
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
ของ 

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
บมจ.152 

 

วันที่ประชุม   : วันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.  

สถานที่ประชุม   : หองแกรนดบอลรูม โรงแรมอมารีวอเตอรเกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ประธานที่ประชุม   : นายสุนทร วองกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท 

เลขานุการที่ประชุม  :  นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

เริ่มประชุมเวลา   :  14.15 น.  

ผูเขาประชุม         : มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 121 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

จํานวน 835 ราย รวมเปน 956 ราย เปนจํานวน 148,162,695 หุน คิดเปนรอยละ 54.52 ของหุน

ทั้งหมด (หุนทั้งหมด หมายถึง หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 271,747,855 หุน) และมีผูถือ

หุนเขารวมการประชุมระหวางการประชุม 
 

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34  
 

เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุนและแจงใหที่ประชุมทราบถึงผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ 

วันที่ 17 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ     จํานวนหุนที่ถือ  รอยละ 
 

1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด       62,500,409  23.00 

2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON   13,385,300    4.93 

3) LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9           11,652,100    4.29 

4) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        10,123,247    3.73 

5) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด           8,053,808    2.96 

6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด         7,839,000    2.88 

7)     STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY          6,064,003    2.23  

8)     นายอิสระ วองกุศลกิจ          5,580,744    2.05 

9)     CHASE NOMINEES LIMITED         4,629,700    1.70 

10.   J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND       4,240,300    1.56 
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เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้ 

-  กอนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 

 -  หนึ่งหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 

-  ในวาระใดมีผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ ประธานหรือกรรมการที่ประธานมอบหมายจะแจงจํานวน

หุนที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษนั้นถืออยู และผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนั้น 

- ประธานจะแจงตอที่ประชุมใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 

-  ประธานหรือผูที่ประธานมอบหมายจะแจงผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย  

 ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

- ผูที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด สามารถสงใบลงคะแนนไดที่เจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน 
 

 รายละเอียดปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมลําดับที่ 5  
 

           สําหรับการประชุมในครั้งนี้ นางภาดี อมรตานนท แหง บริษัท สํานักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เปนผูรวม

สังเกตการณ การประชุม 
 

          เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมผูถือหุนป 2551 นั้น บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนได

เสนอวาระสําหรับการประชุมผูถือหุนประจําปเปนการลวงหนา โดยใหเสนอผานทาง website ของบริษัทฯ ระหวางวันที่ 1 

ธันวาคม 2550 ถึง 31 มกราคม 2551 ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม 
 

ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
 

นายสุนทร วองกุศลกิจ  ประธานกรรมการบริษัท 

นายสมเกียรติ เจริญกุล  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายกอปร กฤตยากีรณ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

นายรัตน พานิชพันธ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์  กรรมการอิสระ 

นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล  กรรมการอิสระ 

นายชนินท วองกุศลกิจ  กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  กรรมการ 

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล  กรรมการ 

นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล  กรรมการ 

นางบุญศิริ จารุศิริ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการอีกคนหนึ่งคือ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจในตางประเทศ 
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ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก  
 

1. นายระวิ คอศิริ  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

2. นางสมฤดี ชัยมงคล  ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ – การเงิน 

3. นายสถิตพงษ วัฒนานุชิต ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ – บริหารและพัฒนาองคกร 

4. นายอัครพงษ ไทยานนท ผูอํานวยการอาวุโส – แผนงานองคกร 
 

ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 

จํากัด (PwC) ไดแก 
 

นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชี    

นางสาวอมรรัตน  เพิ่มพูนวัฒนาสุข  ตัวแทนของผูสอบบัญชี  

นายธีระยุทธ ปญญาทวีทรัพย  ตัวแทนของผูสอบบัญชี 
 

จากนั้น ประธานจึงเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
 

-ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม 

ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ดังกลาว ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว

พรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
 

-ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด           

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

-ในระหวางการประชุมวาระนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 234,500 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวม

ประชุมทั้งหมดจํานวน 148,397,195 หุน 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ดวยคะแนนเสียง     

ขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     รับรองดวยคะแนนเสียง          145,879,895    เสียง      คิดเปนรอยละ 98.30 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมรับรองดวยคะแนนเสียง         -             เสียง      คิดเปนรอยละ   0.00 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                2,517,300    เสียง      คิดเปนรอยละ  1.70 

   ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 
 

-ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบป 2550 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายงานดังกลาว

ของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมลําดับที่ 3 ถูกตองและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุม     ผูถือหุน

สมควรรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและรับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบป 2550 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานอื่น ประธานขอใหนายชนินท วองกุศลกิจ  ประธาน

เจาหนาที่บริหารเปนผูชี้แจงรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
 

- นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงการแกไขรายงานประจําป หนา 67 ยอหนาที่ 4 บรรทัดที่ 9 เรื่องการจัดทํา

แผนหลักและระบบฐานขอมูลสําหรับพัฒนาชุมชนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ตอที่

ประชุมผูถือหุน โดยขอแกไขตัวเลขมาตรฐานสากลสําหรับ ISO จาก “2006” เปน “26000” 
 

- นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวาในปที่ผานมากําไรในสวนของธุรกิจถานหินไมดีเทาที่ควรเนื่องจากการขาย

ถานหินลวงหนาเร็วกวาที่ควรจึงทําใหกําไรต่ํากวาที่บริษัทฯ คาดการณ ประกอบกับตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันที่

สูงขึ้น สวนธุรกิจไฟฟานั้นมีผลการดําเนินงานที่ดี 
 

- นายชนินท วองกุศลกิจ ไดแสดงแผนภาพที่ตั้งของธุรกิจของกลุมบริษัท บานปู โดยไดอธิบายการลงทุนใน

ธุรกิจถานหินและไฟฟาของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  การลงทุนในประเทศเชน เหมืองเชียงมวน เหมืองลําปาง 

การลงทุนในโรงไฟฟาราชบุรี ที่บริษัทฯ ถือหุนอยูประมาณรอยละ 14.99 และโรงไฟฟาบีแอลซีพีประมาณรอยละ 50 ซึ่งได

ดําเนินการผลิตเต็มกําลังการผลิตแลว การลงทุนในตางประเทศ เชน ประเทศอินโดนีเซีย ไดแก เหมืองทรูบาอินโด               

เหมืองอินโดมินโค ทาเรือบอนตัง เหมืองคิทาดิน-เอ็มบาลุต  เหมืองโจรง และแหลงบารินโต ซึ่งเปนแหลงที่มีถานหิน

