล

ประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ

การประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไดจัดใหมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเครงครัด  

 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จัดใหมีการส่ือสารไปยังผูถือหุนและนักลงทุนผานชองทางอื่นๆ โดยมี

หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทําหนาที่ส่ือสารโดยตรงกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะห
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หลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ     ในขณะที่สายสื่อสารองคกรทําหนาที่เผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัทฯ ไปยังผูถือหุน 

นักลงทุน และประชาชนทั่วไปผานสื่อมวลชนและสื่ออื่นๆ  ทั้งในและตางประเทศเชนเดียวกัน  

 ในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการนําเสนอขอมูลแกนักลงทุน (Road show) ในตางประเทศจํานวน 4 ครั้ง จัดการ

ประชุม แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปแกนักลงทุนและนักวิเคราะห (Analyst Meetings) จํานวน 4 

ครั้ง  ใหการตอนรับนักลงทุนและนักวิเคราะหที่ขอพบเพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits) จํานวน 

74 ครั้ง เชิญนักวิเคราะหเขาเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ในตางประเทศ 1 ครั้ง จัดแถลงขาวแกส่ือมวลชน (Press 

Conferences) เพื่อชี้แจงผลประกอบการจํานวน 2 ครั้ง เชิญส่ือมวลชนเยี่ยมชมกิจการ (Press Tours) ทั้งในและ

ตางประเทศ 1 ครั้ง เผยแพรขาวประชาสัมพันธ (Press Releases) เปนประจําทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจที่สําคัญๆ  

 นอกจากนี้ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของบริษัทที่ 3Hwww.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 1/2551 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม

ดวย เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได

ชี้แจงและรายงานผลการตรวจสอบภายในสําหรับป พ.ศ. 2550 ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ  สรุปไดวา 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบทานแผนการตรวจสอบความเสี่ยง และรายงานผลการตรวจสอบภายใน พรอม

ทั้งใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ การตรวจสอบภายในมุงเนนการประเมินการควบคุมภายในดานการเงิน ดาน

การปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนินการแกไขในประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและ

การปฏิบัติงาน หรือเปนรายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนรายการจริงทางการคาอันเปน

ธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปนผลประโยชนสูงสุดสอดคลองตามนโยบายบริษัทฯ การดูแลทรัพยสิน บุคลากร การ

บริหารและดําเนินงานใหความสําคัญตอการควบคุมภายในและจัดใหมีระบบการปองกันที่ดี ผลการสอบทานเปนไปตามที่

กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชี

ภายนอก เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน และไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. องคกรและสภาพแวดลอม 

บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรในสายงานสําคัญ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม  สอดคลองกับ

สภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลง เพื่อรองรับแผนงานระยะยาวและการขยายงานในตางประเทศ  ดังนี้  

1.1 สายพัฒนาธุรกิจองคกร (Corporate Business Development) โดยรายงานตรงตอสายพัฒนาธุรกิจ-ปฏิบัติการถาน

หินอินโดนีเซีย  

1.2  เทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information Technology Department) มีการปรับโครงสราง โดยแบงเปน 5 ฝายงานคือ 

ฝาย Enterprise Mission Solution  ฝาย Enterprise Support Solution  ฝาย Information Management  ฝาย 

Infrastructure Supports และฝาย Office Automation 

1.3 สายงานรัฐและชุมชนสัมพันธปรับปรุงโครงสรางใหม รวมสายงานรัฐและชุมชนสัมพันธกับฝายงานสื่อสารองคกรเขา

ดวยกันเปนสายส่ือสารองคกรและกิจการสัมพันธ (Corporate Communication & Public Affairs Department) โดย

แบงออกเปน ฝายสื่อสารองคกร ฝายชุมชนสัมพันธ และฝายรัฐสัมพันธ 

1.4 โครงการพัฒนาพลังงานใหม (New Energy Development Project) มีการปรับปรุงโครงสรางใหม โดยแบงเปน 3 

ฝายงาน คือ ฝายพัฒนาถานหินเปนน้ํามัน ฝายพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และหนวยงานสนับสนุน  

1.5 ศูนยพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม (Quality Safety & Environmental Development Center) 

ปรับปรุงโครงสราง โดยแบงเปน 3 ฝายงาน คือ ฝายพัฒนาคุณภาพ (Quality Development) ฝายพัฒนาความ

ปลอดภัย (Safety Development) และฝายพัฒนาสิ่งแวดลอม (Environmental Development) 

1.6 โครงการหงสา (Hongsa Project Development Management) ปรับปรุงโครงสรางใหมโดยแบงเปน 6 ฝายงาน คือ 

ฝาย Support Function ฝาย Coal Mining  ฝาย Power Plant ฝาย Environmental Impact Assessment (EIA) 

and Resettlement Action Plan (RAP) ฝาย Infrastructures และฝาย Liaison Office  
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1.7 เพิ่มโครงการอินเดีย (India Project Development Management) โดยขึ้นตรงตอสายพัฒนาธุรกิจ 

1.8 บานปูเพาเวอร (Banpu Power) ปรับปรุงโครงสรางโดยแบงเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายธุรกิจไฟฟา-สาธารณรัฐประชาชน

จีน (China Power Business) ฝายวิศวกรรมและพัฒนาโครงการ (Engineering & Project Development) วางแผน

กลยุทธและบริหารทรัพยสิน (Strategic Planning & Asset Management) และฝายโครงการหงสา (Hongsa 

Project) 

 

2. การดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมกิจกรรมคานิยมรวมบานปู (Banpu Spirit) ใหเกิดเปนรูปธรรม

ที่ชัดเจน กอประโยชนตอบริษัทฯ และสังคมโดยรวม คานิยมบานปูเปนแนวทางปฏิบัติที่ใหความสําคัญตอบุคลากรใหเปน

หนึ่งเดียวกันในองคกรอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหพนักงานมี นวัตกรรม ยึดมั่นในความถูกตอง หวงใยและเอาใจใส และ

มีพลังรวม  โดยในป พ.ศ. 2550 ไดจัดกิจกรรมดานองคกรคุณภาพ Quality Resources, Quality Returns (QR) ดวย

ปรัชญาที่วาทรัพยากรที่มีคุณภาพยอมสะทอนความเปนองคกรที่มีคุณภาพ เพื่อเปนพลังผลักดันใหพนักงานมีจิตสํานึก

มุงมั่นในการนําพาบริษัทฯ มุงไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจน โปรงใส เปนไปตามหลักปฏิบัติที่ทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล การกําหนด

นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูแขงทางการคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผู

ถือหุน สังคมสวนรวมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดําเนินโครงการสืบเนื่องเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับ

ภาครัฐหนวยงานราชการ และภาคเอกชนตางๆ CSR : Corporate Social Responsibility วาเปนภารกิจหลักและดําเนิน

อยางตอเนื่อง  ดานการดําเนินงานยังไดมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการดําเนิน

ธุรกิจที่เติบโตและเผชิญทามกลางสภาวการณที่เปล่ียนแปลง   นอกจากนั้นมีระบบการควบคุมและติดตามการดําเนินงาน

อยางชัดเจน โดยสํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งมีอิสระในการตรวจสอบและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทํา

หนาที่วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงสําคัญทางธุรกิจและครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานสําคัญของบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือ รวมทั้งติดตามการบริหารที่สําคัญอยางตอเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และสอบทานการ

ทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน รวมถึงการทํา Commodity Hedging สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของ ใหเกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน และการดําเนินงานเปนไปตามกลไกและกระบวนการที่จะตอง

ปฏิบัติอยางเครงครัด สามารถวัดผลได สอดคลองกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ เพื่อม่ันใจไดวาการบริหารและการ

กํากับองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพื่อสรางความเชื่อม่ันแกผูถือหุนวาผลประโยชนของผูถือหุนไดรับการ

ดูแลอยางดี สรางคุณคาและผลประโยชนระยะยาวแกผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ 
 

3.  การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ บริษัทฯ ไดมีการติดตาม

ภาพรวมและรายละเอียดการประเมินและแผนการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานตางๆ ของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ  

รวมทั้งวางระบบการรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมและรวดเร็วสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน  นอกจากนี้ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดมีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงและแผนงานตอคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีการสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของ

ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ พรอมทั้งมีการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคกร

วา การบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของทุกคน มีการวางระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยมีการ
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วางแผนและการกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตางๆ ภายในองคกร และรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง และในป พ.ศ. 2550 ไดจัดอบรม

เพิ่มเติมความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกพนักงาน การผลักดันและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหเปน

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ไดนําระบบรายงานและบริหารความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกสที่

ทันสมัย (Risk Management System online)  การจัดทําขอมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงสําคัญ (Key Risk Indicator : KRI) 

และศึกษาปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Risk Quantification Study) เพื่อใหหนวยงานสามารถนําไป

ประยุกตใชและกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ อยางแทจริง  นอกจากนั้นในป พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม

และฝกซอมการทําแผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อใหเกิดความมั่นใจใน

เสถียรภาพของระบบงาน ความปลอดภัยและการดําเนินธุรกิจ 

 

4.  การควบคมุการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 3 คณะ  ประกอบดวย  คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใต

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดและเหมาะสมในดานบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนด

ขอบเขต อํานาจหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏิบัติงานแตละระดับ บริษัทฯ ไดปรับปรุงตาราง

อํานาจอนุมัติของฝายบริหารแตละระดับใหเหมาะสม มีความชัดเจน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 

ติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตาม

กฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบตาม

ความเสี่ยงประจําป ชวยใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสําคัญ  รวมทั้งครอบคลุม

ถึงความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับบริษัทฯ (Stakeholders’ Expectation) ซึ่งทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวาหนวยงานตางๆ 

มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญและปญหา

ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายนอก ผลจากการตรวจสอบไดรับการติดตาม

อยางใกลชิด ประเด็นสําคัญตางๆ ไดรายงานฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและพิจารณา

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 

5.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทฯ สนับสนุนการนําระบบงานสารสนเทศของกลุม Mincom Corporation มาใชในการบริหารจัดการดานการผลิต

และการขายถานหินของบริษัทฯ ใหครอบคลุมทุกเหมือง ภายใตชื่อโครงการ Business Process Standardization (BPS) 

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการระบบ Supply Chain ของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและ

ทันเวลาตอการใชประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงาน 

นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คือการบันทึกและสรุปความเห็นของที่

ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุก

ระดับทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไวตามที่กฎหมายกําหนด ระบบการ

สํารองขอมูล มีการประชุมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตและฝายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบาย

บัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาสาระสําคัญตางๆ ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  นอกจากนั้น
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ไดมีการปรับปรุงระบบบัญชีใหทันสมัยพรอมรองรับมาตรฐานบัญชีสากล IFRS เพื่อใหม่ันใจในความถูกตองและเชื่อถือได

ของรายงานทางการเงิน และเปนประโยชนในการตัดสินใจสําหรับผูบริหารของบริษัทฯ และสงเสริมการนําระบบ Cognos 

มาใชจัดทํางบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้งปรับปรุงระบบการสื่อสารขอมูลระหวางบริษัทฯ กับบริษัท

ยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ เพื่อใหการประสานงานการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

6.  ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในป พ.ศ. 2550 รวม 14 ครั้ง และมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 

เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

หรือประชุมฝาย/ผูบริหาร หากผลการดําเนินการแตกตางจากเปาหมาย จะมีมติใหฝายจัดการรับไปดําเนินการแกไขและ

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯไดนําระบบ KPI มาใชในการติดตามผลการบริหารและปฏิบัติงานของ

พนักงานทุกระดับและมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนธุรกิจที่กําหนด  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป พ.ศ. 2550 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และใหขอเสนอแนะสําคัญที่มีผลกระทบตอองคกรแกผูบริหารเปนระยะๆ มีการ

ติดตามการปฏิบัติตามเปาหมายที่กําหนดไว การสอบทานระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่องและมีการ

ปรับปรุงแกไขทันทวงที สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งไดรายงานผลการสอบทานงบการเงิน และรายงาน

ผลการสอบทานการควบคุมภายในและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญอยางตอเนื่อง ทุกครึ่งป ตอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อทราบเปนปกติ รวมทั้งรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในงานดานอื่นตอประธานกรรมการ

บริษัท เพื่อทราบในกรณีสําคัญ 
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12.   รายการระหวางกัน 
 

12.1 รายการบุคคลที่มีผลประโยชนรวม 
 ชื่อบริษัท /  

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการ 

1 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. 2550 
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 
 

2 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. 2550 
1. ตระกลูวองกุศลกิจ             54.23% 
2. ตระกูลเอื้ออภิญญกุล         20.52% 
3. บจ.ยูฟนเวส                      10.50%  
4. นางปานหทัย เสรีรักษ          3.64% 
5. ตระกูลกันทาธรรม               3.17% 
6. ตระกูลกาญจนกําเนิด          2.58% 
7. ตระกูลพุทธพงษศิริพร          0.63% 
 

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 

3 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. 2550 
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 
 

4 บริษัท ยูฟนเวส จํากัด 
(Holding Company) 

1)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 
     รอยละ 0.39 ของทุนชําระแลว 
2)  มีผูถือหุนใหญ คือ ตระกูลวองกุศลกิจ  
     ซ่ึงเปนกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ  
3)  มีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 

1. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ 
2. นายชนินท วองกุศลกิจ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
1. บจ.ทีเอ็มอี แคปตอล        100.00% 
 

1. นายสุนทร วองกุศลกิจ 
2. นายวิฑูรย  วองกุศลกิจ 
3. นายชนินท  วองกุศลกิจ 
4. นายวีระเจตน  วองกุศลกิจ 
5.นส.จินตนา  กาญจนกําเนิด 
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 ชื่อบริษัท /  

ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ รายชื่อผูถือหุนรายใหญ รายชื่อคณะกรรมการ 

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. 2550 
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 
 

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. 2550 
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. 2550 
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. 2550 
1. ตระกูลวองกุศลกิจ             92.00% 
2. ตระกูลพุทธพงษศิริพร          2.00% 
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. นายบรรเจิด  วองกุศลกิจ 
9. นางสาวอารดา วองกุศลกิจ 
 

* บุคคลที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
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รายการระหวางกันอื่นๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งนโยบายการกําหนดราคาซื้อ

ขายและอัตราดอกเบี้ยที่ใช   โดยที่บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ไดแสดงอยู

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 

 
รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันโดยมีลักษณะความสัมพันธ ดังนี้ 

รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 
 

บริษัท บานปู จาํกัด (มหาชน)   

1.   บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท เหมอืงเชียงมวน จํากัด ดังนี้ 

• ป 2550 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท เหมืองเชยีงมวน 

จํากัด จํานวน 15.34 ลานบาท  

• ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน จํานวน 16.42 ลานบาท 

• เงินทดรองจายที่เกี่ยวของกัน จํานวน 0.08 ลานบาท 
 

บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด 31.84 

ลานบาท 
 

2.   บริษัทฯ ทํารายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   

ดังนี้ 

• ป 2550 มีรายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัท บานปู อนิเตอร

เนชั่นแนล จํากัด จํานวน 95.84 ลานบาท 

• เงินทดรองจายที่เกี่ยวของกัน จํานวน 0.04 ลานบาท 

• รายไดคา Management fee  คางรับ จํานวน 30 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

 

125.88 

ลานบาท 

 

3.  รายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากดั   ในรูปของตั๋ว

สัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ย

บวกรอยละ 0.5  ตอป  

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด ดังนี ้

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินกูจํานวน  1,929.37 ลานบาท 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 91.40 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด 2,020.77 

 ลานบาท 

  

4.   รายการระหวางกันกับ บริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนทจํากดั 

      บริษัทฯ ใหเงนิกูยืมแก บริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในรูป

ของตั๋วสัญญาใชเงิน    โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทุนของเงินที่กูมา

ถัวเฉลี่ยบวกรอยละ  2  ตอป 

      บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท บีพี โอเวอรซสี ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด ดังนี ้

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินกูจํานวน 32.80 ลานเหรียญสหรัฐ 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 68.64 ลานบาท 

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  81.76 ลานบาท 

บริษัท บีพี โอเวอรซีส ดีเวลลอป

เมนท จํากัด 

32.80 

ลานเหรียญสหรัฐ 

 และ  150.40 

ลานบาท 

 



 

หนา 87 

 
รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 

5.  รายการระหวางกันกับ 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.50  มียอดเงินกูจํานวน 1.88 ลานเหรียญสหรัฐ 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.12  ลานเหรียญสหรัฐ 

