
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวันที
 5 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล           
เมอริเดียน เลขที
 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

   

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้นําเสนอข้อมูลวีดีทศัน์เกี
ยวกบัการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที
เกี
ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวต่อผู้ ถือหุ้น  

 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้น 
(record date) ในวนัที
 10 มีนาคม 2554 ซึ
งรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ
มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที
 11 มีนาคม 2554 ซึ
งเป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 โดยมีรายละเอียดดงันี J 

 

              รายชื%อผู้ถือหุ้นรายใหญ่              จาํนวนหุ้นที%ถือ           ร้อยละ 
 

1) บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั        48,127,807               17.71 
2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    21,515,000  7.91 
3) LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9            9,121,650  3.36 
4) บริษัท นํ Jาตาลมิตรผล จํากดั             8,253,808  3.03 
5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON       8,133,142  2.99 
6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั           6,121,600  2.25 
7)     นายอสิระ ว่องกศุลกิจ             5,820,444  2.14  
8)     HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD        5,341,187  1.96 
9)     CHASE NOMINEES LIMITED         5,136,500  1.89 
10)   STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA    4,032,315  1.48 
 

 ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 599 ราย และผู้ รับมอบฉันทะซึ
งได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,429 ราย รวมทั Jงหมดเป็นจํานวน 2,028 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 159,837,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
58.82 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั Jงหมดจํานวน 271,747,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Jงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้ทั Jงหมด  
 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วม
ชี Jแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั Jน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็น                     
ผู้สังเกตการณ์ เพื
อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที
จดบนัทกึการประชมุ ดงันี J 



 2

กรรมการที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิฑรูย์  ว่องกศุลกิจ  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายสมเกียรติ เจริญกลุ  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกอปร กฤตยากีรณ  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
5. นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
6. นายมนตรี มงคลสวสัดิg  กรรมการอสิระ 
7. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอสิระ 
8. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
9. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม  กรรมการ 
10. นายเมธี   เอื Jออภิญญกุล  กรรมการ 
11. นายองอาจ เอื Jออภิญญกุล  กรรมการ 
12. นายวีระเจตน์   ว่องกศุลกิจ  กรรมการ 

 

ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที
ปฏิบติัการ 
2. นางสมฤดี ชยัมงคล  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน 
3. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร 
4. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  ผู้ อํานวยการสาย – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
5. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  ผู้ อํานวยการสาย – องค์กรสมัพนัธ์ 
6. นางบญุศิริ จารุศิริ  เลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. นายสมชาย      จิณโณวาท         ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั   
(PwC) 

2. นายธีระยทุธ      ปัญญาทวีทรัพย์ ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
3. นางสาวอมรรัตน์     เพิ
มพนูวฒันาสขุ     ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
4. นางสาวรจนาถ       ปัญญาธนานศุาสตร์     ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 

 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

นางพรภินนัท์     อศัววฒันาพร   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
 

ประธาน ได้ชี Jแจงให้ที
ประชุมทราบข้อปฏิบตัิที
สําคญัสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

ส่งมาด้วยลําดบัที
 5 และ 6 ที
ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ดงันี J  

 

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 
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• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั Jน 

• ประธานแจ้งต่อที
ประชมุว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุด้วยตนเองซึ
งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตัิใน
วาระนั Jน 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้ นที
ลงมติเห็นด้วย             
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

ประธาน ชี Jแจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 1 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อเิล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถงึหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคุณสมบตัิของผู้มี
สิทธิเสนอเรื
อง เรื
องที
จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง ตลอดจนขั Jนตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้วน 

 

เมื
อครบกําหนดการรับเรื
องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม 

          

ประธานจงึได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็นลําดบั  
 

วาระที% 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั1งที% 1/2553 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Jงที
 1/2553 
เมื
อวนัที
 10 สิงหาคม 2553 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จดัทํารายงานดงักล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุม 
และได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบ
รายงานการประชมุดงักล่าว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม 
 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั Jงที
 1/2553 
 

มตทิี%ประชุม รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Jงที
 1/2553 
 

วาระที% 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกับ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 1นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2553 

 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2553 สิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดงักล่าวของ
คณะกรรมการบริษทั ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3 ในหนงัสือเชิญประชุมถกูต้องและเพียงพอ และเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
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รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุป โดยเริ
มจากการชี Jแจงวิสยัทศัน์  พนัธกิจ และรายงานผลการดําเนินงานในปี 
2553 ดงันี J 

 

1.  วิสยัทศัน์ ของบริษัทฯ คือ 

“เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที
มีความฉับไว และมุ่งมั
นในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที
มีคุณภาพและเป็น

ที
ยอมรับในฐานะองค์กรที
มีความซื
อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั
นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและ

สิ
งแวดล้อม”    

2. พนัธกิจ  5 ประการ  ได้แก่  

1.  พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพื
อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําในภมูภิาคเอเชีย  

2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที
ช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

3. จดัสรรผลิตภณัฑ์และบริการที
มีคณุภาพและมีความหลากหลาย  โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ  

น่าเชื
อถือและความยืดหยุ่นต่อลกูค้า  

4. ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ
งแวดล้อม  

5. สร้างคณุค่าอย่างยั
งยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และดํารงตนเป็นพลเมืองที
ดี

ของทกุประเทศที
เราดําเนินธุรกิจ 

การลงทุนในธุรกิจถ่านหนิและไฟฟ้า ทั Jงในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดงันี J 
 

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50  

 

2. การลงทุนในต่างประเทศ  ได้แก่ 

• ประเทศอินโดนีเ ซีย  ไ ด้แก่  เหมืองอินโด มินโค  เหมืองทรูบาอินโด  เหมืองคิทาดิน -เอ็มบาลุต                     
เหมืองคิทาดิน-ทันดุงมายัง เหมืองโจ-ร่ง แหล่งบารินโต และท่าเรือบอนตัง ทั Jงหมดอยู่บนเกาะกาลิมันตัน        
ซึ
งเป็นแหล่งถ่านหินคณุภาพดี มีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 22 ล้านตนั ในปี 2553 

• ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial Coal Company 
Limited (“Centennial”) มีเหมืองทั Jงหมด 10 เหมือง ในรัฐ New South Wales  

• ประเทศจีน ในปี 2553 บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในเหมืองถ่านหินใต้ดินต้าหนิงร้อยละ 56 ในโครงการ        
เกาเหอร้อยละ 45 และเหมืองถ่านหินเฮ่อปีJร้อยละ 40 นอกจากนี J บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่                                           
โรงไฟฟ้าล่วนหนาน โรงไฟฟ้าเจิ Jนติ Jง และโรงไฟฟ้าโจวผิง 
 

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นทั Jงหมดร้อยละ 100 ในบริษัท AACI SAADEC (HK) Holding 
Limited ซึ
งถือครองหุ้นร้อยละ 56 ในเหมืองต้าหนิง  
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ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.39 ในบริษัท Hunnu Coal Limited (“Hunnu”)          
ซึ
งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัท Hunnu มีแหล่งถ่านหินหลาย
แหล่งที
อยู่ระหว่างการพฒันาในประเทศมองโกเลีย 

• ประเทศลาว บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวร้อยละ 40  

 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้รายงานผลการดําเนินงานและการพฒันาที
สําคญัในรอบปี 2553 ดงันี J 
 

สรุปภาวะอุตสาหกรรมถ่านหนิโลก ในปี 2553  
 

1. การนําเข้าถ่านหนิ ในปี 2553 มีปริมาณการนําเข้ารวมประมาณ 726 ล้านตนั เพิ
มขึ Jนจากปีก่อนจํานวนร้อยละ 8 

เป็นผลมาจากความต้องการถ่านหินนําเข้าของประเทศจีนและอินเดีย โดยที
ประเทศจีนนําเข้าถ่านหินประเภท

เชื Jอเพลิงให้ความร้อนเพิ
มขึ Jนมากกว่า 30 ล้านตนั เมื
อเทียบกบัปี 2552 

2. การส่งออกถ่านหิน ในปี 2553 มีปริมาณการส่งออกรวมประมาณ 728 ล้านตัน เพิ
มขึ Jนจากปีที
ผ่านมาจํานวน 

ร้อยละ 6.7 โดยประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที
สุด มีปริมาณการส่งออกประมาณ 270 

ล้านตนั  แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนกัเกือบตลอดทั Jงปี รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการ

ส่งออกประมาณ 140 ล้านตนั 

3. ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB) ในตลาดจร (spot market) จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย สําหรับปี 

2553 แกวง่ตวัอยู่ในระดบั 90-100 เหรียญสหรัฐต่อตนั ตั Jงแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2553 จากนั Jนจึงค่อยๆ 

ปรับตวัเพิ
มขึ Jน โดยมีสาเหตมุาจากฝนที
ตกอย่างต่อเนื
อง ในประเทศอนิโดนีเซียในช่วงกลางปี ภาวะฝนตกหนกัและ

นํ Jาท่วมในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย กรณีปัญหาฝนตกหนักในประเทศโคลอมเบีย มีผลทําให้ราคาส่งออก

ถ่านหินในเดือนมกราคม 2554 ปรับตวัสงูขึ Jนอยู่ที
 130 - 140 เหรียญสหรัฐต่อตนั ปัจจุบนัราคาส่งออกถ่านหินอยู่ที


ประมาณ 120 - 124 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
 

ความเสี%ยงที%สําคัญในปี 2553 ได้แก่ 

1. ความเสี%ยงด้านกลยุทธ์ 

• ความเสี
ยงจากการไมส่ามารถเพิ
มปริมาณถ่านหินสํารองได้ตามแผน 

• ความเสี
ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที
ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของตลาดและเศรษฐกิจ 

• ความเสี
ยงจากการขาดบคุลากรสนบัสนนุตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

• ความเสี
ยงจากการไมส่ามารถสร้างมลูค่าเพิ
มจากกิจการใหม ่

2. ความเสี%ยงทางการเงนิ  

• ความเสี
ยงจากการไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้ตามแผนการลงทนุ 

• ความเสี
ยงจากอตัราแลกเปลี
ยน เนื
องจากบริษัทฯ ส่งออกถ่านหิน และลงทุนในหลายประเทศ  

• ความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Jย 

• ความเสี
ยงจากความผนัผวนของราคาถ่านหินและราคานํ Jามนั 
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3. ความเสี%ยงในธุรกิจถ่านหนิ 

• ความเสี
ยงจากการส่งมอบสินค้า 

• ความเสี
ยงจากการดําเนินงานและขนส่งที
ท่าเรือในสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 

• ความเสี
ยงจากความผนัผวนของต้นทุนการผลติ 

• ความเสี
ยงจากการดําเนินงานของผู้ รับเหมา 
 

4. ความเสี%ยงจากการเปลี%ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที%บริษัทฯ ลงทุน  

• สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เช่นกฎหมายเหมืองแร่ฉบับใหม่มีรายละเอียดมากขึ Jน นโยบายป่าไม้ที
ออกใหม่                

มีผลกระทบกบัพื Jนที
ที
บริษทัฯ ทําเหมือง หรือการเก็บภาษีเพิ
มเติมมีผลกระทบโดยตรงกบับริษัทฯ 

• สาธารณรัฐประชาชนจีน การเปลี
ยนแปลงนโยบายของประเทศจีนที
เน้นให้บริษัทในประเทศเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ในธุรกิจถ่านหิน  โดยกําหนดให้บริษัทต่างประเทศถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน มีผลให้

บริษัทฯ ต้องจําหน่ายสดัส่วนการลงทนุจํานวนหนึ
งในประเทศจีน  
 

5. ความเสี%ยงด้านสิ%งแวดล้อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่านหนิ 

• ความเสี
ยงด้านสิ
งแวดล้อม ที
กําหนดให้ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐาน 

• ความเสี
ยงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน 

การเปลี%ยนแปลงและพัฒนาการที%สําคัญในรอบปี 2553  

เพื
อสร้างการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัทฯ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมใน             
หลายด้านที
สําคญั ดงันี J 

 

1. การลงทุนมูลค่ากว่า 2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ในบริษัท Centennial Coal Company Limited ซึ
งเป็นผู้ผลิตถ่านหิน
อิสระรายใหญ่ที
สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทฯ ซื Jอหุ้ น บริษัท Centennial ในเดือนพฤษภาคม 2553           
จํานวนร้อยละ 14.9 และซื Jอหุ้นเพิ
มเติมจํานวนร้อยละ 5 ในเดือนมิถุนายน มีผลทําให้บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้น
เป็นจํานวนร้อยละ 19.9 หลังจากการพิจารณาและหารือกับทางผู้บริหารของบริษัท Centennial บริษัทฯ ได้ยื
น
เสนอขอซื Jอหุ้นทั Jงหมดของบริษัท Centennial ในเดือนกรกฎาคม 

 

ต่อมาในเดือนกนัยายน บริษัทฯ ได้รับการอนุมตัิจาก Foreign Investment Review Board (FIRB) ของประเทศ
ออสเตรเลีย เพื
อเข้าถือหุ้นบริษัท Centennial ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ดําเนินการซื Jอหุ้นทั Jงหมดในเดือน
พฤศจิกายน จากนั Jน บริษัทฯ ได้นําบริษัท Centennial ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศออสเตรเลีย (Delisting)   
 

การลงทุนดงักล่าว ทําให้ปริมาณถ่านหินที
สํารวจพบ (coal resources) ของบริษัทฯ ตามมูลค่าการถือหุ้นเพิ
มขึ Jน
เป็นจํานวนมากกว่า 3,000 ล้านตนั และปริมาณสํารอง (coal reserves) เพิ
มขึ Jน 368 ล้านตนั ซึ
งเป็นการกระจาย
ความเสี
ยงเชิงภูมิศาสตร์ของบริษัทฯ รวมทั Jงเชื
อมโยงธุรกิจของบริษัทฯ กบัตลาดถ่านหินประเภทให้ความร้อนใน
ภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก  
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2. การจําหน่ายการลงทุนจํานวนร้อยละ 8.72 ในบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (“ITM”) ซึ
งเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอนิโดนีเซีย มีผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ITM เป็นจํานวน
ร้อยละ 65 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายแล้วทั Jงหมด 
 

3.  การจําหน่ายการลงทุนร้อยละ 14.9 ในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ Jง จํากัด (มหาชน) (“RATCH”)                           
เมื
อเดือนพฤศจิกายน  2553 ซึ
งเป็นไปตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ที
มุ่งเน้นการดําเนินธรุกิจถ่านหินและธุรกิจ
ที
เกี
ยวข้องกบัถ่านหินเป็นหลกั 

 

การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดงันี J 
 
 

1. โครงการเหมืองถ่านหนิในอินโดนีเซีย  
 

• ขยายความสามารถของท่าเรือที
ใช้ลําเลียงและขนส่งถ่านหินที
ท่าเรือบอนตงัเป็น 18.5 ล้านตนัต่อปี แล้วเสร็จใน
ปี 2553 การขยายท่าเรือบอนตงัช่วยเพิ
มความสามารถในการขนถ่ายถ่านหินขึ Jนลงเรือของ ITM และช่วยลดค่า
ขนส่ง 

• โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที
ใช้ถ่านหินเป็นเชื Jอเพลิงขนาดเล็ก ที
ท่าเรือบอนตัง มีกําลังผลิตไฟฟ้ารวม 14           
เมกะวตัต์ สําหรับใช้ในการดําเนินงานของท่าเรือและบางส่วนของการทําเหมืองเพื
อลดการใช้นํ Jามนั เริ
มเปิด
ดําเนินการตั Jงแต่กลางปี 2553 

• การหยุดพฒันาแหล่งถ่านหินใต้ดินอินโดมินโค หลงัจากเสร็จสิ Jนการศึกษาและพบว่าการผลิตถ่านหินโดยการ
ทําเหมืองใต้ดินไม่ตรงกับแผนการปรับปรุงคุณภาพถ่านหินของบริษัทฯ ที
จะขายให้ลูกค้าเพราะการผลิตน้อย 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะนําความรู้ด้านเทคนิคไปใช้กบัพื Jนที
อื
นที
เหมาะสมในอนาคต  

• บริษัทฯ ได้ดําเนินการศึกษาและพฒันาเหมืองทนัดุงมายัง อีกครั Jง หลังจากหยุดการผลิตไปตั Jงแต่ปี 2546 โดย
จะสามารถเริ
มการผลิตครึ
งหลงัปี 2554 และตั Jงเป้าหมายการผลิตที
 8 แสนตนัในปี 2554 

• การพัฒนาเหมืองบารินโต จะแล้วเสร็จและเริ
มผลิตถ่านหินประมาณปลายปี 2554 โดยตั Jงเป้าหมายการผลิต
ถ่านหินที
ประมาณ 2 แสนตนั  
 

2. การพัฒนาโครงการอื%นๆ มีดงันี J 
 

• การศึกษาปริมาณถ่านหินสํารองเพิ
มเติมในอินโดนีเซีย ในปี 2553 ปริมาณสํารองถ่านหินของ ITM ที
ตรวจวดั
ด้วยวิธี JORC เพิ
มขึ Jนร้อยละ 15 โดยเพิ
มเป็น 337 ล้านตัน   ปริมาณสํารองที
เพิ
มขึ Jนเกิดจากการเจาะสํารวจ
เพิ
มเติมที
เหมืองอินโดมินโคและทรูบาอนิโด และการปรับปรุงสมมติุฐานราคาถ่านหินในระยะยาว 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนหงสา ที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ
งเป็นโครงการร่วมทุน
ระหว่างบริษัทฯ บริษัท RATCH และบริษัท Lao Holding State Enterprise โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40  40 
และ 20 ตามลําดบั ได้มีการลงนามเมื
อเดือนสิงหาคม 2553 ในสญัญากู้ เงินมูลค่า 2,783 ล้านเหรียญสหรัฐ  
กบัสถาบนัการเงินไทยเพื
อใช้ในโครงการ  ทั Jงนี Jคาดว่าโครงการหงสาจะเริ
มผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ใน   
ปี 2558 

• การร่วมจัดทําแผนงานระยะยาว (strategic plan) กับผู้ บริหารบริษัท Centennial ขณะนี Jอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการทําแผนร่วมกนั ซึ
งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2554  
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• การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน  บริษัทฯ ได้ตั Jงงบลงทุนสําหรับธุรกิจพลงังานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 2 ของ
ทรัพย์สินรวมต่อปี หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เมื
อเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้ก่อตั Jงบริษัทย่อย 2 
บริษัทเพื
อลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศไทย โดยหนึ
งในบริษัทดังกล่าวร่วมลงทุนกบับริษัท นํ Jาตาล
มิตรผล จํากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เพื
อพฒันาโครงการเอธานอลที
ใช้มนัสําปะหลงัเป็นวถัตุดิบ  

 

สรุปปัจจัยที%มีผลต่อผลประกอบการในปี 2553 มีดงันี J คือ 
 

1. ปี 2553 นบัเป็นปีที
บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางรายได้ที
แข็งแกร่ง ทั Jงนี Jเป็นผลจากธุรกิจถ่านหินที
มีปริมาณ
ขายและราคาถ่านหินเพิ
มขึ Jน ในขณะที
ราคานํ Jามนัที
เป็นต้นทุนการผลิตก็สูงขึ Jนเช่นเดียวกนั 

2. ในไตรมาส 3 เหมืองต้าหนิงได้หยุดผลิตถ่านหินชั
วคราวจากความล่าช้าในขั Jนตอนการต่ออายุใบอนุญาต                   
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการโดยรวมยงัคงได้รับผลดีจากราคาขายถ่านหินในประเทศที
ยงัอยู่ในระดบัสูง 

3. ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นํางบการเงินของ บริษัท Centennial เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ สืบเนื
องจาก
ความสําเร็จในการเข้าซื Jอกิจการ 

4. ปัจจยัที
มีผลต่อผลการดําเนินงาน คือ รายได้ในส่วนที
มิใช่ธุรกิจหลกัที
สงูขึ Jน จากการจําหน่ายการลงทุนบริษัท ITM 
จํานวนร้อยละ 8.72 และการจําหน่ายการลงทนุบริษัท RATCH จํานวนร้อยละ 14.9  

 