คุณภาพสูง สวนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน บริษัทฯ ไดลงทุนในเหมืองถานหินใตดินตาหนิง ประมาณ

รอยละ 12 และเหมืองถานหินเฮอป ประมาณรอยละ 40  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดลงทุนใน โรงไฟฟาขนาดเล็ก 3 แหง ไดแก     

ลวนหนาน เจิ้งติ้ง และโจวผิง        
 

        - นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงสรุปภาพรวมอุตสาหกรรมและพัฒนาการตางๆ ในรอบป 2550 โดยชี้แจง

ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2550 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังนี้ 
 

 สรุปภาวะอุตสาหกรรม ในป 2550 การคาถานหินในเอเชียมีปริมาณรวมทั้งส้ิน 351 ลานตัน ขยายตัวรอยละ 9 

โดยมีผูสงออกรายใหญคือออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ราคาสงออกของตลาดหลักจากทาเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ใน

ประเทศออสเตรเลีย ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตตนป อยูในระดับเฉลี่ยประมาณ 65.83 เหรียญสหรัฐตอตัน เพิ่มขึ้นจาก

ป 2549 รอยละ 34.35 ในสวนของการผลิตและการใชไฟฟาในประเทศไทย ขยายตัวในป 2550 ในอัตราประมาณ     รอยละ 

5 โดยเปนการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติ  
 

 สรุปปจจัยที่สงผลตอผลประกอบการในป 2550 ปริมาณการขายถานหินถูกกระทบจากภาวะฝนตกหนักใน

เกาะกาลิมันตันในขณะที่ราคาขายปรับสูงขึ้นตามแนวโนมราคาตลาดในภูมิภาค ตนทุนการผลิตถานหินมีแนวโนมปรับตัว

สูงขึ้นจากราคาน้ํามันดีเซล การปรับระดับการทําเหมืองใหลึกกวาเดิม  ในสวนโรงไฟฟาบีแอลซีพี ที่บริษัทฯ รวมลงทุน        

ในสัดสวนรอยละ 50 มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีสวนสําคัญตอผลกําไรสุทธิในป 2550   ธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีผลการดําเนนิงานที่มีเสถียรภาพจากราคาถานหินในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหมือง 2 แหง ในขณะที่ผล
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การดําเนินงานของธุรกิจไฟฟาจากโรงไฟฟาในจีน 3 โรง เริ่มสะทอนถึงผลกระทบจากราคารับซ้ือไฟฟาที่ยังไมไดรับการปรับ

ขึ้นตามราคาถานหิน บริษัทฯ ไดรับรูกําไรพิเศษจากการจําหนายหุนบางสวนใน ITM (PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

หรือ (ITM) ซึ่งมีแผนการนําธุรกิจเขาจดทะเบียนในปลายป 2549 และ ไดเขาจดทะเบียนและทําการซื้อขายในวันที่ 18 

ธันวาคม 2550 
 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่ง

มีการประชุมประจําทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม มีการติดตามดูแล วิเคราะห และ

บริหารความเสี่ยงลงไปถึงแตละหนวยงาน รวมทั้งมีการเชิญที่ปรึกษาภายนอกมาจัดวางระบบวิเคราะหและการบริหารความ

เส่ียง ตลอดจนฝกอบรมผูบริหารและพนักงาน และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

ปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ มีการบริหารอยูนั้นมี 8 ประการ คือ 

1. ความเสี่ยงทางการเงิน 

2. ความเสี่ยงในธุรกิจถานหิน    

3. ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟา 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน 

6. ความเสี่ยงจากผลกระทบสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตถานหิน 

7. ความเสี่ยงจากผลกระทบดานสังคมและชุมชน 

8. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการผลิตไฟฟา 
  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ ในป 2550 มีดังนี้ 
 

ธุรกิจถานหิน บริษัทฯ ไดนําบริษัท PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเปนธุรกิจถานหินใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (ISX) โดยการเสนอขายหุนสามัญตอสาธารณชนเปน

ครั้งแรก (IPO) และหุนดังกลาวไดทําการซื้อขายเปนวันแรกในวันที่ 18 ธันวาคม 2550 
 

ธุรกิจไฟฟา  บริษัท บานปูเพาเวอร จํากัด (BPP) ไดเขาลงนามทําสัญญา Joint Development Agreement 

(JDA) กับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เพื่อรวมศึกษาและ

พัฒนาโครงการหงสา ซึ่งเปนโครงการโรงไฟฟาและเหมืองถานหินที่มีกําลังการผลิต 1,800 เมกกะวัตต โดยมีสัมปทาน 25 ป 
 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท สากลสํารวจ จํากัด ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทเมื่อวันที่ 5 

ตุลาคม 2550 เพื่อลดจํานวนบริษัทลง 
 

การพัฒนาโครงการตางๆ 
 

1. การใชประโยชนจากสินทรัพยและเพิ่มปริมาณถานหินสํารอง ไดแก การพัฒนาเหมืองใหมที่บารินโต 

(Bharinto)  ศึกษาและพัฒนาเหมืองใตดินที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco) 

2. การขยายความสามารถของทาเรือที่ใชลําเลียงและขนสงถานหินที่ทาเรือบอนตัง (Bontang Port) จาก 12.5 

ลานตัน เปน 18.5 ลานตันตอป โดยกําหนดแลวเสร็จในตนป 2552 
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3. การศึกษาและรวมพัฒนาโครงการหงสา ซึ่งเปนโรงไฟฟาถานหินที่มีกําลังการผลิตประมาณ 1,800 เมกกะวัตต 

และเหมืองถานหินที่มีกําลังการผลิตประมาณ 13 ลานตันตอป โดยคาดวาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาเชิง

พาณิชยไดในเดือนมีนาคม 2556 
 

การพัฒนาดานธุรกิจพลังงานทางเลือก 
 

บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เปนการคืนประโยชนสูสังคม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได

จัดตั้งฝายงานโครงการพัฒนาพลังงานใหม (New Energy Development Project) โดยมีความรับผิดชอบในการศึกษาและ

การลงทุนพัฒนาธุรกิจ ดังนี้ 

1. พลังงานจากการประยุกตใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด เพื่อเจาะกลุมลูกคาใหม เชน การแปลงถานหินเปนกาซ

หรือน้ํามัน  

2. พลังงานทดแทนทางเลือก เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานจากพืช  
 