• รายไดคา Management fee  คางรับ จํานวน 1 ลานเหรียญสหรัฐ 
 

Banpu Singapore Pte. Ltd. 3.00 

ลานเหรียญสหรัฐ 

6.  รายการระหวางกันกับ 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.50  มียอดเงินกูจํานวน 3.96 ลานเหรียญสหรัฐ 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 82.95 ลานบาท 

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  27.80 ลานบาท 
 

PT. Jorong Barutama Greston 3.96 

ลานเหรียญสหรัฐ 

และ   110.75 

ลานบาท

7.  รายการระหวางกันกับ 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.50  มียอดเงินกูจํานวน 0.24 ลานเหรียญสหรัฐ 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 0.04  ลานเหรียญสหรัฐ 
 

PT. Nusantara Thai Mining 

Service 

0.28 

ลานเหรียญสหรัฐ 

8.   รายการระหวางกันกับ PT. Centralink Wisesa International 

      บริษัทฯ ไดรับคืนเงินใหกูยืมแก PT. Centralink Wisesa International 

ภายในป 2550 ดังนั้นจึงมีรายการระหวางกันเฉพาะดอกเบีย้รับป 2550  

จํานวน 92.73 ลานบาท 
 

PT. Centralink Wisesa 

International 

92.73  

ลานบาท 

9.   รายการระหวางกันกับ PT. Kitadin 

บริษัทฯ ไดรับคืนเงินใหกูยืมแก PT. Kitadin ภายในป 2550 ดังนั้นจึงมี

รายการระหวางกันเฉพาะดอกเบี้ยรับป 2550  จํานวน 101.43 ลานบาท 
 

PT. Kitadin 101.43  

ลานบาท 
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รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 

10.  รายการระหวางกันกับ 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.50  มียอดเงินกูจํานวน 21 ลานเหรียญสหรัฐ 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 120.16 ลานบาท 

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  0.05 ลานบาท 
 

PT. Trubaindo Coal Mining 21.00 

ลานเหรียญสหรัฐ 

และ   120.21 

ลานบาท

11.  รายการระหวางกันกับ PT. Indominco Mandiri 

 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  PT. Indominco Mandiri  ดังนี้  

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 38.54 ลานบาท 

• รายไดคา Management fee  จํานวน 31.80 ลานบาท 

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินทดรองจายจํานวน  13.09 ลานบาท 

PT. Indominco Mandiri 

 

83.43 

ลานบาท 

12.  รายการระหวางกันกับ PT. Bharinto Ekatama 

บริษัทฯ ไดรับคืนเงินใหกูยืมแก PT. Bharinto Ekatama ภายในป 2550   

ดังนั้นจึงมีรายการระหวางกันเฉพาะดอกเบีย้รับป 2550  จํานวน 7.18 

ลานบาท 

 

PT. Bharinto Ekatama 7.18 

ลานบาท 

13. ระหวางกันกบับริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

บริษัทฯ มีเงนิกูยมืจากบริษัท บานปู เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากดั 

ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคาํนวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงิน

ที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 

ป 2550 บริษัทฯ มีเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายจาก บริษัท บานป ูเพาเวอร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดังนี ้ 

• ณ 31 ธ.ค.50  มีเงินกูยืมจํานวน 228.43 ลานบาท 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 5.31 ลานบาท 
 

บริษัท บานป ูเพาเวอร อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

233.74 

ลานบาท 

14.  ระหวางกันกบั Banpu China Pte. Ltd. 

บริษัทฯ ใหเงินกูยมืแก Banpu China Pte. Ltd.  ในรปูของตั๋วสัญญา

ใชเงิน  โดยคํานวณอัตราดอกเบีย้จากตนทุนของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ย

บวกรอยละ 0.5 ตอป 

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับ  Banpu China Pte. Ltd.ดังนี้  

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินกูจํานวน 32.8 ลานเหรียญสหรัฐ 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน  38.65 ลานบาท 
 

Banpu China Pte. Ltd. 32.8 

ลานเหรียญสหรัฐ 

และ   38.65  

ลานบาท 

 



 

หนา 89 

 
รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 

 

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด    

1.  ระหวางกันกับบริษัท ศิลามณี จาํกัด  

     บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท  ศิลามณ ีจํากัด ในรูป

ของตั๋วสัญญาใชเงิน   โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากตนทุนของเงินทีกู่มา

ถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 

บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมและดอกเบีย้จายจาก บริษัท  

ศิลามณี จํากัด ดังนี้  

• ณ 31 ธ.ค.50  มีเงินกูยืมจํานวน 304 ลานบาท 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 9.48 ลานบาท 
 

บริษัท ศิลามณี จาํกัด  

 

313.48 

ลานบาท 

 

2.  ระหวางกันกบับริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด  

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ใหเงินกูยืมแก บริษัท เหมอืงเชยีงมวน 

จํากัด ในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอตัราดอกเบี้ยจากตนทุน

ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5  ตอป  

บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด ดังนี ้

• ณ 31 ธ.ค.50  มียอดเงินกูจํานวน 76 ลานบาท 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยรับจํานวน 3.11 ลานบาท  
 

บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด 79.11 

 ลานบาท 

  

3.  รายการระหวางกันกับ บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   

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.50  มียอดเงินกูจํานวน  18 ลานบาท 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 0.45 ลานบาท        

 

บริษัท บานป ูอินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

18.45 

ลานบาท 

4. ระหวางกันกับ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด ไดรับคืนเงินใหกูยมืแก Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd. ภายในป 2550     

ดังนั้นจึงมีรายการระหวางกันเฉพาะดอกเบีย้รับป 2550 จํานวน 20.82 

ลานบาท 
 

 

Banpu Minerals (Singapore) 

Pte. Ltd. 
 

   

20.82 

ลานบาท 
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รายการระหวางกัน บริษัทที่เกี่ยวของ มูลคารายการ 
 

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด    

5.  รายการระหวางกันกับบริษัท  ศิลามณีหินออน จํากัด 

บริษัท บานป ู มินเนอรัล จํากัด มีเงินกูยืมจากบริษัท  ศิลามณีหนิออน 

จํากัด ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  โดยคํานวณอตัราดอกเบี้ยจากตนทุน

ของเงินที่กูมาถัวเฉลี่ยบวกรอยละ 0.5 ตอป 

บริษัท บานป ูมินเนอรัล จํากัด มีเงนิกูยืมและดอกเบีย้จายจาก บริษัท  

ศิลามณีหินออน จํากัด ดังนี้  

• ณ 31 ธ.ค.50  มีเงินกูยืมจํานวน 171 ลานบาท 

• ป 2550  มีดอกเบี้ยจายจํานวน 5.45 ลานบาท 
 

  บริษัท ศิลามณหีินออน จํากัด 

 

176.45 

ลานบาท 

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด   

1.  ระหวางกันกบับริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด  

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด ไดรับคืนเงินใหกูยืมแก บริษัท บานปู โคล 

เพาเวอร จํากัด ภายในป 2550     

ดังนั้นจึงมีรายการระหวางกันเฉพาะดอกเบีย้รับป 2550 จํานวน 5.77 ลาน

บาท 

 

บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด 5.77 

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. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ

บริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะ

บริษัท  งบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละปของ

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งผูบริหารของ

กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส

คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน

ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชี

รับอนุญาตตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบการทั้งที่เปน

จํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ

ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึง

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเชื่อวาการตรวจสอบ

ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

o ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและ

ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

บริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท 

บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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13.2  งบการเงนิรวม 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบดุล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548  (ตรวจสอบแลว) 

หนวย: พันบาท 

 พ.ศ.2550 พ.ศ.2549 พ.ศ.2548 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 13,304,348 20.45 4,804,200 9.73 9,130,756 20.25 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 3,655,600 5.62 4,004,123 8.11 2,400,368 5.32 
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 9,004 0.01 11,358 0.02         52,338 0.12 
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,074,500 3.19 - - - - 
เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของ 122 0.00 21 0.00 21 0.00 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 1,850,900 2.85 1,645,847 3.33 1,660,633 3.68 
อะไหลและวัสดุเครื่องจักร 318,226 0.49 334,361 0.68 407,621 0.90 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,799,223 2.76 1,601,140 3.24 1,562,583 3.47 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 23,011,923 35.38 12,401,050 25.11 15,214,320 33.74 
       
