
 

 
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 

ของ 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

 
  ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ หองพลาซา แอทธินี 1 โรงแรมพลาซา แอทธินี, รอยัล           

เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย ประธาน

กรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) เปนประธานที่ประชุม (“ประธาน”) 
   

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 

16 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 

              รายชื่อผูถือหุนรายใหญ            จํานวนหุนที่ถือ          รอยละ 
 

1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด        24,793,093  9.12 

2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    17,150,270  6.31 

3) LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9          13,429,800  4.94 

4) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด             8,053,808  2.96 

5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON       7,157,542  2.63 

6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปตอล จํากัด           6,101,600  2.24 

7)     CHASE NOMINEES LIMITED            6,056,100  2.23  

8)     นายอิสระ วองกุศลกิจ           5,667,944  2.09 

9)     HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD      4,927,216  1.81 

10)   GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C    4,292,600  1.58 
 

 ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 329 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 1,162 ราย รวมทั้งหมดเปนจํานวน 1,491 ราย นับจํานวนหุนได 172,264,766 หุน คิดเปนรอยละ 

63.39 ของจํานวนหุนทั้งหมด (หุนทั้งหมด หมายถึง หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 271,747,855 หุน) ซึ่งครบเปนองค

ประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 ที่กําหนดองคประชุมในการประชุมผูถือหุนประกอบดวยผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และมีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุม 
 

ประธาน จึงกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ของ

บริษัทฯ ที่เขารวมประชุมเพื่อรวมชี้แจงรายละเอียดและตอบขอซักถามตอที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเชิญตัวแทน

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเปนผูสังเกตการณ เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย

และขอบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให เลขานุการบริษัท ทําหนาที่จดบันทึกการประชุม ดังนี้ 
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กรรมการที่เขารวมประชุม 
 

1. นายเกริกไกร   จีระแพทย  ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสุนทร   วองกุศลกิจ  รองประธานกรรมการบริษัท 

3. นายสมเกียรติ   เจริญกุล  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกอปร   กฤตยากีรณ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

5. นายรัตน   พานิชพันธ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

6. นายมนตรี   มงคลสวัสดิ์  กรรมการอิสระ 

7. นายอโนทัย   เตชะมนตรีกุล  กรรมการอิสระ 

8. นายชนินท   วองกุศลกิจ  กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

9. นายวิฑูรย    วองกุศลกิจ  กรรมการ 

10.นายสวัสดิภาพ   กันทาธรรม  กรรมการ 

11. นายเมธี   เอื้ออภิญญกุล  กรรมการ 

12. นายองอาจ   เอื้ออภิญญกุล  กรรมการ 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 
 

1. นายระวิ   คอศิริ   ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

2. นางสมฤดี   ชัยมงคล  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – การเงิน 

3. นายสถิตพงษ     วัฒนานุชิต  ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – บริหารและพัฒนาองคกร 

4. นายอัครพงษ      ไทยานนท  ผูอํานวยการสาย – แผนงานองคกรและพัฒนาธุรกิจ 

5. นางอุดมลักษณ  โอฬาร   ผูอํานวยการสาย - องคกรสัมพันธ 

6. นางบุญศิริ    จารุศิริ   เลขานุการบริษัท 
 

ผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชี 
 

1. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย         ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด   

(PwC) 

2. นายธีระยุทธ ปญญาทวีทรัพย         ตัวแทนของผูสอบบัญชี  “  “ 

3. นางสาวรจนาถ ปญญาธนานุศาสตร     ตัวแทนของผูสอบบัญชี  “  “ 
 

ผูสังเกตการณ 
 

นายสมประสงค ปญจะลักษณ   บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด  
 

ประธาน ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบขอปฏิบัติในการประชุม ตามรายละเอียดที่ไดใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอก

กลาวนัดประชุมแลว  
 

• กอนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัย 

• หนึ่งหุนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 

• ผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใดไมมีสิทธิลงมติในวาระนั้น 
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• ประธานจะแจงตอที่ประชุมวาใหลงมติในแตละวาระโดยวิธีเปดเผย 

• ผูที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด สามารถสงใบลงคะแนน ไดที่เจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน โดย

เจาหนาที่จะนําใบลงคะแนนดังกลาวมาหักออกจากจํานวนหุนที่ไดรวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร  สวนผูถือ

หุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งไมไดสงใบลงคะแนนในวาระใดจะถือวาทานไดมีมติอนุมัติในวาระนั้น 

• การแจงผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจงผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุนที่ลงมติเห็นดวย 

ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และเพื่อใหเกิดความเปนธรรม

แกผูถือหุนทุกราย  
 

รายละเอียดปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมลําดับที่ 5 และ 6 
 

ประธาน ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  เพื่อกําหนดผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม  และเพื่อเปนการปฏิบัติตอผูถือหุนทุก

รายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการ

ประชุมผูถือหุนประจําปเปนการลวงหนา โดยใหเสนอผานทาง website ของบริษัทฯ ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 31 

มกราคม 2552 ซึ่งไดแจงใหผูถือหุนทราบผานทางระบบขาวอีเล็คทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยกําหนด

หลักเกณฑและกระบวนการในการเสนอเรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอเร่ือง เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการ

ประชมุ  แบบฟอรมและชองทางที่ใชในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอยางครบถวน 
 

เมื่อครบกําหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมลวงหนาจากผูถือหุนแลว ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการ

ประชุม          

หลังจากนั้น ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนตามหนังสือบอกกลาว   

นัดประชุม เปนลําดับดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551       

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 แลวมีความเห็นวา เลขานุการบริษัทไดจัดทํารายงานดังกลาว ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม 

และไดสงใหกับผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 จึงขอเสนอใหที่ประชุม

รับทราบรายงานการประชุมดังกลาว  
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมสอบถามและ

ใหขอเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท ไดชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 

1. นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้  -   

1.1.  เหตุใดบริษัทฯ จึงกําหนดเปนวาระรับทราบรายงานการประชุมแทนการรับรองรายงานการประชุมที่เคยใช   

ประธาน ไดชี้แจงวา การดําเนินการตางๆของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการยึดและคํานึงถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ และความสมเหตุสมผลของกรณีตางๆ  กรณีนี้ไมมีกฎหมาย และ

ขอบังคับของบริษัทฯใหตองรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ในทางปฏิบัติบริษัทฯไดเผยแพร

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปภายใน 14 วันหลังการประชุมเพื่อเปดเผยขอมูลและเพื่อความโปรงใส  
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ในระหวาง 1 ปที่ผานมาบริษัทฯไดดําเนินการตามมติที่ประชุมโดยตลอด หากจะตองพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาวก็อาจจะเกิดความไมสมเหตุสมผลขึ้น  หากผูเขารวมประชุมไมรับรองในสิ่งที่ดําเนินการไปแลว 