 ปัจจัยหลกัทั Jงสี
ประการดงักล่าวมีส่วนสําคญัทําให้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 24,728 ล้านบาท หรือปรับตัวสูงขึ Jน
ร้อยละ 74 จากปีก่อน 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน เป็นผู้ ชี Jแจง
ผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2553 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2553 ให้ที
ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี Jแจงผลการดําเนินงานในปี 2553 โดยสรุปให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบดงันี J 
 

ผลการดําเนินงานในปี 2553  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2553 จํานวน 193,598 ล้านบาท เพิ
มขึ Jน 
92,182 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2552 ทั Jงนี Jจากการจัดทํางบการเงินรวมบริษัทย่อย
ในประเทศออสเตรเลีย ตามที
บริษัทฯ ได้เข้าซื Jอกิจการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 69,714 ล้านบาท เพิ
มขึ Jน 13,762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 
ธนัวาคม 2552 มาจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2553 จํานวน 24,728 ล้านบาท ในขณะที
จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 8,087 
ล้านบาท  และการปรับปรุงมลูค่าเงินลงทนุตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์รวมในไตรมาส 4 เนื
องจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 

  

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจํานวน 65,285 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนจากงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 7,420          
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียปรับเพิ
มขึ Jน 
นอกจากนี Jบริษัทฯ ยงัได้เริ
มรวมงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย  

 

ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2553 จํานวน 25.90 ล้านตัน มีสดัส่วนดงันี Jคือ เหมืองในประเทศอินโดนีเซียจํานวน               
22.18 ล้านตนั เหมืองในประเทศออสเตรเลียจํานวน 3.57 ล้านตนั และเหมืองในประเทศไทยจํานวน 0.15 ล้านตนั  

 

สําหรับราคาขายถ่านหินเฉลี
ยจากเหมืองของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียในปี 2553 เท่ากับ 74.65                  
เหรียญสหรัฐต่อตนั ขณะที
ปี 2552 อยู่ที
 71.69 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
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กําไรขั Jนต้น สําหรับปี 2553 มีจํานวน 26,645 ล้านบาท ลดลง 1,229 ล้านบาท โดยอตัราการทํากําไรขั Jนต้นลดลงจาก
ร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 41 เมื
อเทียบกบัปี 2552 เป็นผลมาจากราคานํ Jามนัดีเซลที
ปรับตวัเพิ
มขึ Jนตลอดทั Jงปี และการทําเหมือง
ในระดับความลึกมากขึ Jนเมื
อเทียบกับปี 2552 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในประเทศอินโดนีเซียสูงขึ Jน 
นอกจากนั Jน ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นํางบการเงินของบริษัท Centennial เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ
งบริษัท 
Centennial มีอตัราการทํากําไรขั Jนต้นตํ
ากว่าเหมืองในประเทศอนิโดนีเซีย  

 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Jย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จํานวน 21,966 ล้านบาท 
ลดลง 1,819 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื
อเทียบกับปี 2552 เป็นผลมาจากการหยุดผลิตถ่านหินที
เหมืองต้าหนิง 
ประเทศจีน และการรับรู้กําไรในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีนลดลงเนื
องจากต้นทุนการผลิตที
สูงขึ Jน และรายได้ที
ลดลงของ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  

 

กําไรสทุธิ สําหรับปี 2553 จํานวน 24,728 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนจากปี 2552 จํานวน 10,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 
เป็นผลมาจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท ITM และบริษัท RATCH 

 

กําไรต่อหุ้น สําหรับปี 2553 เท่ากับ 91 บาทต่อหุ้น เพิ
มขึ Jนร้อยละ 74 เมื
อเทียบปี 2552 ซึ
งมีกําไรต่อหุ้น 52.36 บาท
ต่อหุ้น  

 

หนี Jสินสุทธิรวม จํานวน 73,649 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนจากปี 2552 จํานวน 64,698 ล้านบาท เนื
องจากการกู้ ยืมเงินใน
ประเทศเพิ
มขึ Jนของบริษัทฯ จํานวน 57,000 ล้านบาทเพื
อซื Jอกิจการในประเทศออสเตรเลียและการจัดทํางบการเงินรวม
บริษัท Centennial ซึ
งมีเงินกู้ระยะยาวจํานวน 12,620 ล้านบาท  ในขณะที
มีการจ่ายคืนเงินกู้ประมาณ 6,000 ล้านบาท 

 

อตัราส่วนหนี Jสินสุทธิต่อทุน เพิ
มขึ Jนจาก 0.16 เท่าในปี 2552 เป็น 1.06 เท่าในปี 2553 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Jแจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบเกี
ยวกับการบริหารองค์กรและความคืบหน้าในด้านพฒันาการด้าน
การกํากบัดูแลกิจการและการพฒันาองค์กรที
สําคญั ซึ
งเป็นส่วนสําคญัในการรองรับการเติบโตของธรุกิจ ดงันี J 

 

การบริหารองค์กร 
 

• การขยายธุรกิจสู่ระดบัภมูิภาคในปีที
ผ่านมา ทําให้บริษัทฯ มีพนกังานประมาณ 6,000 คน ใน 4 ประเทศ คือ ไทย 
อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย ดังนั Jน การหลอมรวมบุคลากรที
มีภูมิหลังและวัฒนธรรมที
แตกต่างกนั จึงเป็น     
สิ
งที
ท้าทายสําหรับบริษัทฯ   

• บริษัทฯ ยงัคงนํา “บ้านปู สปิริต”  ซึ
งเป็นค่านิยมร่วม หรือ วฒันธรรมองค์กร อนัประกอบด้วย 4 ค่านิยมหลัก 
ได้แก่ ยึดมั
นในความถูกต้อง นวตักรรม ห่วงใยและเอาใจใส่ และ พลังร่วม มาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื
อให้เกิด
เอกภาพอย่างต่อเนื
องระหว่างพนกังานและผู้บริหาร 

• นอกจากนี Jบริษัทฯ ได้เน้นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารในทุกๆ ระดับ เพื
อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ตามแผนกลยทุธ์ระยะยาว 5 ปี โดยได้ดําเนินงานในส่วนสําคญัต่างๆ อาทิ โปรแกรมการพฒันาผู้บริหารในระดบั
ต่างๆ  การพฒันาผู้บริหารด้วยการโค้ชรายบคุคล การวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน เป็นต้น 
 

พัฒนาการด้านการกํากับดูแลกิจการและด้านอื%นๆ ที%สําคัญ 
 

• ดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ
งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื
อนําไปสู่การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

• ดําเนินการตามนโยบายการพฒันาที
ยั
งยืน (Sustainable Development Policy) 
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• ดําเนินการต่อเนื
องด้านแผนพฒันาผู้บริหารเพื
อรองรับการเติบโตขององค์กร  

• ริเริ
มโครงการพฒันาสงัคมใหม่ๆ หลายโครงการทั Jงในสํานกังานใหญ่และท้องถิ
น 
 

รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที%ดี ในปี 2553 มีดังนี 1 คือ 
 

• ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทที
มีผลงานโดดเด่นที
สดุในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก (หรือ “Asia’s Fab 50”) 
ประจําปี 2553 โดย Forbes Asia นิตยสารและเว็บไซต์ด้านธุรกิจชั Jนนําของเอเชีย   

• ได้รับการจัดอนัดบัเป็น 1 ใน 70 บริษัทจดทะเบียนที
ได้รับการจัดอนัดบั Excellent CG Scoring จากการรายงาน
การกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2553   

• ได้รับรางวลับริษัทยอดเยี
ยมของประเทศไทยใน 3 สาขาจากการจัดอนัดบับริษัทในภูมิภาคเอเชียที
มีการบริหาร
จดัการดีเด่นประจําปี 2553 โดย Finance Asia  

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

บริษัทฯ ยึดมั
นในปณิธานของบริษัทฯ คือ “อตุสาหกรรมที
ดีจะต้องพฒันาไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ
งแวดล้อมที
ดี” 

ด้วยความสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม การยดึหลักบรรษัทภิบาล การพฒันาอย่างยั
งยืน ตลอดจนค่านิยมร่วมองค์กร       

“บ้านป ูสปิริต” 
  

ดงันั Jน บริษัทฯ  จงึให้ความสําคญัต่อการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ทั Jงในระดบัองค์กรและ

ท้องถิ
นอย่างต่อเนื
องในทกุพื Jนที
ที
บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ ทั Jงในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยเน้นการ

ดําเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาอาชีพ การศึกษา สิ
งแวดล้อม และเยาวชน และให้ความสําคัญกับการ       

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสําคญั 
 

นอกจากนั Jน บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื
องในพื Jนที
ที
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจทั Jงในประเทศ

และต่างประเทศ อาทิ การจัดทําโครงการให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีท้องถิ
น สาธารณสุข 

สาธารณปูโภค การช่วยเหลือสงัคมในการสร้างอาชีพต่างๆ การพฒันาชุมชน การฝึกอบรม การฟืJนฟสูิ
งแวดล้อม  
 

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน ทั Jงในประเทศและต่างประเทศ                     

โดยสรุปดงันี J 
 

ด้านการศกึษา 
 

• สนบัสนุนการศกึษาเพื
อการพฒันาที
ยั
งยืนต่อเนื
องเป็นปีที
 7 โดยมอบทนุสนบัสนุนการพฒันาอปุกรณ์และระบบ

การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจงัหวดัลําพนู ลําปาง และพะเยา 

• โครงการพฒันาอาชีพอสิระสําหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส แก่โรงเรียนอปุถมัภ์ 3 แห่ง เพื
อสร้างโอกาสให้เด็ก

ได้เรียนรู้ช่องทางการหาเลี Jยงชีพได้ด้วยตนเอง 

• การมอบทุนสนบัสนนุโรงเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ เป็นปีที
 4  

• มอบทนุการศึกษาสําหรับนกัเรียนสาขาธรณีวทิยาและวศิวกรรมเหมืองแร่ เป็นปีที
 2  
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ด้านสิ%งแวดล้อม 
 

• บริษัทฯ ร่วมกบัคณะสิ
งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดําเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” 
ต่อเนื
องเป็นปีที
 5 เพื
อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนด้านวทิยาศาสตร์สิ
งแวดล้อม 

• บริษัทฯ จัดทําหนังสือนิทานสองภาษาเรื
อง “ผจญภัยในเหมืองถ่านหิน” ขึ Jนสําหรับเป็นสื
อการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