สินทรัพยไมหมุนเวยีน       
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 15,063 0.02 17,608 0.04 22,597 0.05 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - 336,726 0.75 
เงินใหกูยืมและเงินทดรองจายระยะยาวแกบริษัทอื่น 341,774 0.53 342,119 0.69 15,147 0.03 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 11,302,562 17.36 6,832,666 13.84 2,173,964 4.82 
เงินลงทุนอื่น  – สุทธิ 10,442,019 16.04 10,156,783 20.57 10,871,862 24.11 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  – สุทธ ิ 14,786,069 22.71 13,444,755 27.22 10,702,686 23.74 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น       
คาใชจายในการเปดหนาดินรอตัดบัญชี - สุทธิ 2,746,461 4.22 3,645,833 7.38 1,652,978 3.67 
สิทธิในเหมืองถานหิน - สุทธิ 303,549 0.47 425,518 0.86 1,951,456 4.33 
โครงการระหวางการพัฒนา 897,012 1.38 554,420 1.12 1,052,407 2.33 
สินทรัพยไมหมุนเวยีนอื่น 1,204,373 1.85 1,565,725 3.17 1,094,249 2.43 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 42,038,882 64.62 36,985,427 74.89 29,874,072 66.26 
       
รวมสินทรัพย 65,050,805 100.00 49,386,477 100.00 45,088,392 100.00 
       

 

หมายเหตุ:  - เพื่อประกอบในการอานงบการเงินรวม โดยควรอานคูกับ “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2550”  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548  (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ.2550 พ.ศ.2549 พ.ศ.2548 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน       
หนี้สินหมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 2,278,143 3.50 3,260,001 6.60 1,312,360 2.91 
เจาหนี้การคา 939,743 1.44 363,135 0.74 436,551 0.97 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งป 408,016 0.63 741,873 1.50 1,191,610 2.64 
สวนของหุนกูที่ถึงกาํหนดไถถอนในหนึง่ป 1,400,000 2.15 1,600,000 3.24 504,126 1.12 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่       
คาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 2,066,614 3.18 2,013,792 4.08 1,192,063 2.64 
ดอกเบี้ยคางจาย 111,057 0.17 154,069 0.31         149,104 0.33 
คาภาคหลวงคางจาย 985,571 1.52 999,693 2.02 868,275 1.93 
ภาษีเงินไดคางจาย 503,111 0.77 1,177,803 2.38 1,663,384 3.69 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 3,096,280 4.76 2,400,872 4.86 1,899,319 4.21 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,788,535 23.87 12,711,238 25.74 9,216,792 20.44 
       
หนี้สินไมหมุนเวยีน       
เงินกูยืมระยะยาว 5,854,409 9.00 3,985,200 8.07 1,243,125 2.76 
หุนกู – สุทธิ 8,580,547 13.19 9,973,946 20.20 12,315,821 27.31 
สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานการการเกษียณอายุ 268,155 0.41 333,967 0.68 473,325 1.05 
หนี้สินอื่น 61,863 0.10 38,208 0.08 38,766 0.09 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 14,764,974 22.70 14,331,321 29.02 14,071,037 31.21 
       

รวมหนี้สิน 26,553,509 46.57 27,042,559 54.76 23,287,829 51.65 
       
สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       
ทุนจดทะเบียน       
หุนสามัญ 354,050,479 มูลคาหุนละ 10 บาท 3,540,505  3,540,505  3,540,505  

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 2,717,479 4.18 2,717,479 5.50 2,717,479 6.03 
สวนเกินมูลคาหุน 5,058,329 7.78 5,058,329 10.24 5,058,329 11.22 
       สวนเกินมูลคาหุนในบริษัทยอย 7,886,746 12.12     
สํารองการปรับมูลคายุติธรรมสําหรับหลักทรัพยหุนทุนในความ
ตองการของตลาดประเภทเผื่อขาย 

6,909,652 10.62 6,491,683 13.14 6,914,095 15.33 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทในตางประเทศ (1,742,428) (2.68) (1,315,039) (2.66) (454,307) (1.01) 
กําไรสะสม       
จัดสรรแลว        
สํารองตามกฎหมาย 744,376 1.14 414,514 0.84 399,642 0.89 

ยังไมไดจัดสรร 12,734,861 19.58 8,564,169 17.34 6,941,116 15.39 
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 34,309,015 52.74 21,931,135 44.41 21,576,354 47.85 
สวนของผูถือหุนสวนนอย 4,188,281 6.44 412,783 0.84 224,210 0.50 
รวมสวนของผูถือหุน 38,497,296 59.18 22,343,918 45.24 21,800,564 48.35 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 65,050,805 100.00 49,386,477 100.00 45,088,393 100.00 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทนุ 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 (ตรวจสอบแลว) 
หนวย: พันบาท 

 พ.ศ.2550 พ.ศ.2549 พ.ศ.2548 
 จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
จํานวนเงิน อัตรา 

รอยละ 
       
รายไดจากการขาย 32,441,789 93.05 33,378,263 95.00 25,208,684 87.36 
ตนทุนขาย (20,963,896) (60.13) (20,837,590) (59.31) (13,933,288) (48.29) 
กําไรขั้นตน 11,477,893 32.92 12,540,673 35.69 11,275,396 39.08 
คาใชจายในการขายและบริหาร (5,114,262) (14.62) (4,446,971) (12.66) (3,135,639) (10.87) 
ภาษีสงออก -  - (705,500) (2.01) (196,205) (0.68) 
คาภาคหลวง (3,246,604) (9.31) (3,237,779) (9.22) (2,546,758) (8.83) 
กําไร(ขาดทุน)จากการขาย 3,117,027 8.94 4,150,423 11.81 5,396,794 18.70 
รายไดอื่น       
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในหลักทรัพยเพื่อขาย 451,520 1.30 902,003 2.57 2,405,885 8.34 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบรษิัทยอย 1,167,240 3.35 - - - - 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนอื่น - - - - 178,007 0.62 
กําไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทรวม - - - - 135,030 0.47 
กําไร(ขาดทุน)จากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน 68,391 0.20 (437,981) (1.25) - - 
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 478,877 1.37 554,015 1.58 714625 2.48 
ดอกเบี้ยรับ 123,377 0.35 141,302 0.40 159,301 0.55 
อื่นๆ 201,157 0.58 157,661 0.45 53,366 0.18 

คาใชจายอื่น       
   ตัดจําหนายโครงการระหวางการพัฒนา - - - - (77,520) (0.27) 
ขาดทุนสุทธิจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ - - - - (4,366) (0.02) 
คาตอบแทนกรรมการ (29,364) (0.08) (35,801) (0.10) (26,620) (0.09) 
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน (360,995) (1.04) (185,685) (0.53) (116,964) (0.41) 
คาชดเชยการเลิกจาง - - - - (6,209) (0.02) 

กําไรจากการดําเนินงาน 5,217,230 14.96 5,245,937 14.93 8,811,329 30.54 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม 4,504,372 12.92 800,793 2.28 (119,349) (0.41) 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 9,721,602 27.88 6,046,730 17.21 8,691,980 30.12 
ดอกเบี้ยจาย (1,160,392) (3.33) (953,243) (2.71) (509,314) (1.77) 
คาใชจายทางการเงิน (146,383) (0.42) (227,384) (0.65) (220,379) (0.76) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (1,491,668) (4.28) (1,122,339) (3.19) (2,217,481) (7.68) 
กําไรสุทธิหลังภาษี 6,923,159 19.86 3,743,764 10.66 5,744,806 19.91 
(หัก) กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย (268,736) (0.77) (133,583) (0.38) (186,164) (0.65) 
กําไรสุทธิสําหรับป 6,654,423 19.09 3,610,181 10.28 5,558,642 19.26 

