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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (EXECUTIVE SUMMARY)
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิตและจําหน่ ายถ่านหิ นมีทุน
จดทะเบี ยนเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 350,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นมูลค่าหุ ้นทั้งสิ้ น
350,000,000 บาท ซึ่ งได้เรี ยกชําระเต็มมูลค่าหุ ้นแล้ว บริ ษทั ฯไม่มีขอ้ ผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการออกหุ ้น ใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ หลัก ทรั พ ย์แ ปลงสภาพ หุ ้นกู้ และหรื อ ตราสารหนี้ อ ย่า งอื่ นที่ อ อกจํา หน่ า ยแล้ว และที่ ยงั ไม่ ได้
ออกจําหน่ายคงค้างอยูท่ ้ งั ในปั จจุบนั และในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานโดยรวมในปี 2547 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี เนื่ องจากราคาถ่าน
หิ นในตลาดโลกมีการปรั บตัวสู งขึ้นมาก และคาดว่าในปี 2548 จะยังทรงตัวอยู่ในระดับสู งในทิศทางเดี ยวกับ
ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสู งขึ้น สําหรับสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ก็อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยบริ ษทั ฯ ยังมี
เงิ นทุ นหมุนเวียนเพียงพอ หากจําเป็ นต้องหาแหล่ งเงิ นทุ นเพิ่มเติ มในอนาคต บริ ษทั ฯ จะพิจารณาหาแหล่ ง
เงิ นทุ นที่เหมาะสม โดยคํานึ งถึงภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงิ นสําหรั บการลงทุ นในอนาคต โดยเน้นการ
เจริ ญเติบโตที่มีคุณภาพ
การลงทุนในปี 2547 บริ ษทั ฯ ได้เข้าไปลงทุนถือหุ ้นใน PT. CITRA HARITA MINERAL คิดเป็ น
สัดส่ วนการถื อหุ ้นทางอ้อมร้ อยละ 55 ของทุ นจดทะเบี ยน เพื่อเข้าไปลงทุ นทําเหมื องถ่ านหิ นแหล่ งที่ 2 ใน
ประเทศอินโดนิเซี ย โดยมีเป้ าหมายจะผลิตถ่านหิ นจากแหล่งนี้ ออกจําหน่ ายไม่ต่าํ กว่าปี ละ 5 แสนตัน เริ่ มตั้งแต่
กลางปี 2548 เป็ นต้นไป
สําหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของทุนที่ชาํ ระแล้วนั้น ได้ก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็ จ
ตั้ง แต่ ปลายปี 2547 โดยจะเริ่ ม ทดลองเดิ นเครื่ อ งจักรและผลิ ต เอทานอลออกจํา หน่ า ยได้ต้ ัง แต่ ป ลายเดื อ น
มกราคม 2548 เป็ นต้นไป
การบริ หารงานบริ ษทั ฯ จะดํา เนิ นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้การกํากับ ดู แลของ
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยได้แต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่ งเป็ นคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อรับผิดชอบการบริ หารงานปกติประจําวันจํานวน 5 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน โดยมี
แผนกตรวจสอบภายในดูแลตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิงานตามระบบและมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดขึ้น
โดยยึด หลัก การกํา กับดู แ ลกิ จ การที่ ดี (GOOD CORPORATE GOVENANCE) ให้ความสํา คัญกับการ
บริ หารงานที่โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
การบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ โดยคํานึ งถึงความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม
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ส่ วนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษ ัท ลานนารี ซ อร์ ส เซส จํา กัด (มหาชน) ทะเบี ย นเลขที่ บมจ.72 ตั้ง อยู่เ ลขที่ 888/99 ชั้น 9
อาคารมหาทุนพลาซ่ า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2253-8080
โทรสาร : 0-2253-6822 , 0-253-5014 Email Address : lanna@lannaR.com Home Page : www.lannar.com

(1) ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษ ทั ฯ ตระหนักและได้ให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงมาโดยตลอด โดยในปี 2547
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) ของบริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการ
ประชุ มรวมทั้งสิ้ น 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาและระดมความคิดในการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยงทางธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯโดยเน้นการบริ หารความเสี่ ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพและความเหมาะสมกับสภาพธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ใน
ปั จจุบนั โดยมีประเด็นสําคัญที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและทบทวนอย่าง
สมํ่าเสมอดังนี้ :-

ความเสี่ ยงด้ านธุรกิจถ่ านหิน

ความเสี่ ยงในการลงทุนพัฒนาธุรกิจถ่ านหิน : การพัฒนาธุ รกิ จถ่านหิ นมีความเสี่ ยงไม่แตกต่างไป
จากธุ รกิจอื่นขึ้นอยูก่ บั ความรู ้และประสบการณ์ที่จะนํามาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการลงทุนเป็ นแต่ละกรณี ๆ
ไป การพัฒนาธุ รกิจถ่านหิ นมีปัจจัยเสี่ ยงที่จะต้องคํานึงถึงคือการประเมินปริ มาณสํารองและคุณภาพถ่านหิ น
ของแหล่ ง ที่ จ ะพัฒ นา ลัก ษณะหรื อ ประเภทของสั ม ปทานที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าต บทบัญ ญัติ ก ฎหมายและ
ภาวะการณ์ เมืองของประเทศที่จะลงทุน สถานการณ์ตลาดและผลตอบแทนในการลงทุนรวมทั้งพิจารณา
องค์ประกอบอื่นๆ เช่ นทําเลที่ต้ งั ของแหล่งแร่ และความสามารถในการแข่งขัน เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในแต่ละโครงการที่ลงทุนโดยพิจารณาและกลัน่ กรองปั จจัยเสี่ ยงในด้านต่างๆ อย่าง
ละเอียดถี่ถว้ นก่อนที่จะนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบในการตัดสิ นลงทุนในแต่ละโครงการ
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ความเสี่ ยงในการประเมินปริ มาณสํ ารองของแหล่ งถ่ านหิน : ความสามารถในการสํารวจและ
ประเมินปริ มาณสํารองของแหล่งถ่านหิ นได้อย่างแม่นยําถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของบริ ษทั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
เหมืองถ่านหิ นเพราะข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจะถูกนํามาใช้ในการประเมินปริ มาณสํารองและคุณภาพของ
แหล่งถ่านหิ นที่สาํ รวจพบรวมทั้งความลึกหรื อความสมบูรณ์ของแหล่งถ่านหิ น เป็ นต้น ดังนั้นข้อมูลดังกล่าว
จึงถือว่าเป็ น ข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญในการตัดสิ นใจและประเมินผลตอบแทนในการลงทุนทําเหมืองเพื่อ
ผลิตถ่านหิ นออกจําหน่าย บริ ษทั ฯจึงให้ความสําคัญกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสํารวจและประเมิน
แหล่งถ่านหิ นเป็ นพิเศษโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีอย่างจริ งจังและต่อเนื่องทําให้
บริ ษ ทั ฯประสบความสํ า เร็ จในการสํ า รวจหาแหล่ ง ถ่ า นหิ น ทั้ง ในและต่า งประเทศในช่ ว งที่ ผ่า นมา แต่
เนื่ องจากแหล่ งถ่ า นหิ นในประเทศมี อยู่จาํ กัดและมี คุณภาพด้อยกว่าถ่ า นหิ นที่สํา รวจพบในต่า งประเทศ
บริ ษทั ฯ จึงได้เน้นการสํารวจและพัฒนาแหล่งถ่านหิ นในต่างประเทศเป็ นหลักโดยเฉพาะแหล่ง ถ่านหิ นใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ งปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯได้เ ปิ ดการทํา เหมื อ งเพื่ อ ผลิ ต ถ่ า นหิ น จากแหล่ ง ในประเทศ
อินโดนีเซี ยไปแล้ว 1 แห่ งโดยได้รับสัมปทาน (COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่ งประเทศ
อินโดนีเซี ยมีกาํ หนด 30 ปี จนถึง พ.ศ. 2574 โดยมีกาํ ลังการผลิตถ่านหิ นปี ละประมาณ 1.5 - 2 ล้านตัน และ
ได้เข้าร่ วมลงทุนสํารวจและพัฒนาแหล่งถ่านหิ นคุณภาพสู งในประเทศอินโดนี เซี ยเพิ่มเติมอีก 1 แห่งในปี
2547 คาดว่าจะสามารถผลิตถ่านหิ นจากแหล่งนี้ ออกจําหน่ายได้ในปี 2548 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการ
สํารวจและพัฒนาแหล่งถ่านหิ นอีกหลายพื้นที่ท้ งั ในและ ต่างประเทศเพื่อเพิ่มปริ มาณสํารองและศักยภาพ
ด้านการผลิตและจําหน่ายถ่านหิ นในอนาคต
ความเสี่ ยงในการทําเหมืองถ่ านหิน : หากการสํารวจและการประเมินปริ มาณสํารองของแหล่งถ่านหิ น
ดําเนิ นการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและหลักวิชาที่ยอมรับโดยทัว่ ไปตามมาตรฐานสากล ความเสี่ ยงในด้าน
การลงทุนทําเหมืองถ่านหิ นก็จะลดลงตามไปด้วย คงจะเหลือแต่ความเสี่ ยงในขั้นตอนการขอประทานบัตร
และการทําเหมืองซึ่ งอาจจะเกิดภัยธรรมชาติ ทําให้การผลิตและการส่ งมอบถ่านหิ นไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กําหนด ฉะนั้นเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงด้านการผลิตและการส่ งมอบถ่านหิ นให้ลูกค้า บริ ษทั ฯจึงได้กาํ หนด
นโยบายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบการทําเหมืองถ่านหิ นจะต้องสต๊อกถ่านหิ นสําเร็ จรู ปไว้ให้เพียงพอต่อการจําหน่าย
ตลอดเวลาโดยให้มีการสต๊อกถ่านสําเร็ จรู ปในปริ มาณที่จะจําหน่ ายได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือนของปริ มาณการ
จําหน่ายถ่านหิ นโดยเฉลี่ยในแต่ละปี
ความเสี่ ยงในด้ านการตลาด : ตลาดถ่านหิ นในประเทศถือว่ามีความเสี่ ยงน้อยกว่าตลาดถ่านหิ น
ระหว่างประเทศทั้ง ในด้า นปริ มาณความต้องการและความผันผวนของราคาถ่ า นหิ น เพราะถ่ านหิ นใน
ประเทศยังมีราคาต่อหน่วยค่าความร้อนตํ่ากว่าถ่านหินนําเข้าและความต้องการใช้ยงั สู งกว่ากําลังการผลิตอยู่
มากอีกทั้งลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ฯก็เป็ นผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความมัน่ คงทางการเงินสู ง
และเคยใช้ถ่านหิ นของบริ ษทั ฯมาเป็ นเวลานานแล้ว ส่ วนตลาดถ่านหินระหว่างประเทศมักจะมีความผันผวน
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สู งกว่าโดยเฉพาะความผันผวนด้านราคา ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในด้านการตลาดระหว่างประเทศ
บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายให้บริ ษทั ร่ วมทุนในประเทศอินโดนี เซี ยทําสัญญาขายถ่านหิ นล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประมาณการผลิตถ่านหิ นในปี ถัดไปโดยจะพยายามทําสัญญาขายถ่านหิ นล่วงหน้า
ในช่วงที่ราคาถ่านหิ นปรับตัวสู งขึ้น
ความเสี่ ยงเรื่ องการชํ าระหนี้ : เนื่องจากลูกค้าในประเทศที่บริ ษทั ฯ ให้เครดิตในการสั่งซื้ อถ่านหิ น
ล้วนแต่เป็ นลูกค้ารายใหญ่ที่มีประวัติการชําระเงินที่ดีและมีความมัน่ คงทางการเงินสู ง อีกทั้งยังเป็ นลูกค้า
ของ บริ ษทั ฯ มาเป็ นเวลากว่า 10 ปี ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีความมัน่ ใจว่าจะไม่มีความเสี่ ยงจากการที่ลูกค้าจะไม่
ชําระหนี้ ในอนาคต ส่ วนการจําหน่ายถ่านหิ นให้กบั ลูกค้าในต่างประเทศทุกรายจะต้องเปิ ด LETTER OF
CREDIT (L/C) ให้แล้วเสร็ จก่อนการส่ งมอบทุกครั้ง ซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯไม่มีความเสี่ ยงในการจําหน่ายถ่านหิ น
ไปต่างประเทศแต่อย่างใด
ความเสี่ ยงด้ านสิ นค้ าทดแทน : ถึงแม้ว่าราคาถ่านหิ นจะปรับตัวสู งขึ้นอย่างมากในช่ วงไตรมาส
สุ ดท้ายของปี 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั แต่เมื่อเปรี ยบเทียบราคาต่อหน่วยของค่าความร้อนที่เท่ากัน
ของเชื้ อเพลิงทดแทนอย่างอื่นอันได้แก่ นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล และก๊าซธรรมชาติแล้ว จะเห็นได้วา่ ถ่านหิ น
ยัง คงมีราคาต่อหน่ วยของค่า ความร้ อนที่ต่ าํ กว่าเชื้ อเพลิ งอื่ นมาก จึง ประเมิ นได้ว่า ความเสี่ ย งด้านสิ นค้า
ทดแทนยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่าํ

ความเสี่ ยงด้ านธุรกิจเอทานอล

บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยที่ล งทุนก่ อสร้ างโรงงานผลิ ตเอทานอล
(แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ 99.5 %) เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงที่อาํ เภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ขนาดกําลังผลิตเอทา
นอล 150,000 ลิ ตรต่อวัน โดยใช้กากนํ้าตาล (MOLASSES) เป็ นวัตถุดิบซึ่ งสามารถใช้เอทานอลผสมกับ
นํ้ามันเบนซิ นในอัตราส่ วนผสม 10% เป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ซ่ ึ งสามารถใช้แทนนํ้ามันเบนซิ นได้เป็ นอย่างดี
การก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรในโครงการนี้ แล้วเสร็ จตั้งแต่ปลายปี 2547 โดยจะเริ่ มทดลองเดิน
เครื่ องจักรและผลิ ตเอทานอลออกจําหน่ ายได้ต้ งั แต่ปลายเดื อนมกราคม 2548 เป็ นต้นไป ซึ่ งธุ รกิ จนี้ ยงั มี
ปั จจัยเสี่ ยงดังต่อไปนี้
(1) เนื่องจากธุ รกิจนี้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ไม่นานมานี้ จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับบทบัญญัติ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของภาครัฐที่ยงั ไม่ชดั เจนก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิซ่ ึ งจะเป็ นอุปสรรคและ
เพิ่มภาระให้กบั ผูป้ ระกอบการทําให้มีตน้ ทุ นการผลิ ตที่สูงขึ้นโดยผูป้ ระกอบการเอทานอลกําลังหารื อกับ
หน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่ องนี้ เพื่อแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยเร็ ว
(2) ความเสี่ ยงในด้านการตลาดเนื่ องจากบริ ษทั ผูค้ า้ นํ้ามันยังไม่มีความพร้อมที่จะรับซื้ อเอทานอล
จากผูป้ ระกอบการได้อย่างเต็มที่ทาํ ให้ผูป้ ระกอบการเอทานอลไม่สามารถเดินเครื่ องจักรผลิ ตเอทานอลได้
เต็มกําลังการผลิ ตของโรงงานที่สร้างขึ้น กอรปกับความจุของถังเก็บเอทานอลมีอยูอ่ ย่างจํากัดจึงทําให้ตอ้ ง
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เดินและหยุดเครื่ องจักรผลิตเอทานอลสลับกันไปซึ่ งจะมีผลกระทบทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้นและประสบ
ผลขาดทุนซึ่ งหน่ วยงานของภาครัฐและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกําลังหารื อเพื่อแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคในเรื่ องนี้ ให้
ลุล่วงไปโดยเร็ ว
(3) ความเสี่ ยงในเรื่ องการกําหนดราคาเอทานอลซึ่ งปั จจุบนั รัฐบาลได้กาํ หนดให้จาํ หน่ายเอทานอล
ให้กบั บริ ษทั ผูค้ า้ นํ้ามันในราคา ณ โรงงานลิ ตรละ 12.75 บาท ซึ่ งไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิ ตทําให้
ผูป้ ระกอบการประสบผลขาดทุนและไม่สามารถดํารงอยูต่ ่อไปได้ โดยผูป้ ระกอบการได้นาํ เรื่ องนี้ เข้าหารื อ
กับภาครัฐเพื่อกําหนดราคาขายเอทานอลให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เกิ ดขึ้นจริ งรวมทั้งผลักดันให้
รัฐบาลจัดตั้งกองทุนรักษาระดับราคาเอทานอลเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในระยะยาว
(4) ความเสี่ ยงในเรื่ องปริ มาณและราคากากนํ้าตาล (MOLASSES) ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบเนื่องจากภาครัฐ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบอุตสาหกรรมโรงนํ้าตาลจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากนํ้าอ้อยโดยตรงอาจจะทําให้
ประสบปั ญหาขาดแคลนกากนํ้าตาลซึ่ งเป็ นวัตถุดิบได้ในอนาคต กอรปกับราคากากนํ้าตาลในปั จจุบนั มีการ
ปรับตัวสู งขึ้นมากจะมีผลทําให้ตน้ ทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มสู งตามไปด้วย ซึ่ งบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์
ยี่ จํากัด ได้แก้ไขปั ญหานี้โดยการทําสัญญาซื้ อกากนํ้าตาลระยะยาวในราคาที่คงที่คิดเป็ นประมาณร้อยละ 60
ของความต้องการใช้ในการผลิตเอทานอลในแต่ละปี เพื่อแก้ไขและรองรับปั ญหาดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว
ความเสี่ ยงทางการเงิน

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย : ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื ออยู่ในฐานะปลอดเงิ นกูจ้ ึ งไม่มี
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด ยกเว้นบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ75 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วได้กูย้ ืมเงิ นระยะยาวเป็ นสกุลเงิ นบาทจากธนาคาร
พาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งมีกาํ หนด 8 ปี จํานวนเงิน 480 ล้านบาท เพื่อนํามาใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้
เป็ นเชื้ อเพลิง จะต้องชําระดอกเบี้ ยในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 3 ปี แรกและอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR-1
ในช่วงปี ที่ 3 ถึง 8 ซึ่ งอาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ จะติดตาม
แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ดังกล่าว เช่น การแปลงหนี้เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินในอนาคต
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ : บริ ษทั ฯไม่มีเงินกูเ้ ป็ นเงินตราต่างประเทศคงค้าง
ส่ วนรายได้จากการขายถ่านหิ นจะขายเป็ นเงินบาทและเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ส่ วนการซื้ อถ่านหิ นมาขายจะซื้ อ
เป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเพียงสกุลเดียว ทําให้รายได้ของบริ ษทั ฯจะผันผวนไปตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
เงินบาทกับเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้ลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวโดยทํา
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เมื่อมีรายการดังกล่าว
เกิ ดขึ้ นและหรื อนําเงิ นตราต่างประเทศที่ ได้รับจากการขายถ่านหิ นในสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาฝากเข้าบัญชี ที่
บริ ษทั ฯเปิ ดไว้กบั ธนาคารเพื่อใช้ชาํ ระค่าถ่านหิ นและหรื อเงินลงทุนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในอนาคต บริ ษทั ฯมี
สิ นทรัพย์และหนี้สินเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นปี 2547 ดังนี้ :5

(1) บริ ษทั ฯ
มีสินทรัพย์เป็ นเงินฝากธนาคารและลูกหนี้การค้าจากการซื้อถ่านหิ นเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศคงค้าง ณ วันสิ้ นปี 2547 จํานวน 10,709,437.84 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา และมีหนี้สินเป็ นเจ้าหนี้
การค้าจากการขายถ่านหิ น ณ วันสิ้ นปี 2547 จํานวน 6,663,934.78 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา โดยไม่ได้ทาํ
สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้เนื่องจากบริ ษทั ฯสามารถจะนําเงินตรา
ต่างประเทศที่ได้รับจากการขายถ่านไปชําระค่าถ่านหิ นที่ซ้ือได้หรื อฝากสํารองไว้ใช้จ่ายในอนาคต เพื่อช่วย
ลดความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวนได้
(2) บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนใน LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD. และ UNITED BULK SHIPPING
PTE.LTD. ณ วันสิ้ นปี 2547 จํานวนรวมทั้งสิ้ น 16,449,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ซึ่ งเป็ นการลงทุนระยะยาวใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีกาํ หนดเวลายกเลิกการลงทุนที่แน่นอนจึงไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ าสิ นทรั พย์ ตามบัญชี ค่าเสื่ อม : บริ ษทั ฯได้มีการคิดค่าเสื่ อมราคาและตั้ง
สํารองการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไว้อย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทยซึ่ งใช้บงั คับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ฉะนั้นมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่แสดงไว้ในบัญชีของบริ ษทั ฯ นั้นจึงเป็ นราคาที่สมเหตุสมผลและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริ ง
ความเสี่ ยงเกีย่ วกับหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
• บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ในเครื อไม่มี พนั ธะผูกพันใดๆเกี่ ยวกับ การออกหุ ้น ใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ
หลักทรัพย์แปลงสภาพ หุ ้นกูห้ รื อตราสารหนี้ อย่างอื่นทั้งที่ออกจําหน่ ายแล้วและที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายคง
ค้างอยูท่ ้งั ในปั จจุบนั และในอนาคต
• บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ณ วันสิ้ นปี 2547
ดังต่อไปนี้ :(1) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายในอนาคตเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าและบริ การ
อาคารสํานักงาน ที่ดินและมาตรวัดนํ้าหนักเป็ นเงินประมาณ 16 ล้านบาท และสัญญาก่อสร้างเป็ นเงินประมาณ
87 ล้านบาท
(2) บริ ษทั ฯ มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเป็ นเงินประมาณ 52 ล้านบาท ซึ่ งคํ้าประกัน
การปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของบริ ษทั ฯ ตามธุ รกิจปกติ
(3) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมี ภาระหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องคดี ณ วันสิ้ นปี 2547
ตามที่ปรากฏในข้อ (7) ข้อพิพาททางกฎหมายในหน้า 30 ของรายงานฉบับนี้
นอกจากรายการดังกล่ าวข้างต้นแล้ว ไม่มีเหตุผลกรณี ผิดปกติร้ายแรงหรื อเหตุการณ์ สําคัญ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานลูกจ้างอันจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ
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(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเป็ นมาและการเปลีย่ นแปลงที่สําคัญ

บริ ษ ทั ลานนารี ซอร์ ส เซส จํา กัด (มหาชน) เดิ มชื่ อ บริ ษ ทั ลานนาลิ ก ไนต์ จํา กัด (มหาชน) ได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2528 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเข้าทําสัญญาเช่ าช่วงการทํา
เหมื องถ่ านหิ นบ้านป่ าคา อําเภอลี้ จัง หวัดลํา พูนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รัก ษ์พ ลังงานมี
กําหนดเวลา 20 ปี บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2535
โดยได้รับ อนุ ญาตจากกระทรวงการคลังให้นาํ หุ ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 ในกลุ่มทรัพยากร (หมวดพลังงาน) และสาธารณูปโภคและได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั ใหม่เป็ นบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจผลิตและจําหน่ ายถ่านหิ นทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็ นธุ รกิจหลัก
(CORE BUSINESS) และเข้าไปลงทุนในธุ รกิจขนส่ งทางทะเลและธุ รกิ จเอทานอล (แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
99.5%) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง โดยจะเน้นการเจริ ญเติบโตที่มีคุณภาพและมัน่ คงในระยะยาว

โครงสร้ างการลงทุน
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

75%





Lanna (Singapore) Pte Ltd.

บริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)





ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว 350 ล้านบาท
ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น

ทุนจดทะเบียน 265 ล้านบาท
ทุนชําระแล้ว 265 ล้านบาท
ผลิตและจําหน่ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง

100%





ทุนจดทะเบียน 18 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
ทุนชําระแล้ว 16.40 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
เป็ น HOLDING COMPANYทีล่ งทุนใน
ธุรกิจถ่านหินและสาธารณูปโภค

United Bulk Shipping Pte Ltd.