การพัฒนาระบบ 
1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทํา Key Risk Indicator (KRI) และ Risk Quantification 

รวมทั้งการใชระบบการจัดการและติดตามความเสี่ยงแบบเชื่อมโยงทางอิเลคทรอนิคส (Risk Management 

System Online) 

2. การสงเสริมและนําระบบการจัดการของบริษัทฯ ไปใชในธุรกิจ ไดแก ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และ

ส่ิงแวดลอม ระบบการจัดการความเสี่ยง  ระบบ Total Productivity Maintenance (TPM) 

3. การสรางฐานขอมูลเพื่อใชประเมินและติดตามผลงานดานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมขององคกร 

รวมทั้งการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอทั้งตอภายในองคกรและตอสาธารณะ 
 

การบริหารองคกร 
บริษัทฯ ไดมีหลักการบริหารธุรกิจ โดยเนนการปรับปรุงตัวเองในทุกๆ ดาน อาทิ คุณภาพคน ทีมงาน และการ

ผสมผสานความหลากหลายของคนเพื่อรองรับการเติบโตไปสูการเปนพลังงานชั้นนําในภูมิภาค บริษัทฯจึงใหความสําคัญกับ

วิธีการบริหาร ซึ่งมีตัวอยางดังนี้ 
 

1. เสริมสรางพัฒนาคานิยมรวมองคกร “บานปู สปริต” อยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภายใตความหลากหลายดานเชื้อชาติ วัฒนธรรม โดยยึดถือและปฏิบัติรวมกันใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การสงเสริมการทํางาน Cross Cultural Integration ระหวางพนักงานตางประเทศและพนักงานที่สํานักงาน

กรุงเทพฯ  

3. การจัดการระบบการรักษาบุคลากร (Retention Program)  และการอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

 - นายชนินท วองกุศลกิจ ไดขอใหนางสมฤดี ชัยมงคล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ – การเงิน เปนผูชี้แจงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

 - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2550 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังนี้  

 ผลการดําเนินงานในป 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 65,051 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15,664 ลานบาท หรือคิดเปน       

รอยละ 32 เปนการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากการนําหุนบางสวนของบริษัทยอยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอขายในตลาด

หลักทรัพยอินโดนีเซีย และเงินปนผลคางรับจากธุรกิจไฟฟา มีเงินสดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 13,304 ลานบาท 



 7 

 

มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 38,497 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 72 เมื่อเทียบกับ

ป 2549 เปนผลมาจากกําไรสุทธิประจําป จํานวน 6,654 ลานบาท และสวนเกินทุนจากการนําบริษัทยอยเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยประเทศอินโดนีเซีย 
 

มีหนี้สินสุทธิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 26,554 ลานบาท ลดลงจากป 2549 เปนจํานวน 489        

ลานบาท เนื่องจากการจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและหุนกู ประมาณ 1,808 ลานบาท ประกอบกับเงินสดที่เพิ่มขึ้น  

จึงทําใหหนี้สินสุทธิมีจํานวนลดลง ดังนั้นอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนจึงอยูที่ระดับ 0.14 เทา ลดลงจากป 2549 ที่ระดับ 0.66 

เทา  
 

มีรายไดจากการขายรวม 32,442 ลานบาท ลดลงจากป 2549 เปนจํานวน 936 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3 ซึ่งไดรับ

ผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งคาของเงินบาท เนื่องจากรายไดของบริษัทฯ สวนใหญอยูในรูปของเงินเหรียญ

สหรัฐ แบงเปนรายไดจากธุรกิจถานหินจํานวน 28,429 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ประมาณรอยละ 7 เนื่องมาจากปริมาณ

ขายที่ลดลง และรายไดจากธุรกิจไฟฟาในประเทศจีน 3,865 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,065 ลานบาท คิดเปน  รอยละ 38 
 

มีกําไรขั้นตน 11,478 ลานบาท ลดลง 1,063 ลานบาท หรือรอยละ 8 เปนผลมาจากรายไดที่ลดลง มีตนทุนเพิ่มขึ้น

เล็กนอยเนื่องจากการปรับระดับการทําเหมืองใหลึกลงไปทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในป 

2550 ทําใหตนทุนขายเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1 
 

มีกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย (EBITDA) จํานวน 12,017     

ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,109 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35 เมื่อเทียบกับป 2549 เปนผลมาจากการรับรูสวนแบงกําไรจากธุรกิจ

ไฟฟาบีแอลซีพีที่เปดดําเนินการครบถวนในป 2550 
 

มีกําไรสุทธิรวมในป 2550 จํานวน 6,654 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 3,044 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84 

เปนผลมาจากกําไรในโรงไฟฟาบีแอลซีพี และกําไรที่ไดจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งในประเทศ

อินโดนีเซีย จํานวนรวมประมาณ 1,100 ลานบาท 
 

มีกําไรตอหุน สําหรับป 2550 เทากับ 24.49 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 84 เมื่อเทียบกับกําไรตอหุนในปกอนที่ 

13.29 บาทตอหุน 
 

- นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับความคืบหนาในดานพัฒนาการดานการกํากับดูแล

กิจการและการพัฒนาองคกร ที่สําคัญ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้ 
 

• ดําเนินการแปลนโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนภาษาจีนและกําหนดหลักการในการนํา

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในตางประเทศ  

• ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อเทียบเคียง

มาตรฐานของบริษัทกับมาตรฐานสากล  

• ดําเนินการตอเนื่องดานแผนพัฒนาผูบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของโครงสรางองคกร 

• ริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมใหมๆ หลายโครงการทั้งในระดับองคกรและระดับทองถิ่น 
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ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป - ดีเดน 2549/50 ซึ่งเปนการประกาศเกียรติคุณใหกับ

คณะกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดเปนอยางดี  
 

บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร Asiamoney ใหเปนบริษัทขนาดใหญ ที่มีการจัดการดีเดนแหงปของ

ประเทศไทย (Best Managed Company (Large-Cap) For Thailand) และไดรับรางวัลเจาหนาที่ดานนักลงทุนสัมพันธ

ดีเดนเปนปที่ 2 ติดตอกัน 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับรางวัล TPM3 Excellence Award รายแรกจากสถาบัน CTPM (Australasia) ณ 

เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย จากการที่ฝายเหมืองลําปางเปนหนวยการผลิตที่ผานการตรวจสอบและไดรับการรับรอง

มาตรฐานการดําเนินกิจกรรมการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวมหรือ TPM (Total Productive Maintenance) ในระดับ