นอกจากนี้ผูถือหุนและการถือหุนของผูที่มารวมประชุมในปนี้อาจตางจากการประชุมในปที่ผานมา  บริษัทฯ       

ไดพิจารณาเรื่องนี้ดวยความรอบคอบและระมัดระวังกอนตัดสินใจใหเปนการพิจารณารับทราบแทนการรับรอง  

อยางไรก็ตามในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  บริษัทฯ  จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแกไขรายงาน

การประชุมที่มีนัยสําคัญภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพรรายงานการประชุม 

1.2. ขอทราบความคืบหนาในเรื่องที่ผูถือหุนรายยอยไดเสนอที่ประชุมในปที่ผานมาใหบริษัทฯ จัดใหมีการเยี่ยมชม

กิจการของบริษัทฯ ในประเทศจีนโดยรวมกันรับผิดชอบคาใชจาย 

ประธาน ไดชี้แจงวาบริษัทฯ พิจารณาปจจัยตางๆแลว  เห็นวายังไมควรดําเนินการดังกลาว 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก 
  

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป และรับรองรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการ
บริษัท 
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ   

บริษัทฯ ในรอบป 2551 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายงานดังกลาวของ

คณะกรรมการบรษิัท ตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมลําดับที่ 3 ถูกตองและเพียงพอ และเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประธานไดมอบหมายใหนายชนินท วองกุศลกิจ                  

ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานในป 2551 บริษัทฯ มีผลงานโดยรวมคอนขางดี 

โดยเฉพาะธุรกิจถานหินเนื่องจากถานหินมีราคาตลาดสูง การลงทุนในธุรกิจถานหินและไฟฟา ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ของบริษัทฯ มีดังนี้ 

1. การลงทุนในประเทศไทย ไดแก  

ธุรกิจถานหิน - เหมืองเชียงมวนและเหมืองลําปางที่บริษัทฯ ไดหยุดการทําเหมืองทั้ง 2 เหมือง เนื่องจากปริมาณ

สํารองไดหมดลง    

ธุรกิจไฟฟา - การลงทุนในโรงไฟฟาราชบุรีโดยถือหุนประมาณรอยละ 14.99  และโรงไฟฟาบีแอลซีพีโดยถือหุน

ประมาณรอยละ 50  ซึ่งไดดําเนินการเต็มกําลังการผลิตแลว 

2. การลงทุนในตางประเทศ  ไดแก 

ประเทศอินโดนีเซีย ไดแก เหมืองทรูบาอินโด เหมืองอินโดมินโค เหมืองโจรง ทาเรือบอนตัง ซึ่งเปนทาเรือขนาด

ใหญ เหมืองคิตาดิน-เอ็มบาลุต และแหลงบารินโต ทั้งหมดอยูบนเกาะกาลิมันตัน ซึ่งเปนแหลงถานหินคุณภาพสูง    

มีการผลิตรวมประมาณ 18 ลานตนัตอป 
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ประเทศจีน บริษัทฯ ไดเพิ่มการลงทุนในบริษัท Asian American Coal, Inc หรือ AACI เปนรอยละ 100 จาก

เดิมรอยละ  21.6 ทําใหบริษัทฯ  มีสัดสวนในเหมืองถานหินใตดินตาหนิง รอยละ 56 มีกําลังการผลิตประมาณ 4 

ลานตันตอป และในโครงการเกาเหอ รอยละ 45 ซ่ึงมีกําลังการผลิตประมาณ 6 ลานตันตอป โดยคาดวาจะสามารถ

ดําเนินการผลิตไดในกลางปหนาเริ่มที่ 1.4 ลานตันตอป สวนการลงทุนอื่นในประเทศจีน บริษัทฯ ไดลงทุนในเหมือง

ถานหินเฮอป ประมาณรอยละ 40 นอกจากนั้นบริษัทฯ มีโรงไฟฟาขนาดเล็ก 3 แหง ไดแก โรงไฟฟาลวนหนาน       

โรงไฟฟาเจิ้นติ้ง   และโรงไฟฟาโจวผิง 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดรายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาที่สําคัญในรอบป 2551 ดังนี้ 
 

สรุปภาวะอุตสาหกรรม ในป 2551  
 

ปริมาณการคาถานหินประเภทเชื้อเพลิงใหความรอน (thermal coal) มีการขยายตัวโดยมีผลมาจากความ

ตองการที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก โดยมีปริมาณการคารวม 691 ลานตัน เพิ่มขึ้น รอยละ 2.5 จากป 2550 และในตลาดเอเชีย-

แปซิฟก     มีปริมาณการคารวม 377 ลานตัน เพิ่มขึ้น รอยละ 4 จากป 2550 โดยมีผูสงออกรายใหญคือประเทศอินโดนีเซียมี

ปริมาณการสงออกประมาณ 200 ลานตัน  รองลงมาคือออสเตรเลีย มีปริมาณการสงออกประมาณ 124 ลานตันในปที่ผาน

มา โดยราคาสงออกถานหิน (FOB)  ในตลาดจร (spot market) มีความผันผวนมาก โดยใชราคาจากทาเรือนิวคาสเซิล 

(Newcastle)       ในประเทศออสเตรเลียเปนตัวกําหนด ซึ่งในป 2551 ไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงครึ่งปแรกจนขึ้นไป

เกือบถึงระดับ 191 เหรียญสหรัฐตอตันในชวงกลางป เนื่องจากปญหาการผลิตในประเทศผูสงออกหลัก ในขณะที่ความ

ตองการใชถานหินได   เพิ่มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จากนั้นราคาถานหินไดปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจาก

ปญหาวิกฤติการเงินในสหรัฐอเมริกาและราคาน้ํามันที่ตกลงอยางรวดเร็ว โดยราคาถานหินที่ทาเรือนิวคาสเซิลลงมาอยูที่

ระดับต่ํากวา 80 เหรียญสหรัฐตอตัน ณ ส้ินป  2551 
 

สรุปปจจัยที่สงผลตอผลประกอบการในป 2551 มีดังนี้ คือ 
 

• ผลประกอบการในป 2551 ปรับตัวดีขึ้นในธุรกิจถานหิน  ซึ่งเปนผลจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นตามแนวโนมราคา

ตลาดถานหินในภูมิภาค   ถึงแมวาปริมาณการผลิตถานหินต่ํากวาเปาหมายเนื่องจากปญหาฝนที่ตกหนักมาก ใน

เกาะกาลิมันตันโดยเฉพาะทางตอนใตซึ่งเปนบริเวณที่ตั้งของเหมืองโจรง  นอกจากนั้นเหมืองอินโดมินโคตอง

ปรับตัวเพื่อรองรับแผนการผลิตในพื้นที่ใหมที่มีระดับความลึกของการทําเหมืองมากขึ้น   สวนตนทุนการผลิตถาน

หินมีการปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ํามันดีเซล รวมถึงคาใชจายผันแปรที่สูงขึ้น  