       
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 24.49  13.29  20.48  
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2550 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 6,654,423 3,610,181 5,558,642 
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน    
คาเสื่อมราคา 1,455,859 1,511,200 859,928 
คาใชจายตัดจาย 2,483,566 1,980,971 1,904,282 
ตัดจําหนายอะไหลและวัสดุเครื่องจักร 11,987 - - 
ตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 52,880 - - 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - 14,484 - 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในหนี้สงสัยจะสญู (20,609) 63,584 (20,609) 
คาเผื่อการดอยคาของคาเปดหนาดินรอตัดบัญชี 101,152 - - 
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือตามมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 228,203 - - 
สํารองคาใชผลประโยชนพนักงาน - - 6,209 
ตัดจําหนายโครงการระหวางพัฒนา - 8,020 77,520 
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (4,504,372) (800,793) 119,349 
เงินปนผลจากกิจการรวมคา (1,222,938) - - 
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนอื่น (478,877) (554,015) (714,625) 
(กําไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (24,856) 1,827 4,793 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนอื่น - - (135,030) 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,281,899) - - 
(กําไร)จากการขายเงินลงทุนอื่น (451,520) (902,003) (2,583,892) 
(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (95,584) 317,290 (727,097) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิของผูถือหุนสวนนอย 268,736 133,583 186,164 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมนุเวียน 3,176,151 5,384,329 4,535,634 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้การคา 369,132 (1,667,339) (374,199) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลกูหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,354 40,980 (25,342) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิคาคงเหลือ (433,256) 14,786 (894,537) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในอะไหลและวัสดุเครื่องจักร 4,148 73,260 (230,696) 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสนิทรัพยหมุนเวียนอืน่ (198,083) (38,053) (466,367) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 576,608 (341,996) (183,843) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาเปดหนาดินและคาขนถานหินคางจาย 52,822 499,649 (350,643) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยคางจาย (43,012) 4,965 52,514 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคาภาคหลวงคางจาย (14,122) 131,418 176,068 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจาหนี้ภาษีเงินไดคางจาย (674,692) (485,581) 624,123 
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 695,579 660,791 917,673 

    สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการเกษียณอายุ (142,810) 27,944 - 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 3,370,819 4,305,153 3,780,385 
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บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 (ตรวจสอบแลว) 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2550 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรับ(จาย)จากเงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (101) - 2,952 
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 54,504 - - 
เงินสดจายจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (55,047) - - 
เงินสดจายจากเงินใหกูระยะยาวแกบริษัทอื่น  9,000 29,428 
เงินสดจายสําหรับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น - - (18,000) 
เงินสดรับ(จาย)จากเงินใหกูยืมแกพนกังาน – สุทธิ 2,545 4,989 204 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทยอย 1,593,297 - 239,694 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (3,329,657) (6,751,886) (7,574) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น 596,426 1,160,308 2,921,102 
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนอื่น (13,431) (93,635) (1,587,664) 
เงินสดจายเพื่อโครงการระหวางพัฒนา (402,110) (206,110) (288,728) 
เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการเปดหนาดิน (1,934,408) (3,997,444) (1,777,398) 
เงินจายซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (2,983,853) (639,797) (3,163,074) 
เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 73,050 79,664 64,971 
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในทรัพยสินไมหมุนเวียนอื่น 170,495 (40,148) (41,237) 
เงินสดรับจากเงินปนผลจากเงินลงทุนอื่น 478,877 554,015 714,625 

    เงินสดรับจากเงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยกิจการรวม 1,222,938 - - 
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (4,526,475) (9,921,044) (2,910,699) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร 9,484,161 4,722,985 2,345,808 
จายคืนเงินกูยืมจากธนาคาร (10,371,882) (2,970,828) (1,620,008) 
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 2,898,288 3,701,221 874,439 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (803,166) (1,175,770) (862,194) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว (10,031) (11,893) - 
เงินสดรับจากหุนกู - - 5,000,000 
จายเงินคืนหุนกู (1,600,000) (1,254,126) (319,418) 
เงินสดจายคาธรรมเนียมการจัดหาเงินกู - - (17,659) 
เงินสดรับ(จายคืน)จากหนี้สินอื่น 23,655 162,265 66,897 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทยอย 12,304,928 - - 
จายเงินปนผล (2,153,869) (1,970,128) (3,193,312) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,772,084 1,203,726 2,274,553 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 8,616,428 (4,412,165) 3,144,239 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือเงินลงทุน -  493,577 - 
จัดประเภทรายการ -  (50,048) - 
รายการปรับปรุงจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ (107,949) (363,272) (26,583) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 4,795,869 9,127,777 6,010,121 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 13,304,348 4,795,869 9,127,777 

 



 

หนา 97 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 (ตรวจสอบแลว) 
 
 

หนวย: พันบาท 
 พ.ศ. 2550 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม 
1. เงินสดจายระหวางป  
  ดอกเบี้ยจาย 1,203,404  948,278 677,180 
  ภาษีเงินได 2,166,360  1,607,920 1,593,358 
2. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่แสดงในงบดุล           13,304,348              4,804,200 9,130,756 
  หัก เงินเบิกเกินบัญชี _______-___ (8,331) (2,979) 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป              13,304,348 4,795,869 9,127,777 
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13.3  อัตราสวนทางการเงนิ 
 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

 
  พ.ศ. 2550 

 
พ.ศ. 2549 

 
พ.ศ. 2548 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)     

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.95 0.98 1.65 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.73 0.97 1.63 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.28 0.39 0.47 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 8.45 10.40 11.44 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42.61 34.60 31.46 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 11.99 12.60 11.48 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 30.02 28.56 31.35 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 32.18 52.11 26.37 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 11.19 6.91 13.65 

Cash Cycle (วัน) 61.45 56.25 49.16 
     
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 35.38 37.57 44.73 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 16.08 19.14 36.08 

อัตรากําไรอื่น (%) 6.95 5.00 12.64 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 0.65 0.67 0.42 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 19.09 10.28 19.26 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 21.87 16.36 24.75 

     
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 11.63 7.64 13.14 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 57.46 42.42 68.19 

อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.61 0.74 0.68 
     
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial ratio) 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.69 1.21 1.07 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.14 0.66 0.34 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 5.60 7.24 8.94 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 32.37 54.57 57.45 
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13.4 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงานของฝายบริหาร 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปกอน  และ

งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  

 
1. งบกําไรขาดทนุรวม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับ งวดเดียวกัน ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2549 
1.1 รายไดจากการขายรวมจํานวน 32,442 ลานบาท  ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 936 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

3 จากปริมาณขายถานหินที่ลดลงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งคาของเงินบาท ในขณะที่ราคา

ขายถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 17 เม่ือเทียบกับปกอน สัดสวนรายไดมีดังนี้ 

 รายไดจากการจําหนายถานหินจํานวน 28,429 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 88 ของรายไดจากการขาย

รวม ลดลง 2,005 ลานบาท หรือรอยละ 7  โดยแยกเปน 

- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 27,712 ลานบาท  

- รายไดจากการขายถานหินจากแหลงผลิตในประเทศไทย 717 ลานบาท 

 รายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ํา จํานวน 3,865 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 12 ของรายไดจากการขาย

รวม เพิ่มขึ้นรอยละ 38 

 รายไดอื่นจํานวน 148 ลานบาท  

 ปริมาณขายถานหินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 19.286 ลานตัน ลดลงรอยละ 11 

จากการลดลงปริมาณการผลิตและขายของเหมืองในประเทศไทยและการหยุดผลิตถานหินของบริษัทยอย

แหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 ราคาขายถานหินเฉลี่ยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   เทากับ 41.06 เหรียญสหรัฐฯตอตัน    

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 17 จากการเพิ่มขึ้นของราคาถานหินในตลาดโลก อีกทั้งการขาย

ถานหินคุณภาพสูงในสัดสวนที่สูงขึ้น 

1.2 ตนทุนขายรวม 20,964 ลานบาท เพิ่มขึ้น 126 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1 ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนตอหนวยเพิ่มขึ้น  

เนื่องจากมีการผลิตถานหินคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น ราคาน้ํามันเพิ่ม และการปรับการทําเหมืองในระดับความลึกเพิ่มขึ้น 

1.3 กําไรขั้นตนรวมจํานวน 11,478 ลานบาท ลดลง 1,063 ลานบาทคิดเปนรอยละ 8 อัตราสวนการทํากําไรขั้นตนตอ

ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 คิดเปนรอยละ 35  ซึ่งธุรกิจ

ถานหินมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 37 และธุรกิจไฟฟามีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 25 

1.4 คาใชจายในการขายและบริหารรวม 5,114 ลานบาท เพิ่มขึ้น 667 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15 จากการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายบริหาร คาชดเชยการเลิกจาง คาเชาทาเรือสําหรับขนถายถานหิน คา Demurrage จากการหยุด