สูงสุดของสถาบัน CTPM (Australasia)  
  

โดยปณิธานของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมที่ดีจะตองพัฒนาไปพรอมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

บรรษัทภิบาล การพัฒนาอยางยั่งยืน วัฒนธรรมองคกร “บานปู สปริต” มีการจัดทําโครงการใหความชวยเหลือทางดาน

การศึกษา สังคม อาชีพ การฟนฟูส่ิงแวดลอม ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
 

              รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการบริษัท     
 

              -ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวามีผูถือเขารวมประชุม

สอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุปไดดังนี้ 

1. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้ 

1.1. บริษัทฯ ใชเกณฑอยางไรในการคิดตนทุนใน “งบกระแสเงินสด” อางอิงตามรายงานประจําปหนาที่ 98 “กําไรจาก

การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย” จํานวน (1,281,899) 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ไดชี้แจงวา รายการในงบกระแสเงินสดเปนการแสดงถึงกําไรเฉพาะที่เกิดจากผลการ

ดําเนินงาน รายการใดๆที่เปนกําไรแตไมใชผลกําไรที่เกิดจากการดําเนินงานก็จะถูกแสดงอยูในวงเล็บทั้งหมด 
 

1.2. ขอทราบวาบริษัทฯ ใชเกณฑใดในการคิดตนทุนและอัตรากําไรที่ไดจากการขายเงินลงทุนเปนเงินสกุลใด 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ไดชี้แจงวา กําไรที่เกิดจากการขายหุนใน ITM จํานวนประมาณรอยละ 2.4 ใหกับผูถือหุนเดิม 

โดยขายในชวง IPO ที่ราคาประมาณ 1.6 เหรียญสหรัฐตอหุน มีราคาตนทุนประมาณ 0.06 เหรียญสหรัฐตอหุน 

ดังนั้นจากการขายหุน ITM 2.4% ดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีกําไรประมาณ 1,281 ลานบาท ซึ่งไดการรับชําระคาหุน

เปนเงินเหรียญสหรัฐ แตในรายการที่แสดงไวนั้นเปนอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส้ินงวด 
 

1.3. ขอทราบวา การขายถานหินที่ลดลงในป 2550 (อางอิงตามรายงานประจําปหนา 28) ผูบริหารแจงวาการขายถาน

หินในประเทศนั้น สวนใหญไดทําสัญญาขายถานหินระยะยาวกับลูกคารายใหญไวแลว แตการลดลงของการขาย

ถานหินในประเทศเกิดจากสาเหตุใด 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา การลดลงของปริมาณถานหินในประเทศในปที่แลว เกิดจากปริมาณถานหิน

สํารองในเหมืองทั้งสองแหงกําลังจะหมดไป และปนี้จะเปนปสุดทายของการผลิต 
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1.4. ปริมาณการขายถานหินที่คิตาดิน-เอ็มบาลุต ในป 2549 มีการผลิต 1.58 ลานตัน แตในป 2550 การผลิตลดลงเหลือ

เพียง 0.12 (อางอิงตามรายงานประจําปหนาที่ 37) เกิดจากสาเหตุใด 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ  ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดทําการชี้แจงตอนักลงทุนแลวถึงการลดลงดังกลาววาเปนผลมาจาก

สภาพธรณีวิทยา และดินมีความออนตัวทําใหเกิดการพังทลาย จึงตองหยุดการดําเนินการผลิตในชวงหนึ่ง ซึ่งขณะนี้

อยูในระหวางการศึกษาวิธีการเพื่อดําเนินการผลิตใหม   การขายถานหินจากเหมืองดังกลาวจึงเปนการขายจาก 

Stock ที่คางจากปกอนไมใชการผลิตใหม 
 

1.5. บริษัทฯ ไดมีการคาดคะเนหรือไมวา พลังงานทดแทนจะเขามาทดแทนไดประมาณกี่ป และสงผลกระทบตอบริษัทฯ 

หรือไมอยางไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ในประเทศไทยนาจะอยูที่ประมาณรอยละ 3 – 4 ซึ่งนับวานอยและผลกระทบตอ

บริษัทฯนั้นมีผลชา   การเติบโตของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนั้นมีสูงแตยังมีสัดสวนนอยมากเมื่อ

เทียบกับพลังงานหลักในปจจุบัน 
  

2. คุณรัศมี เหลืองรังรอง ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา  บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนอยางไร มีแนวโนมที่จะระดมทุนใน

ประเทศหรือตางประเทศ และจะมีการออกหุนกูหรือไม 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ไดชี้แจงวา สัดสวนหนี้สินสุทธิตอทุนของบริษัทฯ คอนขางต่ํา ดังนั้นแผนการลงทุนจะเนนในดาน

การจัดหาเงินกูเพิ่มเติม แตจะเปนเงินกูในประเทศหรือตางประเทศนั้นขึ้นอยูกับภาวะตลาด ซึ่งในปจจุบัน

สถานการณตลาดเงินไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่แขงขันได ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดที่จะจัดหาเงินกูในประเทศเปน

ลําดับแรก ซึ่งการออกหุนกูก็เปนหนึ่งในวิธีการระดมทุนของบริษัทฯ เชนเดียวกัน 
 

3. คุณพิทักษ เนตรเพชราชัย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

3.1 การแกไขกฎหมายของประเทศอินเดีย เกี่ยวกับการทําเหมือง ปาไมและการใชที่ดิน มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ หรือไม อยางไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดศึกษาเรื่องการลงทุนในประเทศอินเดีย  การทําธุรกิจ

ถานหินยังเปนกิจการที่รัฐควบคุมและอนุญาตใหเฉพาะผูใชรายใหญ เชน โรงไฟฟาถานหินขนาดใหญ ผูผลิตซีเมนต

ขนาดใหญ โดยทั่วไป ถานหินในประเทศอินเดียมีส่ิงเจือปนอยูคอนขางมาก ปริมาณสํารองสูง โดยมีปริมาณการใช

และการผลิตประมาณ 400 ลานตันตอป ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ   ในระยะแรก บริษัทฯจะเริ่มเขาไปรับจาง

ทําเหมืองเพื่อเปนการหาประสบการณ แตยังไมลงทุนในกิจการไฟฟาเนื่องจากตองใชเงินลงทุนมาก 
 

3.2 ในสวนของประเทศจีนและอินโดนีเซียจะมีการแกกฎหมายหรือไม 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา  การลงทุนของตางชาติในประเทศอินโดนีเซียมีภาพดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 4-5 ป