• การดําเนินงานของธุรกิจถานหินในประเทศจีนที่ดีขึ้นตามภาวะราคาถานหิน และการเขาซื้อหุน Asian American 

Coal Inc. หรือ AACI เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 มีสวนเสริมกําไรของธุรกิจถานหินที่ไดจากประเทศจีน 

• โรงไฟฟาบีแอลซีพี มีผลการดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง  

• โรงไฟฟาในจีนไดรับผลกระทบจากตนทุนราคาถานหินที่สูงขึ้น  แตราคาขายไฟฟาไมไดรับการปรับขึ้นในชวงแรก

ของป 
 

ปจจัยหลักทั้งส่ีประการดังกลาวมีสวนสําคัญที่สงผลใหบริษัทฯ รับรูกําไรสุทธิรวมจํานวน 9,228 ลานบาท หรือปรับตัว

สูงขึ้นรอยละ 39 จากปกอนหนา 
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การบริหารความเสี่ยง  
 

บริษัทฯ และกลุมบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจในทุกดาน ภายใตคณะกรรมการชุดตางๆ โดยจัดการให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองคกร เชน คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง (risk management committee) ที่มีการประชุมทุกไตรมาส  และคณะกรรมการบริหารการเงิน (financial 

management committee) ที่มีการประชุมทุกเดือน  ความเสี่ยงที่สําคัญในป 2551 ไดแก 

• ความเสี่ยงดานความผนัผวนของตนทุนการผลิต (น้ํามัน) 

• ความเสี่ยงดานการสงมอบสินคา 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑและนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน เชน ประเทศอินโดนีเซีย  และ

จีน เปนตน 

• ความเสี่ยงทางการเงิน 

• ความเสี่ยงจากราคาถานหินและราคาน้ํามัน 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบป 2551 มีดังนี้คือ 
 

1. บริษัทฯ ไดปรับวิสัยทัศน (vision) และถอยแถลงพันธกิจ (mission statements)  ของบริษัทฯ  ใหสอดคลองกับแนวทาง

ธุรกิจ สถานะของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในปจจุบัน  

• วิสัยทัศนที่ปรับใหม คือ “เปนบริษัทพลังงานแหงเอเชียที่มีความฉับไว และมุงมั่นในการนําเสนอผลิตภัณฑและ

บริการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในฐานะองคกรที่มีความซื่อสัตยยุติธรรมยึดมั่นในความเปนมืออาชีพและมี

ความหวงใยตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 

• พันธกิจ  5 ประการ   ไดแก 

1. พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพื่อกาวไปสูความเปนผูนําในภูมิภาคเอเชีย  

2. สรางความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ชวยสรางศักยภาพในการแขงขัน 

3. จัดสรรผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย  โดยเนนการรักษาพันธสัญญา การมีความ

นาเชื่อถือและความยืดหยุนตอลูกคา 

4. ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

5. สรางคุณคาอยางยั่งยืนใหกับผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเปนพลเมืองที่ดี

ของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ 

2. การซื้อหุนในบริษัท Asian American Coal Inc. (“AACI”) ในจํานวน 32,084,882  หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 78.40        

มีมูลคาการซื้อขายประมาณ 432.84 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทากับประมาณ 14,396 ลานบาท มีผลทําใหบริษัท Banpu 

Overseas Development Co, Ltd. (BPOD) (ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 100 ของหุนที่จําหนายแลว

ทั้งหมด) ถือหุนในบริษัท AACI เปนจํานวนรอยละ 100  ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด จากเดิมที่ถือหุนรอยละ 21.60 โดย 

AACI ถือหุนหลักใน 2 เหมือง  ที่จะมีกาํลังการผลิตรวมกัน 10 ลานตันตอป  

3. การจําหนายหุนทั้งหมดของ BPOD ในบริษัท Asian American Gas, Inc. (“AAGI”)  จํานวน 32,530,590 หุน เทากับรอย

ละ 17.03 ของหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด ใหแกบริษัท China CBM Investment Holdings Limited (“ผูซื้อ”)  ซึ่งบริษัท 

AAGI เปนบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย British Virgin Islands ไดลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตกาซมีเธนใน

เหมืองถานหิน 2 โครงการในสาธารณรัฐประชาชนจีน การขายดังกลาว มีกําไรประมาณ 230 ลานบาท 
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การพัฒนาโครงการตางๆ มีดังนี้ 
1. ความคืบหนาของการพัฒนาโครงการตางๆของเหมืองถานหินในอินโดนีเซีย มีดังนี้ 

การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการขนถายถานหินของทาเรือบอนตัง จาก 12.5 ลานตัน     

เปน 18.5 ลานตันตอป  โดยมีความลาชาของการกอสรางบาง และมีกําหนดแลวเสร็จภายในปลายปนี้ 

การกอสรางโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงขนาดเล็ก ที่ทาเรือบอนตัง ของเหมืองอินโดมินโค สําหรับ   

ใชในการดําเนินงานของทาเรือและบางสวนของการทําเหมือง  โดยโรงไฟฟามีกําลังการผลิตไฟฟา 14 เมกะวัตต ซึ่ง

คาดวาจะแลวเสร็จในกลางป 2552 

การลงทุนในการพัฒนาเหมือง East Block ของเหมืองอินโดมินโค  

การทดลองผลิตถานหินเหมืองใตดิน (underground mining) ที่เหมืองอินโดมินโค โดยมีปริมาณการผลิต

ประมาณ 1 แสนตันในป  2552 

การพัฒนาเหมืองบารินโต โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งนี้คาดวาเหมืองบารินโตจะสามารถ

เริ่มการผลิตไดในปลายป 2553 

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย ดังนี้   

• โครงการผลิตไฟฟาจากถานหินมาใชทดแทนการใชน้ํามันดีเซลในกระบวนการขนสง และการทํา
เหมืองของบริษัทฯ 

• การติดตั้งเครื่องบดถานหินเคลื่อนที่ (Mobile crusher) และ โรงลางถานหินที่เหมืองทรูบาอินโด 

• โครงการติดตั้งชุดเครื่องมือและอุปกรณการทําเหมือง (Fleet) ที่เหมืองตันดุงมายัง 

2. ความคืบหนาของการพัฒนาโครงการอื่น ๆ มีดังนี้ 

การพัฒนาและกอสรางเหมืองเกาเหอ ที่ประเทศจีน  ซึ่งอยูในระหวางการกอสรางและคาดวาจะเริ่มทํา

การผลิตถานหินจากการใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ Longwall  ไดในป 2553   และเพิ่มกําลังการผลิตเปน 6 ลานตัน

ตอไป 

การศึกษาและรวมพัฒนาโครงการหงสา ที่ประเทศลาว  ซึ่งเดิมไดวางแผนจะเริ่มกอสรางในปนี้ (2552) 

และกําหนดจะแลวเสร็จในป 2556  โดยจะใชงบลงทุนสวนของเหมืองและโรงไฟฟารวมประมาณ 3 พันกวาลาน

เหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินลงทุนสวนใหญจะมาจากเงินกูจากสถาบันการเงิน จากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย บริษัทฯ      

ไดปรึกษากับผูรวมทุนและพิจารณาวาจะเลื่อนการกอสรางโครงการออกไปประมาณ 2 ป โดยคาดวาจะเริ่มกอสราง

ในป 2553 คาดวาจะแลวเสร็จในป 2558 โดยยังมีปจจัยความเสี่ยงอยู 

บานปูฯ มีโครงการลงทุนดานธุรกิจ Renewable Energy พลังงานทดแทนซึ่งจะเริ่มในประเทศไทยกอน 

โดยขณะนี้ บริษัทฯ กําลังอยูในระหวางคัดเลือกและพิจารณาความเหมาะสมและโอกาสของพลังงานประเภทตางๆ   

ในประเทศไทย อาทิ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เอธานอล 
การบริหารองคกร มีดังนี้ คือ 

1. บริษัทฯ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารองคกรใหม   

2. บริษัทฯ นําคานิยมรวมองคกร “บานปู สปริต” มาเสริมสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหยึดถือและปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกัน   ชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตความหลากหลายดานเชื้อชาติ และวัฒนธรรม      

ในพื้นที่ปฏิบัติงานตาง ๆ   

3. จัดใหมีระบบการสงเสริมและบริหารนวัตกรรมใหม หรือ innovation  

4. สงเสริมการทํางานรวมกันระหวางพนักงานตางประเทศและสํานักงานกรุงเทพฯ 
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นายชนินท วองกุศลกิจ ไดมอบหมายใหนางสมฤดี ชัยมงคล ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร – การเงิน เปนผูชี้แจง

ผลการดําเนินงานดานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2551 ตามงบการเงินในรายงานประจําป 2551 ใหที่ประชุม    

ผูถือหุนรับทราบ  
 

นางสมฤดี ไดชี้แจงโดยสรุปผลการดําเนินงานในป 2551 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงานในป 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 89,362 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24,311 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

37 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550   โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจถานหินในประเทศจีนและ การรับรู

สวนแบงกําไรจากธุรกิจไฟฟาในประเทศไทยและธุรกิจถานหินในประเทศจีน   
 

สวนของผูถือหุนจํานวน 45,534 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,037 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18  เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550   กําไรสุทธิสําหรับป 2551 รวมทั้งส้ินจํานวน 9,228 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 2,573 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 39    และเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนจํานวน 4,239 ลานบาท  
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม จํานวน 50,530 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 18,088 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 56   ราคาขายถานหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 41 เหรียญสหรัฐตอตัน เปน 72 เหรียญสหรัฐตอตันหรือเพิ่มขึ้น รอยละ 75          

เมื่อเทียบกับป 2550 โดย ในขณะที่ปริมาณขายถานหินมีจาํนวน 18.5 ลานตันลดลงรอยละ 4  
 

กําไรขั้นตนสําหรับป 2551 จํานวน 22,419 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10,942 ลานบาท เปนผลจากราคาขายถานหินที่

เพิ่มขึ้น  และอัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขาย (gross profit margin) คิดเปนรอยละ 44 สูงกวาปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 35 ธุรกิจ

ถานหินมีอัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายอยูที่ระดับรอยละ 48 และธุรกิจไฟฟามีอัตราสวนกําไรขั้นตนตอยอดขายอยูที่ระดับ

รอยละ 9 ลดลงรอยละ 25  

กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย หรือ  EBITDA จํานวน 18,772    

ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,340 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80 เมื่อเทียบกับปกอน โดยแบงเปน EBITDA ของธุรกิจถานหินจํานวน 

14,720 ลานบาท  และจากธุรกิจไฟฟาจํานวน 4,052 ลานบาท 

กําไรตอหุน  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  เทากับ 33.96 บาทตอหุน   เพิ่มขึ้น รอยละ 39   เมื่อเทียบกับ   

ปกอน ซึ่งมีกําไร 24.49 บาทตอหุน  
 

หนี้สินสุทธิรวมจํานวน 16,224 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,007 ลานบาท จากการกูเงินเพื่อการลงทุนใน Asian-

American Coal, Inc. (AACI) ซึ่งประกอบธุรกิจถานหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนหรือ Net D/E เพิ่มขึ้นจาก 0.14 เทาในป 2550  เปน 0.36 เทา  ในป 2551 เนื่องจาก

จํานวนหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับความคืบหนาในดานพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการ

และการพัฒนาองคกรที่สําคัญ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี้ 
 

• กําหนดเปนหลักการใหนํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในตางประเทศ  

• จัดทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนภาษาจีน 



 9 

• ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) โดยเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล 

• ดําเนินการแผนพัฒนาผูบริหารเพื่อรองรับการเติบโตขององคกรอยางตอเนื่อง 
• ริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมใหมๆ หลายโครงการทั้งในระดับองคกรและระดับทองถิ่น 

 

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (กลต.) และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรผลสํารวจการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย MAI ประจําป 2551 โดยมี

บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการสํารวจจํานวน 448 บริษัท และมี 22 บริษัท (รอยละ 5 ของบริษัทที่ทําการสํารวจ) ที่ไดคะแนนใน

ระดับรอยละ 90 ขึ้นไป   บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเปน 1 ใน 22 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการจัดอันดับ excellent CG 

scoring   จากการรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG report) ประจําป 2551  
 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดรับรางวัลเปนหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธจาก SET AWARDS 

ประจําป 2551 และเปนหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หรือ CSR  จาก SET 

AWARDS ประจําป 2551 
 

บริษัทฯ ไดรับการจัดให Asia’s Best Companies 2008 in Thailand จากนิตยสาร FinanceAsia ดังนี้ 
 

• บริษัทที่มีการจัดการดีเดน (Best Managed Company)   ในระดับ 5 

• บริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี (Best Corporate Governance) ในระดับ 4  

• บริษัทที่ดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ (Best Investor Relations) ในระดับ 3 

• บริษัทที่มีความมั่นคงในการจายเงินปนผล (Most Committed to a Strong Dividend Policy) ในระดับ 3 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสาร Asiamoney ใหเปนบริษัทขนาดใหญดีเดนแหงปของประเทศไทย 

(Best Managed Company (Large-Cap) for Thailand)  
 

บริษัทฯ   ไดใหความสําคัญกับ ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ CSR โดยปณิธานของบริษัทฯ คือ “อุตสาหกรรมที่ดี

จะตองพัฒนาไปพรอมๆ กับสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี”   ดวยการยึดหลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาอยางยั่งยืน และวัฒนธรรม

องคกร  “บานปู สปริต”  
 

บริษัทฯ  มีการจัดทําโครงการใหการสนับสนุนทางดานการศึกษา  การชวยเหลือสังคมในการสรางอาชีพตางๆ การ