 

ด้านเยาวเชน 
 

• บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะรวมทั Jงเปิดโลกทัศน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กับเยาวชนนักกีฬาใน
ประเทศไทยและในประเทศจีน 

• บริษัทฯ สนับสนุนและดําเนินกิจกรรม “โครงการตลาดประกอบฝัน” หรือ “โครงการยิ Jม” อย่างต่อเนื
อง                      
เพื
อสนบัสนนุและสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่ 

 

ด้านอื%นๆ 
 

• โครงการ “พนกังานบ้านปฯู จิตอาสา” กิจกรรมการช่วยเหลือสงัคม โดยชมรมบําเพ็ญประโยชน์ 

• การบริจาคเงินเพื
อช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติอย่างต่อเนื
อง 
 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติมปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ   
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี Jแจงโดยสรุป ดงันี J 
  

1. นายสชุยั พเิศษสขุบนัเทิง ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ขอทราบความเป็นมาพอสงัเขปกรณี บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ ฟ้องบริษัทฯ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที
 เนื
องจากคดียงัอยู่ในขั Jนตอนการพิจารณาของศาล  

เมื
อปลายปี 2547 นายศิวะ งานทวี ได้ชกัชวนให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน บริษัทฯ ได้ตดัสินใจเข้าร่วมลงทุน โดยตกลงว่า

บริษัทฯ เป็นผู้ นําในการพฒันาโครงการ หลงัจาก 2 ปีที
ร่วมพฒันา ผู้ ร่วมทนุได้บอกเลิกสญัญา บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ ร่วมทุน

พิจารณาทบทวน แต่ไม่เป็นผล บริษทัฯ จงึไม่ได้เป็นผู้ ร่วมพฒันาโครงการต่อไป  
 

ต่อมารัฐบาลลาวได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับนายศิวะ งานทวี ทั Jงหมดและจัดให้มีการประมูลใหม่ บริษัทฯ เข้ายื
น

ประมูลโดยตรงพร้อมกับผู้ประมูลอื
น 2 – 3 รายและบริษัทฯ ชนะการประมูล นายศิวะ งานทวี ได้ขอเข้ามาร่วมทุนใหม่      

ซึ
งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถทําได้เนื
องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนและได้รับความเสี
ยงไปมากแล้ว จึงเกิดเป็น      

ข้อพิพาทในเวลาต่อมา คดีอยู่ในกระบวนการยตุิธรรมตั Jงแต่ปีที
แล้ว และคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี 
 

2. นายธีรติ กออนนัตกูล ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ต้นทุนขายที
เพิ
มขึ Jนจากราคานํ Jามนัเชื Jอเพลิง

คิดเป็นประมาณร้อยละเท่าไรของต้นทุนขาย 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Jแจงว่า โดยปกติค่านํ Jามนัที
ใช้เป็นเชื Jอเพลิง  คิดเป็นร้อยละ 25 – 30 ของต้นทุนขายทั Jงหมดของ

บริษัทฯ  
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงเพิ
มเติมว่า ในปีที
ผ่านมาต้นทุนเพิ
มร้อยละ 30 หากปัจจุบนัต้นทุนการผลิตอยู่ที
 40 – 50 

เหรียญสหรัฐต่อตนั ซึ
งจะมีสดัส่วนต้นทุนนํ Jามนัประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐต่อตนั หากราคานํ Jามนัเพิ
มขึ Jนร้อยละ 30 

จะทําให้ต้นทนุนํ Jามนัเพิ
มขึ Jนอีกประมาณ 4 เหรียญสหรัฐต่อตนั หรือเพิ
มขึ Jนร้อยละ 10 ของต้นทนุการผลิตทั Jงหมด 
 

3. นางสาวลดัดาวลัย์ ปิติทรงสวสัดิg ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมลูดงัต่อไปนี J 
 

• การประกาศใช้นโยบาย Carbon Tax  ของรัฐบาลออสเตรเลียในกลางปีหน้า จะมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศ

ออสเตรเลียหรือไม่อย่างไร 
 

ก่อนการชี Jแจงในประเด็นนี J นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งข้อเสนอแนะที
ผู้ ถือหุ้นซึ
งไม่สามารถมาร่วมประชุมได้  

ฝากไว้ว่า ก่อนการเข้าซื Jอหุ้นในบริษัท Centennial ของบริษัทฯ นั Jน บริษัท Centennial ได้ประกาศรายงานต่างๆ     

ทั Jงข้อมลูรายไตรมาส รายปี โดยรายงานดงักล่าวเป็นข้อมูลที
เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก ทั Jงในเรื
องของ

อตัราการผลิต สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศสําหรับแต่ละเหมือง จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ นําเสนอ

ข้อมลูเหล่านั Jนต่อนกัลงทนุไทยด้วย  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะที
มีประโยชน์และบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจง ประเด็นนโยบาย Carbon Tax  ของประเทศออสเตรเลียว่ายังมีความไม่ชัดเจน 

กล่าวคือ ยงัมีกระบวนการพิจารณาอีกหลายประการ อาทิ การกําหนดรายละเอียดที
เกี
ยวกับรูปแบบภาษีที
ยังไม่

ชดัเจน  บริษัทฯ ได้ติดตามเรื
องนี Jอย่างใกล้ชิด และจะปฏิบตัิตามกฎหมายทุกประการ ทั Jงนี J ได้มีการประมาณการ

ผลกระทบอนัอาจเกิดจากเรื
องนี Jไว้ตั Jงแต่ก่อนการเข้าซื Jอบริษัท Centennial แล้ว ประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจถ่านหินไม่มากนักแต่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทฯ มีแผนบรรเทาความเสี
ยงจากการประกาศใช้

นโยบายดงักล่าว ดงันี J   
 

1. ติดตามนโยบาย Carbon Tax อย่างใกล้ชิด 

2. ควบคมุระดบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมในภาพรวมทั Jงหมดของบริษทัฯ เพื
อพิจารณา

ปริมาณ carbon footprint บริษัท Centennial เน้นประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื
อลดระดับการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนั Jน บริษัทฯ ยังได้จัดตั Jงหน่วยงาน Energy Management            

ที
สํานกังานใหญ่ เพื
อบริหารการใช้เชื Jอเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าการประกาศใช้นโยบาย Carbon 

Tax ของรัฐบาลออสเตรเลียจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มาก 

 

• ขอทราบความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจของบริษัท Centennial หลังจากการถือหุ้ นร้อยละ 100 ในบริษัท 

Centennial 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทําแผนธุรกิจร่วมกบัผู้บริหารบริษัท Centennial โดยจะ

ชี Jแจงเรื
องดังกล่าวในการประชุมนกัวิเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2554 ทั Jงนี J บริษัทฯ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ
มจาก
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สินทรัพย์ที
มีอยู่แล้วเป็นหลกั (organic growth) และรักษาระดบัการผลิต การใช้งบลงทุนอย่างเหมาะสม รวมทั Jงการ

บริหารเรื
องความปลอดภยั  
 

นอกจากนี J บริษัทฯ จะเพิ
มการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารระดบัเหมืองให้มีแนวความคิดใหม่ๆ เช่น การ

เพิ
มระดบัถ่านหินสํารอง (coal reserves) จากแหล่งถ่านหินที
มีอยู่แล้ว (coal resources) หรือการเพิ
มประสิทธิภาพ

การทํางาน เป็นต้น กําหนดให้เพิ
มสัดส่วนการผลิตเพื
อส่งออกและลดสัดส่วนการขายในประเทศในแผนธุรกิจ       

โดยกําหนดให้ผลิตเพื
อการส่งออกอย่างน้อยประมาณร้อยละ 50 จากเดิมที
ผลิตเพื
อขายในประเทศร้อยละ 70           

เพื
อเป็นการบริหารอตัราแลกเปลี
ยน ซึ
งผู้บริหารบริษัท Centennial ได้กําหนดไว้ในแผนธุรกิจเดิมแล้วเช่นกนั 
 

• บริษัทฯ มีแผนการดําเนินงานในอนาคตในบริษัท Hunnu Coal Limited อย่างไร 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่าบริษัทฯ ได้ซื Jอหุ้นจํานวนร้อยละ 12.4 ในบริษัท Hunnu ซึ
งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ประเทศออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่าประมาณ 45 ล้านเหรียญออสเตรเลีย จากมูลค่าตลาดรวมของ 

Hunnu อยู่ที
ประมาณ 200 ล้านเหรียญออสเตรเลีย   สินทรัพย์ทั Jงหมดของบริษัท Hunnu อยู่ในประเทศมองโกเลีย 

เป็นแหล่งถ่านหิน coking coal ที
มีคุณภาพดีใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและแหล่งถ่านหินซึ
งใช้เป็นเชื Jอเพลิง 

(thermal coal) การลงทุนของบริษัทฯ ในครั Jงนี Jเพื
อวางแนวทางการลงทุนในธุรกิจถ่านหินประเทศมองโกเลีย   

ทีมงานพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ได้ศึกษาข้อมลูธุรกิจในประเทศมองโกเลียเป็นเวลา 2 ปี แล้ว แต่ยงัเร็วเกินไปที
จะให้

ข้อมลูในรายละเอียดของแผนงาน  
 

• ขอทราบข้อมลูเกี
ยวกบัแผนงานธุรกิจพลงังานทดแทน (renewable energy) ของบริษทัฯ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า บริษัทฯ ได้ตั Jงงบลงทุนสําหรับธุรกิจพลังงานทดแทนประมาณร้อยละ 2 ของ

สินทรัพย์รวมเพื
อสร้างมูลค่าเพิ
ม นอกจากเป็นโครงการเพื
อความรับผิดชอบต่อสงัคมแล้วยงัเป็นโครงการที
มีส่วน

ร่วมในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการตอบสนองต่อการลดภาวะโลกร้อน (global warming) ด้วย 
 

• ขอทราบแผนธุรกิจเพื
อการเติบโตจากสินทรัพย์ที
มีอยู่ในปัจจุบนัภายใน 5 ปี ของบริษัทฯ ในแต่ละประเทศได้แก่ 

ประเทศอินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยมีประมาณการการผลิตอย่างไร ทั Jงนี Jไม่รวมการซื Jอสินทรัพย์ในอนาคต  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงเกี
ยวกบัแผนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เป็นรายประเทศ ดงันี J 
 

1. ประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที
ประมาณ 25 ล้านตันต่อปี                 

เพิ
มขึ Jนจากปีที
แล้วที
 22.3 ล้านตันต่อปี บริษัทฯ คาดว่าในอีก 4 ปีข้างหน้าปริมาณการผลิตในประเทศ      

อนิโดนีเซียจะอยู่ที
ประมาณ 28 – 29 ล้านตนัต่อปี ทั Jงนี Jเป็นการประมาณการผลิตจากสินทรัพย์เดิมที
มีอยู่ 
 

2. ประเทศจีน จากการขายเหมืองต้าหนิง ทําให้บริษัทฯ คงเหลือสัดส่วนการลงทุนในประเทศจีนดังนี J คือ 

โครงการเกาเหอจํานวนร้อยละ 45 และเหมืองเฮ่อปีJจํานวนร้อยละ 40 โดยเหมืองเกาเหอจะมีกําลงัการผลิตเต็ม

กําลงัในปี 2556 ที
ประมาณ 6 ล้านตนัต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 2.7 ล้านตนัต่อปีตามสัดส่วนการลงทุนของ

บริษัทฯ และในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ในเหมืองเฮ่อปีJที
จํานวน 6 แสนตนัต่อปี ดงันั Jนปริมาณการผลิต
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รวมของบริษัทฯ ในประเทศจีนจะอยู่ที
ประมาณ 3.3 ล้านตนัต่อปี โดยปัจจุบนั บริษทัฯ ยังไม่ได้ตั Jงเป้าหมายการ

ผลิตอย่างชดัเจน บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายของประเทศจีนอย่างใกล้ชิด เพื
อปรับกลยุทธ์การลงทุนในประเทศ

จีนต่อไป 
 

3. ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบนัมีปริมาณการผลิตประมาณ 18 ล้านตนัต่อปี ในประเทศออสเตรเลีย และเมื
อ

เทียบกบัสดัส่วนการลงทุนของบริษัทฯจํานวนร้อยละ 65 ประเทศอินโดนีเซีย แล้วนั Jน จะเป็นปริมาณถ่านหิน       

ที
ใกล้เคียงกนั  

บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตทั Jงในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ                
รวมทั Jงสิ Jนประมาณ 32 ล้านตนัต่อปี  

 

4. นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี
ยวกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนในธุรกิจเอธานอลของ 

บริษัทฯ ผลตอบแทนที
จะได้รับในอนาคตเป็นอย่างไร และนอกจากประเทศจีน อินโดนีเซียและออสเตรเลียแล้ว        

บริษัทฯ มีแผนการลงทนุในประเทศอื
นอีกหรือไม่ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า การลงทุนในโครงการเอธานอลเป็นโครงการระยะยาว โดยในระยะแรกเป็นการพฒันา

พื Jนที
 สําหรับการปลูกมันสําปะหลังเพื
อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื Jอเพลิงร่วมกับบริษัท นํ Jาตาลมิตรผล จํากัด                       

ที
จงัหวดัสริุนทร์ จากนั Jนจงึจะพิจารณาการลงทุนในโครงการเอธานอลต่อไป ซึ
งยงัไม่มีความชดัเจนว่าจะแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ทั Jงนี Jหากเป็นไปตามแผน ผลตอบแทนของโครงการจะอยู่ที
ประมาณร้อยละ 10 

ของการลงทนุ 
 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญต่อการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย โดยการพิจารณาซื Jอสินทรัพย์ใหม่เพื
อเพิ
ม

ปริมาณสํารองถ่านหินของฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย แต่ในขั Jนตอนการหาแหล่งใหม่เป็นไปด้วยความ

ยากลําบากเนื
องจากมีข้อจํากัดหลายประการและมีการแข่งขันที
ค่อนข้างสูง ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ปรับระดับราคาการ

พิจารณาซื Jอสินทรัพย์ใหม่ๆ ให้สงูขึ Jน 
 

ในส่วนของประเทศออสเตรเลีย ในระยะ 2 – 3 ปีแรกนี J บริษัทฯ ไม่เน้นการซื Jอสินทรัพย์ใหม่ แต่จะมุ่งเน้นการพฒันาเพิ
ม

ปริมาณสํารองจากแหล่งถ่านหินที
มีอยู่เดิมเพื
อเพิ
มปริมาณการผลิตและกําไรตลอดจนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ให้ดีขึ Jน  
 

ส่วนในประเทศจีน นั Jน บริษัทฯ กําลังพิจารณาทบทวนการลงทุน และการลงทุนในประเทศมองโกเลียยังมี                     

ความเสี
ยงสงู บริษัทฯ จึงเริ
มต้นด้วยการลงทนุในสดัส่วนน้อย 
 

5. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี
ยวกบัการลดลงของกําไรขั Jนต้นในขณะที
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ

เพิ
มขึ Jน นั Jนมีสาเหตมุาจากอะไร 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Jแจงว่า จากการที
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Jย ภาษี (EBITDA) ที
ลดลงนั Jนมีสาเหตุมาจาก

ต้นทนุการผลิตที
สงูขึ Jนเนื
องจากราคานํ Jามนัในปี 2553 สูงขึ Jน การทําเหมืองที
ลึกลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื
นๆ 

ที
เพิ
มสงูขึ Jน โดยจะชี Jแจงอย่างระเอียดในวาระที
 3  
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บริษัทฯ มีแนวทางที
จะเพิ
มกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตามแผนงานในปีนี Jคือ การเพิ
มปริมาณการผลิตที
ประเทศ

อนิโดนีเซีย รวมทั Jงการบริหารต้นทนุการผลิตและต้นทุนนํ Jามนัในปี 2554 นอกจากนี J บริษัทฯ คาดว่าราคาขายถ่านหินใน

ปีนี Jจะดีกว่าปี 2553  
 

6. นายบุญชู ทองเจริญพูลพร ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ได้สอบถามเกี
ยวกับกรณีความเสี
ยงที
เกิดขึ Jนจากการไม่ได้รับการต่อ

ใบอนญุาตทําเหมืองในประเทศจีนนั Jน มีโอกาสที
จะเกิดขึ Jนกบัแหล่งอื
นๆ ของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร บริษัทฯ วางแผนการ

บริหารความเสี
ยงนี Jอย่างไร 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า ความเสี
ยงดงักล่าวยงัคงมีอยู่ แต่บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในเหมืองเกาเหอและเฮ่อปีJ 

น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวจีน จึงไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตทําเหมือง ซึ
งแตกต่างจากกรณีการ           

ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเหมืองต้าหนิงจํานวนร้อยละ 56 ซึ
งบริษัทฯ อยู่ในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

ทั Jงนี J การให้สมัปทานสําหรับเหมืองในประเทศจีนนั Jน มีระยะเวลาประมาณ 25 – 30 ปี จากนั Jนการผลิตถ่านหินในแต่ละปี

จะต้องขออนุญาตผลิตเป็นรายปี ในขั Jนตอนการพิจารณาต่อใบอนุญาตการผลิตถ่านหินประจําปีของทางการจีนนั Jน           

จะพิจารณาจากการตรวจคณุภาพด้านความปลอดภยั  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2553 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Jนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี J 

 
 

มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 152,331,333 94.95 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 8,104,196 5.05 
 
 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี Jมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Jน 598,405 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั Jงหมดจํานวน 160,435,529 หุ้น 
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วาระที%  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 1นสุดวันที%  31 
ธันวาคม 2553 

  

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2553 ซึ
งผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที
รับรองทั
วไป โดยปรากฏในหมวด           
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั” ของรายงานประจําปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม ดงันี J 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกบังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิ Jนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2553 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที
 3271 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
เพียงพอในสาระสําคญั ตามหลักการบญัชีที
รับรองทั
วไป จึงนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี Jแจง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2553 ให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี J 

 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวม 193,598 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 91 หรือประมาณ 92,182 ล้านบาท จากการรวมงบการเงินของ บริษัท Centennial  
  

หนี Jสินรวม 123,885 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 172 หรือประมาณ 78,420 ล้านบาทและจากการมีหนี Jสินเพิ
มขึ Jนทั Jง
ในส่วนของการกู้ ยืมเงินในประเทศของบริษัทฯ เพื
อซื Jอกิจการในประเทศออสเตรเลียจํานวน 57,000 ล้านบาทและบริษัทย่อย
ในประเทศออสเตรเลียซึ
งมีเงินกู้ระยะยาวจํานวน 12,620 ล้านบาท   

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 69,714 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 25 หรือประมาณ 13,762 ล้านบาท จากการเพิ
มขึ Jนของ
กําไรสุทธิประจําปี 2553 และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 8,087 ล้านบาท นอกจากนี J ได้มีการปรับปรุงมูลค่า
เงินลงทนุตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที
บริษทัฯ ได้จําหน่ายไปในไตรมาส 4 โดยทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 2,717 
ล้านบาท ไม่เปลี
ยนแปลง 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 65,285 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 13 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหิน
จากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิ
มขึ Jน นอกจากนี J บริษัทฯ ได้เริ
มนํางบการเงินของบริษัท
ย่อยในประเทศออสเตรเลียเข้ามารวมกบังบการเงินของบริษัทฯ  

       
มีต้นทนุขาย 38,640 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 29 เป็นผลมาจากต้นทุนที
เพิ
มขึ Jนของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 

อาทิ การเพิ
มขึ Jนของปริมาณการขายถ่านหิน และการผลิตถ่านหินคุณภาพดีนั Jน มีผลทําให้ต้นทุนการผลิตเพิ
มขึ Jน รวมทั Jง
ราคานํ Jามนัดีเซลที
ปรับตวัเพิ
มขึ Jนตลอดทั Jงปีที
ราคา 0.72 เหรียญสหรัฐต่อลิตร เทียบกบัปี 2552 ที
ราคา 0.51 เหรียญสหรัฐ 
ต่อลิตร และจากการทําเหมืองในแนวลกึมากขึ Jนเมื
อเทียบกบัปี 2552  

 