49%





ทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
ทุนชําระแล้ว 0.10 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
การขนส่ งทางทะเล

7

PT. Lanna Harita Indonesia

55%

 ทุนจดทะเบียน 8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯอเมริ กา
 ทุนชําระแล้ว 8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯอเมริ กา
 ผลิตและจําหน่ายถ่านหิ น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจถ่ านหินในประเทศ

บริ ษทั ฯ จําหน่ายถ่านหิ นที่ผลิตจากแหล่งในประเทศและถ่านหิ นที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ปั จจุบนั
มีเหมือง ถ่านหิ น (ลิ กไนต์) ในประเทศเพียงแห่ งเดียวตั้งอยู่ ณ บ้านป่ าคา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีปริ มาณ
สํารองถ่านหิ นคงเหลืออีกประมาณ 70,000 ตัน คาดว่าจะผลิตออกจําหน่ายทั้งหมดในปี 2548
การนําเข้าถ่านหิ นจากต่างประเทศมาจําหน่ายส่ วนใหญ่เป็ นถ่านหิ นประเภทบิทูมินสั ซึ่ งมีค่าความ
ร้อนสู งกว่าถ่านหิ นที่ผลิตจากแหล่งในประเทศ โดยบริ ษทั ฯ นําเข้าถ่านหิ นจากเหมืองร่ วมทุนในประเทศ
อินโดนี เซี ยและจากแหล่งอื่นๆ มาจําหน่ายให้กบั ลูกค้าในประเทศเพื่อทดแทนเหมืองถ่านหิ นในประเทศที่
จะหมดลงโดยจะขายแบบส่ ง ตรงให้ลู ก ค้า และนํา เข้า มาสต๊อกไว้ ณ ศูนย์จาํ หน่ า ยถ่ า นหิ นอยุธ ยา เพื่ อ
จําหน่ายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ ง โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจัดตั้งศูนย์จาํ หน่ ายถ่านหิ นเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ เพื่อ
ขยายตลาดในอนาคตรวมทั้งส่ งถ่านหิ นจากแหล่งในประเทศอินโดนี เซี ยไปจําหน่ ายยังประเทศอื่นด้วย
โดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเซี ย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ใต้หวัน ฮ่องกง เป็ นต้น

ธุรกิจถ่ านหินในต่ างประเทศ

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. (LS) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ โดย
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว โดย LS เป็ น HOLDING
COMPANY ลงทุนในธุรกิจถ่านหิ นและกิจการสาธารณูปโภคในต่างประเทศ
PT.LANNA HARITA INDONESIA (LHI) เป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย
โดย LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. ถือหุ ้นร้อยละ 55 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ประกอบธุ รกิจทําเหมือง
ถ่ า นหิ น ณ แหล่ ง ตานาห์ เ มร่ าห์
รายชื่อผู้ถือหุ้นใน LHI
จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(TANAH MERAH) อําเภอซามาริ น LANNA (SINGAPORE) PTE.LTD.
4,400 หุน้
55 %
HARITA MAHAKAM MINING
2,800 หุน้
35 %
ดา (SAMARINDA) และอําเภอคูเตย PT.
PAN UNITED INVESTMENTS PTE.LTD
800 หุน้
10 %
( KUTAI) จั ง ห วั ด ก า ลิ มั น ตั น รวมทัง้ สิน้
8,000 หุน้
100 %
ตะวัน ออก โดยได้ รั บ สั ม ปทาน
(COAL CONTRACT OF WORK) จากรัฐบาลแห่ งประเทศอินโดนี เซี ยเพื่อผลิตถ่านหิ นออกจําหน่าย มี
กํา หนดเวลา 30 ปี (เริ่ ม ตั้ง แต่ ปี 2544 ถึ ง 2574) ซึ่ งยัง มี ป ริ ม าณสํา รองของถ่ า นหิ น ที่ จ ะทํา เหมื อ งได้
(MINEABLE RESERVE) อีกประมาณ 28 ล้านตันเศษ
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ธุรกิจขนส่ งทางทะเล

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. (UBS) เป็ นบริ ษทั ร่ วมที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์
โดยบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ 49 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ประกอบธุ รกิจด้านการ
ขนส่ ง ทางทะเล ซึ่ งจะช่ ว ยบริ ห ารการ
รายชื่อผู้ถือหุ้นใน UBS
จํานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
49,000 หุน้
49 %
ขนส่ ง ถ่ า นหิ น ที่ บ ริ ษ ทั ลานนารี ซ อร์ ส LANNA RESOURCES PLC.
PAN-UNITED CORPORATION LTD.
51,000 หุน้
51 %
เซส จํากัด (มหาชน) นํา เข้ามาจําหน่ า ย รวมทัง้ สิน้
100,000 หุน้
100 %
ในประเทศไทยและหรื อส่ งไปจําหน่ าย
ยังประเทศอื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีตน้ ทุนการขนส่ งที่ต่าํ

ธุรกิจเอทานอลสํ าหรับใช้ เป็ นเชื้อเพลิง

บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริ ษทั ลานนารี
ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้นร้ อยละ 75 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว ประกอบธุ รกิจหลักในการผลิตและจําหน่าย
เอทานอล (แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิง โดยได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการเอทานอล
แห่งชาติให้ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงที่อาํ เภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ขนาดกําลัง
ผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากนํ้าตาล (MOLASSES) เป็ นวัตถุดิบ ซึ่ งสามารถใช้เอทานอลผสม
กับนํ้ามันเบนซิ นในอัตราส่ วนผสม 10 % เป็ นนํ้า มันแก็ สโซฮอล์ ซึ่ งสามารถใช้แทนนํ้ามันเบนซิ นได้เป็ น
อย่างดี โครงการนี้ รัฐบาลให้การส่ งเสริ มการลงทุนและสนับสนุ นผูป้ ระกอบการในประเทศอย่างเต็มที่ ซึ่ ง
นอกจากจะช่ วยลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการนําเข้านํ้ามันเชื้ อเพลิ ง
และสารปรุ งแต่งเพิ่มอ๊อกเทน MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ให้น้อยลง ซึ่ งจะช่วย
ประหยัดเงินตราต่างประเทศและลดการขาดดุลการค้าของประเทศให้นอ้ ยลงด้วยในระยะยาว
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บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ)
ชื่อบริ ษทั และสถานที่ตงั ้
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
888/114 ชัน้ 11 อาคารมหาทุนพลาซ่า
ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุวนั กทม. 10330
TEL : 0-2627-3890-94
FAX : 0-2627-3889
LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.
10 COLLYER QUAY # 19-07
OCEAN BUILDING
SINGAPORE 049315
TEL : (65) 862-1188
FAX : (65) 861-2254
PT. LANNA HARITA INDONESIA
PANIN BANK BUILDING 2nd. FLOOR
JL. JEND SUDIMAN – SENAYAN
JAKARTA 10270 INDONESIA
TEL : (62541) 703-0005-9
FAX : (62542) 593-352
UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.
33, TUAS CRESCENT,
SINGAPORE 638722
TEL : (65) 862-1188
FAX : (65) 861-2254
หมายเหตุ : SGD = เงินเหรียญสิงคโปร์,

ประเภทธุรกิ จ

จํานวนหุ้น

มูลค่าหุ้นละ

มูลค่าทัง้ สิ้ น

จํานวนหุ้นที่
ออกจําหน่ าย

จํานวนหุ้นที่ถือ

สันส่วนการถือหุ้น (%)
อัตราเงิ นปันผล
ทางตรงและ
ต่อหุ้น ปี 2547
ทางตรง
ทางอ้อม

การผลิตและ
จําหน่ายเอทานอล
เป็นเชือ้ เพลิง

26,500,000

10 บาท

265,000,000 บาท

26,500,000

19,875,000

75

75

ลงทุนในธุรกิจ
ถ่านหินและ
สาธารณูปโภค

18,000,000

SGD 1

SGD 18,000,000

16,400,000

16,400,000

100

100

การผลิตและ
จําหน่าย
ถ่านหิน

8,000

USD 1,000

USD 8,000,000

8,000

4,400

SGD 1,000,000

100,000

49,000

การขนส่ง
ทางทะเล

1,000,000

USD = เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

SGD 1

55

49

49

โครงสร้ างรายได้ จากการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของบริษทั
ปี 2545
จํานวนเงิน
%

ผลิตภัณฑ์
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้หลัก
ถ่านหิ นในประเทศ
ถ่านหิ นต่างประเทศ
หิ นแกรนิต
รวมรายได้หลัก
รายได้อนื่
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รวมรายได้ท้งั สิ้น

ปี 2546
จํานวนเงิน
%

ปี 2547
จํานวนเงิน
%

464.71
1,151.54
2.66
1,618.91

27.89
69.12
0.16
97.17

252.67
1,466.82
1,719.49

14.46
83.94
98.40

355.94
2,115.11
2,471.05

14.29
84.91
99.20

4.48
15.37
24.54
44.39
2.77
1,666.07

0.27
0.92
1.48
2.67
0.16
100.00

4.79
19.27
24.06
3.84
1,747.39

0.28
1.10
1.38
0.22
100.00

5.76
12.07
17.83
2.28
2,491.16

0.23
0.48
0.71
0.09
100.00

โครงสร้ างรายได้ บริษทั ในเครือ
บริษัททีด่ าํ เนินการ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
(เพิ่งเข้าไปลงทุนในปี 2546)
รายได้อื่น (เช่นดอกเบี้ยรับ)
รวมรายได้ท้งั สิ้น
LANNA (SINGAPORE) PTE LTD.
การขายถ่านหิ น
รายได้อื่น (เช่น ดอกเบี้ยรับ)
รวมรายได้ท้ งั สิ้ น
PT. LANNA HARITA INDONESIA
การขายถ่านหิ น
รายได้อื่น (เช่น ดอกเบี้ยรับ)
รวมรายได้ท้ งั สิ้ น
UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.
การขนส่งทางทะเล
รายได้อื่น (เช่น ดอกเบี้ยรับ)
รวมรายได้ท้ งั สิ้ น

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ทางตรงและอ้ อม)
ปี 2545
%
จํานวนเงิน %

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2546
จํานวนเงิน %

ปี 2547
จํานวนเงิน %

0.42
0.42

100.00
100.00

0.17
0.17

100.00
100.00

75
-

-

743.42
9.62
753.04

98.72
1.28
100.00

993.57
0.60
994.17

99.94
0.06
100.00

1,507.90
2.34
1,510.24

99.85
0.15
100.00

725.84
9.62
735.46

98.69
1.31
100.00

972.71
0.59
973.30

99.94
0.06
100.00

1,468.72
1.96
1,470.68

99.87
0.13
100.00

133.07
1.91
134.98

96.58
1.42
100.00

172.16
0.13
172.29

99.92
0.08
100.00

130.42
0.16
130.58

99.88
0.12
100.00

100
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49

(3) การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
การประกอบธุรกิจถ่ านหิน

ลักษณะของถ่ านหิน

ถ่านหิ นเป็ นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่ ง ซึ่ งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้ น และแร่
ธาตุที่สําคัญคื อ คาร์ บอน (CARBON) ซึ่ งเป็ นส่ วนที่จะเผาไหม้ได้ เมื่อสารระเหยและความชื้ นถูกขับไล่
ออกไปจะมีข้ ีเถ้าจํานวนเล็กน้อยเหลืออยูห่ ลังจากเผาไหม้แล้ว
ถ่านหิ นสามารถจัดแบ่งตามคุณภาพโดยพิจารณาค่าความร้อน (CALORIFIC VALUE) ปริ มาณสาร
ระเหย (VOLATILE MATTER) และปริ มาณคาร์ บอนคงที่ (FIXED CARBON) เรี ยงลําดับจากคุณภาพที่ดี
ที่สุดได้ 4 กลุ่มคือ (1) ANTRACITE, (2) BITUMINOUS, (3) SUB-BITUMINOUS และ (4) LIGNITE
สําหรั บถ่ านหิ นที่สํารวจพบ และพัฒนาขึ้ นมาใช้ในอุ ตสาหกรรมอย่างแพร่ หลายในประเทศไทยจะเป็ น
ประเภทถ่านลิ กไนต์ ส่ วนถ่านหิ นที่นาํ เข้าจากต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นประเภท BITUMINOUS ซึ่ งมีค่า
ความร้อนสู งกว่าถ่านลิกไนต์ที่ผลิตในประเทศ
คุณสมบัติถ่านหิ นที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาซื้ อขายโดยปกติจะประกอบด้วยค่าความร้อน
(CALORIFIC VALUE) ปริ มาณความชื้ น (MOISTURE) ปริ มาณสารระเหย (VOLATILE MATTER)
ปริ มาณคาร์ บอนคงที่ (FIXED CARBON) ปริ มาณขี้เถ้า (ASH) ปริ มาณกํามะถัน (SULPHUR) และขนาด
ของแร่ (SIZE) ที่ผลิตออกจําหน่าย

การผลิตถ่ านหิน

ถ่านหิ นเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชที่ทบั ถมอยูใ่ นหนองคลอง บึงเป็ นเวลานานนับล้านปี และ
ค่อยๆ จมตัวลงใต้ผวิ ดินจนซากพืชกลายสภาพมาเป็ นถ่านหิ น โดยผลของการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก และ
ขบวนการตามธรรมชาติในช่วงหลายล้านปี ที่ผา่ นมา ดังนั้นการที่จะนําถ่านหิ นขึ้นมาใช้จึงต้องมีการสํารวจ
ค้นหาโดยการศึกษาข้อมูลทางธรณี วิทยาใต้ผิวดิ น เพื่อให้ทราบถึ งความหนาของชั้นถ่ าน ขอบเขตพื้นที่
การกระจายตัวของแหล่งถ่าน คุณภาพทางเคมี และปริ มาณสํารองในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่ งจะใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจเพื่อพัฒนาแหล่งถ่านหิ นดังกล่าวต่อไป ดังนั้นการผลิตถ่านหิ นจึงแบ่งออกได้เป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่
ดังนี้ :(1) การสํ ารวจ : การสํารวจเริ่ มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลธรณี วทิ ยาผิวดินและโครงสร้างทางธรณี วิทยาของ
พื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่เป้ าหมายเบื้องต้น ขั้นตอนต่อมาจึงทําการเจาะสํารวจ (SCOUT DRILLING) ซึ่ งเป็ นการ
เจาะสํารวจเพื่อศึกษาการสะสมตัวของชนิดดินและหิ นและโครงสร้างทางธรณี วทิ ยาของพื้นที่เพื่อให้แน่ใจว่ามี
ถ่ า นหิ น สะสมตัว อยู่ เมื่ อพบบริ เ วณที่ มี ถ่ า นหิ นสะสมตัว อยู่ก็ จ ะทํา การเจาะสํา รวจเพื่อ ประเมิ น คุ ณภาพ
และปริ มาณสํารองในเชิงพาณิ ชย์ประกอบการตัดสิ นใจที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหินดังกล่าวเพื่อเปิ ดการทําเหมือง
ต่อไป

(2) การทําเหมือง : ก่อนจะเปิ ดการทําเหมืองจําเป็ นต้องทําการเจาะสํารวจในขั้นละเอียด (DETAIL
DRILLING) เพื่อหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของพื้นที่ ได้แก่ ปริ มาณสํารองและคุณภาพในแต่ละระดับของ
การวางตัวของชั้นถ่านหิ นรวมทั้งชั้นดิ นที่ปิดทับอยู่ ข้อมูลที่ได้จะถูกนํามาใช้ในการกําหนดแผนแม่บทใน
การทําเหมือง (MINE MASTER PLAN) ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาต้นทุนและวิธีการเปิ ดเหมืองตลอดจนศึกษา
ปริ มาณและบริ เวณที่จะขุดขนส่ งหน้าดินหรื อถ่านหิ นในแต่ละขั้นตอนและการเลือกเครื่ องจักรเครื่ องมือที่
เหมาะสมกับการทําเหมืองด้วย
(3) แต่ งแร่ : ถ่านหิ นที่ขุดได้จากการทําเหมืองจะต้องผ่านการแต่งแร่ เพื่อให้ได้ถ่านหิ นที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้หรื อลูกค้า ซึ่ งมีข้ นั ตอนตั้งแต่บด ย่อย คัดขนาด รวมทั้งคัดสิ่ งเจือปนออก โดย
การร่ อน และล้างเป็ นต้น
บริ ษทั ฯได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนในธุ รกิ จถ่านหิ นจํานวน
ทั้งสิ้ น 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้ :รายละเอียด
ได้รับอนุมตั ิเมื่อวันที่

1052/2537
28 มกราคม 2537

เลขทีบ่ ัตรส่ งเสริมการลงทุน
1227/2537
22 เมษายน 2537

1823/2539
11 ธันวาคม 2539

สถานประกอบการ

เหมืองป่ าคา อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

เหมืองหนอหญ้าปล้อง
อําเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี

เหมืองป่ าคา อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

กิจการที่ได้รับส่งเสริ ม

ถ่านหิ น 500,000 ตัน/ปี

ถ่านหิ น 300,000 ตัน/ปี

ถ่านหิ น 1,500,000 ตัน/ปี

การยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติ
ระยะ 8 ปี
ระยะ 8 ปี
บุ ค คล (100%) และ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2538 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2539
ยกเว้นภาษีเงิ นได้เงิ นปั น ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547
ผล

ระยะ 8 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2540
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

บริ ษทั ฯ ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับโครงการผลิตถ่านหิ น
(ลิกไนต์) ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรดังต่อไปนี้ :1) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่นาํ เข้าตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
2) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (สิ ทธิพิเศษนี้จะสิ้ นสุ ดลงในปี 2548)

3) ในกรณี ที่บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลบริ ษทั ฯ
มีสิทธิ นาํ ผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบกับผลกําไรที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี ทั้งนี้ภายใน
เวลาห้าปี นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดดังกล่าว
4) ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงิ นปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
5) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้ อยละห้า
สิ บของอัตราปกติมีกาํ หนดห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
6) ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก ค่ า ขนส่ ง ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ประปาสองเท่ า ของค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
7) ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าเงิ นลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้ างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้ อยละ 25
ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

ภาวะอุตสาหกรรม การตลาดและการแข่ งขัน

การค้ าถ่ านหินในประเทศ
นโยบายการกําหนดราคาถ่ านหิน : ราคาขายถ่านหิ นจะกําหนดตามหน่วยของค่าความร้อนเป็ นหลัก
เช่นเดียวกับการกําหนดราคาขายเชื้ อเพลิงชนิดอื่นทัว่ ไป ราคาขายสําหรับลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ คือปริ มาณที่ส่ังซื้ อ ข้อกําหนดด้านคุณภาพ เช่น ค่าความร้อน ระยะเวลาชําระเงินและ
เงื่ อนไขอื่นที่ลูกค้ากําหนด ซึ่ งปั จจัยดังกล่ าวจะเป็ นตัวกําหนดราคาขายถ่ านหิ นสําหรับลูกค้าทุกรายโดย
เสมอภาคกัน บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายเลือกปฏิบตั ิต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่ งเป็ นพิเศษ การกําหนดราคาขายถ่าน
หิ นที่ผลิ ตในประเทศมักจะเป็ นราคาหน้าเหมือง (EX-MINE) โดยลูกค้ารับผิดชอบการขนส่ งถ่านหิ นที่ซ้ื อ
เอง ส่ วนราคาขายถ่านหิ นนําเข้าจากต่างประเทศขึ้นอยูก่ บั การตกลงของลูกค้าแต่ละราย ซึ่ งอาจจะเป็ นราคา
FOB หรื อ CIF หรื อราคาส่ งถึงโรงงานของผูซ้ ้ือ เป็ นต้น
การจัดจําหน่ าย : วิธีการจัดจําหน่ายถ่านหิ นในประเทศจะจําหน่ายให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้โดยตรงโดย
ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง ส่ วนการขายถ่านหิ นในต่างประเทศจะจําหน่ายให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้โดยตรงและขายผ่าน
พ่อค้าคนกลางด้วย ส่ วนใหญ่จะขายเป็ นเงินเชื่ อ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะพิจารณาให้เครดิตเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ที่มี
การซื้ อขายกันมานานหลายปี และมีฐานะการเงินมัน่ คงเท่านั้น ส่ วนลูกค้าที่เพิ่งจะเริ่ มทําการซื้ อขายกันครั้ง
แรก บริ ษทั ฯ จะป้ องกันความเสี่ ยง โดยให้ลูกค้าเปิ ด LETTER OF CREDIT (L/C) ซึ่ งตั้งแต่เปิ ดกิจการในปี
2528 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหาหนี้สูญจากการจําหน่ายถ่านหิ นแต่อย่างใด
กลยุทธ์ ในการแข่ งขัน : บริ ษทั ฯ จะเน้นการให้บริ การและการควบคุมคุณภาพถ่านหิ นเป็ นกลยุทธ์
หลักในการแข่งขันแทนการใช้กลยุทธ์ดา้ นราคา นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้พยายามพัฒนาวิธีการผลิตถ่านหิ น
เพื่อให้ไ ด้ถ่ า นหิ นที่ มี คุ ณ ภาพดี โดยการนํา เทคโนโลยีที่ ท นั สมัย มาพัฒนาระบบการผลิ ตถ่ า นหิ นอย่า ง
สมํ่าเสมอ

ภาวะการแข่ งขัน : ธุ รกิ จการจําหน่ ายถ่านหิ นในประเทศเป็ นธุ รกิ จที่ มีผูป้ ระกอบการน้อยราย
(OLIGOPOLY MARKET) โดยลูกค้าที่เป็ นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมีคู่แข่งขันที่สําคัญคือ
บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ส่ วนลูกค้าที่เป็ นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะมีคู่แข่งขัน
ที่สําคัญคือ บริ ษทั ยูนิคไมนิ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด (มหาชน) และผูป้ ระกอบการรายย่อยอีก 3-4 ราย โดย
บริ ษทั ฯ มีเหมืองถ่านหิ นที่มีคุณภาพสู งเป็ นของตนเองและยังมีปริ มาณสํารองในเชิงพาณิ ชย์อีกหลายปี จึงมี
ศักยภาพในการแข่งขันและสามารถจะเพิม่ ส่ วนแบ่งด้านการตลาดในอนาคตได้
แนวโน้ มอุตสาหกรรม : ถ่านหิ นสามารถที่จะนํามาใช้ทดแทนเชื้ อเพลิงประเภทอื่นได้เกือบทุกชนิด
ขึ้นอยูก่ บั ความยากง่ายในการใช้งานและปริ มาณความต้องการพลังงานความร้อนเป็ นสําคัญ คาดว่าแนวโน้ม
การใช้ถ่านหิ นและราคาถ่ านหิ นในปี 2548 จะยังคงทรงตัวในระดับสู งในทิศทางเดียวกันกับราคานํ้ามัน
เชื้ อเพลิ งที่ปรับตัวสู งขึ้น โดยจะมี ผปู ้ ระกอบการสนใจเปลี่ยนมาใช้ถ่านหิ นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจาก
ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสู งขึ้นและมีราคาแพงกว่าถ่านหิ น
การใช้ ถ่ า นหิ น ในประเทศในปี
ตลาดถ่ านหินในประเทศ
2547 ส่ วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
(หน่ วย : พันตัน)
ผลิ ตปู นซี เมนต์คิด เป็ นร้ อยละประมาณ ปริมาณถ่ านหินที่ซื้อขาย ปี 2545 ปี 2546
ปี 2547
4,930
2,547
3,909
60 และใช้การผลิตไฟฟ้ าและอุตสาหกรรม ถ่านหินในประเทศ
5,026
6,730
7,289
อื่ น ๆ คิ ด เป็ นร้ อ ยละประมาณ 40 หาก ถ่านหินนําเข้า
9,956
9,277
11,198
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2548 สามารถ รวมทั้งสิ้ น
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี ก่อนแล้วความต้องการใช้ปูนซี เมนต์และพลังงานไฟฟ้ าจะต้องขยายตัวตามไป
ด้วย คาดว่าการใช้ถ่านหิ นในประเทศในปี 2548 จะขยายตัวในอัตราประมาณร้อยละ 10-15
การค้ าถ่ านหินในตลาดโลก
การค้าถ่ านหิ นระหว่างประเทศในปี 2547 มีปริ มาณทั้งสิ้ นประมาณ 665 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546
ประมาณ 40 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
ประเทศผูส้ ่ งออกถ่านหิ นรายใหญ่ของโลกในปี 2547 คือประเทศออสเตรเลีย ส่ งออกถ่านหิ นประมาณ
224 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 8 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ประเทศอินโดนีเซี ย ส่ งออกถ่านหิ น
ประมาณ 98 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 9 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ประเทศรัสเซี ย ส่ งออกถ่าน
หิ นประมาณ 70 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็ นอย่างมากจากปี 2546 จํานวนถึง 18 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 และ
ประเทศโคลัมเบีย ส่ งออกถ่านหิ นประมาณ 51 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 7 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16 ในขณะที่ประเทศจีน และประเทศอัฟริ กาใต้ ส่ งออกถ่ านหิ นลดลง โดยประเทศจีน ส่ งออกถ่านหิ น
ประมาณ 87 ล้านตัน ลดลงจากปี 2546 จํานวน 7 ล้านตัน หรื อลดลงร้อยละ 7 ประเทศอัฟริ กาใต้ ส่ งออกถ่าน
หิ นประมาณ 67 ล้านตัน ลดลงจากปี 2546 จํานวน 4 ล้านตัน หรื อลดลงร้อยละ 6