ฟนฟูส่ิงแวดลอม  ทั้งในและตางประเทศ 
    

บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ทั้งดานการศึกษา              

ดานสาธารณสุข ดานสิ่งแวดลอม ดานศาสนาและประเพณีทองถิ่น และดานสงเสริมอาชีพ 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสนับสนุนในโครงการเพื่อสังคมระดับองคกรดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการศึกษา เชน การมอบทุนสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณไอซีทีเพื่อพัฒนาการเรียน  การสอนและพัฒนา

ศักยภาพของครูและนักเรียนจํานวน 2.3 ลานบาท ใหแกโรงเรียนในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย  
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2. ดานสิ่งแวดลอม เชน บริษัทฯ ไดรวมกับคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดคาย

เพาเวอรกรีน โดยจัดขึ้นเปนปที่ 3 และโครงการ “พนักงานจิตอาสา” ในการสรางสนามบาสเกตบอลให               

สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี ฯลฯ 

3. ดานเยาวชน ดังนี้ 

• สโมสรเทเบิลเทนนิสบานปู ใหการสนับสนุนกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศจีน ซึ่งกอตั้งโดย BPIC รวมกับ

ศูนยฝกกีฬาเทเบิลเทนนิสแหงชาติเจิ้งติ้ง เพื่อฝกซอมและแลกเปลี่ยนเทคนิคสําคัญใหแกนักกีฬาเทเบิล

เทนนิสของไทย  

• โครงการ “ตลาดประกอบฝน” หรือ “ยิ้ม”  บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนโครงการ “ยิ้ม 4” ซึ่งเปนการสงเสริม 

ใหเยาวชนรวมกลุมเพื่อริเริ่มโครงการพัฒนาสังคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง เพื่อชวย

แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเปนการชวยพัฒนาผูประกอบการทางสังคมรุนใหม (young 

social  entrepreneurs) 
 

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการบริษัท 
 

 ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏวามีผูเขารวมประชุมสอบถามและ   

ใหขอเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารไดชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
 

นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์  ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา ในวาระนี้เปน

การพิจารณารับทราบ เหตุใดจึงตองมีการรับรอง 

ประธาน ชี้แจงวาในวาระนี้มีการพิจารณา 2 สวนคือ 1) รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และ      

2) รับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก 
  

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และลงมติรับรอง

รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 และรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 173,147,026 98.40 

2. ไมเห็นดวย 0 0 

3. งดออกเสียง 2,814,100 1.60 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 3,696,360 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 

ทั้งหมดจํานวน 175,961,126 หุน     
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 
  

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลว และ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด           

“งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานไดมอบหมายใหนางสมฤดี ชัยมงคล        

ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร - การเงิน เปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม ดังนี้ 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ไดเสนอรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ไดตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอใน

สาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป จึงนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไดชี้แจงตาม

รายละเอียดในรายงานประจําป 2551 ใหที่ประชมุผูถือหุนรับทราบ ดังนี้ 
 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 

89,362 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 37 หรือประมาณ 24,311 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในธุรกิจถานหินในประเทศจีน 

การรับรูสวนแบงกําไรจากธุรกิจไฟฟาในประเทศไทยและธุรกิจถานหินในจีน และเงินปนผลคางรับจากบริษัทรวม  
 

หนี้สินรวม 43,828 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 65 หรือประมาณ 17,274 ลานบาท เนื่องจากการกูเงินเพื่อการลงทุนใน 

Asian American Inc. หรือ AACI ในเดือนมิถุนายน 2551  
 

สวนของผูถือหุนรวม 45,534 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 18 หรือประมาณ 7,037 ลานบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ     

มีกําไรสุทธิประจําป 2551 จํานวน 9,228 ลานบาท โดยทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 2,717 ลานบาท เทากับป 2550 
 

บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม  50,530 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 56 เนื่องจากราคาขายถานหินเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น     

มีตนทุนขาย 28,110 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 34 เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ํามัน และการปรับการทําเหมืองในระดับ

ความลึกเพิ่มขึ้น มีกําไรขั้นตน 22,419 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 95   
 

มีคาใชจายในการขายและบริหาร 6,158 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายบริหาร  

รวมทั้งคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของธุรกิจใหมในประเทศจีน มีคาภาคหลวง 5,537 ลานบาท และรายไดอื่น 1,855 ลานบาท 

คาใชจายอื่นมีจํานวน 1,828 ลานบาท    
 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานทั้งส้ินรวม 10,751 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 106  มีสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม

จํานวน 4,946 ลานบาท เนื่องจากการรับรูผลกําไรของ บริษัท บีแอลซีพี จํานวน 3,165 ลานบาท และรับรูผลกําไรของธุรกิจ

ถานหินในประเทศจีนจํานวน 1,781 ลานบาท มีดอกเบี้ยจาย 1,240 ลานบาท มีภาษีเงินได 3,768 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 

153 เนื่องจากผลกําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและภาษีเงินไดจากกําไรจากสัญญาซื้อขายถานหินและน้ํามันลวงหนาของ

บริษัทยอย ซึ่งไมไดรับรูผลกําไรเขามาเปนรายไดในป 2551 มีกําไรสุทธิรวม 9,228 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,573 ลานบาท          

คิดเปนรอยละ 39  
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อัตรากําไรขั้นตนคิดเปนรอยละ 44.37 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายถานหินที่เพิ่มขึ้น มีอัตราการทํากําไรสุทธิ

คิดเปนรอยละ 17.62 ลดลงจากรอยละ 19.05 ในป 2550 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยคิดเปนรอยละ 11.95 อัตรา

ผลตอบแทนผูถือหุนคิดเปนรอยละ 21.96 มีอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ 8.7 เทา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ       

ผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 0.36 เทา  
 

มีกําไรสุทธิตอหุน 33.96 บาท เพิ่มขึ้นจาก 24.49 บาท ตอหุน คิดเปนรอยละ 39 มูลคาตามบัญชี 167.56 บาท     

ตอหุน เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 18 เมื่อเทียบกับป 2550  
 

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 ประธานเสนอ ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบแลวดังกลาว 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมสอบถามและ

ใหขอเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารไดชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ 
 

1. นายวินชัย เกียรตินิยมศักดิ์     ผูถือหุนรายยอยและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถาม ดังนี้ 

1.1 “เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการรวมคา” ใน”งบดุล” อางอิงตามรายงานประจําปหนา 114 เปนการใหกูยืมแก

กิจการรวมคาประเภทใด 
 

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงวา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการรวมคาดังกลาว  เปนการใหกูยืมเงินกับบริษัทเกาเหอ 

ซึ่งเปนบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัท AACI ในประเทศจีน เพื่อการกอสราง และอยูระหวางการเบิกเงินจากผูใหกู   

ซึ่งเปนการทําธุรกรรมตามปกติ 
 

1.2 “การขาดทุนสุทธิจากอนุพันธทางการเงิน 1,712.59 ลานบาท ” ใน “งบกําไรขาดทุน” อางอิงตามรายงาน