กอน ในปที่ผานมามีการแกไขกฎหมายธุรกิจที่เปนประโยชนกับผูลงทุนมากขึ้น เนื่องจากโครงสรางพื้นฐานดาน

โรงไฟฟายังตองการการลงทุนจากตางประเทศอีกมาก  สวนประเทศจีนมีแนวโนมการสงออกถานหินนอยลงเพื่อเก็บ

ไวใชในประเทศมากขึ้น ในปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง เชนลดภาษีนําเขาถานหิน ลดการสนับสนุนการ

สงออก เพิ่มคาภาคหลวง จึงทําใหตนทุนสูงขึ้น อยางไรก็ตามประเทศจีนมีการปรับปรุงในเชิงคุณภาพมากขึ้น   



 10 

บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนในประเทศจีน เมื่อ 4-5 ปที่ผานมาซึ่งเปนการผลิตเพื่อการใชในประเทศเปนสวนใหญ ดังนั้น

จึงไมมีผลกระทบมากนัก 
 

3.3  สัญญาซื้อขายถานหินในประเทศที่เปนสัญญาระยะยาวนั้น ในขณะที่ปจจุบันราคาถานหินไดปรับตัวสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง จะทําใหบริษัทฯ เสียประโยชน หรือเสียโอกาสในเรื่องของการทํากําไรหรือไม อยางไร 
 

นายระวิ คอศิริ ไดชี้แจงวา สัญญาซื้อขายถานหินของบริษัทฯ เปนสัญญาที่เปนการซื้อขายลวงหนา โดยกําหนด

ปริมาณและราคาลวงหนา ปกติเปนสัญญา 3 ป ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับการกําหนดราคา ณ เวลาใด สวนใหญจะกําหนด

ตามราคาตลาดโลกและการคาดการณของบริษัทฯ    
 

นายชนินท วองกุศลกิจ  เพิ่มเติมวาการทําสัญญาซื้อขายถานหินทั่วไป จะกําหนดไวไมเกิน 3 ป โดยมีการระบุจํานวน

แนนอน แตจะกําหนดราคาเฉพาะในปแรกเทานั้น สวนปที่ 2 และ ปที่ 3 จะกําหนดราคาปตอป ซึ่งบริษัทฯ ไดบริหาร

การขายถานหินวาควรจะขาย ณ เวลาใด ปริมาณเทาใดเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
 

3.4 ปริมาณความตองการถานหินและไฟฟาในปนี้เมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตเปนอยางไรและสามารถเพิ่ม
กําลังการผลิตไดหรือไม    

 

นายระวิ คอศิริ ไดชี้แจงวา ปนี้ความสามารถในการผลิตทั้งดานถานหินและไฟฟายังคงเทากับในปที่ผานมา ในการ

เพิ่มกําลังการผลิตนั้นตองใชเวลา  และจากการที่สถานการณพลังงานโลกอยูในภาวะขาขึ้นก็มีผลใหตนทุนในการ

ผลิตสูงตามไปดวยเชนกัน  การครอบครองแหลงและจัดหากําลังพลในการผลิตทําไดยากขึ้น ทําใหบริษัทฯ คง

เปาหมายการผลิตไวเทาเดิม 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ตั้งเปาหมายการผลิตไวที่ 20 ลานตัน โดยลดการผลิตในประเทศ

ไทยลง และจะเพิ่มในสวนของประเทศอินโดนีเซีย ปที่แลวบริษัทฯ ขายถานหินไดประมาณ 19.3 ลานตัน และเพิ่มขึ้น

เล็กนอยในปนี้เปน 20 ลานตัน 
 

4. คุณปนัดดา ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  ไดสอบถามวา  ในปนี้ บริษัทฯ คาดวาราคาเฉลี่ยถานหิน Barlow Jonker Index 

จะอยูที่เทาไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ราคาสูงสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ อยูที่ประมาณ 131 เหรียญสหรัฐ ที่ออสเตรเลีย ซึ่งเปน

ราคาถานหินคาความรอนที่ 6,700 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม ปจจุบันราคาลดลงมาอยูที่ 119 เหรียญสหรัฐ โดยคาดวาราคายัง

มีแนวโนมที่จะอยูในระดับสูงตอไป  
 

5. นายปรีชา ตังควัฒนา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้   

5.1. แผนการตลาดการจําหนายถานหิน ในป 2551 และ 2552 เปนอยางไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา การกําหนดราคาถานหินของป 2552 จะเริ่มกําหนดในชวงเดือนเมษายน – เดือน

ธันวาคม ของ ป 2551 ในปริมาณประมาณ 60% ของถานหินทั้งหมด สวนที่เหลืออีก 40% จะทยอยกําหนดในเดือน

มกราคม – เดือนสิงหาคมของป 2552 
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5.2. ตลาดใหญของ BANPU อยูที่ประเทศจีน ใชหรือไม 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ตลาดใหญที่สุดของ BANPU คือตลาดญี่ปุน โดยบริษัทฯ สงออกประมาณ 5 ลานตัน 

จีนประมาณ 2.5 ลานตัน รองลงมาจะเปน เกาหลีใต และไตหวัน 
 

6. นายสงวน พัฒนเตชะ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา  บริษัทฯ ไดคาดคะเนในการขยายกําลังการผลิตที่จะเพิ่มหรือลดลง

อยางไร เนื่องจากปริมาณถานหินที่ลดลงและมีขอจํากัดอื่นๆ ในการผลิต 
 

      นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา เมื่อเทียบราคาถานหินปนี้กับปที่แลว คาดวาราคายังคงอยูในระดับปจจุบัน และถึงแม

ปริมาณการผลิตจะไมเพิ่มขึ้น แตคาดวารายรับนาจะเพิ่มขึ้นมากกวา 25% เมื่อเทียบกับปที่แลว  ในปหนาคาดวา

กําลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ลานตัน อยูที่  20 – 21 ลานตัน ทั้งนี้ เฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย สวนในเรื่องของ

ราคาปหนาไมสามารถตอบได เนื่องจากยังไมไดมีการกําหนดราคา  ในการกําหนดราคาและการบริหารตนทุนเปนงานที่

ฝายบริหารตองดูแลเปนอยางดี 
 

7. คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเรื่องความคุมคาของโครงการที่จะนําถานหินมาผลิตน้ํามันนั้นเปน