ประเทศผูน้ าํ เข้าถ่านหิ นรายใหญ่ของโลกในปี 2547 คือ กลุ่มประเทศยุโรป นําเข้าถ่านหิ นประมาณ
195 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 เพียงเล็กน้อยจํานวน 3 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในขณะที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศไต้หวัน นําเข้าถ่านหิ นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยประเทศญี่ปุ่น นําเข้า
ถ่านหิ นประมาณ 179 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 13 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ประเทศเกาหลี
ใต้ นํา เข้า ถ่ า นหิ น ประมาณ 80 ล้า นตัน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2546 จํา นวน 8 ล้า นตัน หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 11
และประเทศไต้หวัน นําเข้าถ่านหิ นประมาณ 65 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 10 ล้านตัน หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18
ราคาถ่านหิ นในตลาดโลกตั้งแต่ปลายปี 2546 ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั ปรับตัวสู งขึ้นมาก โดยราคา
FOB ของถ่ านหิ นที่มีค่าความร้อน 6,700 KCAL/LG (ADB) ที่ พร้ อมส่ งมอบของออสเตรเลี ย (SPOT
PRICE) ได้ปรับตัวสู งขึ้นจากปี 2546 ถึงร้อยละ 100 จากราคา USD 25 ต่อตัน ปรับขึ้นไปอยูท่ ี่ระดับ USD
50 ต่อตัน ในช่ วงเดื อนมีนาคม 2547 และขยับขึ้นไปสู งสุ ดที่ระดับ USD 60 ต่อตัน ในช่ วงเดื อนมิถุนายน
และเดือนกรกฎาคม 2547 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาอยูท่ ี่ระดับ USD 50 ต่อตัน อีกครั้งในช่วงปลายปี 2547
ส่ วนราคาถ่านหิ นที่มีสัญญาส่ งมอบระยะยาวของออสเตรเลีย (CONTRACT PRICE) เพื่อส่ งมอบให้กบั
ผูน้ าํ เข้ารายใหญ่ได้แก่ ญี่ปุ่น, เกาหลี ใต้และไต้หวัน ได้ปรับตัวสู งขึ้นจากปี 2546 มากกว่าร้ อยละ 50 จาก
ราคา USD 26.75 ต่อตัน ปรับขึ้นไปที่ระดับ USD 40-45 ต่อตัน คาดว่าราคาถ่านหิ นในปี 2548 น่าจะทรงตัว
ในระดับสู งต่อเนื่ องจากปี 2547 ตลอดครึ่ งแรกขอปี 2548 และอาจจะอ่อนตัวลงเล็กน้อยในช่ วงครึ่ งหลัง
ของปี 2548
PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด
(มหาชน) ที่ ร่วมทุ นทํา เหมื องถ่า นหิ นในประเทศอิ นโดนี เซี ย มีก ารผลิ ตและจําหน่ า ยถ่ านหิ นในปี 2547
จํานวนทั้งสิ้ นประมาณ 1.62 ล้านตัน โดยส่ งไปจําหน่ายยังตลาดในภูมิภาคเอเซี ยอันได้แก่ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,
ไต้หวันและฮ่องกง รวมกันประมาณ 1.35 ล้านตัน หรื อประมาณร้อยละ 84 และส่ งเข้ามาจําหน่ายในประเทศ
ไทยประมาณ 0.2 ล้านตัน หรื อประมาณร้อยละ 12 และส่ วนที่เหลือจําหน่ายในประเทศอินโดนี เซี ยประมาณ
0.07 ล้านตัน หรื อประมาณร้อยละ 4 สําหรับในปี 2548 คาดว่า PT. LANNA HARITA INDONESIA จะ
ผลิตถ่านหิ นออกจําหน่ายได้ประมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ประมาณร้อยละ 25 โดยจะส่ งออกไป
จํา หน่ า ยยังตลาดในภู มิภ าคเอเซี ย และนํา เข้า มาจํา หน่ ายในประเทศไทย เพื่อทดแทนแหล่ ง ถ่ า นหิ นใน
ประเทศที่ จ ะหมดลง ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ลานนารี ซ อร์ ส เซส จํา กัด (มหาชน) เป็ นผู้จ ัด จํา หน่ า ยถ่ า นหิ น ให้
PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่ งจะขายในราคา FOB โดยลูกค้าจะจัดหาเรื อเดินสมุทรมาขนส่ ง
ถ่านหิ นที่ซ้ื อเอง ส่ วนการกําหนดราคาขายถ่านหิ นจะสอดคล้องและปรับเปลี่ ยนไปตามราคาถ่ านหิ นใน
ตลาดโลก

การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตถ่ านหินในช่ วง 3 ปี ทีผ่ ่านมาสรุปได้ ดังนี้ :รายการ

• กําลังการผลิตถ่ านหิน
- เหมืองป่ าคา จังหวัดลําพูน
- เหมืองอินโดนีเซี ย
• ปริมาณการผลิตถ่ านหินในแต่ ละปี
- เหมืองป่ าคา จังหวัดลําพูน
- เหมืองอินโดนีเซี ย
• ปริมาณถ่ านหินสํ ารองคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
- เหมืองป่ าคา จังหวัดลําพูน
- เหมืองอินโดนีเซี ย

2545

(หน่วย : พันตัน)
2546
2547
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บริ ษทั ฯ ผลิ ตถ่านหิ นในประเทศลดลง เนื่ องจากแหล่ งถ่านหิ นในประเทศมีอยู่จาํ กัด และต้องทํา
เหมืองในระดับที่ลึกลงไปในพื้นดินมากขึ้น คาดว่าแหล่งถ่านหิ นในประเทศจะหมดลงในปี 2548 นี้ โดยมี
การผลิ ตถ่ านหิ นจากแหล่งในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําเข้ามาจําหน่ ายให้กบั ลูกค้าในประเทศเพื่อ
ทดแทนเหมืองถ่านหินในประเทศที่จะหมดลงและเพื่อรักษาส่ วนแบ่งตลาดของบริ ษทั ไว้
การฟื้ นฟูสภาพเหมือง
บริ ษทั ฯ จะทําการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่หลังจากการทําเหมืองเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและระบบ
นิเวศวิทยาพื้นที่ภายหลังการทําเหมืองให้อยูใ่ นสภาพที่ดี ฉะนั้นการทําเหมืองจะต้องดําเนินการฟื้ นฟูสภาพ
พื้นที่ควบคู่ก ันไปและสอดคล้องกับ แผนการทํา เหมื องเพื่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อพื้นที่น้อยที่สุ ด จากการ
วางแผนงานและการดําเนิ นงานที่ ผ่านมาเป็ นเวลาหลายปี บริ ษทั ฯ ได้มีการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทํา
เหมื องโดยการปลู ก ต้นไม้ที่ มี คุ ณ ค่ า ในเชิ ง อนุ รัก ษ์ และมี ก ารใช้พ้ื นที่ ใ นกิ จ กรรมต่า งๆ เช่ น พื้ น ที่ เพื่ อ
การเกษตร อ่างเก็บนํ้า การอยูอ่ าศัย เป็ นต้น ซึ่ งผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการทําเหมืองของบริ ษทั
ฯ นั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกําหนด โดยในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ไม่เคยถูกร้องเรี ยน
จากราษฎรที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงเกี่ยวกับเรื่ องความเดือดร้อนรําคาญจากการทําเหมืองของบริ ษทั ฯ
หรื อสาธารณะสมบัติได้รับความเสี ยหายจากการทําเหมืองของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด

การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
ความเป็ นมา
ปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระราชกระแสให้ศึกษาการผลิตเอทานอลจาก
อ้อยเพื่อใช้เป็ นพลังงานทดแทน การพัฒนาเชื้ อเพลิ ง จากพืชได้มีก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒนามาเป็ นลํา ดับ
จนกระทัง่ พบว่าเอทานอลที่ผลิตจากนํ้าตาลนั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ได้
ปี พ.ศ. 2537 มีการนําเชื้ อเพลิงที่ผลิ ตได้ (นํ้ามันแก๊สโซฮอล์) ไปทดลองกับรถยนต์ในโครงการ
ส่ ว น พระองค์ โดยโครงการนี้ จัด เป็ นหนึ่ งในหกโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี
ปี พ.ศ. 2539 สถานี บ ริ ก ารนํ้า มันแก๊ส โซฮอล์แห่ ง แรกได้ถู ก สร้ า งขึ้ น โดยการปิ โตรเลี ย มแห่ ง
ประเทศไทย (ปตท.) น้อมเกล้าฯ ถวายสําหรับบริ การรถยนต์ในโครงการส่ วนพระองค์
ปี พ.ศ. 2540 โครงการส่ วนพระองค์สวนจิตรลดาร่ วมกับ ปตท. และสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทค
โนโลยี่ ได้ปรับปรุ งคุณภาพเอทานอลที่ใช้เติมรถยนต์ โดยนําแอลกอฮอล์ 95% ไปกลัน่ จนเป็ นแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์ 99.5% แล้วนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน ผลิตเป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์

ลักษณะของเอทานอล

เอทานอลหรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือแอลกอฮอล์ที่ได้จากการแปรรู ปพืชผลทาง
เกษตรประเภทแป้ งและนํ้า ตาล เช่ น มัน สํ า ปะหลัง , อ้อ ย, กากนํ้า ตาล, ข้า วโพด เป็ นต้น โดยผ่า น
กระบวนการย่อยสลายและหมักเพื่อเปลี่ยนแป้ งเป็ นนํ้าตาลและกลัน่ เป็ นแอลกอฮอล์จนได้ความบริ สุทธิ์ ถึง
99.5%
เอทานอลมีสูตรโมเลกุล C2H5OH มีจุดเดือดประมาณ 78 องศาเซลเซี ยสคุ ณสมบัติโดยทัว่ ไปเป็ น
ของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย เป็ นเชื้ อเพลิงที่มีค่าอ๊อกเทนสู ง เนื่องจากมีอ๊อกซิ เจนสู งถึง 35% ดังนั้นหาก
นําเอา เอทานอลไปผสมกับนํ้ามันเบนซิ นในอัตราส่ วนที่เหมาะสมแล้วจะได้น้ าํ มันเชื้อเพลิงสะอาดที่เผา
ไหม้ได้สมบูรณ์ข้ ึน และช่วยลดการเกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ซึ่งจะส่ งผลดีต่อสิ่ งแวดล้อม
นํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 ที่ใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้มีส่วนผสมของสาร MTBE (METHYL TERTIARYBUTYL-ETHER) หรื อสารปรุ งแต่งเพื่อเพิ่มค่าอ๊อกเทนของนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 91 ให้มีค่าอ๊อกเทน
95 แต่ส ารตัวนี้ มี ขอ้ เสี ยตรงที่ก่อให้เกิ ดคาร์ บอนมอนนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกทั้ง ยังก่อให้เกิ ดสาร
ตกค้างและปนเปื้ อนกับนํ้าใต้ดินที่สําคัญประเทศไทยต้องจ่ายเงินเพื่อนําเข้าสาร MTBE ถึงปี ละมากกว่า
3,000 ล้านบาท

นํา้ มันเบนซิน

+

สาร MTBE
(นําเข้ าจากต่ างประเทศ)

นํา้ มันเบนซิน 95

นโยบายของรัฐบาลในระยะแรกได้กาํ หนดให้นาํ เอทานอลไปผสมในนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 ใน
อัตราส่ วนผสม 10% เรี ยกว่านํ้ามันแก๊สโซฮอล์อ๊อกเทน 95 เพื่อทดแทนการนําเข้าสาร MTBE ซึ่ งสามารถ
ใช้งานกับรถยนต์ได้เป็ นอย่างดี และมีประสิ ทธิ ภายใกล้เคียงกับนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 ทุกประการแต่
ราคาถูกกว่า ลิตรละ 75 สตางค์ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่ องยนต์ที่สมบูรณ์อีกด้วย

นํา้ มันเบนซิน

+

เอทานอล

(ผลิตจากพืชผลทางเกษตร
เช่ น อ้ อย กากนํา้ ตาล ฯลฯ)

นํา้ มัน
แก๊ สโซฮอล์ 95

ในระยะต่อไปหากมีการนําเอทานอลไปผสมในนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 91 ในอัตราส่ วนผสม 10%
เช่นเดียวกัน ก็จะช่วยลดการนําเข้านํ้ามันเชื้อเพลิงและสาร MTBE จากต่างประเทศได้นบั เป็ นหมื่นล้านบาท
ต่อปี

ผลกระทบต่ อเครื่องยนต์

การผลิ ตนํ้า มันแก๊ ส โซฮอล์ 95 โดยการนํา เอทานอลไปผสมในนํ้า มัน เบนซิ นอ๊อกเทน 95 ใน
อัตราส่ วนผสม 10% ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการเอทานอลแห่ งชาติกาํ หนดจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อ
เครื่ องยนต์ โดยรถที่ใช้เครื่ องยนต์เบนซิ นระบบหัวฉี ดทุกรุ่ นสามารถใช้น้ าํ มันแก๊สโซฮอล์ 95 ได้โดยไม่
ต้อ งปรั บ แต่ ง เครื่ อ งยนต์ แ ต่ อ ย่า งใดรวมทั้ง สามารถเติ ม สลับ กับ นํ้า มัน เบนซิ น 95 ได้ โดยประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา แคนาดา และยุโรปมีการใช้น้ าํ มันแก๊สโซฮอล์กนั อย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในประเทศ
บราซิ ล มี ก ารใช้น้ ํา มันแก๊ ส โซฮอล์ ม านานกว่า 25 ปี โดยผสมเอทานอลหรื อแอลกอฮอล์ใ นสั ดส่ วนที่
มากกว่าของไทย ส่ วนในประเทศไทยก็มีโครงการส่ วนพระองค์ที่สวนจิตรลดาและโครงการสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่แห่ งชาติได้ทดลองใช้มานาน 10 ปี โดยไม่มีปัญหา ฉะนั้นเพื่อให้เกิ ดความ
มัน่ ใจแก่ผบู ้ ริ โภค กระทรวงพลังงานก็ได้ออกประกาศกําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันแก๊สโซฮอล์
ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2547 ที่ผา่ นมาเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ที่ผลิตออกมา
นั้นสามารถใช้กบั เครื่ องยนต์ที่มีอยูเ่ ดิมได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

การผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง

การผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงโดยใช้กากนํ้าตาล (MOLASSES)
ขั้นตอนการผลิต
เป็ นวัตถุดิบ มีข้ นั ตอนที่สาํ คัญแบ่ง ออกเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้ :เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง
(1) การเตรียมวัตถุดิบ : การเตรี ยมกากนํ้าตาลก่อนจะนําไป
การเตรียมวัตถุดบิ
หมัก โดยการเจือจางกากนํ้าตาลด้วยนํ้าให้ได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะ
โดยจะเติมกรด เช่น สารส้ม เพื่อให้สิ่งเจือปนพวก ORGANIC SALT
ตกตะกอนออกจากกากนํ้าตาล
(2) การหมัก : วัตถุ ดิบที่ได้จากการเตรี ยมในขั้นที่ 1 จะถูก
การหมัก
ป้ อนไปยัง ถั ง หมั ก โดยใช้ ยี ส ต์ เ ป็ นตั ว เปลี่ ย นนํ้ าตาลให้ เ ป็ น
แอลกอฮอล์
(3) การกลั่น : นํ้าหมักในขั้นที่ 2 จะถูกป้ อนไปยังหอกลัน่
การกลัน่
เพื่อแยกกากและนํ้าออกบางส่ วนเพื่อทําให้แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ขึ้น
เป็ นประมาณ 96% ซึ่ งถื อเป็ นค่าความเข้มข้นสู งสุ ดที่สามารถทําได้
ในระบบการกลัน่ แบบปกติโดยนํ้าที่เหลืออีก 4% จะถูกกําจัดออกใน
การดูดนํ้าออก
ขั้นตอนสุ ดท้าย
(4) การดูดนํ้าออก : เป็ นการแยกเอานํ้าที่เหลือจากขั้นตอน
การกลั่นออกเพื่อทํา ให้แอลกอฮอล์ไ ร้ น้ าํ เป็ นแอลกอฮอล์บ ริ สุ ท ธิ์
99.5% โดยไอระเหยของแอลกอฮอล์จะผ่า น DEHYDRATION
แอลกอฮอล์ 99.5%
UNIT จํานวน 2 ถัง ซึ่ งจะมีซีไอไลท์ (ZEOLITES) บรรจุไว้ภายใน
ทําหน้าที่ดูดซับนํ้าออกจากแอลกอฮอล์ โดยแอลกอฮอล์ที่แห้งแล้วจะ
ถูกควบกลัน่ และทําให้เย็นลงก่อนจะเก็บบรรจุไว้จาํ หน่ายต่อไป
การบําบัดของเสี ยจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
• ของเสี ยจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงคือตะกอนนํ้าตาล (STILLAGE) จะถูกนําไป
ผสมกับ FILTER CAKE ซึ่ งเป็ นของเสี ยจากโรงงานผลิตนํ้าตาลที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง เพื่อทําเป็ นปุ๋ ย
หมักสําหรับใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะไร่ ออ้ ยที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
• นํ้าเสี ยจากกระบวนการผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง ซึ่ งจะมีปริ มาณและความสกปรกค่อนข้างมาก
จะถูกนําไปบําบัดเป็ น 2 ขั้นตอนดังนี้
(1) ระบบบําบัดหลักหรื อระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC DIGESTOR) โดยระบบ
นี้จะทําการบําบัดนํ้าเสี ยและผลิตไบโอแก๊ส (BIOGAS) หรื อแก๊สชีวภาพเพื่อนําไปใช้เป็ นเชื้ อเพลิงทดแทน

นํ้ามันเตาสําหรั บ BOILER ซึ่ งทําให้สามารถประหยัดต้นทุนเชื้ อเพลิงได้เป็ นอย่างมากและเป็ นผลดีกบั
สิ่ งแวดล้อมด้วย

ขัน้ ตอนการบําบัดนํ้าเสีย

ปุ๋ยนํ้านําไปใช้ใน
การเกษตร

นํ้าเสียจากกระบวนการ
ผลิ ตเอทานอล (นํ้าส่า)

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ
ไม่ใช้อากาศ
(ANAEROBIC DIGESTOR)

ระบบบําบัด
นํ้าเสียแบบ
SBR

บ่อกักเก็บ
นํ้าขนาด
ใหญ่

ไบโอแก๊ส (BIOGAS) จะ
นําไปใช้เป็ นเชื้อเพลิ งสําหรับ
BOILER

(2) นํ้าเสี ยที่ผ่านการบําบัดในขั้นที่ 1 จะถูกระบายสู่ ระบบบําบัดนํ้าเสี ยในขั้นตอนที่ 2 ซึ่ งเป็ น
ระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบ SEQUENTIAL BATCH REACTOR (SBR) หรื อเป็ นระบบบําบัดนํ้าเสี ยทาง
ชีววิทยาที่สามารถลดปริ มาณความสกปรกของนํ้าเสี ยได้มาก นํ้าเสี ยหลังจากการบําบัดแล้วจะถูกนําไปเก็บ
ไว้ในบ่อกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะไร่ ออ้ ยที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง

การขอตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง

• เมื่ อวัน ที่ 27 เมษายน 2544 คณะกรรมการเอทานอลแห่ ง ชาติ ได้ออกประกาศเชิ ญ ชวนยื่ น

ข้อเสนอโครงการผลิ ตเอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิ ง รวมทั้งแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณากลัน่ กรองการอนุ ญาต
ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิง และได้ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา
อนุญาตตั้งโรงงานผลิต เอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิง ต่อมาคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนอ
ของผูท้ ี่ยนื่ เอกสารครบถ้วนแล้วจํานวน 24 ราย และได้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ซึ่ ง คณะกรรมการนโยบายพลัง งานแห่ ง ชาติ ไ ด้มี ม ติ อ นุ ม ัติก ารขอตั้ง โรงงานผลิ ต และ

จําหน่ายเอทานอลของผูป้ ระกอบการทั้ง 24 ราย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ
ดังนี้

1. บริ ษทั พรวิไล อินเตอร์เนชัน่ แนล กรุ๊ ป เทรดดิ้ง จํากัด

สถานที่ต้งั
(จังหวัด)
อยุธยา

2. บริ ษทั ไทยแอลกอฮอล์ จํากัด

นครปฐม

3. บริ ษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

สุ พรรณบุรี

4. บริ ษทั ไทยง้วน เอทานอล จํากัด

กําลังการผลิต

25,000

กําหนด
แล้วเสร็จ
เสร็ จแล้ว

100,000

เสร็ จแล้ว

150,000

เสร็ จแล้ว

ขอนแก่น

กากนํ้าตาล
มันสําปะหลัง

130,000

ปี 2548

5. บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนลแก๊สโซฮอล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ระยอง

มันสําปะหลัง

500,000

ปี 2548

6. บริ ษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด

ขอนแก่น

อ้อย/กากนํ้าตาล

85,000

ปี 2548

7. บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเริ่ มอุดม จํากัด

หนองบัวลําภู

อ้อย/กากนํ้าตาล

200,000

ปี 2549

8. บริ ษทั นํ้าตาลไทยเอทานอล จํากัด

กาญจนบุรี

อ้อย/กากนํ้าตาล

200,000

ปี 2549

9. บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

สุ พรรณบุรี

อ้อย/กากนํ้าตาล

200,000

ปี 2549

10. บริ ษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด

ชัยภูมิ

อ้อย/กากนํ้าตาล

200,000

ปี 2549

11. บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื องอุตสาหกรรม จํากัด

สระบุรี

อ้อย/กากนํ้าตาล

120,000

ปี 2549

12. บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื องอุตสาหกรรม จํากัด

เพชรบูรณ์

อ้อย/กากนํ้าตาล

120,000

ปี 2549

13. บริ ษทั นํ้าตาลและอ้อยตะวันออก จํากัด

สระแก้ว

อ้อย/กากนํ้าตาล

100,000

ปี 2549

14. บริ ษทั เอ็น.วาย.ชูกา้ ร์ จํากัด

นครราชสี มา

อ้อย/กากนํ้าตาล

150,000

ปี 2549

15. บริ ษทั นํ้าตาลราชบุรี จํากัด

ราชบุรี

อ้อย/กากนํ้าตาล

100,000

ปี 2549

16. บริ ษทั เค ไอ เอทานอล จํากัด

นครราชสี มา

อ้อย/กากนํ้าตาล

100,000

ปี 2549

17. บริ ษทั อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี จํากัด

ประจวบคีรีขนั ธ์

อ้อย/กากนํ้าตาล

50,000

ปี 2549

18. บริ ษทั อุตสาหกรรมอ่างเวียน จํากัด

นครราชสี มา

อ้อย/กากนํ้าตาล

160,000

ปี 2549

19. บริ ษทั นํ้าตาลไทยเอทานอล จํากัด

ราชบุรี

อ้อย/กากนํ้าตาล

100,000

ปี 2549

20. บริ ษทั สมเด็จ (1991) จํากัด

อุดรธานี

อ้อย/กากนํ้าตาล

100,000

ปี 2549

21. บริ ษทั ฟ้ าขวัญทิพย์ จํากัด

ปราจีนบุรี

มันสําปะหลัง

120,000

ปี 2549

22. บริ ษทั สยาม เอทานอล ชัยภูมิ จํากัด

ชัยภูมิ

มันสําปะหลัง

100,000

ปี 2549

23. บริ ษทั ปิ กนิก เอทานอล จํากัด

นครราชสี มา/อุดรธานี มันสําปะหลัง

500,000

ปี 2549

24. บริ ษทั บุญอเนก จํากัด

นครราชสี มา/อุดรธานี มันสําปะหลัง

500,000

ปี 2549

ชื่อผู้ประกอบการ

วัตถุดบิ
กากนํ้าตาล
กากนํ้าตาล

(ลิตรต่ อวัน)