ประจําปหนา 117 เปนการขาดทุนจากตราสารอนุพันธ ประเภทใด 

นางสมฤดี ชัยมงคลชี้แจงวา การขาดทุนสุทธิจากอนุพันธทางการเงิน ดังกลาวนั้น เปนผลจากการทําสัญญา      

ซื้อขายน้ํามันลวงหนา จํานวน 1.34 ลานบาเรลล ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 137 เหรียญสหรัฐ ตอ บาเรลล  ในชวงที่

ราคาน้ํามันลดลงมา  บริษัทฯ มีการขาดทุนรวมเปนจํานวน  42 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนเงินประมาณ 1,500 

ลานบาท จากการที่ราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงในครึ่งปหลัง  แมวาบริษัทฯ มีการขาดทุนจากการซื้อน้ํามันลวงหนา 

แตในสวนของจํานวนน้ํามันที่บริษัทฯ ใชจริงในขณะที่ราคาน้ํามันที่ลดลงทําใหบริษัทฯ สามารถประหยัดตนทุน

น้ํามันที่ใชในกิจการจริงไดเปนจํานวน 64 ลานเหรียญสหรัฐ  ซึ่งเปนการบริหารความเสี่ยงในภาวะที่น้ํามันมีราคา

ผันผวนมาก 
 

1.3 บริษัทฯ มีมาตรการในการดําเนินการอยางไร หากมีเหตุการณความผันผวนเกิดขึ้นในป 2552 และบริษัทฯ        

ทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนระยะเวลานานเทาไร และซื้อไวที่ตลาดไหนบาง 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงวา การทําสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่บริษัทฯ นํามาใชใน

การบริหาร  สถานการณในปนี้แตกตางจากป 2551 ราคาน้ํามันและราคาถานหินจะอยูในทิศทางที่ตรงกันขาม 

ทั้งนี้ในสถานการณที่มีความผันผวน บริษัทฯ ไดดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความ

เส่ียงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบันและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 
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โดยบริษัทฯ ไดกําหนดเพดานการซื้อขายน้ํามันลวงหนาซึ่งมีนโยบายกําหนดไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม      

เมื่อบริษัทฯ ขาดทุนจากการซื้อหรือขายอนุพันธ บริษัทฯ จะมีสวนตางกําไรที่เกิดขึ้นจากการใชจริง  
 

ในป 2552 บริษัทฯ คาดวาจะมีการซื้อน้ํามันลวงหนาในปริมาณนอย เนื่องจากราคาน้ํามันมีแนวโนมลดลงและ

ความตองการใชลดลง บริษัทฯ ไดกําหนดปริมาณการซื้อลวงหนาไวไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนที่ใชจริง การ

ซื้อน้ํามันลวงหนาใชราคาที่ตลาดสิงคโปรเปนตัวกําหนด  

การขายถานหินลวงหนาจะสงผลชัดเจนยิ่งขึ้นในป 2552 เนื่องจากบริษัทฯ ไดทําสัญญาตั้งแตปที่ผานมา โดย

ราคาขายถานหินจริงที่เกิดขึ้นจะมีราคาที่ต่ํากวาราคาขายลวงหนา นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหาร

การซื้อขายลวงหนาถึงป 2553 แลว การซื้อขายถานหินลวงหนาใชราคาอางอิงใน 2 ตลาดหลัก คือ  ในยุโรป     

ใชราคา API4  ซึ่งเปนราคาที่ ทาเรือ Richard Bay  ในประเทศแอฟริกาใต สวนในเอเชียใชราคา global coal    

ที่ทาเรือนิวคาสเซิลประเทศออสเตรเลีย   และการซื้อขายจะทําผานธนาคารที่มีความมั่นคงทางการเงิน   

ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้อาจมีผลกระทบอยางตอเนื่อง  แต บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารความ

เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไดพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวังเพื่อการพัฒนาและเติบโตของกิจการของ

บริษัทฯ อยางยั่งยืน 
 

 ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก  
 

 ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่   

31 ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียง     ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 169,948,120 96.56 

2. ไมเห็นดวย 0 0 

3. งดออกเสียง 6,060,300 3.44 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมระหวางการประชุมเพิ่มขึ้น 47,294 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

ทั้งหมดจํานวน 176,008,420 หุน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป 
 

ประธานไดมอบหมายใหนายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดแถลงนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ดังนี้ 
 



 14 

“บริษัทฯ จะจายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภท

ที่กฎหมายและบริษัทฯ ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสดและภาระการ

ลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงขอจํากัดทางกฎหมายและความจําเปนอื่นๆ” 
 

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกําไรประจําป โดยการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เมื่อปรากฏวา 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 

2. บริษัทฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู 

3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได 

4. การพิจารณาจายเงินปนผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ดวย 
 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา ในปนี้ บริษัทฯ มีกําไร และไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู 

ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได ทั้งนี้ ไดพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นวา 

บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกําไรประจําป 2551 โดยการจายเงินปนผลสําหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 12 บาท เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,261 ลานบาท ซึ่งไดจายเปนเงินปนผล

ระหวางกาลไปแลวหุนละ 7 บาท เปนจํานวนเงิน 1,902 ลานบาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ     

5 บาท เปนจํานวนเงิน 1,359 ลานบาท   
 

แมวา บริษัทฯ จะจายเงินปนผลไมถึงรอยละ 50 ก็ตาม การพิจารณาจายเงินปนผล คณะกรรมการบริษัท              

ไดพิจารณาปจจัย 3 ประการประกอบการจายเงินปนผลดังนี้ 
 

1. การรักษาสภาพคลองมีความสําคัญในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน    

2. ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา บริษัทฯ อาจจะมีโอกาสในการ

ลงทุนเพิ่มในกิจการที่เกี่ยวของกลาวคือ ถานหิน หรือโรงไฟฟาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชีย ดวยราคา    

ที่สมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรใหบริษัทฯ สํารองเงินไวเพื่อเตรียมที่จะลงทุนตอไปเพื่อเปน

การขยายความเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ 

3. การจายเงินปนผลในป 2551 หุนละ 12 บาท เปนอัตราที่เพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อเทียบกับป 2550 ซ่ึงไดจายเงินปนผล 

8.50 บาท ตอหุน  
 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 

2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 16 เมษายน 2552 ในอัตราหุนละ      

5 บาท โดยจายจากกําไรที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งผูรับเงินปนผลจะไมมีสิทธินําไปเปน

เครดิตภาษี โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2552 และไมขอจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

เนื่องจากบริษัทฯ ไดจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว   
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 
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มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 173,287,520 98.45 

2. ไมเห็นดวย 0 0 

3. งดออกเสียง 2,720,900 1.55 
 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง    

ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ใหใชวิธีจับสลากวาผูใดจะเปนผูออก สวนในปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนาน

ที่สุดเปนผูอออก กรรมการที่ออกจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการอีกก็ได”  
 

ประธานรายงานวาในปนี้มีกรรมการครบวาระ 4 รายและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดเสนอกรรมการ

ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบดวย   และไดมอบหมายให นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาเปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 
 

นายกอปร กฤตยากีรณ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 มีกรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ นายสุนทร วองกุศลกิจ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล และ นายองอาจ     

เอื้ออภิญญกุล 
 

นายกอปร กฤตยากีรณ ไดชี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑอันประกอบดวย 

• องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คุณสมบัติทั่วไป    คุณสมบัติเฉพาะ  

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

• การปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา  
 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานายสุนทร วองกุศลกิจ และนายอโนทัย       

เตชะมนตรีกุล ซึ่งเปนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดแจงวาไมขอใชสิทธิในขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนั้น        

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 
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5.1.1. เลือกตั้ง นายสุนทร วองกุศลกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายสุนทร วองกุศลกิจ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปน

อยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่

ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4)           
 

จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายสุนทร วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุนทร วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายสุนทร วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2555 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 172,711,138 98.13 

2. ไมเห็นดวย 575,882 0.33 

3. งดออกเสียง 2,721,400 1.54 

 
 นายกอปร กฤตยากีรณ ไดขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 
 

5.1.2   เลือกตั้ง นายวิฑูรย วองกุศลกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายวิฑูรย วองกุศลกิจ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนอยางดี 

มาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา 

ในหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 

จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง

ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
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มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งนายวิฑูรย วองกุศลกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญ    

ผูถือหุนประจําป 2555 ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 172,711,138 98.13 

2. ไมเห็นดวย 575,882 0.33 

3. งดออกเสียง 2,721,400 1.54 
 

  นายกอปร กฤตยากีรณ ไดขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 
 

5.1.3   เลือกตั้ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล       

มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และ กรรมการตรวจสอบเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติ

ของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับ

ที่ 4) 
 

จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที่ตองออกจากตําแหนง

ตามวาระเปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญ       

ผูถือหุนประจําป 2555 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระเปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

เปนกรรมการอิสระตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 173,136,320 98.37 

2. ไมเห็นดวย 150,700 0.08 

3. งดออกเสียง 2,721,400 1.55 
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นายกอปร กฤตยากีรณ ไดขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ดังนี้ 
 

5.1.4  เลือกตั้ง นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล ใหดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล               

มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาในหนังสือเชิญประชุม    

(ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 
 

จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม

วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2555 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งโดยมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2552 ถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2555 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 172,875,720 98.22 

2. ไมเห็นดวย 411,300 0.23 

3. งดออกเสียง 2,721,400 1.55 
 

 

5.2.   อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา “หามมิให

บริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” และขอบังคับบริษัทฯ  

ขอ 30 วรรคแรก กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จและคาตอบแทน ซึ่งคาตอบแทนอาจมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด

หรือหลายอยางหรือทั้งหมดรวมกันก็ได อาทิเชน คาตอบแทนในรูปเงินจายประจําเปนรายเดือน เบี้ยประชุม   เบี้ยเลี้ยง โบนัส 

สวัสดิการ หลักทรัพยของบริษัทฯ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา

กําหนดซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือวางเปนหลักเกณฑ หรือจะใหมีผลตลอดไป

จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได” 
 

ประธานไดมอบหมายใหนายรัตน พานิชพันธ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน เปนผูเสนอรายละเอียดในวาระนี้ 
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นายรัตน พานิชพันธ ไดเสนอขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการโดยเสนอขอมูลเปรียบเทียบใน

สวนของการจายเงินปนผลและกําไรสุทธิในป 2551 เทียบกับ ป 2550 โดยไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการจายบําเหน็จ

กรรมการนั้นไดพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน 

 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ในการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะแลว จึงเห็นสมควร

เสนอให ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1.  บําเหน็จกรรมการประจําป 2551 ใหจายเปนเงินรวม 32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 8 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 33 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเปนรายบุคคล ปรากฏอยูในหมวด “คาตอบแทน” ของ

รายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3) ทั้งนี้ 

บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกวากรรมการรอยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกวา

กรรมการรอยละ 15 

2. การจายคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 ไดมีการพิจารณาดังนี้ 

2.1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

2.1.1.  คาตอบแทนประจําเดือน ของประธานกรรมการบริษัท เสนอเพิ่มเปน 65,000 บาท/เดือน 

รองประธานฯ เสนอเพิ่มเปน 57,500 บาท/เดือน และกรรมการอื่น เสนอเพิ่มเปน 50,000 

บาท/เดือน 

2.1.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจาย

ประธานฯ 32,500 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั้ง และกรรมการคนละ 25,000 

บาท/ครั้ง ซึ่งเปนอัตราเทากับป 2551 

2.1.3. ไมมีการจายเบี้ยประชุมเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุมใหแกกรรมการที่เปน

ผูบริหาร 

2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจายเปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจาย 

ประธานฯ  39,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ครั้ง ซึ่งเปนอัตราเทากับป 2551 

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจาย 

เปนรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเขารวมประชุม โดยจายประธานฯ  32,500 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่น     

คนละ 25,000 บาท/ครั้ง ซึ่งเปนอัตราเทากับป 2551 

 

ประธานแจงวา กรรมการบริษัทที่ถือวาเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จํานวนหุนที่กรรมการทั้งหมดถือนับ

รวมกันได 8,266,468 หุน ดังนั้นจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจํานวน 167,741,952 เสียง 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

หรือใหขอเสนอแนะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนที่เปนบําเหน็จกรรมการป 

2551 และเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับป 2552 
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มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 158,693,994 94.61 

2. ไมเห็นดวย 6,229,958 3.71 

3. งดออกเสียง 2,818,000 1.68 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 

ประธาน ไดแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 41 กําหนดวา “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปพึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ” 
 

ประธาน ขอใหนายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ 
 

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผูสอบบัญชี 

แหง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส    เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานดานการตรวจสอบอยูในระดับที่

นาพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือขายครอบคลุมในหลายประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียด

ปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุม   
 

จึงเห็นสมควรเสนอให ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้  
 

1. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3044 และ / หรือ 

2. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4174 และ / หรือ 

3. นายสมชาย จิณโณวาท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271   
 

แหงบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,840,000 บาท ลดลง     

รอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 2551 ซึ่งมีจํานวน 1,968,100 บาท  
   

 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติ 
   

 อนึ่ง PwC ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศดวย โดยไดรับคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีจากบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 15,281,140

บาท 
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ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมไดสอบถามและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูเขารวมประชุมสอบถาม

หรือใหขอเสนอแนะ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มาประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 173,286,820 98.45 