อยางไร และจะทําเมื่อไร โดยน้ํามันที่ไดนั้นจะนําไปใชทําอะไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ประเทศที่ทําโครงการนี้มากคือประเทศแอฟริกาใต ซึ่งทําจากแหลงถานหินที่มีปริมาณ

สํารองสูงและคุณภาพคาความรอนไมสูงนัก ปจจุบันประเทศจีนทําอยูหลายโครงการซึ่งใชเงินลงทุนมากคลายโรงกลั่น

น้ํามัน  น้ํามันที่ผลิตไดมีคุณภาพคอนขางดี ซึ่งนํามาใชกับรถยนตได  สวนการคุมคาของโครงการนั้น ถาน้ํามันอยูที่ระดับ

ราคาตั้งแต 50 – 60 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ขึ้นไป การผลติจึงจะคุมคา ซึ่งบริษัทฯ ไดทําการติดตามศึกษา แตยังไมมี

แผนการลงทุน เนื่องจากตองหาแหลงถานหินที่มีขนาดใหญ ที่มีปริมาณสํารองหลายรอยลานตัน 
 

-ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยอื่นๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด  ประธาน    

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

              -ในระหวางการประชุมวาระนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 32,218 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

ทั้งหมดจํานวน 148,429,413 หุน   

 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 และรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงขาง

มาก ดังตอไปนี้ 
 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบและรับรองดวยคะแนนเสียง     145,990,113 เสียง คิดเปนรอยละ 98.36 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับทราบและไมรับรองดวยคะแนนเสียง         -      เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน                            2,439,300 เสียง คิดเปนรอยละ   1.64 

   ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
      

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550 



 12 

 

-ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว และ คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏใน

หมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการบริษัท โดยขอใหนางสมฤดี ชัยมงคล ผูชวยกรรมการ

ผูอํานวยการ – การเงิน เปนผูชี้แจง  
 

- นางสมฤดี ชัยมงคล ไดชี้แจงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชี          

ที่รับรองทั่วไป  จึงนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไดชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2550 ให

ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังนี้ 
 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย               

มีสินทรัพยรวม 65,051 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32 หรือประมาณ 15,664 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดที่เพิ่มขึ้น และเงิน

ปนผลคางรับ มีหนี้สินรวม 26,554 ลานบาท ลดลงรอยละ 2 หรือประมาณ 489 ลานบาท จากการจายคืนหนี้เงินกูในสถาบัน

การเงิน มีสวนของผูถือหุนรวม 38,497 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 72 หรือประมาณ 16,153 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นจากการ

ที่บริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้น และมีสวนเกินทุนจากการนําบริษัทยอยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอินโดนีเซีย         

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 2,717 ลานบาท ไมเปล่ียนแปลง 
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 32,442 ลานบาท ลดลงรอยละ 3 เปนผลมาจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น และ

จากปริมาณการขายถานหินที่ลดลง มีตนทุนขาย 20,964 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1 มีกําไรขั้นตน 11,478 ลานบาท ลดลง

รอยละ 8 ซึ่งมาจากการขายถานหินที่มีปริมาณลดลง มีคาใชจายในการบริหาร 5,114 ลานบาท คาภาคหลวง 3,247 ลาน

บาท และรายไดอื่น 2,491 ลานบาท คาใชจายอื่นมีจํานวน 390 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานทั้งส้ิน

โดยรวม 5,217 ใกลเคียงกับป 2549 ที่จํานวน 5,246 ลานบาท โดยมีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม จํานวน 4,504 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 462 เนื่องจากเปนปแรกที่โรงไฟฟาบีแอลซีพีมีการดําเนินการผลิตเต็มป ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นรอยละ 22          

ที่จํานวน 1,160 ลานบาท เพราะมีการกูยืมเงินลงทุนในบีแอลซีพีประมาณตนป 2550 ภาษีเงินได 1,492 ลานบาท เพิ่มขึ้น

รอยละ 33 เพราะบริษัทยอยในประเทศอินโดนีเซียมีกําไรเพิ่มขึ้น มีกําไรสุทธิรวม 6,654 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,610 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 84 งบกระแสเงินสดซึ่งมีสถานะเงินสด ณ วันส้ินปจํานวน 13,304 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เปน

จํานวน 8,500 ลานบาท 
 

มีอัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 35.38 ลงลงรอยละ 6 มีปจจัยจากธุรกิจไฟฟาในจีนมีอัตราการทํากําไรขั้นตน

ต่ํากวาธุรกิจถานหินเล็กนอย อัตราการทํากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 19.05 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 10.28 ในป 2549 อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยคิดเปนรอยละ 11.63 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนคิดเปนรอยละ 21.87 อัตราสวนความสามารถใน

การชําระหนี้ 5.60 เทา อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุนลดลงอยูที่ 0.14 เทา จากระดับ 0.66 เทา  
 

มีกําไรสุทธิ 24.49 บาท ตอหุน เพิ่มขึ้นจาก 13.29 ตอหุน คิดเปนรอยละ 84 มูลคาตามบัญชีตอหุน 141.67 

บาท ตอหุน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 72 เมื่อเทียบกับป 2549  
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รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2550 จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลวดังกลาว 
 

     - ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด               

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    อนุมัติดวยคะแนนเสียง          145,990,113    เสียง คิดเปนรอยละ 98.36 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                         -    เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียงลงคะแนน               2,439,300    เสียง คิดเปนรอยละ   1.64 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 

 

- ประธานไดขอใหนายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูชี้แจง 

   - นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2007 เมื่อวันที่ 30 

พฤษภาคม 2550 ไดพิจารณาใหปรับปรุงอัตราการจายเงินปนผลเพื่อใหสอดคลองกับประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 

26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงิน

ลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยนโยบายการจายเงินปนผลเดิม มีดังนี้  
 

“บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําป หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งเปน

การจายจากกําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงาน 

เงื่อนไขทางการเงิน และความตองการเงินทุนของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต” 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหปรับปรุงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนดังนี้ 
 

“บริษัทฯ จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่

กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการ

ลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ” 
 

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรเงินกําไรประจําป โดยการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เมื่อปรากฏวา 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 

   2. บริษัทฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู 

   3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได 

   4. การพิจารณาจายเงินปนผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ดวย 

   ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไร และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงิน

ปนผลได คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆแลวเห็นวา บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกําไร
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ประจําป 2550 โดยการจายเงินปนผลสําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตรา      

หุนละ 8.50 บาท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 3.75 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คงเหลือจายในงวด