• การอนุญาตผูป้ ระกอบการ 24 ราย ให้ดาํ เนิ นการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิง ซึ่ งมี
ขนาดกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้ น 4,110,000 ลิตรต่อวัน หรื อปี ละประมาณ 1,500,150,000 ลิตร ซึ่ งจะเพียงพอต่ อ
ความต้องการใช้เ อทานอลในการผสมกับนํ้า มันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 นอกจากนี้ ยงั จะได้มีการอนุ มตั ิ ให้จดั ตั้ง
โรงงานผลิตเอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิงเพิ่มขึ้ นอีกประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวัน หรื อประมาณปี ละ 660 ล้านลิตร เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้เอทานอล ทั้งในการผสมกับเบนซิ นอ๊อกเทน 95 และเบนซิ นอ๊อกเทน 91 ในอนาคต

• ผูป้ ระกอบการที่ ได้รับอนุ มตั ิ จดั ตั้งโรงงานผลิ ตและจํา หน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิ งต้องปฏิ บตั ิ ตาม
ข้อเสนอโครงการที่ ได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการเอทานอลแห่ งชาติ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2544 รวมทั้ง
จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนดังต่อไปนี้
ก) การตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
(1) ต้องดําเนิ นการก่ อสร้ างโรงงานเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง ตามที่ได้รับอนุ มตั ิให้แล้ว
เสร็ จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุมตั ิ
(2) ต้องจัดหาที่ดินและเริ่ มปรั บเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างโรงงานภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสื อแจ้งการอนุมตั ิ
(3) การจัดหาผูข้ ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์หลักสําหรับการผลิตเอทานอล ภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุมตั ิ
(4) ต้องยื่นคําขอรั บใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาที่
ครบถ้วนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุมตั ิ
(5) ต้องทําการสั่งซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์หลักสําหรับผลิตเอทานอล ภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสหากรรม
(6) ต้องเริ่ มทําการก่อสร้างโรงงาน ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ข) การกํากับดูแลโรงงานผลิตเอทานอล
(1) ต้องรายงานผลความคืบหน้าของโครงการต่อคณะกรรมการเอทานอลแห่ งชาติทุก 90 วัน
นับจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งการอนุมตั ิ จนกว่าจะเริ่ มผลิตเอทานอลได้
(2) ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้อเพลิงที่คณะกรรมการเอทานอลแห่ งชาติจะกําหนดขึ้นทุกประการ
(3) ในกรณี ที่ ผูไ้ ด้รั บ อนุ ญาตไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามเอกสารข้อ เสนอโครงการ หรื อ หลักเกณฑ์แ ละ
เงื่อนไขที่กาํ หนดในหนังสื อแจ้งการอนุ มตั ิ คณะกรรมการเอทานอลแห่ งชาติสงวนสิ ทธิ์ ที่จะดําเนิ นการยกเลิก
เพิกถอนการอนุญาตหรื อดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
(4) ห้ามมิ ให้โอนหรื อเปลี่ยนแปลงผูไ้ ด้รับอนุ ญาตเว้นแต่ จะไดรั บอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
เอทานอลแห่ งชาติ
มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลต่ อการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
• คณะรั ฐ มนตรี ได้มีม ติ เ ห็ นชอบให้มีการยกเว้นการเรี ยกเก็บ ภาษี ส รรพสามิ ต ของเอทานอลหน้า
โรงงาน และภาษีสรรพสามิตในส่ วนของเอทานอลที่เติมในนํ้ามันแก๊สโซฮอล์
• ลดหย่อนอัตราเงินส่ งเข้ากองทุนนํ้ามัน และกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานสําหรับนํ้ามัน
แก๊สโซฮอล์

• กําหนดราคาจําหน่ ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ให้ต่าํ กว่าราคาจําหน่ ายนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 โดยความ
แตกต่างของราคาอยูใ่ นระดับประมาณ 0.75 บาทต่อลิตร

• กําหนดส่ วนประกอบของเอทานอลในนํ้ามันแก็สโซฮอล์ 95 ไว้ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 9 และไม่สูงกว่า
ร้อยละ 10
• ยกเลิกการใช้สาร MTBE ในนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 โดยการใช้กลไกด้านการตลาดที่กาํ หนด
ราคาจําหน่ ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ไว้ต่ าํ กว่าเบนซิ นอ๊อกเทน 95 และภายในปี 2549 จะต้องเลิกใช้สาร MTBE
ในนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 95 ทั้งหมด
• ส่ งเสริ มให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้เอทานอลเป็ นเชื้ อเพลิ ง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้ความเข้าใจและร่ วมกันใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงที่มีเอทานอลเป็ นส่ วนผสม
• กําหนดมาตรการเร่ งรัดให้รถยนต์ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจใช้น้ าํ มันที่มีส่วนผสมเอทา
นอล เพื่อส่ งเสริ มด้านการตลาด และให้เกิดความมัน่ ใจของนักลงทุนและประชาชนผูใ้ ช้แก๊สโซฮอล์
• ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม อุ ตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมโรงกลั่นนํ้า มัน
ปิ โตรเลียมมีความพร้อมที่จะรองรับการผลิตและการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงที่มีเอทานอลเป็ นส่ วนผสม
• ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิ ตเอทานอลของผูป้ ระกอบการขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง โดยองค์กรหรื อสถาบันเกษตรกรที่มีศกั ยภาพ เพื่อให้มีแหล่ งผลิ ตเชื้ อเพลิ งจากผลผลิ ตทาง
การเกษตรกระจายอยูท่ วั่ ไปในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศ
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด นอกจากได้รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลสนับสนุน
แล้วยังได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิ ข องคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ นตั้ง แต่วนั ที่ 22 กันยายน 2546 ภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1) อนุ ญาตให้นาํ คนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือหรื อผูช้ าํ นาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่ งอยูใ่ นอุปการะ
ของบุ ค คลทั้ง สองประเภทนี้ เข้า มาในราชอาณาจัก รได้ต ามจํา นวนและกํา หนดระยะเวลาให้ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
2) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรที่นาํ เข้าตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ
3) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (เริ่ มตั้งแต่ปี 2548)
4) ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลบริ ษทั ฯ
มี สิทธิ นาํ ผลขาดทุนดังกล่ าวมาหักกลบกับผลกํา ไรที่เกิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาที่ ได้รับยกเว้นภาษี ทั้ง นี้
ภายในเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดดังกล่าว

5) ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงิ นปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเสี ยภาษีได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสิ รมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
6) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสุดจําเป็ นที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิ ต
เพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันนําเข้าครั้งแรก
7) ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผไู้ ด้รับการส่ งเสริ มนําเข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา
หนึ่งปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก
การจัดจําหน่ ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
เอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงจะจําหน่ายให้บริ ษทั ผูค้ า้ นํ้ามันต่างๆ เพื่อนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิ น
ในอัตราส่ วนผสม 10% เป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ โดยมีบริ ษทั ผูค้ า้ นํ้ามันที่มีสถานี บริ การจําหนายนํ้ามันแก๊ส
โซฮอล์แล้วคือบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน), บริ ษทั บางจากปิ โตเลี ยม จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั เชลล์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยสถานี บริ การจําหน่ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลและตามถนนสายหลักและในตัวเมืองในต่างจังวหัด
ประโยชน์ ของการใช้ เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง
• เป็ นพลังงานทดแทนที่ผลิ ตจากพืชผลทางเกษตรในประเทศสามารถใช้แทนสารเพิ่มอ๊อกเทน
(MTBE) ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศถึง 3,000 ล้านบาทต่อปี
• ประหยัดการใช้น้ าํ มันที่มีอยู่จาํ กัด โดยการนําเอทานอลไปผสมกับนํ้ามันเบนซิ น ซึ่ งจะช่วยลด
การใช้น้ าํ มันของประเทศลงได้ประมาณ 10% หรื อเดือนละ 25 ล้านลิตร
• เกษตรกรไทยมีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนจากการผลิตเอทานอลที่ได้จากพืชผลทางเกษตร
• ลดมลพิษทางอากาศ โดยลดไฮโดรคาร์ บอน และคาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO) ลงได้ 20-25%
ช่วยลดคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดสภาวะเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศ (GREEN
HOUSE EFFECT) รวมทั้งลดควันดํา ลดสารอะโรเมติกส์ และลดสารเบนซิ น
• ช่วยให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมและช่วยกระจาย
การลงทุน และการจ้างงานไปสู่ ชนบท

(4) การวิจัยและพัฒนา

บริ ษทั ฯ ยังไม่มีนโยบายหรื อแผนงานการวิจยั และพัฒนาในรอบปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความ
จําเป็ นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั และพัฒนาเป็ นสําคัญ

(5) ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
รายการ
 ที่ดิน
1) เหมืองป่ าคา จังหวัดลําพูน
เนื้อที่ 872 ไร่ 18.9 ตารางวา
2) เหมืองหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อที่ 2,719 ไร่ 75 ตารางวา
3) จังหวัดตาก
เนื้อที่ 32 ไร่ 63 ตารางวา
4) จังหวัดสุ พรรรณบุรี
เนื้อที่ 291 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
 อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เหมืองป่ าคา

(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ผู้ถือครอง

วัตถุประสงค์

LANNA

ทําเหมือง

36.88

LANNA

ทําเหมือง

30.14

LANNA
TAE

ลานกองถ่านหิ น
โรงงานผลิต
เอทานอล

2.30
29.92

LANNA

แต่งแร่ -คลังสิ นค้า
และสํานักงาน

2.12

 เครื่ องจักรและอุปกรณ์
1) เหมืองป่ าคา
LANNA
ทําเหมือง
2) เหมืองอินโดนีเซี ย
LHI
ทําเหมือง
3) โรงงานผลิตเอทานอล
TAE
ผลิตเอทานอล
 อาคารและเครื่ องอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง
1) โรงงานผลิตเอทานอล
TAE
ผลิตเอทานอล
2) เหมืองอินโดนีเซี ย
LHI
ทําเหมือง
LANNA = บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน), LHI=PT LANNA HARITA INDONESIA,
TAE = บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

25.56
79.54
0.07
624.06
21.31

LANNA และ LHI เป็ นผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินอันได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่
ใช้ในการประกอบธุ รกิ จแต่เพีย งผูเ้ ดี ยว โดยทรัพย์สิ นทุกรายการดังกล่ าวไม่ติดภาระผูกพัน (เช่ น จํานํา
จํานองฯลฯ) แต่อย่างใดทั้งสิ้ น
ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (TAE) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยติดภาระผูกพันเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการจํานอง/จํานําไว้กบั ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ น ผูใ้ ห้การสนับสนุนเงินกูแ้ ละสิ นเชื่อในโครงการผลิตและจําหน่ายเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง

ทรัพย์ สินที่ไม่ มีตวั ตน

1) ปัจจุบนั บริ ษทั มีใบอนุญาตประทานบัตรทําเหมืองถ่านหิ น บ้านป่ าคา ตําบลดงดํา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน
ทั้งสิ้ น 9 แปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
แปลงที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประทานบัตร
เลขที่
18150/13560
12717/13918
25832/14315
25841/14534
25889/14979
25908/15064
25909/15065
25910/15107
25911/15108

วันที่อนุมตั ิ วันที่หมดอายุ อายุประทานบัตร
13-02-2527 12-02-2552
07-07-2529 06-07-2554
31-07-2533 30-07-2558
19-03-2535 18-03-2560
28-11-2538 27-11-2558
26-12-2539 25-12-2549
26-12-2539 25-12-2549
24-06-2540 23-06-2560
24-06-2540 23-06-2560
รวมทั้งสิ้ น

25 ปี
25 ปี
25 ปี
25 ปี
20 ปี
10 ปี
10 ปี
20 ปี
20 ปี

เนื้อที่
หมายเหตุ
(ไร่ – งาน – ตาราวา)
76 - 3 - 92  ประทานบัต รทุ ก แปลง
(ยกเว้นแปลงที่ 5) บริ ษทั
126 - 2 - 33
ฯ เช่ าช่ วงมาจากกรม
197 - 1 - 2
พัฒ นาพลัง งานทดแทน
231 - 3 - 32
และอนุรักษ์พลังงาน
299 - 1 - 69
40 - 2 - 66  ประทานบั ต รแปลงที่ 5
บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือประทาน
29 - 1 - 65
บัตรในนามของตนเอง
114 - 0 - 22
157 - 3 - 37
1,274 - 0 - 18

สัญญารับช่วงการทําเหมืองถ่านหิ นบ้านป่ าคาระหว่างบริ ษทั ฯ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมี
กําหนดเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2528 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 โดยมีเงื่อนไขที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
 บริ ษทั ฯ จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ เป็ นเงินก้อนรายปี ๆละ 1 ล้านบาท และจ่ายค่าผลประโยชน์ซ่ ึ งผัน
แปรตามยอดขายโดยปั จ จุ บ นั อยู่ที่อ ัต ราร้ อ ยละ 4.28 ของยอดขายทั้ง นี้ ตลอดอายุสั ญ ญา ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ น การจ่ า ย
ผลประโยชน์ตอบแทนต่อรัฐตามที่กาํ หนดในสัญญาอย่างต่อเนื่ องตลอดมา
 บริ ษทั ฯ จะต้อ งดําเนิ น การจัดซื้ อ ที่ ดิน ที่ จ าํ เป็ นต้อ งใช้ใ นการทํา เหมื อ งและโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้ ก รมพัฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานจํานวนประมาณ 1,000 ไร่ ในราคาประเมินของกรมที่ดินซึ่ งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
 บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ น การโอนสิ ทธิ ใ นประทานบัต รที่ มี อยู่หรื อที่ ไ ด้รั บสิ ทธิ ม าให้ก ับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และห้ามนําพื้นที่ประทานบัตรไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นใช้ประโยชน์
 บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการจัดหาเครื่ องมื อและอุปกรณ์ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานใน
วงเงิน 15 ล้านบาท ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจัดซื้ อให้เรี ยบร้อยแล้ว

 บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการผลิตและจําหน่ายถ่านหิ นไม่นอ้ ยกว่าปริ มาณสํารองที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานระบุไว้ในสัญญาภายในระยะเวลา 20 ปี ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการผลิตเกินกว่าปริ มาณสํารองที่ระบุไว้
ในสัญญาแล้ว
 บริ ษทั ฯ จะต้อ งดํา เนิ น การฟื้ นฟู บ่ อ เหมื อ งที่ เหลื อ อยู่ห ลัง การทํา เหมื อ งสิ้ น สุ ด ลงแล้ว ซึ่ ง บริ ษ ัทได้ว่ าจ้า ง
สถานศึกษาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการวางแผนการฟื้ นฟูพ้ืนที่ภายหลังการ
ทําเหมืองและพัฒนาเป็ นอ่างเก็บนํ้า ซึ่ งผลการศึกษาได้เสร็จสิ้ นแล้วขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการหารื อเพื่อหาข้อยุติร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ งคาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปในเร็วๆ นี้
ทั้ง นี้ บริ ษทั ฯ จะต้อ งนําหนัง สื อ คํ้าประกัน ของธนาคารพาณิ ช ย์ต ามวงเงิ น ที่ ก าํ หนดในสัญ ญาไปวางเป็ น
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2) PT LANNA HARITA INDONESIA ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ได้รับอนุญาตสัมปทานเหมืองถ่านหิ นในประเทศ
อินโดนีเซี ย (COAL CONTRACT OF WORK)จากรัฐบาลแหล่งประเทศอินโดนีเซี ยให้ทาํ การสํารวจ ขุดและจําหน่าย
ถ่าน ณ แหล่งตานาห์เมร่ าห์ (TANAH MERAH) อําเภอซามาริ นดา (SAMARINDA) และอําเภอคูเตย (KUTAI)
จังหวัดกะลิ มนั ตันตะวันออก ประเทศอิ นโดนี เซี ย ในอาณาเขตพื้ นที่ 30,018 เฮคตาร์ มีกาํ หนดเวลา 30 ปี จนถึงปี
2574 ยังมี ปริ มาณสํารองของถ่านหิ นที่ ทาํ เหมืองได้อีกประมาณ 28.106 ล้านตัน โดยจะต้องจ่ ายค่ าผลประโยชน์
(ROYALTY) เพื่อตอบแทนแก่รัฐบาลแห่งประเทศอินโดนีเซี ยในอัตราร้อยละ 13.50 ของราคาขาย

นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม

บริ ษทั ฯ จะเน้นการลงทุนเฉพาะธุ รกิจที่บริ ษทั ฯมีความรู ้ความชํานาญและมีประสบการณ์เท่านั้น โดยมีสัดส่ วน
การลงทุนและนโยบายการบริ หารงานในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังต่อไปนี้ :ชื่อบริษัทและสถานทีต่ ้งั
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
โทร : (02) 627-3890-4
แฟกช์ : (02) 627-3889

LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD.
10 COLLYER QUAY # 19-07
OCEAN BUILDING
SINGAPORE 049315
TEL : (65) 862-1188
FAX : (65) 861-2254
PT. LANNA HARITA INDONESIA
PANIN BANK BUILDING 2nd
FLOOR JL. JEND SUDIMAN –

ประเภท
ธุรกิจ
ผลิตและ
จําหน่าย
เอทานอล
เป็ น
เชื้อเพลิง

ลงทุนใน
ธุ รกิจเหมือง
ถ่านหิ นและ
สาธารณูโภค

ผลิตและ
จําหน่ าย

สั ดส่ วนเงินลงทุนต่ อสิ นทรัพย์ รวม
ทางตรงและ
ทางตรง
ทางอ้ อม
6.62

6.62

14.72

14.72

-

8.88

นโยบายการบริหารงาน
บริ หารโดยคณะกรรมการจํานวน 2 คณะคือ
1) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มี จ ํ า นวน ทั้ ง สิ้ น 7 คน ซึ่ งมี
ตัว แทนจากบริ ษั ท ฯ 5 คน โดยมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการ
กําหนดนโยบายและทิ ศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้ง
อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณในการดําเนินงาน
2) คณะกรรมการบริ หารมี จ ํา นวนทั้ง สิ้ น 5 คน ซึ่ งเป็ น
ตัว แทนจากบริ ษั ท ฯ 3 คน โดยมี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการ
บริ หารงานปกติ ป ระจํ า วั น ให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
กําหนด
บริ หารโดยคณะกรรมการจํานวน 5 คน ซึ่ ง ทั้ง หมดเป็ นตัว
แทนที่ บริ ษทั ส่ งเข้าไปกํากับและควบคุ มดู แลกิ จการ โดยจะ
กําหนดนโยบายและทิ ศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จรวมทั้งการ
บริ หารงานปกติประจําวัน

บริ หารโดยคณะกรรมการจํานวน 2 คณะคือ
1) BOARD OF COMMISSIONERS มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 7 คน
ซึ่งเป็ นตัวแทนจากบริ ษทั ฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการ

SENAYAN JAKARTA 10270
INDONESIA
TEL : (62541) 703-0005-9
FAX : (62542) 593-352

ถ่ านหิน

UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD.
การขนส่ง
33, TUAS CRESCENT,
ทางทะเล
SINGAPORE 638722
TEL : (65) 862-1188
FAX : (65) 861-2254

0.42

0.42

กําหนดนโยบายและทิ ศทางในการดําเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้ง
อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณในการดําเนินงาน
2) BOARD OF DIRETORS มีจาํ นวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็ น
ตัวแทนจากบริ ษทั ฯ 4 คน โดยมีหน้าที่หลักในการ
บริ หารงานปกติประจําวันให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
และ งบประมาณที่ BOARD OF COMMISSIONERS
กําหนด
บริ หารโดยคณะกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่ งเป็ นตัวแทนจาก
บริ ษัท ฯ 3 คน มี ห น้ า ที่ ห ลัก ในการกํา หนดนโยบายและ
ทิศทางในการดําเนินธุ รกิจโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในประเทศ
สิ ง คโปร์ เป็ นผู ้รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานปกติ ป ระจํา วัน
เนื่ องจากมีความรู ้ความชํานาญในธุ รกิจการขนส่ งสิ นค้าทาง
ทะเลเป็ นอย่างดี

(6) โครงการในอนาคต
โดยที่ ความต้องการถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเป็ นพลังงานที่ มีราคาถูก
เมื่ อเที ยบกับนํ้ามันเชื้ อเพลิ งหรื อก๊าซธรรมชาติ บริ ษทั ฯ จึ งเน้นการขยายธุ รกิ จถ่านหิ นซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลัก (CORE
BUSINESS) ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยสํารวจหาแหล่งถ่านหิ นแห่ งใหม่เพิ่ มเติ มอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
พัฒนาธุ รกิ จการขนส่ งถ่านหิ นทางทะเลและพิจารณาจัดตั้งศูนย์จาํ หน่ายถ่านหิ นเพิ่มเติ มในอนาคตเพื่อขยายตลาด
และรองรับเหมืองถ่านหิ นในประเทศที่จะหมดลง นอกจากธุรกิจถ่านหิ นแล้วบริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับการลงทุน
ในธุ รกิ จพลังงานอื่น เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ ดีในระยะยาว โดยมีโครงการที่ อยู่ในระหว่างดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ :(1) ในปี 2546 บริ ษทั ฯ ได้เ ข้าไปลงทุ นซื้ อหุ ้นสามัญในบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด จํานวน
19.875 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10.- บาท เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 198.75 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 75 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วเพื่อ
ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล (แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ 99.5%) เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงที่อาํ เภอ ด่าน
ช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ขนาดกําลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน โดยใช้กากนํ้าตาล (MOLASSES) เป็ น
วัตถุดิบ ซึ่ งสามารถใช้เอทานอลผสมกับนํ้ามันเบนซิ นอ๊อกเทน 91 ในอัตราส่ วนผสม 10% เป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่ ง
สามารถใช้แทนนํ้ามันเบนซิ นได้เป็ นอย่างดี การก่อสร้างโรงงานและการติ ดตั้งเครื่ องจักรในโครงการนี้ แล้วเสร็ จ
ตั้งแต่ปลายปี 2547 คาดว่าจะเริ่ มทดลองเดินเครื่ องจักรและผลิตเอทานอลจําหน่ายได้ต้ งั แต่ปลายเดือนมกราคม 2548
เป็ นต้นไป ซึ่ งจะเพิ่มรายได้และกําไรให้กบั บริ ษทั ฯ ในปี ต่อๆ ไป
เนื่ องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะลดการใช้สาร MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ใน
นํ้ามันเชื้ อเพลิงอย่างต่อเนื่ องและยกเลิกการนําเข้าสาร MTBE (METHYL TERTIARY BUTYL ETHER) ในที่สุด
บริ ษทั ฯ จึงให้ความสนใจที่จะขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในอนาคตโดยขออนุญาตเพิ่ม
กําลังการผลิตเอทานอลของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด และหรื อเข้าร่ วมลงทุนเพิ่มเติมกับบริ ษทั อื่นที่ได้รับ
ใบอนุ ญาต ให้ผลิตเอทานอลอยู่แล้วเพื่อเพิ่ มศักยภาพด้านการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลในระยะยาว นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสนใจที่จะเข้าร่ วมลงทุนในธุ รกิ จต่อเนื่ องในด้านการผสมเอทานอลกับ นํ้ามันเบนซิ นเพื่อผลิต

นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ออกจําหน่าย ซึ่ งจะทําให้สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต อันจะทําให้บริ ษทั
ฯ มีรายได้และผลกําไรมากขึ้นในระยะยาว
(2) ในปี 2547 LANNA (SINGAPORE) PTE. LTD. [ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์
โดยมีบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว] ได้ทาํ สัญญาเข้าไปลงทุนถือ
หุ ้นใน PT. CITRA HARITA MINERAL คิ ดเป็ นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบี ยนจํานวน 1,000,000,000 รู เปี ย
อินโดนี เซี ยหรื อประมาณ 4,400,000.- บาท เพื่อลงทุนสํารวจและทําเหมืองถ่านหิ นแห่ งที่ 2 ในประเทศอินโดนี เซี ย
ในเขตสัมปทานของ CV. CAHAYA TIARA จํานวน 2 แปลงเนื้ อที่ ท้ งั สิ้ นประมาณ 1,680.80 เฮกตาร์ ซึ่ งตั้งอยู่ที่
อําเภอซามาริ นดา จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก มีอายุสัมปทานในการสํารวจแร่ ถ่านหิ น 2 ปี สามารถต่ออายุได้อีก 3
ครั้งๆ ละ 1 ปี และมีสิทธิ ทาํ เหมืองถ่านหิ นออกจําหน่ายได้ 10 ปี สามารถต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 5 ปี จากการสํารวจ
ในเบื้ อ งต้น คาดว่ า จะมี ป ริ ม าณสํา รองของถ่ า นหิ น ประมาณ 10 ล้า นตัน โดยจะเริ่ ม ผลิ ต ถ่ า นหิ น จากแหล่ ง นี้
ออกจําหน่ายได้ประมาณกลางปี 2548 โดยวางแผนจะผลิตถ่านหิ นจากแหล่งนี้ไม่ต่าํ กว่า 500,000 ตันต่อปี

(7) ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องคดี ณ วันสิ้ นปี 2547 ดังนี้
(1) บริ ษทั ฯถูกฟ้ องในคดีแพ่งตั้งแต่ปี 2 5 4 0 โดยถูกกล่าวหาว่าลูกจ้างของบริ ษทั ฯได้ทาํ
ละเมิดต่อผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ง ซึ่ งได้เรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิน 40.6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อ
ปี และศาลแพ่งได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ และจําเลยร่ วมรับผิดชําระค่าเสี ยหายเป็ นเงินประมาณ 7.1 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี เมื่อปลายปี 2545 ให้แก่โจทก์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ยนื่ อุทธรณ์คดีดงั กล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตามเพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ฯ จึงได้ต้ งั สํารองเผื่อความเสี ยหายจากคดีดงั กล่าวไว้ใน
บัญชีเป็ นเงินประมาณ11.30 ล้านบาทแล้ว ณ วันที่ 3 1 ธันวาคม 2 5 4 7
(2) PT.LANNA HARITA INDONESIA (LHI) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องคดีรวม 8 คดี ซึ่ งเกี่ยวกับการเรี ยกร้องกรรมสิ ทธิ์ บนที่ดินที่ใช้ทาํ
เหมือง ถ่านหิ นโดยเรี ยกร้องค่าเสี ยหายรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,299.61 ล้านบาท ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้
LHI (จําเลย) ชนะทุกคดี โดยโจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพียง 6 คดี คิดเป็ นค่าเสี ยหายรวมทั้งสิ้ นประมาณ
130.37 ล้านบาท ส่ วนอีก 2 คดี ซึ่ งเรี ยกร้องค่าเสี ยหายรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,169.24 ล้านบาทนั้น โจทก์
ไม่ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาตามกําหนดเวลา จึงเป็ นอันว่า 2 คดีดงั กล่าวเสร็ จเด็ดขาดแล้ว อย่างไรก็ตามฝ่ าย
บริ หารและทนายความของ L H I เชื่อว่าจะไม่มีความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวเกิดขึ้น จึงไม่มีการตั้ง
สํารองเผื่อความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชีของ
L
H
I
แต่อย่างใด
นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติร้ายแรงหรื อเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารและหรื อพนักงานลูกจ้างอันจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ในอนาคตอย่างมีนยั สําคัญ

(8) โครงสร้ างเงินทุน
หลักทรัพย์ ของบริษทั
บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบี ยน 350 ล้านบาท เรี ยกชําระเต็มมูลค่ าแล้ว โดยแบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ 350 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.- บาท กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และสัดส่ วนการถือหุ ้นสําหรับ 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน 4
มกราคม 2548 จะเป็ นดังนี้ :(1) บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่สุดจํานวน 157,449,320 หุ ้น
คิ ดเป็ นร้อยละ 44.99 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วมี ตวั แทนเป็ นกรรมการ 2 คน คื อนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์ และ
นายวันชัย โตสมบุญ เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
(2) บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่อนั ดับที่ สองจํานวน 35,258,000 หุ ้น คิ ดเป็ น
ร้อยละ 10.07 ของทุนที่ชาํ ระแล้วมีตวั แทนเป็ นกรรมการ 1 คนคื อ นายอนันต์ ศิ ริพงศ์ เป็ นกรรมการที่ ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หารและไม่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
(3) กลุ่ มนายไกรสี ห์ ศิ ริ รั งษี เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ อนั ดับสามประกอบด้วยนางวาสนา ศิ ริ รั งษี และ
นายไกรสี ห์ ศิ ริรังษี ถือหุ ้นรวมกันทั้งสิ้ น 28,100,000 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 8.03 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วมีตวั แทนเป็ น
กรรมการบริ หาร 1 คนคือนายไกรสี ห์ ศิ ริรังษี ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ หารและมีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ฯ ด้วย
(4) กลุ่ ม “ตันติ สุ นทร” ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ อนั ดับสี่ ประกอบด้วยนายรั กษ์ ตันติ สุ นทร, นายทวี
ตันติ สุ นทร, นายวิ สิ ฐ ตันติ สุ นทร, นายธนัส ตันติ สุ นทร, นายประวัติ ตันติ สุ นทร, นางพวงเพ็ญ ทิ ส ยากร,
นายบุ ญ เลี้ ย ง ตัน ติ สุ น ทร, นางมัล ลิ ก า อิ น ทุ สุ ต , นางนลิ นี รั ต นาวะดี , นางสาววัล ภา ตันติ สุ นทร, นางมาลี
ตันติ สุนทร, นางสาววนิ ดา ตันติ สุนทร, นางสํารวย ตันติ สุนทรและ นางสาวสิ ริพรรณ ทิ สยากร ถือหุ ้นรวมกัน
ทั้งสิ้ น 22,437,760 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.41 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วมี ตวั แทนเป็ นกรรมการ 2 คน คื อนายวิสิฐ ตันติ

สุ นทร เป็ นกรรมการบริ หารแต่ไม่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ และนายธนญ ตันติสุนทร เป็ นกรรมการที่ไม่ได้
เป็ น ผูบ้ ริ หารและไม่มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
(5) กลุ่มนายสมเกียรติ ลิมทรง เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่อนั ดับห้าประกอบด้วยนายสมเกียรติ ลิมทรง ถือหุ น้
จํานวน 17,195,240 หุ น้ และนางสาวสมศรี ลิมทรง ถือหุ ้นจํานวน 92,000 หุ น้ รวมทั้งสิ้ น 17,287,240 หุ ้น คิ ดเป็ น
ร้อยละ 4.94 ของทุนที่ ชาํ ระแล้วมีตวั แทนเป็ นกรรมการ 1 คน คื อนายสมเกี ยรติ ลิมทรง ดํารงตําแหน่ งประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
(6) กลุ่ ม นายสมหมาย มี ท รั พ ย์ห ลาก เป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ อ ัน ดับ หกประกอบด้ว ยนายสมหมาย
มีทรัพย์หลาก ถือหุ ้นจํานวน 10,250,000 หุ ้นและนายเกี ยรติ ศกั ดิ์ มีทรัพย์หลาก ถือหุ ้นจํานวน 100,560 หุ ้น รวม
ทั้งสิ้ น 10,350,560 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 2.96 ของทุ นที่ ชาํ ระแล้วมี ตวั แทนเป็ นกรรมการ 1 คน คื อนายสมหมาย
มีทรัพย์หลาก ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร

(7) บริ ษทั หลักทรัพย์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่อนั ดับเจ็ดถือหุ ้นจํานวน
6,132,800 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.75 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว
(8) RAFFLES NOMINEES PTE. LIMITED เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่อนั ดับแปดถือหุ น้ จํานวน 3,050,000 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.87 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว
(9) บริ ษทั ยิปซั่มอันดัสทรี จํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่อนั ดับเก้าถือหุ ้นจํานวน 2,900,000 หุ ้น คิ ดเป็ น
ร้อยละ 0.83 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว
(10) AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (AIA-1) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่อนั ดับสิ บถือหุน้ จํานวน 2,750,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.79 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล

• นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท ฯ ที่ จะ
จ่ ายให้ ผ้ ถู ือหุ้น : หากบริ ษทั ฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุน
เพิ่มเติมและไม่มีเงินกูค้ งค้างแล้ว บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่
จะจ่ ายเงิ นปั นผลไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ
ในแต่ ล ะปี หลัง จากหักสํา รองกฎหมายและขาดทุ น
สะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ได้ทุ ก ปี นับ ตั้ง แต่ ปี 2534 เป็ นต้น มาโดยในปี 2547
บริ ษ ทั ฯ มี กาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 172.41 ล้านบาท คิ ด เป็ น
กําไรสุ ทธิ หุ้นละ 0.49 บาท คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
เสนอให้จดั สรรกําไรจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการ

สถิติการจ่ายเงินปันผล
[มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ห้นุ ละ 1.- บาท]
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ลงทุ นเพื่ อจ่ า ยเงิ นปั นผลให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในอัต ราหุ ้นละ
1.11 บาท คิดเป็ นร้อยละ 226.53 ของกําไรสุ ทธิ นับว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี
• นโยบายจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อยที่จะจ่ ายให้ บริ ษัทฯ : หากบริ ษทั ย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติม
และไม่มีเงิ นกูค้ งค้างแล้ว บริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่ จะจ่ายเงิ นปั นผลไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ในแต่ละปี
หลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

(9) การจัดการ
โครงสร้ างการจัดองค์ กร

ผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
แผนกตรวจสอบ

ผูอ้ าํ นวยการ
ด้านถ่านหิ น

ผูอ้ าํ นวยการ
ด้านการเงิน

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการด้านถ่านหิ น

ผูอ้ าํ นวยการ
ด้านพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายสํารวจ

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจหลัก

ฝ่ ายขายถ่านหิ นในประเทศ

ศูนย์จาํ หน่ายถ่านหิ นอยุธยา

ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจเสริ ม

ฝ่ ายขายถ่านหิ นต่างประเทศ

แผนกธุรการขาย

โครงสร้ างกรรมการของบริษทั ฯ

• โครงสร้ างกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะอนุ กรรมการ
อี ก 3 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง (ดู
รายละเอียดในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการข้อ 12)
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจาํ นวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5
คน กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารจํา นวน 5 คน และกรรมการตรวจสอบจํา นวน 3 คน โดยมี รายชื่ อ
กรรมการและตําแหน่งดังต่อไปนี้ [ดูเอกสารแนบที่ 1 ข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริ หารประกอบ]
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
(2) นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
กรรมการ
(3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
กรรมการ
(4) นายผดุง เตชะศริ นทร์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
(5) นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
กรรมการ/กรรมการอิสระ
(6) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการ/กรรมการอิสระ
(7) นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
กรรมการ
(8) นายอนันต์ ศิริพงศ์
กรรมการ
(9) นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
(10)นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการ
(11)นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ
(12)นายธนญ ตันติสุนทร
กรรมการ
(13)นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการและเลขานุการ

บริ ษทั ฯ มีประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระรวม 4 คน คิดเป็ น
ประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ :1) ถือหุ น
้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2) เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องหรื อ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจําจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
3) เป็ นกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้าน

การเงินและบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั และรวมถึง
ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
4) เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น
้ รายใหญ่ของบริ ษทั
5) เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6) สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยความชื่ อสั ตย์สุ จริ ตและระมัดระวังรั กษาผลประโยชน์ของบริ ษ ทั โดยสรุ ปอํานาจหน้า ที่และความ
รับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง เป้ าหมาย แผนงานธุ รกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการดําเนินการให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการและความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผู้
ถือหุ น้
โดยมีสระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้
:
(1.1) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจําปี ภายใน 30 วันก่อนวันสิ้ นปี ทุกปี
เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการใช้ในการบริ หารงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
อนุมตั ิเป็ นแต่ละปี ๆ
ไป
(1.2) อนุมตั ิโครงการลงทุนตลอดจนโครงการขยายงานและหรื อการลดขนาดของ
กิจการที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ไม่

รวมรายการที่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(1.3) อนุมตั ิแผนการเงินของบริ ษทั ฯ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินกูแ้ ละสิ นเชื่อทาง
ธุ รกิจที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นระยะๆ
(1.4) พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกรณี ๆ ไป
เช่นการจ่ายเงินปั นผล, การเพิ่มทุน, การลดทุน, การออกหุ น้ กู,้ การขายหรื อการโอนกิจการ, การซื้ อหรื อรับ
โอนกิจการ,
การควบรวมกิจการ
เป็ นต้น
(1.5) พิจารณานโยบายและเรื่ องอื่นๆ ที่สาํ คัญและจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
(2) จัดให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบการ
บริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม รัดกุมและมีประสิ ทธิ ผลอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการใน
เรื่ องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นระยะๆ โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้ :(2.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) จะต้องรายงานผล
การดําเนิ นงานและฐานะการเงินในแต่ละเดือนรวมทั้งรายงานผลการปฏิบตั ิตามแผนงานงบประมาณที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิไว้เป็ นรายเดือนต่อคณะกรรมการบริ หารและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้องรายงานความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ
รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุกครั้งที่
มีการประชุม
(2.3) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะต้องรายงานคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทราบเป็ นระยะๆ
อยูต่ ลอดเวลา
(3) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่ อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีสาระสําคัญ
สรุ ปได้ดงั นี้
:
(3.1) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ แต่ ง ตั้ง และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร [ดู
รายละเอียดในหัวข้อการกํากับดูแลกิ จการข้อ 12(ก)] มีอาํ นาจหน้าที่ในการบริ หารงานปกติประจําวันให้
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดและคณะกรรมการบริ หารจะ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารอีกชั้นหนึ่งภายในขอบเขตอํานาจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

(3.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะมอบหมายและกําหนดอํานาจหน้าที่ให้หน่ วยงาน

และพนักงานในระดับต่างๆ ที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ลดหลัน่ กันไปภายในขอบเขตอํานาจที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หาร โดยจัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่ งกันและกันอย่างเป็ นระบบเพื่อให้
มีการทํางานที่ประสานสอดคล้องกันและบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
(3.3) ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีการประชุ มพนักงานและระดับปฏิบตั ิงานเฉพาะกลุ่มย่อย
หรื อเฉพาะเรื่ องเพื่อให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานและความคืบหน้าของโครงการที่ดาํ เนิ นการอยู่ รวมทั้ง
พิจารณาแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี) เป็ นระยะ ๆ โดยสมํ่าเสมอ

(3.4) ฝ่ ายจัดการได้ออกคําสั่งกําหนดวิธีปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่สําคัญ เพื่อให้พนักงานมี

ความเข้าใจและใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานอย่างมีระบบและประสานสอดคล้องกัน
(3.5) ฝ่ ายจัด การได้ จ ัด ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการทํา แผนงานและ
งบประมาณประจําปี โดยพนักงานระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้ นไปเข้าร่ วมประชุ มหารื อเพื่อจัดทําแผนงานและ
งบประมาณของแต่ละฝ่ ายแล้วนํามารวมกันเป็ นแผนงานและงบประมาณของทั้งบริ ษทั ฯ เพื่อนําไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานและควบคุ มค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้บรรลุ นโยบายและเป้ าหมายที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเข้าร่ วมพิจารณาการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณประจํา ปี ด้ว ย แล้วจึ ง นํา เสนอคณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ พิจ ารณากลั่น กรองก่ อนนํา เสนอ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ อนุ ม ตั ิ ต่อ ไปตามลํา ดับ และเมื่ อนํา แผนงานและงบประมาณไปใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานแล้วก็จะมีการประเมินผลเป็ นรายเดือนว่าเป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่ โดย
จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อแก้ไ ขแผนงานและงบประมาณให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง ไปด้วย
(3.6) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งแผนกตรวจสอบขึ้นภายในองค์กรของบริ ษทั ฯ
เพื่อดูแลและตรวจสอบให้มีการปฏิบตั ิงานตามระบบงานหรื อตามมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดขึ้นและ
เป็ น ผูป้ ระสานงาน ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3.7) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย [ดูรายละเอียดในหัวข้อการกํากับดูแลกิ จการข้อ 12(ข)]
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการให้เป็ นที่น่าเชื่ อถือและเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง

(3.8) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง [ดูรายละเอียด

ในหัวข้อการกํากับดูแลกิจการข้อ 12(ค)] ให้มีอาํ นาจหน้าที่ในการพิจารณาปั ญหาหรื อปั จจัยเสี่ ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และหาทางลดความเสี่ ยงหรื อบริ หารความเสี่ ยงให้ต่าํ ที่สุด
(3.9) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะว่าจ้างที่ปรึ กษาหรื อผูช้ าํ นาญการทางวิชาชี พเฉพาะ
เรื่ อง เช่ น ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน เป็ นต้น เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการเป็ นครั้งคราวตามความจําเป็ นของเรื่ องเป็ นกรณี ๆ ไป
(3.10) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีเลขานุการบริ ษทั ฯ พร้อมทีมงานเพื่อรับผิดชอบ
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
(1) ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน

(ก) บริ ษทั ฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2547 จํานวน 13 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 8,360,000.- บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)
2)
3)
4)

ชื่อกรรมการ
นายสมเกียรติ ลิมทรง
นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
นายผดุง เตชะศริ นทร์

5) นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
6) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
7) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กลุ
8) นายอนันต์ ศิริพงศ์
9) นายวันชัย โตสมบุญ
10) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
11) นายพิลาศ พันธโกศล
12) นายธนญ ตันติสุนทร

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน่ วย : บาทต่ อปี
ค่ าตอบแทน
ค่ าบําเหน็จ
720,000.00
400,000.00
360,000.00
300,000.00
360,000.00
200,000.00
360,000.00
200,000.00
180,000.00
360,000.00
200,000.00
120,000.00
360,000.00
200,000.00
120,000.00
360,000.00
200,000.00
360,000.00
200,000.00
360,000.00
200,000.00
360,000.00
200,000.00
360,000.00
200,000.00
360,000.00
200,000.00

รวมทั้งสิ้น
1,120,000.00
660,000.00
560,000.00
740,000.00
680,000.00
680,000.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00

13) นายอนันต์ เล้าหเรณู

กรรมการ
รวมทั้งสิ้น

360,000.00
5,460,000.00

200,000.00
2,900,000.00

560,000.00
8,360,000.00

(ข) บริ ษทั ฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หารในปี 2547 จํานวน 7 ราย เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 18,010,477.- บาท
โดยจ่ายเป็ นเงิ นเดื อนหรื อค่าตอบแทนประจําเดื อน และเงิ นรางวัลประจําปี (โบนัส) ซึ่ งจะผันแปรตามผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

(2) ค่าตอบแทนอืน่

• บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษทั ฯ ใน
ปี 2 5 4 7 จํานวน 4 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้ น 760,414.29 บาท และมีรถประจําตําแหน่งจํานวน 6 คน
• บริ ษทั ฯไม่มีการออกหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหรื อให้สิทธิ ประโยชน์
อย่างอื่นแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารในรอบปี
2
5
47
ที่ผา่ นมา

การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนและหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ซึ่ งมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้ : -

1) นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย จึงได้กาํ หนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลัก
สําคัญดังนี้
(1) มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
(2) คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความเจริ ญเติบโตที่มีคุณภาพและมัน่ คงแก่กิจการในระยะ
ยาวโดยใช้ขีดความสามารถและเทคโนโลยีที่ดี บริ หารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามารถและประสิ ทธิ ภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและยัง่ ยืนต่อผูถ้ ือหุ น้ ดูแลมิให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตนเอง
(3) มีการดําเนินงานหรื อการบริ หารงานที่โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
(4) มีการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ ยงอยูเ่ สมอ และจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุม
และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(5) บริ ษทั ฯ มีการกําหนดจริ ยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิแล้ว

2) สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2547 ณ ห้องแกลเลอรี่ โรงแรมพลาซ่า
แอทธิ นี่ เลขที่ 10 ซอยร่ วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 โดยบริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 19 วัน (หรื อประมาณ 10 วันทําการ โดยไม่รวมวันหยุด) ซึ่ งเกินกว่าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ตามกฎหมายเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ
ได้อย่างละเอียดถี่ถว้ น
ทั้งนี้ในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบด้วยและได้จดั ให้มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ใน
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้และได้ปรับปรุ งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้มี
รายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการเข้าถึงข้อมูลของ
บริ ษทั ฯ
ได้อย่างครบถ้วนและเพียงพอ

3) สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย

บริ ษทั ฯ
ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงาน : บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม
คู่คา้ : บริ ษทั ฯ มีการซื้ อสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาต่อคู่คา้ โดยสมํ่าเสมอตลอดมา
เจ้าหนี้
:
บริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามสัญญาตลอดมา
ลูกค้า : บริ ษทั ฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรื อบุคคลที่ทาํ หน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าเพื่อรี บดําเนินการให้แก่ลกู ค้า
โดยเร็ วที่สุด
คู่แข่ง : บริ ษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิในการ
แข่งขัน
หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริ ตเพื่อทําลายคู่แข่ง
ชุมชน
:
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคมโดยรวม
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4) การประชุ มผู้ถือหุ้น

• ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2547 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมครบทั้ง 13 คน รวมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 คนและประธานอนุกรรมการทุกชุดด้วย โดยประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ
รวมทั้งได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ในรายงานการประชุมด้วยแล้ว

• การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุวนั เวลา
สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละเรื่ องแต่ละวาระที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม โดยจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมพร้อมทั้ง
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
• ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้งนอกจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้วยังดําเนินการตามข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาํ หรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จด
ทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดด้วย
โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วม
ประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไปให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับหนังสื อนัดประชุมผู ้
ถือหุ น้ ด้วยทุกครั้ง
• เลขานุการบริ ษทั ฯ และทีมงานที่ได้รับมอบหมายจะจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แล้ว
เสร็ จครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกําหนดโดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ที่
จะขอตรวจรายงานการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
และเอกสารสําคัญอื่นๆ
ได้ตลอดเวลา

5) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์

• คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการกําหนดทิศทาง เป้ าหมาย แผนงานธุรกิจ และ
งบประมาณของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการมีการอนุมตั ิและหรื อ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจและงบประมาณที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ไม่รวม
รายการที่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการและความ
มัน่ คงสูงสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
• คณะกรรมการได้จดั ให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มี
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นระยะๆ
• คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งการสื่ อสารบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังกล่าวต่อกรรมการ อนุกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอตลอดเวลา

6) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแล
ไม่ให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้
1) คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
ตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2)

2) การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
• ได้ก ํา หนดให้ผูบ้ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ต่ อสํา นัก งานกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ห้า มไม่ ใ ห้ผู ้บ ริ ห ารหรื อ พนัก งานที่ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในเปิ ดเผยข้อ มู ล ภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ ยวข้อง และไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดื อน ก่อนที่งบ
การเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

7) จริยธรรมธุรกิจ

บริ ษทั ฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามภารกิ จของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ ยง
ธรรมทั้งการปฏิ บตั ิ ต่อบริ ษทั ฯ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยประกาศให้ผทู ้ ี่ เกี่ ยวข้อง
ได้รับทราบและติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย

8) การถ่ วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี จ ํา นวน 13 คน ประกอบด้ว ย กรรมการที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารจํา นวน 5 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5 คน และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน
บริ ษทั ฯ มีประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่มีความอิสระรวม 4 คน คิดเป็ นประมาณ 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ

9) การรวมหรือแยกตําแหน่ ง

• ประธานกรรมการมีความอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร
• ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารหรื อกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อ
แบ่งแยกหน้าที่การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบริ หารกิจการประจํา
• บริ ษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ ลดหลัน่ กันไป

10) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่ งใสโดยค่ าตอบแทนอยู่ใน
ระดับ เดี ย วกับอุ ต สาหกรรม และได้ข ออนุ มตั ิ จากที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว กรรมการที่ ไ ด้รั บมอบหมายให้เ ป็ น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น
• ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กําหนด
• ในปี 2547 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แล้ว

11) การประชุ มคณะกรรมการ

• กรรมการทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติในที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มี คะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานกรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารมีสิทธิ ออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่ งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขาดได้
• เลขานุการบริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระ
การประชุมและส่ งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลา
ศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสิ นใจอย่างเพียงพอ โดยฝ่ ายจัดการจะชี้แจงและตอบข้อสงสัยทุกเรื่ องทุก
กรณี เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจและสามารถพิจารณาตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็ น
ระเบียบและครบถ้วนพร้อมจะให้คณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา
• คณะกรรมการมีกาํ หนดประชุมปกติเป็ นประจําอย่างน้อย 1 ครั้งทุกระยะสองเดือน (ทุกเดือนเว้น
เดือนจะมีการประชุม 1 ครั้ง) และมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน
ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจํา ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 13
ชัว่ โมงขึ้นอยูก่ บั เรื่ องที่พิจารณาในที่ประชุมว่าจะมีมากหรื อน้อยเพียงใด
• ในปี 2547 ที่ผา่ นมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจาํ นวน 6 ครั้ง และประชุมตาม
วาระพิเศษ จํานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
สรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกรรมการ

นายสมเกียรติ ลิมทรง
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์
นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
นายผดุง เตชะศริ นทร์
นายอดุลย์ ตัณฑ์รัตน์
นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กลุ
นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
นายอนันต์ ศิริพงศ์
นายวันชัย โตสมบุญ
นายวิสิฐ ตันติสุนทร
นายพิลาศ พันธโกศล
นายอนันต์ เล้าหเรณู
นายธนญ ตันติสุนทร

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุม (ครั้ง)/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุมปกติ การประชุมนัดพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

6/6
0/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

12) คณะอนุกรรมการ

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

7/7
1/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
5/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเพื่อแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเพื่อให้มีการกํากับและควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิดและทันต่อ
เหตุการณ์ดงั นี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร
• คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 คน ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
ประธานกรรมการบริ หาร
(2) นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กลุ
กรรมการบริ หาร
(3) นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการบริ หาร
(4) นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการบริ หาร
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการบริ หารและเลขานุการ
• คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ นผู ้ก ํ า หนดอํา นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้ :1) ควบคุมดูแลและกํากับการบริ หารงานปกติ ประจําวันของบริ ษทั ฯให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และ ประสิ ทธิ ผลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั ฯเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯมากที่สุด
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2) จัดทําแผนงาน งบประมาณรายรับ - รายจ่าย บัญชี อตั รากําลังพนักงาน งบประมาณ
การว่าจ้างพนักงานและงบประมาณการลงทุนประจําปี เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ เป็ น
ประจําทุกปี ทั้งนี้ภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้ นปี
3) บริ ห ารงานตามนโยบายและแผนงานที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯกํา หนดและตาม
งบประมาณรายรับ – รายจ่ายและงบประมาณการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯแล้วให้รายงานผล
การปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
4) ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจนปฏิ บตั ิ ตามสัญญาข้อ
ผูกพันที่บริ ษทั ฯมีต่อหน่วยงานราชการ เจ้าหนี้ และบุคคลภายนอก
5) บริ หารการเงิ นตามแผนการเงิ นที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯและตาม
สัญญา ข้อผูกพันที่บริ ษทั ฯมีต่อเจ้าหนี้ทุกราย
6) ปฏิ บัติ ก ารและหรื อดํา เนิ น การในเรื่ องอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯจะ
มอบหมายเป็ นแต่ละเรื่ องแต่ละกรณี ๆ ไป
• โดยปกติ คณะกรรมการบริ หารมี การประชุ มอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ ง และจะมีการจัด
ประชุ มนัดพิ เศษในกรณี ที่มีเรื่ องสําคัญหรื อเรื่ องจําเป็ นเร่ งด่วนเป็ นครั้ งคราวโดยในรอบปี 2547 มี การประชุ ม
รวมทั้งสิ้ น 13 ครั้ง
(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้มีอ าํ นาจหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯกําหนดขึ้นโดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี้ :-

• องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีจาํ นวน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดย
ทั้งหมดต้องเป็ นกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู ้ดา้ น
บัญชีการเงิน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก
1 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังต่อไปนี้ :(1) นายผดุง เตชะศริ นทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
กรรมการตรวจสอบ
(3) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการตรวจสอบ
(4) นางวรรณา ชมโคกกรวด
เลขานุการ
• วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการตรวจสอบ (รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่ งพ้นตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
• หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ ทั้งงบไตรมาสและงบประจําปี
2) สอบทานให้บริ ษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) และการ
ตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในแต่ละปี
4) สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
5) พิ จารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษ ทั ฯ ในกรณี ที่เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกันหรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
6) จัดทํารายงานการ กํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบตั ิ การอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) รายงานการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบ
เป็ นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมแล้วอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบมี อาํ นาจในการตรวจสอบผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้องและเรื่ องที่ เกี่ ย วข้อ ง
ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอาํ นาจในการว่าจ้างหรื อนําเอาผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ
ด้านมาปรึ กษาหารื อและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม

• โดยปกติ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ ง โดยในปี 2547 มี การ
ประชุมรวมทั้งสิ้ น 13 ครั้ง
(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
• คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจากทุกหน่วยงานในบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้ :1) นายพิลาศ พันธโกศล
(ผูอ้ าํ นวยการด้านถ่านหิ น)
เป็ นประธานกรรมการ
2) นายอนันต์ เล้าหเรณู
(ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน)
เป็ นกรรมการ
3) นายสี หศักดิ์ อารี ราชการัณย์
(ผูอ้ าํ นวยการด้านพัฒนาธุรกิจ)
เป็ นกรรมการ
4) นายธนู เตชะวรงค์
(ผูจ้ ดั การฝ่ ายสํารวจ)
เป็ นกรรมการ
5) นายวัชรชัย นาชัยเลิศ
(ผูจ้ ดั การขายถ่านหิ นในประเทศ)
เป็ นกรรมการ
6) นายประเสริ ฐ พรหมเดช
(ผูจ้ ดั การขายถ่านหิ นต่างประเทศ)
เป็ นกรรมการ
7) นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์
(ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและธุรการ)
เป็ นกรรมการ

8) นายสุ ดุสิต อุ่นแสงจันทร์
9) นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์
10) นายสมมาตร เจริ ญทรัพย์สกุล
11) นางวรรณา ชมโคกกรวด

(ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจหลัก)
(ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจเสริ ม)
(ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต)
(หัวหน้าแผนกตรวจสอบ)

เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ

• คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ :(1) พิจารณาปั ญหาหรื อปั จจัยเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้ นกับการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และหาทางลดความเสี่ ยงหรื อบริ หารความเสี่ ยงให้ต่าํ ที่สุด
(2) ให้รายงานการบริ หารความเสี่ ยงในแต่ล ะเรื่ องให้ค ณะกรรมการบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นระยะๆ อย่างน้อยไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง
• โดยปกติคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งโดยในปี 2547
ที่ผา่ นมามีการประชุมรวมทั้งสิ้ น 11 ครั้ง
(ง) บริ ษทั ฯ ไม่มีคณะอนุกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กร
ที่ ไ ม่ ซับ ซ้อนและมี ผูบ้ ริ หารจํา นวนไม่ ม ากนัก โดยมี ก ระบวนการพิ จารณาค่า ตอบแทนที่ เ หมาะสมซึ่ ง
คํานึงถึงขนาดธุ รกิจและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเป็ นครั้งคราวตามความจําเป็ นใน
การดําเนิ นธุ รกิ จในอนาคตเพื่อพิจารณาเรื่ องที่คณะกรรมการเห็ นว่าสําคัญและอาจจะมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินกิจการอย่างมา

13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริ หาร และ
ระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้ก าํ หนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและอํานาจของผูป้ ฏิบตั ิงานและ
ผูบ้ ริ ห ารไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรอย่า งชัดเจน มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการใช้ท รั พ ย์สิ นของบริ ษ ัท ฯ ให้เ กิ ด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
กันอย่า งเหมาะสม โดยมี แผนกตรวจสอบทํา หน้า ที่ ตรวจสอบเพื่ อให้ม นั่ ใจว่า การปฏิ บ ัติง านหลัก และ
กิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการตามแนวทางที่กาํ หนดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดยมี
การกําหนดและประเมินความเสี่ ยงของกิ จการ มีการกําหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง ซึ่ ง
รวมถึงความเสี่ ยงที่มีผลต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) โดยมีการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องอยูต่ ลอดเวลา
• คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2548 เมื่ อ วัน ที่ 21 มี น าคม 2548 ซึ่ งมี
กรรมการตรวจสอบจํานวนสามคนเข้าร่ วมประชุ มด้วยได้สอบทานองค์ประกอบของระบบการควบคุ ม
ภายในของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยทั้ง 5 ประการ คื อ (1) การมี ส ภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม ที่ ดี
(CONTROL ENVIRONMENT) (2) การมี ก ระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม (RISK
ASSESSMENT) (3) การมีกิจกรรมควบคุมที่ดี (CONTROL ACTIVITIES) (4) การมีระบบสารสนเทศและ
การสื่ อสารข้อมูลที่ดี (INFORMATION AND COMMUNICATION) และ (5) การมีระบบการติดตามและ
การประเมินผลที่ดี (MONITORING AND EVALUATION) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าในรอบปี
2547 ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษัท ฯ และบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสมแล้ว ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นเช่นเดียวกัน
14) รายงานของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และ
สารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการ จัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย
• คณะกรรมการได้ จ ัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอที่ จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริ ตหรื อการดําเนินการที่ผดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ

• คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการ

อิสระที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุ ม
ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดง
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แล้ว
15) ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ดี ว่า ข้อมูล ของบริ ษ ทั ฯ ทั้ง ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ นและที่ ไ ม่ใ ช่
การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ จึงได้ให้ฝ่าย
จัดการของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็ นจริ ง และเชื่ อถือได้อย่างสมํ่าเสมอ
และทันเวลา ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้จดั ตั้ง
แผนกลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) ขึ้นมาทําหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถติดขอทราบข้อมูลบริ ษทั ฯ ได้ที่โทร. 0-2253-8080
หรื อที่ website : lannar.com หรื อที่ e-mail address : lanna@lannar.com

บัญชีอตั ราพนักงานในแต่ ละสายงาน

บริษทั ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
จํานวนอัตราพนักงาน
ชื่อหน่ วยงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
11
ฝ่ ายจัดการ (รวมแผนกตรวจสอบ)
ด้านถ่านหิ น
ฝ่ ายสํารวจ
3
ฝ่ ายผลิต
44
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
11
ด้านการเงิ น
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
10
ฝ่ ายธุรการ
7
ด้านพัฒนาธุรกิ จ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจหลัก
4
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจเสริ ม
1
รวมอัตราพนักงานประจํา
91
ลูกจ้างรายวัน
43
รวมทั้งสิ้ น
134

ค่ าตอบแทนพนักงาน

บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในปี 2547 จํานวน 134 คน คิ ดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 56,664,030 บาท

โดยจ่ายเป็ นเงินเดือนหรื อค่าตอบแทนประจําเดือน เงินรางวัลประจําปี (โบนัส) และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ซึ่ งจะผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริ ษทั ฯได้จดั โครงสร้างการบริ หาร รวมทั้งให้ความสําคัญด้านการพัฒนากําลังคน ระบบงาน และเทค
โนโลยี่การจัดการสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโต
ที่มนั่ คงในระยะยาว

(10) การควบคุมภายใน
• รายละเอี ยดเกี่ ยวกับระบบการควบคุ มและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ นั้นอยู่ในหัวข้อการ
กํากับดูแลกิจการข้อ 13 แล้ว (ดูหน้า 46 ประกอบ)
• คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้ง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดย
มีภารกิ จและความรั บ ผิดชอบที่สําคัญได้แ ก่ การสอบทานงบการเงิน กํา กับ ดูแลให้มีระบบการควบคุ มภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิผล มีการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใสเป็ นไปตามระเบียบของบริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี 2547 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 13 ครั้งเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1) สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและงบการเงิ น ประจํา ปี 2547 ให้ป ฏิ บ ัติต ามมาตรฐานการบัญชี แ ละประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินให้เพียงพอและ
ทันเวลา
2) พิจารณาและปรับแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้ปรับปรุ งกฎ
บัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุม สอดคล้องกับข้อกําหนดใหม่ของทางการ
3) กํากับดูแลงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินและบริ หาร ความ
เสี่ ยงพร้อมทั้งแนวทางป้ องกันไว้ พบว่าบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงมาโดยตลอด มีการประเมิน
ปัจจัยความเสี่ ยงอย่างเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
4) สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าเป็ น
รายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอและมีการปฏิบตั ิการตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
5) บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในการบริ หารงานตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยสามารถปฏิบตั ิตามเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับที่น่าพอใจ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ความเชื่อมัน่ แก่ผถู้ ือหุน้ และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6) สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของระบบงานพบว่ามีความเหมาะสมในการ
ดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิผล

7) สอบทานให้มกี ารปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
8) กํากับดูแลการดําเนิ นงานและขั้นตอนในการปิ ดเหมืองหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรีและเหมืองบ้านป่ าคา จังหวัด
ลําพูน ให้เป็ นไปตามสัญญาและระเบียบปฏิบตั ิของทางราชการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับความร่ วมมือด้วยดีจาก
ฝ่ ายจัดการ ได้พบกับผูส้ อบบัญชีเพื่อหารื อและขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชีซ่ ึ งไม่มีประเด็น
ที่ผดิ ปกติและเป็ นสาระสําคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุ มตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ หรื อนายรุ ทร เชาวนะกวี หรื อนางสายฝน อินทร์ แก้ว แห่ งบริ ษทั สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2548
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศริ นทร์ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(11) รายการระหว่ างกัน
บุคคลทีม่ ผี ลประโยชน์ ร่วมและรายการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

• ในรอบปี 2547 ไม่มีรายการธุรกิจหรื อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมกับกรรมการและหรื อผูบ้ ริ หารแต่อย่างใดทั้งสิ้ น
• ในรอบปี 2547 บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั หรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน รายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์
ที่ตกลงร่ วมกันตามปกติธุรกิจซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้:ชื่อนิตบิ ุคคลและ
ความสั มพันธ์ เกีย่ วข้ อง
(หน่ วย : บาท)
(1) PT. LANNA HARITA INDONESIA
• บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นทางอ้อมในบริ ษทั
นี้ ร้ อยละ 55 ของทุ นจดทะเบี ยน และมี ต ัวแทนเป็ นกรรมการใน
บริ ษทั นี้ ดังนี้ :- BOARD OF COMMISSIONERS มีตวั แทนเป็ นกรรมการ 4 คน
คือ นายไกรสี ห์ ศิริรังษี, นายสี หศักดิ์ อารี ราชการัณย์, นายอุดม
ไชยสมบูรณ์ และ นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์
- BOARD OF DIRECTORS มีตวั แทนเป็ นกรรมการ 4 คน คือ
นายพิ ลาศ พันธโกศล, นายอนันต์ เล้าหเรณู , นายพงศ์ธ ร ค้า
เจริ ญ และนายปณต เจริ ญสุ ข

ลักษณะของ
รายการ

ซื้อขายถ่านหิ น

ซื้อขายทรัพย์สิน
(อุปกรณ์เหมืองที่
ใช้งานแล้ว)

(2) UNITED BULK SHIPPING PTE LTD.
• บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในบริ ษทั นี้ ร้อย ขนส่งถ่านหิ นทางทะเล
ละ 49 ของทุนจดทะเบียนและมีตวั แทนเป็ นกรรมการในบริ ษทั ฯ นี้
3 คนคือนายไกรสี ห์ ศิริรังษี, นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กุลและนายพิลาศ
พันธโกศล
ซื้อขายถ่านหิ น
(3) บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จํากัด (มหาชน)
• บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในบริ ษทั ลาน
นารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.99 ของทุ น จด
ทะเบี ย นและมี ต ัว แทนเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ลานนารี ซ อร์ ส เซส
จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 คน คือนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
และ นายวันชัย โตสมบุญ

เกิดขึน้ ในปี 2547

มูลค่ าทั้งสิ้น

1,474,855,046.75
-

ยอดคงค้ าง
ณ 31 ธ.ค. 2547

162,341,394.88 ใช้ราคาเทียบเคียงกับที่
ซื้อจากบุคคลภายนอก

78,777.00

-

137,398,655.50

1,644,191.21

569,836,511.31

นโยบายการกําหนดราคา

174,343,172.09

ใช้ราคาตามบัญชีบวก
กําไรขั้นต้น

ใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาค่า
ขนส่งที่จ่ายให้บุคคลภายนอก

ใช้ราคาตลาดสําหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและ
สําหรับถ่านหิ นคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน

เหตุผลและความจําเป็ นใน
การทํารายการระหว่ างกัน

เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
ของทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมี ความเป็ น
อิสระต่อกัน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจถ่านหิ นเป็ นธุ รกิ จ
หลัก ฉะนั้นแนวโน้มในการซื้ อขายถ่ านหิ นระหว่างกันยังคงมี
ต่อไปในอนาคต
เป็ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องทั้ง สองฝ่ ายโดยผูม้ ี อ ํา นาจ
อนุมตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระต่อกัน รายการนี้ จะเกิดขึ้น
เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมและความจําเป็ นในการดําเนิ น
ธุรกิจของทั้งสองฝ่ าย

เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปของ
ทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระ
ต่ อ กั น เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ มี นโยบา ยนํ า เข้ า ถ่ า นหิ นจา ก
ต่า งประเทศมาจํา หน่ า ยอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ฉะนั้น แนวโน้มในการ
ว่าจ้างขนส่ งถ่านหิ นระหว่างกันจึงยังคงมีต่อไปอีกในอนาคต
เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปของ
ทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระ
ต่อกันเนื่องจากบริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) ต้อง
ใช้ ถ่ า นหิ น เป็ นเชื้ อ เพลิ ง หลัก ในการผลิ ต ปู น ซี เ มนต์ ฉะนั้ น
แนวโน้มการซื้ อขายถ่ านหิ นระหว่างกันจึ งยังคงมี ต่ อไปอี กใน
อนาคต

ชื่อนิตบิ ุคคลและ
ความสั มพันธ์ เกีย่ วข้ อง
(หน่ วย : บาท)

ลักษณะของ
รายการ

(4) ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด เปรมประชาเอ็นยิเนียริ่ง
• นายไกรสี ห์ ศิริรังษี หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใน จ้างเปิ ดหน้าดินและ
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 8.03 ของ ขุดถ่านลิกไนต์
ทุนจดทะเบียน (รวมหุ น้ ที่ถือในชื่อภรรยาด้วย)
เช่าเครื่ องจักร

(5) บริษัท แหลมทองลิกไนต์ จํากัด

• นายไกรสี ห์ ศิริรังษี กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นใน ซื้อขายถ่านหิ น

เกิดขึน้ ในปี 2547
มูลค่ าทั้งสิ้น

ยอดคงค้ าง
ณ 31 ธ.ค. 2547

(7) บริษัท บ้ านปูมเิ นอรัล จํากัด
• บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้นในบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส ซื้อขายถ่านหิ น
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั บ้านปูมินเนอรัล จํากัด คิ ดเป็ นร้อยละ
10.07 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียนตามลําดับ
(8) Banpu International Ltd.
• บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้นในบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส ซื้อขายถ่านหิ น
จํากัด (มหาชน) และBanpu International Ltd. คิดเป็ นร้อยละ 10.07
และ 99.99 ของทุนจดทะเบียนตามลําดับ

เหตุผลและความจําเป็ นใน
การทํารายการระหว่ างกัน

ใช้ราคาเทียบเคียงกับราคา
ค่าบริ การและหรื อค่าเช่าที่
จ่ายให้บุคคลภายนอก

เป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปของ
ทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน ซึ่ งจะไม่มีการทํารายการนี้ ในปี ต่อไปอีกเนื่ องจากบริ ษทั ฯ
จะหยุดการทําเหมืองถ่านหิ นบ้านป่ าคาในปี 2548 เพราะได้ผลิต
หรื อขุดถ่านลิกไนต์จนหมดแหล่งแล้ว

-

ใช้ราคาตลาดสําหรับถ่านหิ น
คุณภาพใกล้เคียงกัน

เป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติ และตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปของ
ทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน รายการนี้ จะเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ าย

1,108,304.00

-

ใช้ราคาตามบัญชีบวกกําไร
ขั้นต้น โดยให้เสนอราคา
เปรี ยบเทียบกัน

เป็ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องทั้ง สองฝ่ ายโดยผูม้ ี อ ํา นาจ
อนุมตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระต่อกัน รายการนี้ จะเกิดขึ้น
เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมและความจําเป็ นในการดําเนิ น
ธุรกิจของทั้งสองฝ่ าย

13,036,435.50

4,090,981.37

ใช้ราคาตลาดสําหรับถ่านหิ น
คุณภาพใกล้เคียงกัน

เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปของ
ทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน รายการนี้ จะเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ าย

72,896,760.25

72,627,210.06

ใช้ราคาตลาดสําหรับถ่านหิ น
คุณภาพใกล้เคียงกัน

เป็ นการดําเนิ นธุ รกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปของ
ทั้งสองฝ่ าย โดยผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิของแต่ละฝ่ ายมีความเป็ นอิสระ
ต่อกัน รายการนี้ จะเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ าย

17,698,054.56

-

619,584.13

-

3,220,926.50

บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 8.03 ของ
ทุนจดทะเบียน (รวมหุ น้ ที่ถือในชื่อภรรยาด้วย)

(6) บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
• บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ถื อหุ ้นในบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส ซื้อขายทรัพย์สิน
จํากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 10.07 ของทุนจดทะเบียนและมีนาย (อุปกรณ์เหมืองที่ใช้งาน
อนันต์ ศิริพงศ์ เป็ นตัวแทนดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ลานนารี แล้ว)
ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน
วันที่ 21 มีนาคม 2547
เสนอ

ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)