2. ไมเห็นดวย 0 0 

3. งดออกเสียง 2,721,600 1.55 

 
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 

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

 

ปรากฏวามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะโดยสรุปดังนี้ 
 

1. ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีแผนการดําเนินการและการบริหารธุรกิจถานหิน และราคาน้ํามันอยางไร

ในป 2552 

2. นายพิทักษ เนตรเพชราชัย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในป 2552 บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนและตนทุนน้ํามันอยางไร โดยคาเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ํามันจะอยูที่เทาไร 

3. นายรังสฤษฎ เลาหะกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อุปสรรคและปญหาการดําเนินธุรกิจในป 2552 เปนอยางไร 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงคําถามดังกลาววา  ในปที่ผานมาบริษัทฯมีกําไรสวนใหญจากธุรกิจถานหิน สวนป 

2552 ภาวะราคาถานหินเปนตัวแปรสําคัญนอกจากนั้นก็จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจทั่ว

โลก   บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ เชนการซื้อขายถานหินลวงหนา ซึ่งปจจุบันไดมีการทํา

สัญญาซื้อขายถานหินลวงหนาที่มีการกําหนดราคาแนนอนแลวประมาณรอยละ 60 ราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 70 

เหรียญสหรัฐตอตัน สวนราคาถานหินจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการผลิตและสงออกของประเทศจีน เนื่องจากเปน

แหลงผลิตถานหินขนาดใหญ หากมีการสงออกมากก็จะมีผลตอราคาตลาดโลกคอนขางสูง ทั้งนี้ ในธุรกิจถานหิน

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะพยายามบริหารราคาเฉลี่ยของถานหินใหไดอยางนอยเทากับราคาเฉลี่ยถานหินของปที่ผาน

มา โดยเปาหมายปริมาณการผลิตถานหินในประเทศอินโดนีเซียสําหรับในปนี้ ประมาณ 20.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป

ที่ผานมาประมาณรอยละ 10  
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ธุรกิจไฟฟาที่บริษัทฯ ลงทุน ในโรงไฟฟาราชบุรี และ โรงไฟฟาบีแอลซีพี  เปนไปไดดีอยางตอเนื่องเชนเดียวกับปที่

ผานมา อาจมีปญหาอยูบางในสวนโรงไฟฟาประเทศจีนเนื่องจากราคาถานหินที่เปนตนทุนในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ราคาขายไฟฟาคงที่ สวนราคาน้ํามัน ซึ่งเปนตนทุนในการผลิต บริษัทฯ มีความเห็นวาคงไมมีความผันผวน

มากในป 2552 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความตองการใชลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเริ่มเขาไปทําตลาด

อนุพันธบางสวน โดยการซื้อไวประมาณรอย 30 ของปริมาณน้ํามันที่บริษัทฯ ตองใชทั้งป  
 

 บริษัทฯ บริหารอัตราแลกเปลี่ยน ใหมีการแปรผันนอยที่สุด ซึ่งหากเงินบาทแข็งจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ 

ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ สําหรับคาเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนและ

ราคาน้ํามัน บริษัทฯ ไมอาจคาดการณได เนื่องจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  
 

อุปสรรคของการบริหารงานในป 2552 มีตัวแปรหลักคือราคาถานหินและการรับมอบถานหินของลูกคา ในปจจุบัน 

บริษัทฯ วางแผนการบริหารไปถึงป 2553 ถึงแมภาวะเศรษฐกิจปจจุบันยังมีความผันผวน ฝายบริหารของบริษัทฯ 

พยายามหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหมๆ ในขณะเดียวกันไดดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน

สภาวการณปจจุบันดวย 
 

4. ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาบริษัทฯ มีวิธีการปองกันความเสี่ยงในกรณีที่มีคูแขงในฐานลูกคาอยางไร และเสนอ

ใหกรรมการบริษัทฯ ทุกทานไดแสดงวิสัยทัศนที่จะบริหารงานใหบริษัทฯ ไดมีกําไรเพิ่มขึ้น 
 

ประธานไดชี้แจงวา  เพื่อประหยัดเวลาผูถือหุนและที่ประชุมขอกลาวสั้นๆในฐานะ ประธานกรรมการบริษัทวา   

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูที่มีความสามารถ  ประสบการณหลายดาน  ทั้งการบริหาร  การจัดการ และ

วิทยาศาสตร  เปนตน  จึงหลอมรวมวิสัยทัศนเพื่อวางแผนธุรกิจระยะตางๆ   มีการวางแผนลวงหนาระยะยาว 5 ป    

10 ป  แมกระทั่ง 20 ป และจากวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปจจุบัน บริษัทฯ ไดใชความระมัดระวังและรอบคอบ

กอนพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ  โดยเนนการพัฒนาองคกร การสืบตอภาระหนาที่ การพัฒนาผูบริหาร   

การกระจายความเสี่ยง และการดํารงธุรกิจที่ยั่งยืน มีความเติบโตอยางมั่นคง  คณะกรรมการบริษัทไดปรับวิสัยทัศน  

และแผนงานยุทธศาสตร เปนระยะๆ โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้น คณะกรรมการไดยึดถือ

ผลประโยชนของผูถือหุน  สังคม  ชื่อเสียงของประเทศชาติในฐานะนักลงทุนในตางประเทศเปนสําคัญ  จึงขอให        

ผูถือหุนไดเชื่อม่ันในการบริหารงานของบริษัทฯ 
 

นายชนินท วองกุศลกิจ ไดชี้แจงในเรื่องความเสี่ยงในกรณีคูแขงหรือฐานลูกคาวา บริษัทฯ นับเปนบริษัทขนาดกลาง

หรือ ในระดับโลก กําลังการผลิตประมาณ 18 ลานตันตอป คิดเปนรอยละ 6 เมื่อเทียบกับกําลังการผลิตทั่วโลก ส่ิงที่

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการรักษาฐานลูกคาคือการผลิตถานหินที่มีคุณภาพ ไดแกถานหินคุณภาพสูงของประเทศ

อินโดนีเซีย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งทําใหลูกคามีความผูกพันในการปฏิบัติตาม

สัญญาเชนเดียวกัน  
 

5. ขอแนะนําในเรื่องตางๆ จากผูถือหุน ซึ่งบริษัทฯ จะไดนําไปพิจารณาตามความเหมาะสม ประกอบดวย 

- ใหจัดทํารายงานประจําปในรูปแบบซีดี เพื่อประหยัดงบประมาณและชวยลดภาวะโลกรอน 

- ใหบริษัทฯ จัดใหมีชองทางในการใหขอมูลแกผูถือหุนรายยอยมากขึ้น 

- ใหบริษัทฯ จัดใหผูถือหุนมีโอกาสเยี่ยมชมโรงไฟฟาบีแอลซีพี แทนการเยี่ยมชมกิจการในประเทศจีนซึ่ง   

ผูถือหุนรายยอยไดใหขอเสนอแนะไวในปที่ผานมา 