นี้อีกหุนละ 4.75 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 

กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 17 มีนาคม 2551 ใน

อัตราหุนละ 4.75 บาท โดยจายจากกําไรที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมมี

สิทธินําไปเปนเครดิตภาษี โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 เมษายน 2551 และไมขอจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

คณะกรรมการบริษัทพิจาณาแลวมีความเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลตามที่เสนอ 
 

-ประธานไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด  

ประธาน    จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

-ในระหวางการประชุมวาระนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 300 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

ทั้งหมดจํานวน 148,429,713 หุน   
 

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวย

คะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง          145,912,413    เสียง คิดเปนรอยละ 98.30 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                 -            เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน               2,517,300    เสียง คิดเปนรอยละ   1.70 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 

- ประธาน แถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไดอยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูออก และกรรมการที่ออกจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการอีกก็ได” 
 

- ประธานไดมอบหมายให นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปน                 

ผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 
 

- นายกอปร กฤตยากีรณ ชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม

วาระ 4 คน คือ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายรัตน พานิชพันธ นายชนินท วองกุศลกิจ และนายเมธี เอื้ออภิญญกุล  
 

- นายกอปร กฤตยากีรณ ไดชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ โดยคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑซึ่งประกอบดวยองคประกอบของ

คณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ) และ
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การปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบกอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 
 

5.1.1. เลือกตั้ง นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติ

หนาที่ในตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียด

และประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4)           
 

  จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   
 

ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

-ในระหวางการประชุมวาระนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 500 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

ทั้งหมดจํานวน 148,430,213 หุน 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง         145,977,413      เสียง     คิดเปนรอยละ 98.35 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง               -          เสียง    คิดเปนรอยละ   0.00 

     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                2,452,800      เสียง    คิดเปนรอยละ   1.65 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5.1.2. เลือกตั้ง นายรัตน พานิชพันธ ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายรัตน พานิชพันธ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่

ในตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 

  จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งนายรัตน พานิชพันธ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   
 

ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

              ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติเลือกตั้งนายรัตน พานิชพันธ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง        145,900,413     เสียง คิดเปนรอยละ 98.30 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง              66,000    เสียง คิดเปนรอยละ   0.04 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                2,463,800    เสียง คิดเปนรอยละ   1.66 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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5.1.3. เลือกตั้ง นายชนินท วองกุศลกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายชนินท วองกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวใน

หนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 

จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งนายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   
 

ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอใหที่ประชุมพิจาณาลงมติ 
 

              ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งนายชนินท วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง         145,609,413     เสียง คิดเปนรอยละ 98.10 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง             368,000     เสียง คิดเปนรอยละ   0.25 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                 2,452,800     เสียง คิดเปนรอยละ   1.65 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5.1.4. เลือกตั้ง นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายเมธี เอื้ออภิญญกุลมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวใน

หนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 

จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งนายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง   
 

ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงใหที่ประชุมลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งนายเมธี เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง      145,977,413      เสียง คิดเปนรอยละ 98.35 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง                -           เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน              2,452,800     เสียง คิดเปนรอยละ   1.65 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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5.2   อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 1 คน  
 

- ประธานไดมอบหมายให นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนผูเสนอ

รายละเอียดในวาระนี้ 
 

- นายกอปร กฤตยากีรณ ไดชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา เดิมบริษัทฯ เคยมีกรรมการจํานวน 12 คน เนื่องจาก

ในปลายป 2549 นายเกริกไกร จีระแพทย ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชย จึงทําใหในปจจุบันมีกรรมการบริษัทอยู 11 คน และเมื่อนายเกริกไกร จีระแพทย ไดหมดภาระหนาที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพาณิชยแลว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวานายเกริกไกร จีระแพทยเปนผูที่มีความรูความสามารถและมี

ผลงานเปนประโยชนตอบริษัทในฐานะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหนายเกริกไกร จีระแพทย กลับเขาเปนกรรมการ

บริษัทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา            ไดพิจารณาตามหลักเกณฑซึ่ง

ประกอบดวยองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติกรรมการอิสระและการ

ปฏิบัติหนาที่ในอดีต แลวจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบและนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

โดยเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายเกริกไกร  จีระแพทย เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ โดยไดเสนอ

รายละเอียดและประวัติของนายเกริกไกร  จีระแพทย ในหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายเกริกไกร  จีระแพทย เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ โดยมี

วาระการดํารงตําแหนง 3 ป นับตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2551 จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียง

ขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง      145,911,413   เสียง คิดเปนรอยละ 98.30 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง                -  เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

    ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน             2,518,800    เสียง คิดเปนรอยละ   1.70 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

5.3.   อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

-ประธานขอใหนายรัตน พานิชพันธ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดตางๆ ใน

วาระนี้ 

- นายรัตน พานิชพันธ ไดแถลงตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

กําหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” 

และขอบังคับ   บริษัทฯ  ขอ 30 วรรคแรก กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จและคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนอาจมี

ลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางหรือทั้งหมดรวมกันก็ได อาทิเชน คาตอบแทนในรูปเงินจายประจําเปนรายเดือน 

เบี้ยประชุม   เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพยของบริษัท หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได ทั้งนี้ ตามที่ที่

ประชุมผูถือหุนจะพิจารณากําหนดซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือวางเปน

หลักเกณฑ หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได” 
 



 18 

นายรัตน พานิชพันธ ไดนําขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการโดยเสนอขอมูลเปรียบเทียบ

ในสวนของการจายเงินปนผลและกําไรสุทธิในป 2550 เทียบกับ ป 2549 โดยไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการจายบําเหน็จ

กรรมการนั้นไดพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน 
 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ

บริษัทฯ จากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลวเห็นวา            ที่ประชุมสามัญผูถือหุนสมควรที่จะ

พิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. บําเหน็จกรรมการประจําป 2550 ใหจายเปนเงินรวม 24 ลานบาท 

2. การจายคาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ ประจําป 2551 เปนไปตามอัตราเดิม ดังนี้ 

    2.1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ใหจายดังนี้  

  2.1.1. คาตอบแทนประจําเดือน ใหจายทุกเดือน โดยจายประธานฯ 32,500 บาท/เดือน  

            รองประธานฯ 28,750 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/เดือน 

  2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม  

            โดยจายประธานฯ  32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง  

            และกรรมการอื่นคนละ 25,000 บาท/ครั้ง 

    2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจาย 

           ประธานฯ  39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง 

    2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหจาย 

           เปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจายประธานฯ  32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่น 