ตามที่ได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่
มีผลประโยชน์ร่วมหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในปี 2547 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาและสอบทาน
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเพื่อแสดงความเห็นพร้อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการที่เป็ นไปตามประกาศของทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ได้แจ้งไว้
ซึ่งพอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
:
1. บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือถ่านหินนําเข้าจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
เพื่อนํามาจําหน่ายอีกต่อหนึ่ง โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามคุณภาพของถ่านหินซึ่งเทียบเคียงกับที่ซ้ือจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
2. บริ ษทั ฯ ได้ขายทรัพย์สิน (อุปกรณ์เหมืองที่ใช้งานแล้ว) ให้กบั PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จด
ทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
โดยกําหนดราคาขายตามสภาพของทรัพย์สินซึ่งได้ราคาที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
3. บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั UNITED BULK SHIPPING PTE. LTD. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ให้ทาํ การ
ขนส่ งถ่านหินนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียมายังประเทศไทย โดยคิดราคาเทียบเคียงกับราคาที่จ่ายให้บุคคลภายนอกและอัตราค่าขนส่ งในราคา
ตลาดทัว่ ไป
ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
4. บริ ษทั ฯ ได้ขายถ่านหินทั้งที่ผลิตจากแหล่งในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศให้กบั บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นทั้งลูกค้าและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยได้ตกลงราคาซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้กบั
ลูกค้าหรื อบุคคลภายนอกอื่นในราคาท้องตลาดทัว่ ไป
ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลงกันไว้
5. บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เปรมประชาเอ็นยิเนียริ่ ง ทําการเปิ ดหน้าดินและขุดถ่านลิกไนต์ รวมทั้งให้บริ การอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกัน ณ เหมืองบ้านป่ าคา จังหวัดลําพูน ในอัตราค่าจ้างที่ไม่สูงไปกว่าราคาในท้องตลาดทัว่ ไปทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ตกลง
กันไว้
6. บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือถ่านหินจากบริ ษทั แหลมทองลิกไนต์ จํากัด มาผสมกับถ่านหินของบริ ษทั ฯ เพื่อจําหน่าย โดยตกลงราคาซื้อขาย
กันตามคุณภาพของถ่านหินซึ่งเทียบเคียงกับที่ซ้ือจากบุคคลภายนอก
ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
7. บริ ษทั ฯ ได้ขายทรัพย์สิน (อุปกรณ์เหมืองที่ใช้งานแล้ว) ให้บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
โดยกําหนดราคาขายจากราคาตามบัญชีของทรัพย์สิน ณ วันที่จาํ หน่ายบวกกําไรขั้นต้นโดยให้เสนอราคาเปรี ยบเทียบกับผูซ้ ้ือรายอื่น ซึ่งบริ ษทั
บ้านปู
จํากัด
(มหาชน)
ได้เสนอราคาสู งสุ ด
8. บริ ษทั ฯ ได้ซ้ือถ่านหินจากบริ ษทั บ้านปูมิเนอรัล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ มาผสมกับถ่านหินของบริ ษทั ฯ เพื่อจําหน่าย โดยตกลงราคาซื้อขายกันตามคุณภาพของถ่านหินซึ่งเทียบเคียงกับที่ซ้ือจาก
บุคคลภายนอก
ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไว้
9. บริ ษทั ฯ ได้ขายถ่านหินจาก PT. LANNA HARITA INDONESIA ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียให้กบั
BANPU INTERNATIONAL LTD. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) ที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยได้ตกลงราคา
ซื้อขายถ่านหินตามคุณภาพในลักษณะเดียวกันกับที่ขายให้กบั ลูกค้าหรื อบุคคลภายนอกอื่นในราคาท้องตลาดทัว่ ไป ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาที่ตกลงกันไว้
(นายผดุง เตชะศริ นทร์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์)
(นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

(12) ฐานะการเงินและผลการดําเนิน
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึ่ งสามารถสรุ ปรายงานการสอบบัญชี ได้
ดังนี้ :งบดุ ล รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 , 2546 และ 2545 งบกํา ไรขาดทุ นรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของ ข้อมูลในงบการเงิ นเหล่านี้ ส่ วนผูส้ อบบัญชี เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินจากผลของการตรวจสอบดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปซึ่ งกําหนดให้ผสู้ อบ
บัญชี ตอ้ งวางแผนและปฏิ บ ตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงิ นแสดงข้อมูลที่ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ี การทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
ทั้งที่เป็ นจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี ที่
กิ จ การใช้แ ละประมาณการเกี่ ย วกับ รายการทางการเงิ น ที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูจ้ ัด ทํา ขึ้ น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ผูส้ อบบัญชี
เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี เห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 , 2546 และ
2545 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั ลานนารี
ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

(ก) งบการเงิ นรวม

ตารางสรุปงบดุลปี 2545-2547
รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุน้ กู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เงินปั นผลค้างจ่าย
เงินกูร้ ะยะยาวที่ถึงกําหนดใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนปรับปรุ งจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศสะสม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ปี 2545
ล้ านบาท
%

ปี 2546
ล้ านบาท
%

ปี 2547
ล้ านบาท
%

73.79
300.38
148.49
116.72
170.47
107.97
917.82
5.28
126.41
275.10
35.40
594.46
1,954.47

3.78
15.37
7.60
5.97
8.72
5.52
46.96
0.27
6.47
14.08
1.80
30.42
100.00

270.44
339.21
77.72
120.83
209.07
43.17
1,060.44
9.12
1.00
405.61
30.27
446.12
1,952.56

13.85
17.37
3.98
6.19
10.71
2.21
54.31
0.47
0.05
20.77
1.55
22.85
100.00

323.81
385.70
246.97
213.37
154.89
204.61
1,529.35
11.39
1.00
863.86
30.16
299.06
2,734.82

11.84
14.10
9.03
7.80
5.66
7.48
55.92
0.42
0.04
31.59
1.10
10.93
100.00

19.67
111.66
3.85
0.00
107.89
243.07
0.00
10.28
253.35

1.01
5.71
0.20
0.00
5.52
12.44
0.00
0.52
12.96

9.86
93.07
56.64
0.00
83.78
243.35
0.00
10.81
254.16

0.50
4.77
2.90
0.00
4.29
12.46
0.00
0.55
13.01

5.76
122.25
266.65
30.94
295.52
721.12
452.30
11.35
1,184.77

0.21
4.47
9.75
1.13
10.81
26.37
16.54
0.41
43.32

350.00
680.40

17.91
34.81

350.00
680.40

17.93
34.85

350.00
680.40

12.80
24.88

35.00
161.00
304.36

1.79
8.24
15.57

35.00
161.00
274.91

1.79
8.25
14.08

35.00
161.00
79.81

1.28
5.89
2.92

17.52
1,548.28
152.84
1,701.12

0.90
79.22
7.82
87.04

(10.73)
1,490.58
207.82
1,698.40

(0.55)
76.35
10.64
86.99

(12.43)
1,293.78
256.27
1,550.05

(0.46)
47.31
9.37
56.68

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,954.47

100.00

1,952.56

100.00

2,734.82

100.00

ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนปี 2545-2547
ปี 2545
ล้ านบาท
%

รายการ
รายได้
รายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ขาดทุนในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ -บาทต่อหุน้
(มูลค่าหุน้ จดทะเบียนหุน้ ละ 1.- บาท)

ปี 2546
ล้ านบาท
%

ปี 2547
ล้ านบาท
%

1,618.91
2.77
44.39
1,666.07

97.17
0.17
2.66
100.00

1,719.49
3.84
24.06
1,747.39

98.40
0.22
1.38
100.00

2,471.05
2.28
17.83
2,491.16

99.20
0.09
0.71
100.00

1,378.91
179.38
0.03
9.33
1,567.65
98.42
(4.53)
93.89

82.76
10.77
0.56
94.09
5.91
(0.27)
5.64

1,480.31
196.93
9.17
1,686.41
(1.99)
58.99
(0.94)
58.05

84.72
11.27
0.52
96.51
(0.11)
3.38
(0.06)
3.32

1,966.21
199.77
3.68
15.16
2,184.82
(71.07)
235.27
(62.86)
172.41

78.93
8.02
0.15
0.60
87.70
(2.86)
9.44
(2.52)
6.92

0.27

0.17

0.49

ตารางสรุปงบกําไรสะสมปี 2545-2547
รายการ
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับการจัดสรร
หัก รายการจัดสรรของปี ก่อน
เงินปันผลประจําปี
เงินปันผลระหว่างกาล
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกไป

ปี 2545
385.47
93.89
479.36

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2546
304.36
58.05
362.41

ปี 2547
274.91
172.41
447.32

105.00
70.00
304.36

35.00
52.50
274.91

35.00
332.50
79.82

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2545-2547
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่วนแบ่งผลขาดทุน (กําไร) จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ปรับปรุ งรายการอื่นที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยในกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุน้ กูล้ ดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิม่ ขึ้น)
สิ นทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
ส่วนปรับปรุ งจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ายเงินปั นผล
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2545

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2546
ปี 2547

93.89
571.27
(2.77)
(6.05)
(4.53)
(134.84)
516.97

58.05
548.85
(3.84)
19.27
(0.94)
42.00
663.39

172.41
639.29
(2.27)
(1.47)
62.86
(131.69)
739.13

100.00
(108.01)
6.17
(30.53)
(589.33)
0.35
(621.35)

84.00
(1.00)
4.18
(188.16)
(358.43)
(28.25)
(487.66)

(48.46)
13.65
(504.85)
(455.72)
(1.70)
(997.08)

(525.00)
6.10
(518.90)
(623.28)
697.07
73.79

(35.00)
55.92
20.92
196.65
73.79
270.44

483.24
(157.50)
14.41
311.33
53.38
270.44
323.82

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
ตามงบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กําไรสุ ทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
อัตราการเติบโต
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

หน่ วยวัด

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

3.78
2.65
1.41
7.71
47
10.55
34
11.04
33
48

4.36
3.32
2.73
7.42
49
7.80
46
12.64
28
67

2.12
1.62
1.53
7.50
48
10.80
33
17.03
21
60

%
%
%

14.83
5.64
5.91

13.91
3.32
3.82

20.43
6.92
12.38

%
%
เท่า

4.44
39.97
0.79

2.97
25.61
0.89

7.36
31.29
1.06

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
%

0.15
2,720.81
0.54
0.98
111.83

0.15
N/A
0.66
7.58
147.06

0.76
84.30
0.46
4.61
226.53

บาท
บาท
บาท

4.42
0.27
0.30

4.26
0.17
0.25

3.70
0.49
1.11

(14.12)
(48.87)
77.66
(0.87)
(82.41)

(0.10)
0.32
6.21
10.25
(38.17)

40.06
366.14
43.71
39.21
196.99

%
%
%
%
%

(ข) งบการเงิ นแบบวิ ธีส่วนได้เสีย
ตารางสรุปงบดุลปี 2545-2547

รายการ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ ้นกู้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนปรับปรุ งจากการแปลงค่างบการเงินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศสะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ปี 2545
ล้ านบาท
%

ปี 2546
ล้ านบาท
%

ปี 2547
ล้ านบาท

%

47.93
300.38
148.49
116.72
78.22
72.33
764.07
369.17
126.41
108.56
35.41
209.61
1,613.23

2.97
18.62
9.20
7.24
4.85
4.48
47.36
22.88
7.84
6.73
2.19
13.00
100.00

197.62
339.21
77.72
120.83
197.29
13.12
945.79
533.88
1.00
92.10
30.27
78.92
1,681.96

11.75
20.17
4.62
7.18
11.73
0.78
56.23
31.74
0.06
5.48
1.80
4.69
100.00

277.65
290.24
246.97
210.87
82.96
77.14
4.20
1,190.03
594.87
1.00
77.82
30.16
5.47
1,899.35

14.62
15.28
13.00
11.10
4.37
4.06
0.22
62.65
31.32
0.05
4.10
1.59
0.29
100.00

19.67
18.16
3.85
12.99
54.67
10.28
64.95

1.22
1.13
0.24
0.80
3.39
0.64
4.03

92.56
13.88
56.64
17.49
180.57
10.81
191.38

5.50
0.83
3.37
1.04
10.74
0.64
11.38

251.05
27.98
266.65
48.54
594.22
11.35
605.57

13.22
1.47
14.04
2.55
31.28
0.60
31.88

350.00
680.40

21.69
42.17

350.00
680.40

20.81
40.45

35.00
680.40

18.43
35.82

35.00
161.00
304.36

2.17
9.98
18.87

35.00
161.00
274.91

2.08
9.57
16.34

35.00
161.00
79.81

1.84
8.48
4.20

17.52
1,548.28
1,613.23

1.09
95.97
100.00

(10.73)
1,490.58
1,681.96

(0.63)
88.62
100.00

(12.43)
1,293.78
1,899.35

(0.65)
68.12
100.00

ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนปี 2545-2547
รายการ

รายได้
รายได้จากการขาย
ส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

รายได้อื่นๆ(เช่น ดอกเบี้ยรับ)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ต่อหุน้ -บาทต่อหุ น้
(มูลค่าหุ น้ จดทะเบียนหุน้ ละ 1.- บาท)

ปี 2545
ล้ านบาท
%

ปี 2546
ล้ านบาท
%

ปี 2547
ล้ านบาท
%

1,618.91
37.74
1,656.65

2.28
100.00

1,673.23
23.03
1,696.26

98.64
1.36
100.00

2,433.95
61.54
18.45
2,513.94

96.82
2.45
0.73
100.00

1,437.55
105.96
9.89
0.03
9.33
1,562.76
93.89

86.77
6.40
0.60
0.56
94.33
5.67

1,519.17
104.30
5.79
8.95
1,638.21
58.05

89.56
6.15
0.34
0.53
96.58
3.42

2,216.83
103.10
9.20
2,329.13
(12.40)
172.41

88.18
4.10
0.37
92.65
(0.49)
6.86

97.72

0.27

0.17

0.49

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2546
304.36
58.05
362.41

ปี 2547
274.91
172.41
447.32

ตารางสรุปงบกําไรสะสม 2545-2547
รายการ
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับการจัดสรร
หัก รายการจัดสรรของปี ก่อน
เงินปั นผลประจําปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรรยกไป

ปี 2545
385.47
93.89
479.36
105.00
70.00
304.36

35.00
52.50
274.91

35.00
332.50
79.82

ตารางสรุปงบกระแสเงินสดปี 2545-2547
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งผลขาดทุน (กําไร) จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ปรับปรุ งรายการที่ไม่กระทบเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุ ทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนและหุ น้ กูล้ ดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สิ นทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2545
ปี 2546
ปี 2547
93.89
205.55
9.89
(6.05)
(130.68)
172.60

58.05
238.67
5.79
(1.17)
81.58
382.92

172.41
110.65
(61.54)
(0.45)
(9.01)
212.06

(14.61)
100.00
(108.01)
6.17
(4.72)
(257.44)
(278.61)

(198.75)
84.00
(1.00)
4.18
(8.39)
(78.27)
(198.23)

(1.16)
47.00
0.00
2.58
(8.40)
(14.55)
25.47

(525.00)
(525.00)
(631.01)
678.94
47.93

(35.00)
(35.00)
149.69
47.93
197.62

(157.50)
(157.50)
80.03
197.62
277.65

ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงิน
ตามงบการเงินแบบส่ วนได้เสี ยหรื อเฉพาะของบริษัทฯ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลต่อหุ้นเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
กําไรสุ ทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้
อัตราการเติบโต
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ

หน่ วยวัด

ปี 2545

ปี 2546

ปี 2547

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

13.98
11.22
0.72
7.71
47
17.22
21
30.27
12
56

5.24
4.07
3.26
7.22
50
11.03
33
21.06
17
66

2.00
1.87
0.55
7.42
49
16.16
22
11.50
31
40

%
%
%

11.20
5.67
5.91

9.21
3.47
3.82

8.92
6.86
12.38

%
%
เท่า

5.12
73.07
0.90

3.52
62.49
1.03

9.63
168.60
1.40

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
%

0.04
3,130.67
0.54
0.33
111.83

0.13
N/A
0.66
4.38
147.06

0.47
N/A
0.47
1.35
226.53

บาท
บาท
บาท

4.42
0.27
0.30

4.26
0.17
0.25

3.70
0.49
1.11

(21.54)
(84.80)
77.66
2.35
(82.41)

4.26
194.67
3.36
(1.79)
(38.17)

12.92
2.16
45.46
10.11
196.99

%
%
%
%
%

วิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(ข้ อมูลตามงบการเงินรวมประจําปี 2547)

ความสามารถในการหารายได้

รายได้รวม

ล้านบาท
รายได้ จาการขาย : ในปี 2547 บริ ษทั ฯ มี
รายได้จ ากการขายถ่ า นหิ น รวมทั้ง สิ้ น ประมาณ
3,000
2,491.16
2,471.05 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี 2546 ประมาณ
1,747.39
1,666.07
2,000
751.56 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 43.71
เนื่ อ งจากสามารถจํา หน่ า ยถ่ า นหิ น ในปริ มาณที่
1,000
เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ร้อยละ 27.89 และราคาถ่านหิ นมี
0
การปรั บตัวสู งขึ้ นมากในปี 2547 ที่ ผ่านมา คาดว่า
ปี
2545
2546
2547
แนวโน้มการใช้ถ่านหิ นและราคาถ่านหิ นในปี 2548
จะยังคงทรงตัว อยู่ใ นระดับสู ง ในทิ ศ ทางเดี ย วกับ
ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยจะมีผปู ้ ระกอบการสนใจเปลี่ยนมาใช้ถ่านหิ นมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจาก
ราคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีราคาแพงกว่าถ่านหิ น

รายได้ รวม : บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม
ทั้งสิ้ นในปี 2547 ประมาณ 2,491.16 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2546 ประมาณ 743.77
ล้า นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้ นประมาณร้ อ ยละ
42.56 เนื่องจากมีรายได้จากการขายถ่านหิ น
เพิ่มขึ้นตามที่ช้ ีแจงข้างต้น

รายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวมทั้งสิ้ น

ปี
2547
2,471.05
20.11
2,491.16

ปี
เพิม่ (ลด)
2546 จํานวนเงิน
%
1,719.49
751.56 43.71
27.90
(7.79) (27.92)
1,747.39
743.77 42.56

ความสามารถในการหากําไร

กํา ไรขั้ น ต้ น : บริ ษ ทั ฯมี กาํ ไรขั้นต้นในปี

รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
อัตรากําไรขั้นต้น (%)

2547 ประมาณ 504.84 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนการ
ทํา กํา ไรขั้น ต้น ต่ อ ยอดขาย (GROSS PROFIT
MARGIN) ร้อยละ 20.43 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2546
ที่ มีกาํ ไรขั้นต้นประมาณ 239.18 ล้านบาท หรื อคิ ด
เป็ นสัด ส่ วนการทํา กํา ไรขั้นต้นต่ อยอดขายร้ อยละ
13.91 แล้วจะมี อตั รากําไรขั้นต้นเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจาก
ราคาถ่านหิ นปรับตัวสูงขึ้น จึงทําให้อตั รากําไรขั้นต้นในปี 2547 เพิ่มขึ้นมาก

ปี
2547
2,471.05
1,966.21
504.84
20.43

ปี
2546
1,719.49
1,480.31
239.18
13.91

กําไรสุ ทธิ : บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในปี 2547 ประมาณ 172.41 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 6.92 ของยอด

รายได้รวมเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2546 ซึ่ งมีกาํ ไรสุ ทธิ ประมาณ 58.05 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.32 ของยอดรายได้
รวมแล้วจะมี กาํ ไรสุ ทธิ เพิ่ มขึ้ นประมาณ
รายการ
ปี
ปี
เพิม่ (ลด)
114.36 ล้า นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
2547
2546 จํานวนเงิน
%
152.30
30.15
122.15 405.14
197.00 เนื่องจากสามารถจําหน่ายถ่านหิ น กําไรจากธุรกิจหลัก
บวก รายได้อื่น
17.83
24.06
(6.23) (25.89)
ในปริ มาณที่ เ พิ่ มขึ้ นจากปี 2546 ร้ อยละ กําไรเฉพาะในส่วนของบริ ษทั ฯ
170.13
54.21
115.92 213.84
27.89 กอปรกั บ ราคาถ่ า นหิ นมี ก าร บวก ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
บริ ษทั ในเครื อ
2.28
3.84
(1.56) (40.63)
ปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 2547 ที่ผา่ นมา

กําไรสุ ทธิต่อหุ้น : บริ ษทั ฯ มี

กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )

172.41
0.49

58.05
0.17

114.36
0.32

197.00
188.24

กําไรสุ ทธิ ในปี 2547 หุ น้ ละ 0.49 บาท เมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี 2546 ซึ่ งมีกาํ ไรสุ ทธิ หุ้นละ 0.17 บาท แล้วจะมีอตั รา
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.32
อัตราส่ วนทางการเงิน
2545
2546
2547
เป็ นร้อยละ 6.92 เนื่ องจากมีกาํ ไรสุ ทธิ ใน
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
5.64
3.32
6.92
ปี 2547 เพิ่มขึ้นมากตามที่ ช้ ี แจง ข้างต้น อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
5.91
3.82
12.38
โดยมี ผ ลตอบแทนต่ อ ส่ ว น ผู ้ถื อ หุ ้ น
(RETURN ON EQUITY) โดยเฉลี่ยร้อยละ 12.38

ประสิ ทธิ ภาพในการทํากําไร : บริ ษทั ฯ มี อตั ราส่ วนผลตอบแทนต่ อสิ นทรั พย์รวม(RETURN ON

TOTAL ASSETS) และอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS)ในปี 2547 คิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 7 . 3 6 แ ล ะ 3 1 . 2 9
อัตราส่ วนทางการเงิน
2545 2546 2547
ต า ม ลํ า ดั บ ซึ่ ง สู ง ก ว่ า ปี 2 5 4 6 อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (%)
4.44 2.97 7.36
เนื่ อ งจากมี กาํ ไรสุ ทธิ เ พิ่ มขึ้ น โดยมี อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
39.97 25.61 31.29
อัตราหมุนเวียนของสิ นทรั พย์ 1.06 อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
0.79 0.89 1.06
เท่า ซึ่ งสูงกว่าปี 2546 เล็กน้อย

ฐานะทางการเงิน
รายการ
(หน่ วย : ล้ านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี-บาทต่อหุน้

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2547
2,734.82
1,184.77
1,550.05
3.70

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546
1,952.56
254.16
1,698.40
4.26

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จํานวนเงิน
%
782.26
40.06
930.61
366.15
(148.35)
(8.73)
(0.56)
(13.15)

สินทรัพย์ รวม : บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2547
เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 782.26 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
40.06 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงิ นสด เงิ น
ลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 468.91 ล้านบาท
และมีสินทรั พย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้ นสุ ทธิ 313.35 ล้านบาท ซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ใ นโครงการก่ อ สร้ า งโรงงานผลิ ต
เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงของบริ ษทั ย่อย
หนี้สินรวม : บริ ษทั ฯ มี หนี้ สินรวม ณ วันสิ้ นปี 2547
เพิ่มขึ้นจากปี 2546 จํานวน 930.61 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
366.15 เนื่ องจากคณะกรรมการมีมติ ให้จ่ ายเงิ นปั นผลระหว่าง
กาลของปี 2547 หุ ้นละ 0.75 บาท ในวันที่ 19 มกราคม 2548 ทํา
ให้เงินปั นผลค้างจ่าย ณ วันสิ้ นปี 2547 เพิ่มขึ้น 210.01 ล้านบาท
รวมทั้งมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น เช่นเจ้าหนี้การค้า, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ฯลฯ เพิ่มขึ้นสุ ทธิ 237.36 ล้านบาท
และมี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะยาวเพื่ อ ใช้ ล งทุ น ในโครงการก่ อ สร้ า ง
โรงงานผลิตเอทานอลของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 483.24 ล้าน
ส่ วนผู้ถือหุ้นรวม : บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม ณ
วันสิ้ นปี 2547 ลดลงจากปี 2546 จํานวน 148.35 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 8.73 เนื่ องจากมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างปี 2547
รวมทั้ง สิ้ น 367.50 ล้า นบาท แต่ มี ก ํา ไรสุ ท ธิ แ ละรายการอื่ น
เพิ่มขึ้นจํานวน 219.15 ล้านบาท
มูลค่ าหุ้นตามบัญชี : บริ ษทั ฯ มีมูลค่าหุ ้นตามบัญชี ณ วัน
สิ้นปี 2547 ลดลงจาก 4.26 บาทต่อหุน้ ในปี 2546 เหลือ 3.70 บาท
ต่อหุน้ เนื่องจากส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามที่ช้ ีแจงข้างต้น

ความสามารถในการกู้ยมื และชํ าระหนี้

สินทรัพย์รวม
3,000

1,954.47

2,000

2,734.82

1,952.56

1,000
0
ปี 2545

2546

2547

หนี้สินรวม
1500

1,184.77

1000
500

253.36

254.16

0
ปี 2545

2546

2547

ส่วนผู้ถือหุ้นรวม
2,000

1,701.12

1,698.40

1,550.05

2545

2546

2547

1,500
1,000
500
0
ปี

• บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนความสามารถชําระ
อัตราส่วนทางการเงิ น
2545 2546 2547
ภาระผูกพัน (DEBT SERVICE COVERAGE อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (เท่า) 0.15 0.15 0.76
2,720.81 N/A
84.30
RATIO CASH BASIS) ในปี 2547 เท่ากับ 4.61 อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
0.98 7.58 4.61
เท่า ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนที่สูงจึงไม่น่าจะมีปัญหาการ
ชําระภาระผูกพันหรื อหนี้ในอนาคต
• บริ ษท
ั ฯ ยังมีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) ณ วันสิ้ น
ปี 2547 เท่ากับ 0.76 : 1 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่ต่าํ มาก จึงยังสามารถกูย้ ืมเงินได้ในเกณฑ์ที่สูง หากมีโครงการลงทุนที่จะต้อง
กูย้ ืมเงินในอนาคต