ซอมแซมทาเรือบอนตังและสํารองเพื่อการปดเหมืองในประเทศ 

1.5 ไมมีการบันทึกคาภาษีสงออกถานหิน  ในขณะบันทึกรายการนี้จํานวน 706 ลานบาทในปกอนหนา 

1.6 คาภาคหลวงรวม 3,247 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท เปนผลมาจากราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้น 

1.7 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 452 ลานบาท จากกําไรกอนภาษีจากการจําหนาย

เงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจถานหิน ในขณะที่ปกอนหนามีกําไรกอนภาษีจากการ

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีจํานวนเงิน 902 ลานบาท 
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1.8 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวนเงิน 1,167 ลานบาท จากการจําหนายหุนรอยละ 2.4 ของ

บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1,146 ลานบาทและกําไรจากการจําหนายบริษัทยอยอีกแหง

หนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 21 ลานบาท 

1.9 ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 361 ลานบาท เทียบกับขาดทุนจํานวน 186 ลานบาท ในปกอนหนา  

1.10 เงินปนผลรับจํานวน 479 ลานบาท  โดยสวนใหญเปนเงินปนผลรับจากบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจ

ไฟฟา 

1.11 กําไรจากการทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน 68 ลานบาท จากการทําสัญญาซื้อขายถานหินและน้ํามันลวงหนาของ

บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในขณะที่มีการบันทึกขาดทุนรายการนี้จํานวน 438 ลานบาทในป

กอนหนา 

1.12 การรับรูผลกําไรของบริษัทรวมจํานวน 4,504 ลานบาท เปนการรับรูผลกําไรของ BLCP จํานวน 4,076 ลานบาท

และรับรูผลกําไรของธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 428 ลานบาท 

1.13 ดอกเบี้ยจายรวม 1,160 ลานบาท เพิ่มขึ้น 207 ลานบาท จากดอกเบี้ยจายสําหรับเงินกูเพื่อการลงทุนในธุรกิจ

ไฟฟาทั้งในประเทศ และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเพื่อการลงทุนในโครงการของบริษัทยอยในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย  

1.14 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 1,492 ลานบาท เพิ่มขึ้น 369 ลานบาท ในสวนนี้เปนภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัท

ยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและภาษีที่เกิดจากการรับรูเงินปนผลจากบริษัทยอยในตางประเทศ 

1.15 กําไรสุทธิรวมสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 6,654 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป

กอน 3,044 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84  

 จากการที่คาเงินบาทปรับตัวแข็งคาขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปกอนหนา สงผลกระทบตอการแปลงคางบการเงิน

ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท โดยหากใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันกับปกอนหนา จะมีผลใหรายได 

ตนทุนขาย และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จํานวน 2,998 ลานบาท 1,888 ลานบาท และ 373 ลานบาทตามลําดับ 

(อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของป 2549 และ 2550 เทากับ 37.93 และ 34.57 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ตามลําดับ) 

1.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (EPS) สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เทากับ 24.49 บาทตอหุน เทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอนซึ่งเทากับ 13.29 บาทตอหุน  

 
2. งบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

2.1 สินทรัพยรวมจํานวน 65,051 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,664 ลานบาท คิดเปนรอยละ 32 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 13,304 ลานบาทเพิ่มขึ้น 8,500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 177 สวนใหญ

เปนเงินสดรับจากการนําหุนบางสวนของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอขายในตลาดหลักทรัพย

อินโดนีเซียและใชจายสําหรับลงทุนใน BLCP และในเครื่องจักรและอุปกรณ 

 ลูกหนี้การคาจํานวน 3,656 ลานบาท ลดลง  349 ลานบาท จากการรับชําระคาขายถานหินไดเร็วขึ้น  

 เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของจํานวน 2,075 ลานบาท เปนเงินปนผลคางรับจาก BLCP 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมคาและบริษัทรวมจํานวน 11,303 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,470 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 65 จากการลงทุนเพิ่มและการรับรูสวนแบงกําไรจาก BLCP 
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 เงินลงทุนอื่นจํานวน 10,442 ลานบาท เพิ่มขึ้น 285 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3  จากการปรับมูลคาเงิน

ลงทุนตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิจํานวน 14,786 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,341 ลานบาท จากการลงทุนใน

เครื่องจักรของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน อนึ่งมูลคาทางบัญชี

ของสินทรัพยเหลานี้มีการปรับลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งคาขึ้น 

 

2.2 หนี้สินรวมจํานวน 26,554 ลานบาท ลดลง 489 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2    เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี้ 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 2,278 ลานบาท  ลดลง 982 ลานบาท   คิดเปนรอยละ 30 

จากการจายคืนกูเงินระยะสั้นที่ครบกําหนดและจายคืนเงินกูอัตราดอกเบี้ยสูง ในขณะเดียวกันไดออกตั๋วแลก

เงินในประเทศซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาเพิ่มขึ้น 

 สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปและหุนกูที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปจํานวน 1,808 ลาน

บาท ลดลง 534 ลานบาท จากการจายคืนเงินกูที่ครบกําหนด  

 คาเปดหนาดินและขนถานหินคางจายจํานวน 2,067 ลานบาท เพิ่มขึ้น 53 ลานบาท   สวนใหญมาจากคาเปด

หนาดินและคาขนสงถานหินของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 5,854 ลานบาทเพิ่มขึ้น 1,869 ลานบาท จากการกูเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการเพิ่มทุน

ใน BLCP  จํานวน  2,250 ลานบาทและการออกตั๋วแลกเงินจํานวน 1,400 ลานบาท 

 หุนกูจํานวน  8,581 ลานบาท ลดลง 1,393 ลานบาท จากการโอนยายหุนกูที่มีกําหนดชําระในปนี้ไปเปนสวน

ของหุนกูที่ถึงกําหนดไถถอนในหนึ่งป 

 

2.3 สวนของผูถือหุนจํานวน 38,497 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16,153 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72 เปนผลจาก  

 เพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 6,654 ลานบาท 

 เพิ่มขึ้นจากสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 7,887 ลานบาท จากการเสนอขายหุนของบริษัทยอยในสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย 

 ลดลงจากการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 2,154 ลานบาท 

 เพิ่มขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุนตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพยรวม 418 ลานบาท  

 ลดลงจากสวนตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยที่แสดงเปนเงินตราตางประเทศ 427 ลานบาท  

 

2.4 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุน (Net debt to equity) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สําหรับงบการเงิน

รวมเทากับ 0.14 เทา และงบการเงินเฉพาะบริษัทเทากับ 1.34 เทา ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549    

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนสําหรับงบการเงินรวม 0.66 เทา และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยูที่ระดับ 1.91 เทา  
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3. งบกระแสเงินสด สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
งบกระแสเงินสดสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 8,616 ลานบาท โดยแยก

เปน 

3.1 เงินสดรับจากการดําเนินงาน 3,371 ลานบาท  เปนเงินสดรับจากการดําเนินงานซึ่งหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 

2,166 ลานบาท 

3.2 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวนเงิน 4,526 ลานบาท มีสาระสําคัญดังนี้  

 เงินสดจายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนเงิน 2,984 ลานบาท การลงทุนในโครงการ

ระหวางดําเนินการรวมทั้งการเปดหนาดินของโครงการเพิ่มขึ้น จํานวน 2,237 ลานบาท และการเพิ่มทุน

ของ BLCP จํานวน 3,258 ลานบาท  

 เงินสดรับจากการนําหุนบางสวนของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียขายใหแกผูถือหุนเดิมและขาย

บริษัทยอยแหงหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวนเงิน 1,593 ลานบาท  จากการจําหนายเงินลงทุนใน

บริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งที่ดําเนินธุรกิจถานหินจํานวน 596 ลานบาทและเงินปนผลรับจํานวน 1,702 

ลานบาท 

3.3 เงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 9,772  ลานบาท โดยเปนเงินสดรับจากการนําหุนบางสวนของบริษัท

ยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียขายในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซียจํานวนเงิน 12,305 ลานบาทและมีการเงินกู

ธนาคารและเงินกูระยะยาวจํานวน 12,382 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืน เงินกูยืมธนาคาร เงินกูระยะยาวและ

หุนกูจํานวน 12,775 ลานบาท และจายเงินปนผลจํานวน 2,154 ลานบาท  

 
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการบันทึกบัญชี 

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ  กําหนดใหบริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและ

บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน   โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

2550 มีผลทําให 

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 3,540 ลานบาท 

และงบการเงินรวม บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 6,654 ลานบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 742 ลานบาท 

และงบการเงินรวม บันทึกกําไรสุทธิจํานวน 3,610 ลานบาท  

ผลกระทบตองบดุลสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สงผลใหเงินลงทุนในบริษัท

ยอย บริษัทรวมคาและบริษัทรวมลดลงจํานวน 12,855 ลานบาท   กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจํานวน 

8,601 ลานบาท  และสวนของผูถือหุนสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 12,855 ลานบาท 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว สงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือ

บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยในการทําธุรกิจของ

บริษัท  

 



 

หนา 103 

5. สรุปความเห็นของฝายบริหาร 
 

สถานการณตลาดถานหินในชวงป 2550 ชี้ใหเห็นถึงตลาดภูมิภาคที่อยูในสภาวะตึงตัวมากขึ้นจากความตองการใชถาน

หินที่ปรับตัวสูงขึ้นทามกลางการผลิตที่คอนขางจํากัด ที่เห็นไดเดนชัดที่สุดคือในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ความตองการ

ใชถานหินเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกรงประกอบกับการขนสงถานหินในประเทศที่ยังเปนไป

อยางลาชา ปจจัยดังกลาวสงผลใหประเทศเกือบจะตองมีการนําเขาถานหินสุทธิเปนปแรกจากแตเดิมที่เปนผูสงออกราย

ใหญมาโดยตลอด นอกจากความตองการใชถานหินในภูมิภาคที่ไดปรับตัวสูงขึ้นแลว การสงออกจากผูผลิตหลัก 2 รายคือ 

ออสเตรเลียและสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ไดเปนไปอยางจํากัดเชนกัน การสงออกถานหินจากออสเตรเลียไมสามารถ

ขยายตัวไดมากเนื่องจากขีดความสามารถการขนถายที่จํากัด ณ ทาเรือ Newcastle ในขณะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเอง

ตองเผชิญกับสภาวะฤดูฝนที่หนักสุดในรอบหลายป สงผลใหการผลิตจากประเทศต่ํากวาที่คาดการณไว ราคาถานหินใน

ตลาด spot ตาม Barlow Jonker Index จึงปรับตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 75 จากราคา 51 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ณ ตนป 2550 

เปน 89 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ณ ส้ินป หรือคิดเปนราคาเฉลี่ยทั้งปที่ 61 เหรียญสหรัฐฯตอตัน (เทียบกับ 49 เหรียญสหรัฐฯ

ตอตันในป 2549) 

 

ธุรกิจถานหินของบริษัทฯ ไดบันทึกปริมาณขายถานหินทั้งสิ้น 19.286 ลานตันในป 2550 ซึ่งปรับลดลงรอยละ 11 จากป

กอนหนาและต่ํากวาเปาหมายของบริษัทฯ รอยละ 8 ปริมาณขายที่ลดลงสวนใหญเปนผลกระทบจากการผลิตของเหมือง 

ทรูบาอินโด เนื่องจากปญหาความพรอมของผูรับเหมาผนวกกับชวงฤดูฝนที่ตกหนักอยางผิดปกติ บริษัทฯ คาดวาการผลิต

จะปรับตัวดีขึ้นในป 2551 จากการเปลี่ยนผูรับเหมาเปนรายที่มีขีดความสามารถสูงกวาตั้งแตเดือนตุลาคม อยางไรก็ดี 

ปริมาณขายที่ลดลงไดถูกชดเชยจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับสูงขึ้นเปน 41.06 เหรียญสหรัฐฯตอตัน  หรือสูงขึ้นจากปกอน

หนารอยละ 17 และสูงกวาเปาของบริษัทรอยละ 11 สวนเหมืองถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แหงที่บริษัทฯ รวม

ลงทุนไดรายงานสวนแบงกําไรจํานวน 428 ลานบาท 

 

ธุรกิจไฟฟามีผลประกอบการที่คอนขางดีและชวยเสริมใหกระแสเงินสดของบริษัทฯ มีการกระจายตัวที่ดีขึ้น โรงไฟฟา 

BLCP ที่บริษัทรวมทุนในสัดสวนรอยละ 50 ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกุมภาพันธและไดรายงานสวน

แบงกําไรจํานวน 4,076 ลานบาท (ในจํานวนนี้ไดรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 591 ลานบาท) ธุรกิจไฟฟาใน

ประเทศอีกแหงหนึ่งซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 14.99 ไดจายเงินปนผลจํานวน 457 ลานบาทนอกจากนี้บริษัทยอย BPIC 

ซึ่งประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวม 3 แหงในสาธารณรัฐประชาชนจีนไดบันทึกกําไรสุทธิจํานวน 593 ลานบาท 

 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดบันทึก EBITDA จํานวน 12,916 ลานบาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 36 โดยมี EBITDA จากธุรกิจถาน

หินจํานวน 7,398 ลานบาทหรือรอยละ 57 ของทัง้หมด และ EBITDA จากธุรกิจไฟฟาจํานวน 5,518 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม บริษัทฯ ไดดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยตอสาธารณชนเปนครั้งแรก (IPO) ของบริษัทยอย PT 

Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM) ในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange) หลักทรัพยที่

จําหนายคิดเปนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดจําหนายหุนใน ITM จํานวนรอยละ 

2.4 ใหแกผูรวมทุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนใน ITM ของบริษัทฯ ลดลงเปนรอยละ 73.72 และบริษัทฯ ไดรับรูกําไรจาก

การจําหนายหุนใหแกผูรวมทุนดังกลาวจํานวน 1,146 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทยอยจําหนายเงินลงทุนรอยละ 

10 ในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจถานหินทําใหรับรูกําไรหลังภาษีจํานวน 316 ลานบาท 
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ดังนั้นในป 2550 บริษัทฯ จึงไดบันทึกกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมทั้งส้ินจํานวน 6,654 ลานบาท ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 

84 จากปกอนหนา ถาไมรวมกําไรจากรายการพิเศษแลว กําไรสุทธิจากธุรกิจหลักจะคิดเปนจํานวน 5,920 ลานบาท ซึ่ง

ปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 61 จากปกอนหนา  

 

 
13.5 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในรอบปบัญชี

ที่ผานมา เปนดังนี้ 

o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในประเทศไทย มีจํานวนเงินรวม 2,858,000 บาท 

o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 391,288.66 เหรียญสหรัฐฯ 

o คาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับบริษัทในตางประเทศ มีจํานวนเงินรวม 43,500 เหรียญสิงคโปร 

2. คาบริการอื่น (Non-audit fee) 

- ไมมี - 

 

14.   ขอมลูอ่ืนที่เกี่ยวของ 

- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

 

% 
การถือหุน 

อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
ในบริษัทฯ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 
 

1) นายสุนทร วองกุศลกิจ 

- ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

69 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 7/2002    

  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  (IOD) 

- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program  

  (DAP) รุนที่ 19/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมโครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มัธยมศึกษา 

0.72 2549-ปจจุบัน 

 

2547-2549 

2526-2549 

 

2545-2550 

2526-ปจจุบัน 

2524-ปจจุบัน

2517-ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 * เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับ   

ที่ 9  และลําดับที่ 11 

 

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 

- ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

 

60 - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays 

Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation 

Program: Governance Training for Listed 

Company Directors (DAP)  รุน 4/2546 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุน 61/2548 จากสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

  รวมเอกชน (วปรอ. 388) 

 

- 2548 - ปจจุบัน 

2548 – ปจจุบัน 

 

2548 - ปจจุบัน 

 

2549 – ปจจุบัน 

 

2544 - ปจจุบัน 

 

2544 - ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

2546 –  2547 

2547 –  2548 

 

2545 -  ปจจุบัน 

2549 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 

 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 

กรรมการ 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    หนา 

   
 

 

107 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

3) นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

       

 

64 - 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 / กรรมการสรรหาและกําหนด 

คาตอบแทน / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 

 

4) นายกอปร กฤตยากีรณ 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 

 

68 - วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Ph.D. (Physics) Harvard University 

- อบรมหลักสูตร Directors 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 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

5) นายสมเกียรติ เจริญกุล 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

66 - 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 Directors Certification Program  
  (DCP) รุนที่ 79/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program  