           คนละ 25,000 บาท/คร้ัง 
 

- นายรัตน พานิชพันธ แจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 8,430,768 หุน ถือวาเปนผูมี

สวนไดเสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จ

กรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจํานวน 139,999,445 เสียง 
 

-นายรัตน พานิชพันธ ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวา นายปรีชา ตังควัฒนา 

ผูถือหุนรายยอยไดสอบถามถึงเหตุผลที่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสูงกวาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดอื่น 
 

- นายรัตน พานิชพันธ ไดชี้แจงวาในการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นตองใชความรู ความสามารถ 

เวลา และความทุมเทในการทํางานเปนอยางมาก ประกอบกับคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระความรับผิดชอบตอผูถือหุน

รายยอย ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ ดังนั้นคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจึงสูงกวาคณะกรรมการชุดอื่นๆ 
 

- ประธาน ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด  จึง

ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง            137,558,645   เสียง คิดเปนรอยละ 98.26 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                   1,500   เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                 2,439,300   เสียง คิดเปนรอยละ   1.74 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดเสนอตอที่ประชุมให

เก็บบัตรลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการจากผูถือหุนทั้งหมดแมวาจะไดมีการลงคะแนนไปแลวก็ตาม โดยจะไมกระทบตอ

การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ไดลงคะแนนไปแลวและใหผูถือหุนลงนามดวย 
 

นายสมดี เจริญกุล ผูถือหุนรายยอย ไดมีความเห็นเปนอยางอื่น โดยเสนอใหใชในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจาก

มีผูถือหุนจํานวนมากไดกลับแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

ประธานใหที่ประชุมดําเนินการประชุมผูถือหุนตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ตามที่แจงไว และจะนําขอเสนอแนะไปพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

 

-ประธาน ขอให ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ 
 

-นายสมเกียรติ เจริญกุล ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41 กําหนดวา “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําปพึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท” 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกผูสอบบัญชี แหง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส    

เอบีเอเอส จํากัด (PwC) มีเครือขายครอบคลุมในหลายประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับสากล และการปฏิบัติงานที่ผานมา

ก็มีผลงานอยูในระดับที่นาพอใจมาโดยตลอด รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” 

ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว   
  

จึงไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีเพื่อสอบ

บัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้  
 

1. แตงตั้งนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ/หรือ  

2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ  

3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977  
 

แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,968,100 บาท เพิ่มขึ้นจาก

ป 2550 ซึ่งเปนจํานวน 1,830,000 บาท คิดเปนรอยละ 8 

   

       ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร       

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ

งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
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       อนึ่ง PwC ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศดวย โดยไดรับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีจากบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 17,118,313

บาท 
 

-นายสมเกียรติ เจริญกุล ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถาม

รายละเอียดอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

-ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้ 
 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง           145,990,913   เสียง คิดเปนรอยละ 98.36 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง             -        เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                2,439,300   เสียง คิดเปนรอยละ   1.64 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

-ประธานแจงวา วาระนี้กําหนดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย หรือ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดชี้แจง       
ขอซักถามหรือขอสงสัยตาง ๆ ของผูถือหุน (ถามี) ดังนั้น จะไมมีการนําเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไมมี
การลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

 

ปรากฏวามีผูถือเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 

 

1. ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีแนวคิดอยางไรเกี่ยวกับการแตกพาร หุนบานปู 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา โดยปกติการแตกพารจะเกี่ยวกับการเพิ่มสภาพคลองของหุน    ปจจุบันหุนบานปูมี

สภาพคลองคอนขางดี จึงยังไมมีแนวคิดเกี่ยวกับการแตกพาร อยางไรก็ตามจะนําเสนอเปนขอพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษัท 
 

2. นายชัยจิตร วงศเมธีสุเมธ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึงสาเหตุที่ทําใหหุนบานปูมีราคาผันผวนมากในระยะเวลาที่   

ผานมา 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ชี้แจงวา หุนบานปูมีราคาเปลี่ยนแปลงตามปจจัยที่สําคัญคือ ราคาถานหินในตลาดโลก  ขาวสาร

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมถานหิน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพยในภูมิภาคไดแก  เซี่ยงไฮ ฮองกง จาการตา 

ออสเตรเลีย  และไทย โดยในปที่ผานภาวะตลาดมีผลทําใหมีการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะเดียวกัน   
 

3. นายปรีชา ตังควัฒนา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเรื่องผลกระทบของการเมืองตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ตามปกติการทําธุรกิจดานพลังงาน หรือเหมืองแรจะมีความเสี่ยงในเรื่อง กฎระเบียบ 

และนโยบาย ที่อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอ ซึ่งตองมีการประเมินและกระจายความเสี่ยงและสื่อสารเพื่อความเขาใจ  
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4. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา  บริษัทบานปูถือหุน

เปนสัดสวนเทาใดใน บริษัท Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) และจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทบานปูถือหุน ใน ITM จํานวนรอยละ 73.7  บริษัทบานปูมีแนวทางที่จะ

ถือหุนสวนใหญไวในระยะยาว  
 

5. ขอแนะนําในเรื่องตางๆจากผูถือหุน ซึ่งบริษัทจะไดนําไปพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบดวย 

5.1. ใหมีแบบประเมินผลสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง 
5.2. ใหบริษัทจัดหาสถานที่ประชุมที่อยูในเสนทางของรถไฟฟาหรือรถไฟฟาใตดิน 

5.3. ใหบริษัทจัดใหผูถือหุนมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในประเทศจีน โดยผูถือหุนที่สนใจและบริษัทรวมกัน

รับผิดชอบคาใชจาย 

-ประธานแจงวา บริษัทฯ จะจัดทาํรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับ

แตวันประชุมนี้ และจะจัดใสไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.banpu.co.th 
 

-ประธานถามวา จะมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธาน      

จึงกลาวปดประชุม 
ปดประชุมเวลา 16.50 น. 
 
 
 
      ลงชื่อ..............................................ประธานที่ประชุม 

              (นายสุนทร วองกุศลกิจ) 

              ประธานกรรมการบริษัท 
 

ลงชื่อ..............................................เลขานุการที่ประชุม   

                       ( นางบุญศิริ จารุศิริ ) 

              เลขานุการคณะกรรมการบริษัท            

ผูจดบันทึกการประชุม 