ด้ านสภาพคล่ อง

• บริ ษทั ฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ณ สิ้ นปี
2547 เท่ ากับ 2.12 เท่ าซึ่ งสิ นทรั พ ย์หมุนเวียนส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นสด เงิ นฝากธนาคารและสิ นทรั พย์ที่หมุนเวีย น
เปลี่ ยนมือได้ง่าย (QUICK ASSETS) โดยมี
2545
2546
อัตราส่ วนทางการเงิน
2547
อัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งหมุ น เร็ ว (QUICK อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
3.78
4.36
2.12
2.65
3.32
1.62
RATIO) และอัต ราส่ วนสภาพคล่ องกระแส อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
1.41
2.73
1.53
เงินสด (CASH FLOW LIQUIDITY RATIO) อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้ การค้า (เท่า)
7.71
7.42
7.50
เท่ากับ 1.62 เท่าและ 1.53 เท่าตามลําดับ
ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย (วัน)
47
49
48
• บริ ษทั ฯ มี CASH CYCLE ในปี
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
10.55
7.80
10.80
11.00
12.64
17.03
2547 เท่ากับ 60 วัน ลดลงจากปี 2546 จํานวน อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
48
67
60
7 วัน โดยบริ ษทั ฯ ได้ให้เครดิ ต การชําระค่ า Cash Cycle (วัน)
สิ น ค้า และมี ร ะยะเวลาขายสิ น ค้า โดยเฉลี่ ย
เท่ากับ 48 วันและ 33 วัน ซึ่ ง ลดลงจากปี 2546 จํานวน 1 วันและ 13 วันตามลําดับ แต่มีระยะเวลาชําระหนี้ โดยเฉลี่ย
ในปี 2547 เท่ากับ 21 วัน ซึ่ งลดลงจากปี 2546 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 7 วัน

กระแสเงินสด

• บริ ษทั ฯ มีเงิ นสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนิ นงานในปี 2547 จํานวน 739.13 ล้านบาท ซึ่ งมียอดแตกต่าง
จากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2546 จํานวน 566.72 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่ อมราคาและ
การตัดจําหน่ายทรัพย์สินจํานวน 639.29 ล้านบาท
รายการ
ปี 2547
ปี 2546
แต่มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและหนี้ สินหมุนเวียน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
739.13
663.39
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
จ
ากกิ
จ
กรรมลงทุ
น
(997.08)
(487.66)
อื่นเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 72.57 ล้านบาท
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
311.33
20.97
• บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดสุ ทธิ ใช้ ไ ปใน เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
53.38
196.65
270.44
73.79
กิจกรรมลงทุนในปี 2547 จํานวน 997.08 ล้านบาท เงินสดยกมาต้นงวด
323.82
270.44
เนื่ องจากมี สิ นทรั พ ย์ ใ นโครงการก่ อ สร้ า ง เงินสดคงเหลือปลายงวด
โรงงานผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 504.85 ล้านบาท และมีสินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 492.23 ล้านบาท
• บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2547 จํานวน 311.33 ล้านบาท เนื่ องจากมีเงินกูร้ ะยะ
ยาวเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น 483.24 ล้านบาท รวมทั้งมี
การจ่ายเงินปันผลจํานวน 157.50 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเพิ่มขึ้น 14.41 ล้านบาท
• สรุ ปแล้วบริ ษทั ฯ มีแหล่งที่มาของเงินสดส่ วนใหญ่จากการขายถ่านหิ นและสามารถเรี ยกเก็บหนี้ได้ตาม
ระยะเวลาเครดิตที่กาํ หนด โดยมีอตั ราส่ วนเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนินงานต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ต้นงวด (NET CASH
FLOW RETURN ON EQUITY) ในปี 2547 คิดเป็ นร้อยละ 43.52

ข้ อมูลทางการเงินของบริษทั ในเครือประจําปี 2547
รายการ
เงินลงทุนและสัดส่ วนการถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ว
มูลค่าหุ้นละ
สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม(%)
ผลการดําเนินงานประจําปี 2547
รายได้ท้ งั สิ้น
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นส่ วนใหญ่
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวม
มูลค่าหุ้นตามบัญชี(เฉพาะส่ วนของผูถ้ ือหุ้นส่วนใหญ่)
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
หนี้สินรวมต่อส่วนผูถ้ ือหุ้นรวม (เท่า)
ผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม (%)
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ ือหุ้นรวม (%)
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 (คน)
อัตราแลกเปลีย่ นที่ใช้
36

38

39

UNITED BULK
SHIPPING PTE. LTD
เหรียญสิงคโปร์
บาท

LANNA (SINGAPORE)
PTE. LTD.
เหรียญสิ งคโปร์
บาท

PT. LANNA HARITA
INDONESIA
เหรียญสหรัฐอเมริกา
บาท

บริษัท ไทย อะโกร
เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

บาท

1,000,000.00
100,000.00
1.00
49

23,864,400.00
2,386,440.00
23.86
49

30,000,000.00
16,400,000.00
1.00
100

715,932,000.00
391,376,160.00
23.86
100

8,000,000.00
8,000,000.00
1,000.00
55

311,955,440.00
311,955,440.00
38,994.43
55

265,000,000.00
265,000,000.00
10.00
75

5,471,818.28
193,137.14
969,241.53
1.93

130,581,660.16
4,609,101.96
23,130,367.57
46.06

63,284,268.64
2,902,285.35
979,541.07
0.18

1,510,241,100.53
69,261,298.51
23,376,,159.91
4.30

37,715,007.72
3,500,433.84
3,040,523.55
437.55

1,470,675,228.49
136,497,422.34
118,563,482.73
17,062.01

173,458.15
(17,252,882.79)
(23,908,319.58)
(0.65)

1,676,849.77
607,608.24
1,069,241.53
1,069,241.53
10.69

40,017,013.65
14,500,206.08
25,516,807.57
25,516,807.57
255.11

41,963,228.57
16,818,002.75
8,118,096.95
17,027,128.87
25,145,225.82
1.53

1,001,427,271.89
401,351,544.83
193,733,512.85
406,342,214.21
600,075,727.06
36.51

21,267,750.37
10,227,226.82
11,041,523.55
11,040,523.55
1,380.07

829,323,803.06
398,804,880.33
430,518,922.73
430,518,922.73
53,815.04

747,148,320.19
506,056,639.77
241,091,680.42
241,091,680.42
9.10

40

45

47

48

50

51

52

54

55

2.76
0.57
11.52
18.06
1 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ = 23.8644 บาท

1.44
0.67
6.92
11.54
1 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ = 23.8644 บาท

1.20
0.93
16.46
31.71
169
1 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา = 38.99443 บาท

1.61
2.10
(2.31)
(7.16)
57
-

ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม 2547

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ชื่ อบริษัทผู้จ่าย
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
LANNA SINGAPORE PTE LTD
PT. LANNA HARITA INDONESIA

ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสายฝน อินทร์แก้ว
สังกัดบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
นายประเสริ ฐ ตรุ งกานนท์
MS.KRISTIN KIM YOON SOOK
FROM NEXIA TAN & SITOH
MR.JUSTINUS A. SIDHARTA
FROM DRS JOHAN,MALONDA & REKAN

(หน่วย : บาท)
ค่ าสอบบัญชี
780,000.50,000.167,050.80
292,414.30

ค่ าบริการอืน่ (non-audit fee)
(หน่วย : บาท)
ชื่อบริษทั ผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอืน่
(non-audit service)

LANNA SINGAPORE PTE LTD ให้บริ การด้านภาษี
(TAX AGENT)

ค่ าตอบแทนของงานบริการอืน่
ผู้ให้ บริการ
ส่ วนที่จ่ายไปใน ส่ วนที่จะต้ องจ่ าย
ระหว่ างปี บัญชี
ในอนาคต
NEXIA TAN & SITOH
0
47,728.80

(13) ข้ อมูลอืน่ ที่เกีย่ วข้ อง
สํ านักงานสาขา

เหมืองป่ าคา : ตู ้ ป.ณ. 1 อ.ลี้ จ.ลําพูน 51110 โทร. (053) 599021 โทรสาร (053) 599228
ศูนย์ จําหน่ ายถ่ านหินอยุธยา : 108 หมู่ที่ 1 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทร. (035) 724158 โทรสาร (035) 724158

นายทะเบียนหุ้น

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2229-2000 โทรสาร 0-2654-5649

ผู้สอบบัญชี

บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 3315 และ
หรื อนายรุ ทร เชาวนะกวี ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 3247 และหรื อนางสายฝน อินทร์ แก้ว ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที่ 4434 สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิ เษกตัดใหม่ กรุ งเทพมหานคร 10110 โทร. 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90

ทีป่ รึกษากฎหมาย

บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย ธรรมนิ ติ จํากัด สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/4 อาคารนายเลิ ศทาวเวอร์ ถนนวิท ยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2252-1260 โทรสาร 0-2252-1104

ทีป่ รึกษาและหรือผู้จัดการภายใต้ สัญญาการจัดการ

บริ ษทั ฯไม่ได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาและหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการเป็ นการประจําถาวรแต่จะมีการว่าจ้าง
ที่ปรึ กษา (เช่น ที่ปรึ กษาทางการเงิน) เป็ นการเฉพาะเรื่ องเฉพาะกรณี ตามความจําเป็ นในการดําเนินงานเป็ นครั้งคราว
การบริ หารงานบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และคณะกรรมการ
บริ หารเป็ นสําคัญ

ส่ วนที่ 3
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

(คํารับรองของกรรมการบริหารและผู้บริหารสู งสุ ดในสายงานบัญชี)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งบริ หารสู งสุ ดในสายงานบัญ ชี ข้าพเจ้าขอรั บรองว่าข้อมูลดังกล่า ว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ต่ อ
ผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึ งข้อบกพร่ องและการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็ นชุดเดี ยวกัน
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกํากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นายอนันต์ เล้าหเรณู กํากับไว้ขา้ พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้
ชื่อ
ตําแหน่ ง
ลายมือชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายไกรสี ห์
นายสุ โรจน์
นายวิสิฐ
นายพิลาศ
นายอนันต์

ศิริรังษี
ศุภสวัสดิ์กลุ
ตันติสุนทร
พันธโกศล
เล้าหเรณู

6. นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์
ชื่อ
ผูร้ ับมอบอํานาจ นายอนันต์ เล้าหเรณู

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและ
ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและธุรการ

..…………………………………….
..…………………………………….
..…………………………………….
..…………………………………….
..…………………………………….
..…………………………………….

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการบริ หาร

..…………………………………….

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

(คํารับรองของกรรมการทีไ่ ม่ ได้ เป็ นผู้บริ หาร)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริ ษทั ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นเท็จ ทําให้
ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าสอบทานแล้วและ
ไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็ นเท็จทําให้ผอู้ ื่นสําคัญผิดหรื อขาดข้อมูลที่ควร
ต้องแจ้งในสาระสําคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอนันต์ เล้าหเรณู กํากับไว้ขา้ พเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่
ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่ อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสมเกียรติ ลิมทรง
นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
นายผดุง
เตชะศริ นทร์
นายอดุลย์
ตัณฑรัตน์
นายอนันต์ ศิริพงศ์
นายวันชัย โตสมบุญ
นายธนญ
ตันติสุนทร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

….……………………………...
….……………………………...
….……………………………...
….……………………………...
….……………………………...
….……………………………...
….……………………………...
….……………………………...

ชื่ อ

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายอนันต์ เล้าหเรณู

กรรมการบริ หาร

….……………………………...

เอกสารแนบที่ 1

ข้ อมูลกรรมการและผู้บริหาร
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์
ถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา-ตําแหน่ ง-ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

1

นายสมเกียรติ ลิมทรง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

64

• MBA., Harvard Business School
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) : Director Accreditation ProgramClass 5/2003 (DAP 5/2003)

4.91

-

2537-2544 :
2511-2542 :

ประธานกรรมการ บริ ษทั กัลฟ์ อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ นรองประธานกรรมการ, กรรมการอํานวยการ,
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

2

นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

55

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.03

-

2537-2544 :
2539-2544 :

กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั กัลฟ์ อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จํากัด

3

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์

56

• Harvard Business School International Senior
Management Program
• Graduate School of Economics and Business of St.
Gall Lic. Oec. HSG
• Swiss Federal Institute of Technology,Zurich B.SC in Civil
Engineering

-

-

2544-ปัจจุบนั :

Member of the Holcim Executive Committee
Holcim Ltd
Senior Vice President and Area Manager Far East
Holcim Ltd (formerly “Holderbank” Financiere Glaris Ltd.)
Managing Director and Chairman of Executive Committee
Siam City Cement Public Company Limited, Bangkok
Vice President Management Services
“Holderbank” Management and Consulting Ltd., Holderbank

• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต และพาณิ ชย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) : Director Accreditation ProgramClass 3/2003 (DAP 3/2003)

-

4

กรรมการ

นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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72

2537-2544 :
2542-2543 :
2527-2536 :

-

2538-2540 :
2537-2538 :
2530-2537 :
2527-2530 :
2522-2526 :

กรรมการผูอ้ าํ นวยการ ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์
ถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา-ตําแหน่ ง-ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

5

นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการไทย (IOD) : Director Accreditation Program-Class 4/2003
(DAP 4/2003)

2.93

-

2528-2547 :
2508-2524 :

ประธานกรรมการ บริ ษทั เอเซียธุ รกิจ โฮลดิ้ง จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บริ ษทั ไทยแลนด์ สเม็ลติง้ แอนด์รีไฟนิ่ง จํากัด

6

นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

65

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ ม สถาบัน
กรรมการไทย (IOD) ดังนี้ :-

-

-

2545-ปัจจุบนั
2540-2547 :
2532-2542 :
2531-2539 :
2528-2531 :
2525-2528 :

กรรมการ บริ ษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม่ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ลาฟาร์จ เพรสเตีย จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ศักดิ์ไชยสิ ทธิ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามอินดัสเทรี ยล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ผูช้ ่วยกรรมการฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ผาแดง อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด

- Director Accreditation Program-Class 3/2003 (DAP 3/2003)
- Director Certification Program-Class 38/2003 (DCP 38/2003)

7

นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กลุ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

63

• Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France

-

-

2535-ปัจจุบนั :
2540-2545 :
2537-2544 :
2512-2542 :

กรรมการ บริ ษทั รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั กะรัตสุ ขภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั กัลฟ์ อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ นกรรมการบริ หารและ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายโครงการและวิศวกรรม
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

8

นายอนันต์ ศิริพงศ์
กรรมการ

61

• M.E.S. Lammar State College of Technology, Beaumont Texas, USA
• M.Ch.E. Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, USA
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) : Director Certification Program-Class
23/2003 (DCP 23/2003)

-

-

2541-ปัจจุบนั :
2533-ปัจจุบนั :
2537-2543 :
2536-2543 :
2536-2543 :

กรรมการ บริ ษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาบริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอ็มทีพี โคเจเนอเรชัน่ จํากัด
กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั เดอะโคเจเนอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยโคเจเนอเรชัน่ จํากัด

73

ลําดับ
ที่

9

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ

อายุ
(ปี )

56

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโทรบริ หารธุ รกิจ, Asian Institute of Management
• ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์
ถือหุ้น
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

0.0006

-

• อบรมหลักสู ตร “Managing Corporate Resources” จาก Institute of

2545-ปัจจุบนั :
2542-ปัจจุบนั :
2542-ปัจจุบนั :
2542-2547 :

Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) : Director Certification
Program-Class 7/2001 (DCP 7/2001)
นายวิสิฐ ตันติสุนทร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร

46

2547-ปัจจุบนั :
2547-ปัจจุบนั :
2542-2547 :

• อบรมหลักสู ตร “Breakthrough Program for Senior Executives”
จาก Institute of Management Development (IMD)
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

10

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา-ตําแหน่ ง-ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

• MBA University Of Wisconsin-Madison
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) : Director Certification
Program-Class 17/2001 (DCP 17/2001)

1.22

เป็ นลูกพี่ลูกน้อง
2544-ปัจจุบนั :
กับ
2544-ปัจจุบนั :
นายธนญ ตันติสุนทร 2544-ปัจจุบนั :

2541-2544 :
2535-2541 :

11

12

นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการด้านถ่านหิ น
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั
นายธนญ ตันติสุนทร
กรรมการ

53

• M.S. Finance West Coast University, USA

33

• ปริ ญญาโทบริ หารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University

0.04

• B.S.I.E. New Mexico State University, USA

-

• ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ American University
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่ งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

74

-

2527-2535 :
2537-2544 :
2535-2544 :
2522-2528 :

เป็ นลูกพี่ลูกน้อง 2544-2547 :
กับ
2540-2543 :
นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรรมการและรองประธานบริ หาร (กิจการสระบุรี)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั รอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ และ ประธานคณะบริ หาร
บริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั คอนวูด จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั กะรัต ฟอเซท จํากัด
รองประธานบริ หาร (การลงทุนบริ ษทั ในเครื อและบริ ษทั ร่ วม)
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขาธิ การคณะกรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ประธานกรรมการ บริ ษทั ฟิ ทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ นรองประธานกรรมการ
บริ ษทั แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมิภาค-ฝ่ ายลงทุน
บริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสิ นเชื่อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั กัลฟ์ อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เหมืองเชียงม่วน จํากัด
ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สากลสํารวจ จํากัด

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดตาก
เศรษฐกร 4 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

สั ดส่ วนการ ความสั มพันธ์
ถือหุ้น
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

นายอนันต์ เล้ าหเรณู
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

52

14

นายสี หศักดิ์ อารีราชการัณย์
ผูอ้ าํ นวยการด้านพัฒนาธุรกิจ

46

• ปริ ญญาเอกวิศวกรรมปิ โตรเลียม U.of Tulsa Oklahoma, USA

-

-

15

นายพงศ์ ธร ค้ าเจริญ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ด้านถ่านหิ น
(ลาออกวันที่ 16 ตุลาคม 2547)

45

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตสาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-

13

• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต และนิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ :- Director Accreditation Program-Class 1/2003 (DAP 1/2003)
- Director Certification Program-Class 29/2003 (DCP 29/2003)
- Audit Committee Program-Class 2/2004 (ACP 2/2004)

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารในบริษัท
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7

0.17

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา-ตําแหน่ ง-ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ
2546-ปัจจุบนั :
2542-2545 :
2537-2543 :
2518-2538 :

ลานนารีซอร์ สเซส

2542-2543 :
2540-2542 :
2544-ปัจจุบนั :
2533-2539 :

ลิมทรง
มีทรัพย์หลาก
ศิริรังษี
ตันติสุนทร
เล้าหเรณู
พันธโกศล
โตสมบุญ

17,195,240
10,250,000
6,100,000
4,287,000
590,550
150,000
2,000

22,000,000
-

17,195,240
10,250,000
28,100,000
4,287,000
590,550
150,000
2,000
75

General Director, Dinh Vu Development JVC, Haiphong, VN
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอเชี่ยนอินฟราสตรั้คเจอร์ดิเวลลอปเม้นท์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ PT. LANNA HARITA INDONESIA
ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการเหมือง
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)

จํากัด

การถือครองหุ้นในบริษัท ลานนารีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
รายชื่อกรรมการและหรื อผู้บริหาร ถือโดยกรรมการและ
ถือโดยคู่สมรสและ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น
หรือผู้บริหาร
บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ
%

นายสมเกียรติ
นายสมหมาย
นายไกรสี ห์
นายวิสิฐ
นายอนันต์
นายพิลาศ
นายวันชัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั รอยัส ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั กะรัต สุ ขภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั กัลฟ์ อิเล็คตริ ก จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งสุ ดท้ายเป็ นเลขานุการคณะกรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

4.91
2.93
8.03
1.22
0.17
0.04
0.0006

(มหาชน)
เพิม่ (+) หรือลด(-)
ในปี 2547

-

และบริษัทในเครือ
การถือครองหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทในเครือ

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2547 กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด
(มหาชน) ไม่ได้ถือครองหุน้ ในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษัท ร่ ว มของบริ ษัท ลานนารี ซอร์ ส เซส
จํากัด (มหาชน) แต่อย่างใดทั้งสิ้น

รายละเอียดเกีย่ วกับการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหาร
และผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายชื่อผู้บริหาร
1. นายสมเกียรติ ลิมทรง
2. นายผดุง เตชะศริ นทร์
3. นายสมหมาย มีทรัพย์หลาก
4. นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
5. นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
6. นายอนันต์ ศิริพงศ์
7. นายวันชัย โตสมบุญ
8. นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
9. นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กลุ
10. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
11. นายพิลาศ พันธโกศล
12. นายธนญ ตันติสุนทร
13. นายอนันต์ เล้าหเรณู
14. นายสี หศักดิ์ อารี ราชการัณย์
15. นายพงศ์ธร ค้าเจริ ญ

บริษทั ลานนารีซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน)
X
/,XXX
/,///
/,///
/
/
/
/, XX
/ , //
/, //
/ , //
/
/ , //
-

บริษทั ย่ อย
1
/, X
/
/
/
-

2
/
XX
//
/
//

บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ร่ วม
1 = Lanna (Singapore) Pte., Ltd.
United Bulk Shipping Pte., Ltd.
2 = PT. Lanna Harita Indonesia
3 = บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
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/
/, XX
/
/, //
/, //
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บริษทั ร่ วม

บริษทั อืน่ หรือบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง

/
/
/
-

76

2
-

บริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั ที่เกีย่ วข้ อง
1 = บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
(ถือหุน้ ในบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 44.99 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว)
2 = บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)
(ถือหุน้ ในบริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 10.07 ของทุนที่ชาํ ระแล้ว)

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการบริ หาร XXX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร /// = กรรมการตรวจสอบ

1
/
-

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
LANNA
(SINGAPORE)
PTE LTD.
1. นายวีระ สุ สงั กรกาญจน์
2. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธ์
3. นายสมจิตต์ ลิม้ วัฒนะกูร
4. นายผดุง เตชะศริ นทร์
5. นายไกรสี ห์ ศิริรังษี
/, X
6. นายสุ โรจน์ ศุภสวัสดิ์กลุ
/
7. นายสมชาย โล่วิสุทธิ์
8. นายพิลาศ พันธโกศล
/
9. นายอนันต์ เล้าหเรณู
/
10. นายสี หศักดิ์ อารี ราชการัณย์
11. นายพงศ์ธร ค้าเจริ ญ
12. นายอุดม ไชยสมบูรณ์
13. นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์
14. นายปณต เจริ ญสุ ข
15. MR. LIM GUNAWAN HARIYANTO
16. MR. LIM HARIYANTO WIJAYA SARWONO
17. MR. LIM GUNARDI HARIYANTO
18. MR. PARASION SIMANUNGKALIT,SH
19. MR. NG HAN WHATT HENRY
20. MR. LEE BOON WAH
/
21. MR. PATRICK NG BEE SOON
22. MR. NG BEE BEE
รายชื่อกรรมการ

บริษทั ย่ อย
PT. LANNA
HARITA
INDONESIA
/
XX
//
/
//
/
/
//
//
X
//
/
/
//
-

บริษทั ร่ วม
บริษทั ไทย อะโกร UNITED BULK
เอ็นเนอร์ ยี่
SHIPPING
จํากัด
PTE LTD.
X
/
//
/
/, XX
/
/
/
//
/
/, //
/, //
X
/
/
/

หมายเหตุ 1) / = กรรมการ // = กรรมการบริ หาร x = ประธานกรรมการ xx = ประธานกรรมการบริ หาร
2) บริ ษทั ย่อยหมายถึงบริ ษทั ย่อยที่มีนยั สําคัญเช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตาม
งบกําไรขาดทุนรวมของปี ล่าสุ ด
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เอกสารแนบ 3
ข้ อมูลอืน่ ๆ
นอกจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) ฉบับนี้แล้วผูล้ งทุนอาจจะ
ดูขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เพิ่มเติมได้ที่ WEBSITE : www.lannar.com
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