  รุนที่ 1/2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- 2548 - ปจจุบัน 

 

2548 - 2550 

 

ปจจุบัน  

2546 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เมืองกิจ จํากัด 

บริษัท จันทบุรี รีสอรต แอนด สปา จํากัด 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

6) นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

 

64 - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตรฝกวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน 

- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program 

  (DAP) รุนที่ 5/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

(DCP)รุนที่ 89/2007 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 

- 2549 - ปจจุบัน 

 

2550 - ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

 

 

2541 - 2547 

กรรมการอิสระ / กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา 

ประธานกรรมการบริหาร 

รองประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและผูจัดการทั่วไป 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

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 

 

 

 

68 

 

- 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 Directors Certification Program 

  (DCP) รุนที่ 31/2003 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.24 2526 - ปจจุบัน

2544 - ปจจุบัน 

2544 - 2547 

2541 - 2546 

2538 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2541 - ปจจุบัน 

2543 - 2549 

 

กรรมการ  

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการจัดสรร (ESOP) 

กรรมการ 

นายกสมาคม 

รองนายกสมาคม 

สมาชิกวุฒิสภา 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด 

สมาคมชาวแพร 

สมาคมนักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัท  

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

8) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 

- กรรมการบริษัท 

- เจาหนาที่บริหาร  

- กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

  บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 10 

54 

 

- 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 Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 61/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

0.08 2550 -ปจจุบัน 

2526-ปจจุบัน 

2548-2549 

2547-ปจจุบัน 

 

2544-ปจจุบัน

2544-2549 

 

2546-2549 

 

2547-2548 

2546-2548 

2546-2547 

 

 

2546-2547 

 

2545-2547 

2527-2548 

กรรมการ 

กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 

อนุกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

อนุกรรมการประชาสัมพันธ 

ผูชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 

การพลังงาน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

อนุกรรมการพิจารณาโครงการ 

ที่ปรึกษา 

ประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงคุณภาพ

การบริการลูกคาโครงการนํารองเสนทาง

ตัวอยาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ 

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุง 

คุณภาพการบริการลูกคา 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา 

กรรมการ 

บ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานสงเสริมการลงทุน 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

จํากัด (มหาชน) 

การปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 

สภาผูแทนราษฎร 

 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สํานักงานสงเสริมการลงทุน 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันปองกันประเทศ 

บริษัท โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
อายุ 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัท  

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

9) นายชนินท วองกุศลกิจ 

- กรรมการบริษัท 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

 

 

 

 

 

* เปนนองชายของบุคคลใน

ลําดับที่ 1  และลําดับที่ 11 

55 - ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 

  U.S.A. 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course  รุนที่   

  3/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.58 2526-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2546-ปจจุบัน 

2526-ปจจุบัน 

2548-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

 

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

อุปนายก 

กรรมการ 

 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

 

10) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล 

- กรรมการบริษัท 

- เจาหนาที่บริหาร 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

  ผูกพันบริษัทฯ 

 

 

* เปนนองชายของบุคคลใน

ลําดับที่ 8 

51 - B.S. (Mechanical Engineering), University of  

  Missouri, Columbia, U.S.A. 

- Senior Executive Program 3  สถาบันบัณฑิต  

  บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

  รวมเอกชน (วปรอ. 4414) 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program 

  (DCP) รุนที่ 23/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

0.26 

 

2526-ปจจุบัน 

 

2550-ปจจุบัน 

กรรมการ / เจาหนาที่บริหาร 

 

ประธานกรรมการสภา 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 

วิทยาลัยชุมชนแพร 
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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  9 

66 - เภสัชศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- อบรมหลักสูตร Directors 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) 

1.32 2526-ปจจุบัน

2544-ปจจุบัน 

 

2547-ปจจุบัน 

 

2532-2550 

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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หมายเหตุ :  นายชาญชัย  ชีวะเกตุ ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการ – ธุรกิจไฟฟา  ไดครบวาระเกษียณเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ไดดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษา บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัทฯ 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

12) นายระวิ คอศิริ 

- ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  

  

57 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- อบรมหลักสูตร Directors 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. 

 

- 

 

2544-ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 

Banpu Singapore Pte. Ltd. 

บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

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. 

Banpu Power Investment Co., Ltd. 

Peak Pacific Investment (L) GHD 

บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

บริษัท ศิลามณี จํากัด 

บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 

13) นายชาญชัย ชีวะเกตุ 

 - เปนที่ปรึกษา บริษัท บานปู จํากัด 

(มหาชน) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2551 

 

61 - Master Degree in Engineering, Mechanical,  0.03 ปจจุบัน 

  Lamar University, Texas, U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล) 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 22/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2544-2550 

 

 

 

ปจจุบัน 

 

2545-ปจจุบัน 

ที่ปรึกษา 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

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 

46 - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard  
  University Graduate School of Business  
  Administration, Boston, USA. 
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 78/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

0.08 2549-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-การเงิน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
   

2544-2549 ผูอํานวยการสายอาวุโส-การเงิน บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
   

ปจจุบัน กรรมการ Banpu Singapore Pte. Ltd. 
 กรรมการ 
 กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บานปู มินเนอรัล จํากัด 
บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
บริษัท เอดิฟซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
บริษัท ศิลามณี จํากัด 
บริษัท ศิลามณีหินออน จํากัด 
Banpu China Pte. Ltd. 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

วุฒิทางการศึกษา 
 

% 
การถือหุน 
ในบริษัท 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

- Doctor of Philosophy in Strategic Management, 15) นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต 49 - 2550-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ
พัฒนาองคกร 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
- ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-      University of Northern Washington  
  บริหารและพัฒนาองคกร 2549-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและ

พัฒนาองคกร 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) - M.B.A. Strategic Management Leadership, IOU  

    of Netherlands  
2547-2548 ผูอํานวยการสายอาวุโส-สํานักตรวจสอบ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) - ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร (บริหารการจัดการ) 
   

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
ผูอํานวยการสายอาวุโส-สายทรัพยากรมนุษย บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 2541-2546 

- ปริญญาตรี คุรุศาสตร (ภาษาอังกฤษ)          
   

  วิทยาลัยครูนครราชสีมา    
- Philosophy Training, Saint Gabriel’s Institution,     
  India    
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program  

  (DCP) รุนที่ 74/2006 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน 

  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดํารงตาํแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 บริษัทยอย บริษัทรวม 
 

รายชื่อ 

BP
 

BM
C 

BP
S 

BP
I 

BM
S 

Ba
n-

Sa
 

CM
M

C 
BP

OD
 

BP
C 

SL
M

 
SL

M
M

 
BP

P 
BP

PI
 

BP
CP

 
BP

IC
 

PW
E 

LP
P 

ZP
P 

PP
IC

(L
) 

He
bi

 
AA

CI
 

AA
GI

 
BL

CP
 

PG
S 

 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                        

 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
Name list CTL ITM IMM KTD TCM 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. Mahyudin Lubis         

Mr. Serm Munkong   /  / /   

Mr. Leksono Boeranto   ฝ      

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.) 

CMMC บริษัท เหมอืงเชยีงมวน จํากัด (Chiang Muan Mining Co.,Ltd.) 

BPOD BP Overseas Development Co.,Ltd. 

SLM บริษัท ศิลามณี จาํกัด (Silamani Corp.Ltd.) 

SLMM บริษัท ศิลามณีหนิออน จํากัด (Silamani Marble 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 

BRT PT. Bharinto Ekatama 

BPP บริษัท บานป ูเพาเวอร จํากัด (Banpu Power Ltd.) 

SP Synergy Power Co.Ltd. 

BPCP บริษัท บานป ูโคล เพาเวอร จํากัด (Banpu Coal Power Ltd.) 

BPPI บริษัท บานป ูเพาเวอร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (Banpu Power International Ltd.) 

BPIC Banpu Power Investment Co.Ltd. 

LPP Luannan Peak Pte.Ltd. 

ZPP Zouping Peak Pte.Ltd. 

PPIC(L) Peak Pacific Investment Company (L) BHD 

PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 

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 เซอรวสิส จํากัด (Power Generation Services Co.,Ltd.) 

 
  










	(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
	(ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
	(ค) ความเสี่ยงจากราคาถ่านหินและราคาน้ำมัน 
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	ธุรกิจถ่านหิน 
	อื่นๆ 
	บจ. รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว 
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	ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
	 
	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
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