กําไรขั Jนต้นสําหรับปี 2553 จํานวน 26,645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 โดยอตัราส่วนการทํากําไรขั Jนต้นต่อยอดขาย
รวม (gross profit margin) สําหรับปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 41 ลดลงจากปี 2552 ที
ร้อยละ 48  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,254 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 34 เพิ
มขึ Jนจาก 7,600 ล้านบาท ในปี 2552 
เนื
องจากบริษัทฯ ได้เริ
มนํางบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียเข้ามารวมกบังบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส    
4 โดยรวมค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียประมาณ 205 ล้านบาท การใช้เรือลําเลียง (barge)       
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ในการขนส่งถ่านหินจากเหมืองทรูบาอินโด เนื
องจากปริมาณการขายถ่านหินที
เพิ
มขึ Jน ซึ
งการใช้เรือลําเลียง (barge)               
มีค่าใช้จ่ายของนํ Jามนัที
เพิ
มขึ Jนรวมอยู่ด้วย และการเพิ
มขึ Jนของค่าเสียเวลาเรือรอรับถ่านหิน (demurrage) ที
ท่าเรือบอนตัง
ประมาณ 790 ล้านบาท นอกจากนี J ยังมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาการทําเหมืองใต้ดินที
เหมืองอินโดมินโคประมาณ 741                
ล้านบาท ปัจจยัดงักล่าวเหล่านี Jเป็นตวัแปรสําคญัที
ทําให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ
มขึ Jน  

 

รายได้อื
นมีจํานวน 17,960 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 378 เป็นผลกําไรจากการลดสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัท ITM 
ร้อยละ 8.72 ทําให้ปัจจุบนั บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ITM จํานวนร้อยละ 65 โดยมีกําไรจากการจําหน่ายเงิน
ลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาท และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท RATCH ในสดัส่วนร้อยละ 14.9 โดยมีกําไรประมาณ 
3,500 ล้านบาท 

 

บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั Jงสิ Jนรวม 26,312 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 56 มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม
จํานวน 6,117 ล้านบาท เนื
องจากการรับรู้ผลกําไรของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 3,035 ล้านบาท และการรับรู้
ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนจํานวน 3,213 ล้านบาท มีดอกเบี Jยจ่ายรวม 1,682 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนร้อยละ 31 จาก
การกู้ ยืมเงินเพื
อซื Jอกิจการในประเทศออสเตรเลียในไตรมาส 4 จํานวน 57,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปี 2553 
จํานวน 24,728 ล้านบาท เพิ
มขึ Jน 10,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 

 

 มีอตัรากําไรขั Jนต้นคิดเป็นร้อยละ 40.81 จากปริมาณการผลิตและขายถ่านหินที
เพิ
มขึ Jนของเหมืองในประเทศ
อนิโดนีเซีย มีอตัราการทํากําไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 29.70 เพิ
มขึ Jนจากร้อยละ 23 ในปี 2552 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เพิ
มขึ Jนจากร้อยละ 14.90 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 16.76 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.35 มีอตัราส่วน
ความสามารถในการชําระดอกเบี Jยลดลงจากปี 2552 ที
 21 เท่า เป็น 10.71 เท่า และอตัราส่วนหนี Jสินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(D/E ratio) เพิ
มขึ Jนอยู่ที
ระดบั 1.06 เท่า จากระดบั 0.16 เท่า ในปี 2552 
 

 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 91 บาทต่อหุ้น เพิ
มขึ Jนจาก 52.36 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74 โดยมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 
256.54 บาทต่อหุ้น เพิ
มขึ Jนคิดเป็นร้อยละ 25 เมื
อเทียบกบัปี 2552 ที
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 205.90 บาทต่อหุ้น  

 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ Jนสุดวันที
 31 
ธันวาคม 2553 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2553 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Jแจงข้อมูลเพิ
มเติมเกี
ยวกับปัจจัยที
ทําให้อัตรากําไรขั Jนต้นลดลงจากร้อยละ 48               
ในปี 2552 มาอยู่ที
ร้อยละ 41 ในปี 2553 ดงันี J 
 

• ความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศอินโดนีเซียและการประกาศใช้กฎระเบียบใหม่ทําให้การ
บริหารงานมีความยากมากขึ Jน ในขณะที
มีต้นทนุการผลิตที
สูงขึ Jน 

• โรงไฟฟ้าในจีนมีต้นทุนการผลิตที
สูงขึ Jนเนื
องจากราคาต้นทุนถ่านหินที
ใช้เป็นเชื Jอเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
สูงขึ Jน ทําให้มีผลกระทบต่อกําไรขั Jนต้นเช่นเดียวกนั 

• ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้นําส่วนของยอดขายและต้นทุนของบริษัท Centennial มารวมในงบการเงินของ 
บริษัทฯ ซึ
งอตัราการทํากําไรขั Jนต้นของบริษทั Centennial อยู่ในระดบัตํ
า 
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สําหรับในปีปัจจุบนั ความผนัผวนของราคานํ Jามนัยงัคงเป็นตวัแปรสําคญัสําหรับต้นทนุการผลิตถ่านหินของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที
ในการบริหารราคาส่งออกถ่านหินให้อยู่ในระดบัสงูเช่นเดียวกนั 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี Jแจงโดยสรุป ดงันี J 
 

1. นางสาวลดัดาวลัย์ ปิติทรงสวสัดิg ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการที
รัฐบาลจีนจะควบคุมไม่ให้มีการขึ Jนราคาถ่าน

หินในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนหรือไม่อย่างไร 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า ที
ผ่านมารัฐบาลจีนได้ออกประกาศเช่นนี Jมาแล้วหลายครั Jง แต่ยังไม่มีการดําเนินการ

อย่างจริงจัง โดยราคาขายถ่านหินในปัจจุบนัอยู่ในระดับที
ค่อนข้างสูงที
ราคา 100 – 120 เหรียญสหรัฐต่อตนั ปัจจุบนั 

ประเทศจีนมีภาวะขาดแคลนถ่านหินเนื
องจากมีการนําเข้าถ่านหินน้อย   จากการที
อตัราเงินเฟ้อของจีนสูงขึ Jนถึงร้อยละ 5 

คาดว่ารัฐบาลจีนจะประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื
อควบคมุเป็นระยะๆ  
 

2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีการบริหารเงินกู้ของบริษัท Centennial อย่างไร 

เพื
อเป็นการประหยดัต้นทนุและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Jแจงว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารเงินกู้ ใหม่ในไตรมาสที
 1 ปี 2554 และอยู่ในระหว่างการ

บริหารสดัส่วนเงินกู้ในสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียและสกุลเงินเหรียญสหรัฐ  
 

นอกจากนี J นาย Basant Kumar Dugar ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในประเทศโมแซมบิก โดยนายชนินท์ 

ว่องกศุลกิจ ชี Jแจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทุนในประเทศโมแซมบิกเช่นเดียวกนั แต่ในขณะนี Jบริษัทฯ ยงัคงให้เวลา

กับการลงทุนในประเทศที
บริษัทฯ ได้ใช้เวลาศึกษาการลงทุนแล้ว เช่น ประเทศมองโกเลียที
ทีมงานพัฒนาธุรกิจของ       

บริษัทฯ ได้ทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

  

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Jนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2553 

 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Jนสุดวนัที
   
31 ธนัวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 

 
 
 

มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 152,332,833 94.95 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 8,105,096 5.05 
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หมายเหตุ:  ในวาระนี Jมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Jน 2,400 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั Jงหมดจํานวน 160,437,929 หุ้น 

 

วาระที% 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี J 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ Jนอยู่กับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื
นๆ” 

 

นอกจากนั Jน บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื
อปรากฏว่า 
 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพจิารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในปีนี J บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั Jงนี J ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ว                        
จึงเห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 21 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั Jงสิ Jน 5,707 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2553 งวดวนัที
 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 ในอตัราหุ้นละ 16 ซึ
งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 
8 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,174 ล้านบาท เมื
อวนัที
 28 ตลุาคม 2553 นอกจากนี J บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 5 
บาท เป็นจํานวนเงิน 1,359 ล้านบาท เมื
อวนัที
 21 มกราคม 2554 เนื
องจากการรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 
ITM และบริษัท RATCH ดงันั Jน คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ในงวดนี Jอีกหุ้นละ 8 บาท เป็น
จํานวนเงนิ 2,174 ล้านบาท 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที
 1 
กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 8 บาท ทั Jงนี J ให้จ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ
งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี โดยกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิ        
รับเงินปันผลในวันที
 19 เมษายน 2554 (record date) และให้รวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ         
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที
 20 
เมษายน 2554 ทั Jงนี J กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 29 เมษายน 2554 และไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื
องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี Jแจงโดยสรุป ดงันี J 

 

1. นายพีรธรรม วิริยธรรมภูมิ  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบให้ชัดเจนและรวดเร็วว่า 

ผู้ รับเงินปันผลไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี 
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2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่า บริษัทมีสดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (dividend yield) ของปี 

2553 ค่อนข้างตํ
า และเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการกระจายการจ่ายเงินปันผลทกุรายไตรมาสเพื
อให้เกิดความสมํ
าเสมอ 

สําหรับแนวทางการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เนื
องจากในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนยังคงมีข้อจํากัดอยู่บาง

ประการ จึงควรมีการเข้าซื Jอกิจการในแหล่งอื
นๆ อย่างต่อเนื
องเพื
อสร้างความมั
นคงให้กบับริษัทฯ และไม่จําเป็นต้องผูก

เรื
องการจ่ายเงินปันผลไว้กบัการเข้าซื Jอกิจการใหม่  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ และนางสมฤดี ชยัมงคล ชี Jแจงว่า บริษัทฯ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื
อง
การจ่ายเงินปันผล ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบและได้ระบไุว้ในรายงานว่าเป็นเงินปันผลที
ได้รับการยกเว้น
ภาษีจึงไม่สามารถนําไปเครดิตภาษีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ
มช่องทางการสื
อสาร เช่น แสดงข้อมูลให้
เห็นอย่างชดัเจนในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาที
เหมาะสมเพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูอย่างชดัแจ้ง 
  

การจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสอาจทําให้มีความเสี
ยงที
ไม่สามารถรักษาไว้ให้ยั
งยืนและต่อเนื
องในระยะยาว ในปี 2553 
บริษัทฯ ลงทุนซื Jอกิจการ บริษัท Centennial ไปแล้วเป็นจํานวนกว่า 2,300 ล้านเหรียญออสเตรเลีย บริษัทฯ จึงต้อง
พิจารณาเรื
องการจ่ายเงินปันผล และการลงทุนในอนาคตอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะของ      
ผู้ ถือหุ้นเพื
อนําไปพิจารณาต่อไป 
 

3. นายบุญชู ทองเจริญพูลพร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีการลงทุนในปี 2553 สูงมาก จะมีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดที
จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ การใช้ระบบการบนัทึกบญัชีแบบใหม่ (IFRS) จะมีผลต่องบกําไรขาดทุนของ
บริษัทฯ อย่างไร และรายได้ของบริษัทฯ เป็นสกลุเงินต่างๆ จะมีผลต่อการวางแผนทางด้านการเงินอย่างไร 
 

นายชนินท์  ว่องกศุลกิจ ชี Jแจงว่า การบริหารกระแสเงินสดจากบริษัท Centennial ในระยะแรกอาจทําได้ไม่มากนกัแต่จะ
ดีกว่าที
เป็นอยู่เดิม ในประเทศจีนคาดวา่กระแสเงินสดจะลดลง ขณะที
ประเทศอนิโดนีเซียมีแนวโน้มที
เพิ
มขึ Jน การบริหาร
จดัการและดแูลกระแสเงนิสดอย่างต่อเนื
อง จะทําให้มีผลกําไรเพียงพอสําหรับเงินปันผลได้ 
 

 

บริษัทฯ ได้เตรียมการเรื
อง IFRS มากว่า 3 ปีแล้ว ซึ
งสามารถดไูด้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ที
มีการบนัทึก
ค่าใช้จ่ายที
เกี
ยวกับพนักงานไว้ในงบกําไรขาดทุนแล้ว ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นกําไรสะสม (retained earning)              
ซึ
งต้องดูแลให้ดีเนื
องจากบริษัทฯ มีหนี Jสินในปี 2553 ค่อนข้างสูง ปี 2554 บริษัทฯ จะจัดทํางบการเงินในระบบ IFRS           
ใช้เป็นการภายใน และหากมีการประกาศใช้ IFRS อย่างเป็นทางการในปี 2556 บริษัทจะมีความพร้อมสําหรับระบบ
บญัชีดงักล่าว 
 

รายได้ของบริษัทฯ ที
เป็นสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ค่อนข้างสอดคล้องกับสกุลเงินที
เป็น
ต้นทุน สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียมีทิศทางแข็งค่าขึ Jนช่วยให้บริษัทฯ มีกําไรทั Jงงบดุลและงบกําไรขาดทุน ในประเทศ
อินโดนีเซีย บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประมาณร้อยละ 70 ซึ
งสอดคล้องกับต้นทุน ส่วนที
เหลือร้อยละ 
30 บริษัทฯ ทําการขายล่วงหน้าระยะสั Jน 3-6 เดือน เพื
อป้องกนัความเสี
ยง ในประเทศจีนรายได้และรายจ่ายเป็นสกุลเงิน
หยวน จะมีผลเฉพาะตอนที
ต้องโอนเงินออกนอกประเทศ แต่แนวโน้มของค่าเงินเหรียญออสเตรเลียและเงินหยวนที
แข็ง
ค่านบัเป็นผลดีต่อบริษัทฯ 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
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มตทิี%ประชุม 
 

 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงันี J 

 

มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,156,533 96.71 
2. ไม่เห็นด้วย 39,500 0.02 
3. งดออกเสียง 5,241,896 3.27 
 
วาระที% 5 พิจารณาเลือกตั1งกรรมการและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 อนุมัตเิลือกตั 1งกรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั Jง    
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั Jงหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สุดกบัส่วนหนึ
งในสาม กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที
สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Jน ให้ใช้วธีิจบัสลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที
ได้อยู่ในตําแหน่งนาน
ที
สดุเป็นผู้อออก กรรมการที
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั Jงเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 

ประธานรายงานว่าในปีนี Jมีกรรมการครบวาระ 5 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี J 

 

นายกอปร กฤตยากีรณ ชี Jแจงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 5 คน คือ นายเกริกไกร  จีระแพทย์  นายมนตรี  มงคลสวัสดิg  นายรัตน์  พานิชพันธ์ นายชนินท์             
ว่องกศุลกิจ และ นายเมธี  เอื Jออภิญญกุล 

 

นายกอปร กฤตยากีรณ ได้ชี Jแจงขั Jนตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอสิระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา 
  

จงึขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั Jงกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี J 
 

5.1.1. เลือกตั Jง นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริกไกร  จีระแพทย์  มีคุณสมบตัิเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดย
ได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอสิระและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชุม 
(สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4)           
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จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Jง นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วนัที
 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชุมสามัญ          
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตั Jงนายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอสิระที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Jง นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วนัที
 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 

 
 

มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,730,083 97.07 
2. ไม่เห็นด้วย 660,650 0.41 
3. งดออกเสียง 4,047,196 2.52 
 

5.1.2   เลือกตั Jง นายมนตรี มงคลสวสัดิg ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายมนตรี มงคลสวสัดิg มีคุณสมบติัเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระและการปฏิบตัิหน้าที

ที
ผ่านมา ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Jง นายมนตรี มงคลสวสัดิg กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วนัที
 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชุมสามัญ        
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติเลือกตั Jง นายมนตรี มงคลสวสัดิg กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Jงนายมนตรี มงคลสวสัดิg กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วันที
 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 
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มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,213,583 96.74 
2. ไม่เห็นด้วย 1,176,950 0.73 
3. งดออกเสียง 4,047,396 2.52 

 
5.1.3   เลือกตั Jง นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายรัตน์ พานิชพันธ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอสิระและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือ
เชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Jง นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วนัที
 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Jง นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Jง นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วันที
 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 

 

มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,731,483 97.07 
2. ไม่เห็นด้วย 659,050 0.41 
3. งดออกเสียง 4,047,396 2.52 

 
5.1.4   เลือกตั Jง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอ
รายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมา
ด้วยลําดบัที
 4) 
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จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Jง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วันที
 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Jง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Jง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วนัที
 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 

 

มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 153,804,053 95.87 
2. ไม่เห็นด้วย 2,596,380 1.62 
3. งดออกเสียง 4,037,496 2.52 

 

5.1.5   เลือกตั Jง นายเมธี เอื Jออภิญญกุล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื Jออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Jง นายเมธี  เอื Jออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วันที
 5 เมษายน 2554 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติเลือกตั Jง นายเมธี  เอื Jออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 
มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Jง นายเมธี  เอื Jออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Jงแต่วนัที
 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 
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มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 153,801,253 95.86 
2. ไม่เห็นด้วย 2,598,980 1.62 
3. งดออกเสียง 4,037,696 2.52 

 
5.2.   อนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานได้แถลงต่อที
ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท” และข้อบงัคับบริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ
งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ
งอย่างใด
หรือหลายอย่างหรือทั Jงหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี Jยประชุม เบี Jยเลี Jยง โบนัส 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได้ ทั Jงนี J ตามที
ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึ
งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี
ยนแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี J 
 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการโดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบใน
ส่วนของการจ่ายเงินปันผลและกําไรสุทธิในปี 2553 เทียบกับ ปี 2552 โดยได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จ
กรรมการนั Jนได้พจิารณาจากภาระหน้าที
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี J 

 

1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2553 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 57 ล้านบาท เพิ
มขึ Jนจากปี 2552 จํานวน 14 ล้านบาท 
โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที
ได้
จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั Jงนี J (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 3) ทั Jงนี J บําเหน็จของประธาน
กรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2554 ให้ปรับปรุงค่าตอบแทนสําหรับกรรมการทุกคณะ

เพิ
มขึ Jนร้อยละ 20 เมื
อเทียบกบัปี 2553 ดงัรายละเอียดต่อไปนี J 

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 

69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื
นคนละ 60,000 บาท/เดือน 
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• เบี Jยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั Jงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 

39,000 บาท/ครั Jง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั Jง และกรรมการที
ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 30,000 

บาท/ครั Jง (กรรมการที
เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี Jยประชมุ) 

2.2. เบี Jยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั Jงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 

46,800 บาท/ครั Jง และ กรรมการอื
นคนละ 36,000 บาท/ครั Jง 

2.3. เบี Jยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น   
รายครั Jงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั Jง และกรรมการอื
นคนละ 30,000 
บาท/ครั Jง  

 
ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี Jยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั Jงหมดถือ           
นบัรวมกนัได้ 6,171,197 หุ้น ดงันั Jนจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี Jจึงมีจํานวน 154,266,732 เสียง 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ 

ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี Jแจงโดยสรุป ดงันี J 
 

1. นางสาวพรศรี  รัตตานนท์ และ นายธีรติ กออนันตกูล ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นรายย่อย 
สอบถามว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนใช้เกณฑ์ใดในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในหัวข้อเบี Jยประชุม       
ที
เพิ
มขึ Jนร้อยละ 20 และถือเป็นอตัราเดียวกบัการเพิ
มบําเหน็จกรรมการหรือไม่ หากผลตอบแทนกรรมการพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างไร หากผลประกอบการของบริษัทฯ อาจลดลงในอนาคต 

 

นายรัตน์  พานิชพนัธ์ ชี Jแจงว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในส่วนเบี Jยประชมุกรรมการ พิจารณาจากภาระหน้าที

ความรับผิดชอบที
มีมากขึ Jนโดยเสนอให้เบี Jยประชุมคณะกรรมการทุกคณะเพิ
มขึ Jนร้อยละ 20 เป็นการพิจารณา
เปรียบเทียบกับบริษัทต่างๆ ที
มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ
งค่าตอบแทนของกรรมการ ยังคงตํ
ากว่าบริษัทอื
นมาก อีกทั Jง      
บริษัทฯ คงอตัราเบี Jยประชมุอยู่ในระดบัเดิมมาตั Jงแต่ปี 2552 อตัราที
เสนอให้ปรับเพิ
มร้อยละ 20 จงึเป็นระดบัที
เหมาะสม 

    

ส่วนบําเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเงินปันผลที
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม

เรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติักําหนดค่าตอบแทนที
เป็นบําเหน็จกรรมการปี 2553 และ   
เบี Jยประชุมกรรมการ สําหรับปี 2554 
 
มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดงันี J 
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มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 148,970,036 96.57 
2. ไม่เห็นด้วย 37,200 0.02 
3. งดออกเสียง 5,259,496 3.41 
 
วาระที% 6 พิจารณาแต่งตั 1งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

ประธาน ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดว่า “กิจการซึ
งที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ “พิจารณาแต่งตั Jงผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ” 

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี Jแจงรายละเอียดในวาระนี J 
 

คณะกรรมการบริษทั ได้พจิารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือกผู้สอบบญัชี 
แห่ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนื
องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที
      
น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั Jง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที
ยอมรับในระดับสากล รายละเอียด
ปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุม 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั Jงผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Jนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ดงันี J 

 

1. นายสมชาย  จิณโณวาท  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
 3271 และ/หรือ 
2. นายประสิทธิg  เยื
องศรีกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4174 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ
งมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3977 
 

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,915,000 บาท เพิ
มขึ Jน    
ร้อยละ 4 เมื
อเทีบบกบัปี 2553 
 

 ทั Jงนี J ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั Jนไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         
งบการเงินของบริษัทฯ จงึเสนอขอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั Jงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการ       
สอบบญัชี 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแต่งตั Jงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบบญัชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Jนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี J 
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มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,167,333 96.71 
2. ไม่เห็นด้วย 58,800 0.04 
3. งดออกเสียง 5,211,796 3.25 
 
วาระที% 7 เรื%องอื%นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี Jกําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี Jแจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั Jน จะไม่มีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี J 

 

ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดงันี J 
 

1. นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย สอบถามประธานว่า ภายใต้พรบ.แพ่งและพาณิชย์การจ่ายบําเหน็จ
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการในวาระที
 5.2 ว่า บริษัทฯ ได้จ่ายบําเหน็จกรรมการไปแล้ว ควรเป็นการรับรอง            
ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการควรจะเป็นการขออนุมตัิ หรือไม่   

 

ประธานแจ้งวา่ การจ่ายบําเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที
ประชุมผู้ ถือหุ้น จึงจะดําเนินการ
ได้ ทั Jงบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการที
ได้รับในปีที
ผ่านมานั Jน กรรมการได้รับหลังจากการอนุมัติจากที

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีนั Jนๆ สําหรับบําเหน็จและค่าตอบแทนในอัตราใหม่ จะดําเนินการได้ตามที
ที
ประชุมนี J              
ได้อนมุตัิภายใต้วาระ 5.2 

 

2. นางสาวพรศรี  รัตตานนท์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า กําไรต่อหุ้นที
 91 บาทต่อหุ้น ส่วนใหญ่ได้จากการขายเงินลงทุน
แนวโน้มผลประกอบการและความสามารถในการทํากําไรในปี 2554 จะเป็นอย่างไร  

 

นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า ในการประเมินมูลค่าบริษัทฯ เท่าที
ทราบนักวิเคราะห์จะไม่นํากําไรจากการขายเงิน
ลงทนุไปคํานวณรวมด้วย ผลประกอบการจริงปี 2553 ไม่ดีเท่าปี 2552 แต่ฝ่ายบริหารก็จะทํางานอย่างเต็มที
 โดยจะเพิ
ม
การผลิตที
ประเทศอินโดนีเซียอีก 2.7 ล้านตนั บริษัทฯ ยงัคงมีต้นทุนที
ซื Jอบริษัท Centennial และต้องมีการตัดมูลค่า 
mine property ตามปริมาณถ่านหินกว่า 300 ล้านตนัเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื
อง ส่วนการดําเนินงานที
ประเทศอินโดนีเซีย
คาดว่าจะได้ผลดีขึ Jน ขณะที
ประเทศจีนอาจมีรายได้ลดลงเนื
องจากการขายเหมืองต้าหนิง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะ
ผสมผสานการบริหารจดัการในแต่ละส่วนให้รอบคอบและระมดัระวงัเพื
อให้มีความสามารถในการทํากําไรมากพอที
จะ
รักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ 

3. ผู้ ถือหุ้นรายย่อยและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยจํานวน 2 คน คือนายชัช  นครชยั และ นายธีรติ กออนนัตกูล 
ได้สอบถามเรื
องความเสี
ยงเรื
องหนี Jสินของบริษัทฯ ว่า ในการบริหารหนี Jบริษัทฯ มีเป้าหมายของหนี Jสินสุทธิต่อทุนอย่างไร 
และบริษัทมีแนวทางในการหาเงินกู้ระยะยาวมาชดเชยเงินกู้อย่างไร   
 

นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า บริษัทฯ ใช้อตัราส่วนหนี Jสินต่อทุน ที
ประมาณ 1.1:1 เป็นเป้าหมายในการบริหารและ
ควบคุมระดับหนี Jสินของบริษัท อย่างไรก็ตามในบางช่วงเวลาที
มีการซื Jอกิจการเข้ามาใหม่อัตราส่วนหนี Jสินต่อทุน        
อาจปรับเป็น 1.2 หรือ 1.3:1 แต่ก็จะบริหารให้ลดลง สําหรับอตัรา gross D:E จะเป็นประมาณ 1.75 หรือ 2:1 
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บริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้ จํานวน 15,000 ล้านบาท เมื
อต้นเดือนเมษายนที
ผ่านมา ซึ
งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี                
และคงจะต้องทําเพิ
มเติม เพื
อปรับโครงสร้างหนี Jให้มีความเหมาะสมมากขึ Jน 

 

ผู้ ถือหุ้นรายเดิมสอบถามถงึปัจจยัที
บริษัทฯ กงัวลว่าจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2554 พร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะ                    
ให้บริษัทฯ ร่วมพบปะนกัลงทุนในงาน opportunity day ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

นายชนินท์  ว่องกศุลกิจ ชี Jแจงว่า  ปัจจยัที
มีความเป็นห่วงที
จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2554 ได้แก่  
 

1. ความไม่ชดัเจนด้านนโยบายในประเทศจีน ทําให้ต้องปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสม 
2. ราคานํ Jามนัและราคาถ่านหิน ที
มีความผนัผวน เป็นตวัแปรสําคญัสําหรับต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ 
 

นางสมฤดี  ชยัมงคล ชี Jแจงว่า  หลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน opportunity day กบัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทกุไตรมาส มีเพียงปี 2553 ที
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ายสถานที
จัดงาน แต่ตลาดหลกัทรัพย์ฯได้บนัทึกเทปการ
ประชุมนกัวิเคราะห์ของบริษทัฯ และนําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

4. นายปฏิการ มหัทธนารักษ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื
องแนวโน้มการใช้พลังงานในประเทศไทยและแนวทางของ
บริษัทฯ จากปรากฏการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี
ปุ่ น 

 

นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า การทําโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นเรื
องยาก ความสําเร็จของ BLCP เกิดจาก
ความโปร่งใสและการทํางานอย่างใกล้ชิด ระหว่างชุมชน ภาครัฐ และบริษัทฯ ที
มีการประชุมไตรภาคีเป็นประจํา                   
มีนกัวิชาการทําการตรวจสอบผลกระทบสิ
งแวดล้อมอย่างต่อเนื
อง ปัญหาที
ญี
ปุ่ นจะทําให้ราคานํ Jามนัและก๊าซธรรมชาติ
สงูขึ Jน การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยอาศยัก๊าซธรรมชาติ และจากพลงังานนํ Jาเป็นหลัก สําหรับบริษัทฯ ในระยะเวลาแผน
กลยุทธ์ถึงปี 2015 ต้องมุ่งถ่านหินเป็นหลกั เพราะมีความเชี
ยวชาญ 

 

5. นายแสงชยั กําธรชัยพิสิฐ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเรื
องการซื Jอ บริษัท Centennial และต่อมา
จําหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ITM และ บริษัท RATCH ตามลําดบั ซึ
งเป็นแนวทางตรงกันข้าม บริษัทฯ มีแนวทางจะขาย
ทรัพย์สินอื
นอีกหรือไม่ และสอบถาม เรื
องการขยายฐานการเติบโตของบริษัทฯ ไปที
ประเทศออสเตรเลีย แทนที
จะเป็น
ประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย และประเทศอนิโดนีเซีย  

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Jแจงว่า การขายหุ้นบริษัท ITM จํานวนร้อยละ 8.72 ทําให้บริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นเหลืออยู่
ประมาณร้อยละ 65 ซึ
งมากพอสําหรับการบริหาร เมื
อปี 2550 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซียเพื
อทํา
ให้บริษัทฯ มีความเป็นบริษัทท้องถิ
นมากขึ Jน การจําหน่ายหุ้นจํานวนร้อยละ 8.72 ออกไปเป็นการเพิ
มสภาพคล่องให้กบั
หุ้นของบริษัท ITM ด้วย การจําหน่ายเงินลงทุนทั Jง บริษัท ITM และบริษัท RATCH ช่วยลดความเสี
ยงด้านหนี Jสินที
ใช้ใน
การซื Jอ บริษัท Centennial นอกจากนั Jน บริษทั RATCH เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซึ
งไม่ใช่เชื Jอเพลิงหลกัที
ตรงกบัทิศทาง
ยทุธศาสตร์ของบริษทัฯ  

 

การขยายฐานการเติบโตในประเทศออสเตรเลีย เนื
องจากประเทศจีน มีการผลิตถ่านหินกว่า 3 พนัล้านตนั ใช้ในประเทศ
ทั Jงหมดและต้องนําเข้ากวา่ 100 ล้านตนั ประเทศอินโดนีเซียผลิตถ่านหินกวา่ 300 ล้านตนั ส่งออกประมาณ 270 ล้านตนั 
ใช้ในประเทศประมาณ 50 ล้านตันและมีแนวโน้มสูงขึ Jนโดยจะลดถ่านหินส่งออกลง ส่วนประเทศออสเตรเลียและ       
ประเทศมองโกเลียจะมีลกัษณะคล้ายกนัคือ มีการใช้ในประเทศน้อยและส่งออกมาก การขยายฐานในออสเตรเลียจึงเป็น
การกระจายความเสี
ยงที
เหมาะสม  

  




