
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2554  
ของ 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
 

  ประชมุเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซา่ แอทธินี  1 โรงแรมพลาซา่ แอทธินี , รอยลั           
เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์  ประธาน
กรรมการบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

   

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานกุารบริษัท ได้น าเสนอข้อมลูวีดีทศัน์เก่ียวกบัการสง่เสริมบรรษัทภิ บาลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(record date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2554 ซึง่รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

              รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่              จ านวนหุ้นที่ถอื           ร้อยละ 
 

1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั        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 น า้ตาลมิตรผล จ ากดั             8,253,808  3.03 
5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON       8,133,142  2.99 
6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั           6,121,600  2.25 
7)     นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ             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 แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 599 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึง่ได้รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,429 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 2,028 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 159,837,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
58.82 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 271,747,855 หุ้น  ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่ก าหนดองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไมน้่อยกวา่ 
25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด  
 

ประธาน กลา่วเปิดการประชมุ  และแนะน ากรรมการ  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ  ที่เข้าร่วมประชมุเพื่อร่วม
ชีแ้จงรายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุ นอกจากนัน้  บริษัทฯ  ได้ เชิญตวัแทนบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายเป็น                      
ผู้สงัเกตการณ์ เพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่จดบนัทกึการประชมุ ดงันี ้

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิฑรูย์  วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายสมเกียรติ เจริญกลุ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกอปร กฤตยากีรณ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
5. นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นายมนตรี มงคลสวสัดิ์  กรรมการอิสระ 
7. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ 
8. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
9. นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม  กรรมการ 
10. นายเมธี   เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ 
11. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ 
12. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
2. นางสมฤดี ชยัมงคล  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน 
3. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร 
4. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  ผู้อ านวยการสาย – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
5. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  ผู้อ านวยการสาย – องค์กรสมัพนัธ์ 
6. นางบญุศิริ จารุศิริ  เลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1. นายสมชาย      จิณโณวาท         ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั   
(PwC) 

2. นายธีระยทุธ      ปัญญาทวีทรัพย์ ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
3. นางสาวอมรรัตน์     เพิ่มพนูวฒันาสขุ     ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
4. นางสาวรจนาถ       ปัญญาธนานศุาสตร์     ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 

 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

นางพรภินนัท์     อศัววฒันาพร   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั  
 

ประธาน ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที่ส าคญัส าหรับการประชมุและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 และ 6 ที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี ้ 

 

 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

 หนึง่หุ้นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 
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 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไมม่ีสทิธิลงมติในวาระนัน้ 

 ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

 ผู้ ต้องการใช้สทิธิออกเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  สามารถใช้สทิธิโดยสง่ใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองซึง่ไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือวา่มีมติอนมุตัิใน
วาระนัน้ 

 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ  ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน  โดยระบถุึงจ านวนหุ้นท่ีลงมติเห็นด้วย              
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

 ประธานมีอ านาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุ มเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่         
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

ประธาน ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่   เพื่อเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ    
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปีเป็นการลว่งหน้าผา่นทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางระบบขา่ว
อิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเร่ือง การก าหนดคณุสมบตัิของผู้มี
สทิธิเสนอเร่ือง เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเร่ือง ตลอดจนขัน้ตอนในการ
พิจารณาอยา่งครบถ้วน 

 

เมื่อครบก าหนดการรับเร่ืองระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้าจากผู้ ถือหุ้น แล้ว ผลปรากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชมุ 

          

ประธานจึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นล าดบั  
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 
 

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รายงานการประชมุ วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 
เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 2553 แล้วมีความเห็นวา่ เลขานกุาร บริษัทได้จดัท ารายงานดงักลา่ว  ถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุ  
และได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอื เชิญประชมุแล้ว ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชมุ รับทราบ
รายงานการประชมุดงักลา่ว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 
 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 

ประธานได้ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ    
บริษัทฯ ในรอบปี 2553 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานดงักลา่วของ
คณะกรรมการบริษัท ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ในหนงัสอืเชิญประชมุถกูต้องและเพียงพอ และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
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รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และ รับรองรายงาน ของคณะกรรมการบริษัทเก่ี ยวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที่ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ รายงานสรุป โดยเร่ิมจากการชีแ้จงวิสยัทศัน์  พนัธกิจ และรายงานผลการด าเนินงาน ในปี 
2553 ดงันี ้

 

1.  วิสยัทศัน์ ของบริษัทฯ คือ 

“เป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียที่มีความฉบัไว และมุง่มัน่ในการน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพและเป็น

ที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสตัย์ยตุิธรรม ยดึมัน่ในความเป็นมืออาชีพและมีความหว่งใยตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อม”    

2. พนัธกิจ  5 ประการ  ได้แก่  

1.  พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพื่อก้าวไปสูค่วามเป็นผู้น าในภมูิภาคเอเชีย  

2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนั 

3. จดัสรรผลติภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพและมีความหลากหลาย  โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ  

นา่เช่ือถือและความยดืหยุน่ตอ่ลกูค้า  

4. ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

5. สร้างคณุคา่อยา่งยัง่ยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชมุชน และด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี

ของทกุประเทศที่เราด าเนินธุรกิจ 

การลงทุนในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศของบริษัทฯ มีดงันี ้
 

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
บริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50  

 

2. การลงทุนในต่างประเทศ  ได้แก่ 

 ประเทศอินโดนีเซีย  ได้แก่ เหมืองอินโดมินโ ค  เหมืองทรูบาอินโด เหมืองคิ ทาดิน- เอ็มบาลตุ                      
เหมืองคิ ทาดิน-ทนัดงุมายงั เหมืองโจ -ร่ง แหลง่บารินโต  และทา่เรือบอนตงั  ทัง้หมดอยูบ่นเกาะกาลมินัตนั        
ซึง่เป็นแหลง่ถ่านหินคณุภาพดี มีปริมาณการผลติรวมประมาณ 22 ล้านตนั ในปี 2553 

 ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial Coal Company 
Limited (“Centennial”) มีเหมืองทัง้หมด 10 เหมือง ในรัฐ New South Wales  

 ประเทศจีน  ในปี 2553 บริษัทฯ มีสดัสว่น การลงทนุ ในเหมืองถ่านหินใต้ดินต้าหนิงร้อยละ 56 ในโครงการ         
เกาเหอร้อยละ 45 และเหมืองถ่านหินเฮ่อปี้ ร้อยละ 40 นอกจากนี  ้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ 3 แหง่ ได้แก่                                           
โรงไฟฟ้าลว่นหนาน โรงไฟฟ้าเจิน้ติง้ และโรงไฟฟ้าโจวผิง 
 

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยหุ้นทัง้หมดร้อยละ 100 ในบริษัท AACI SAADEC (HK) Holding 
Limited ซึง่ถือครองหุ้นร้อยละ 56 ในเหมืองต้าหนิง  
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ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 12.39 ในบริษัท Hunnu Coal Limited (“Hunnu”)          
ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศออสเตรเลยี โดย บริษัท  Hunnu มีแหลง่ถ่านหิน หลาย
แหลง่ที่อยูร่ะหวา่งการพฒันาในประเทศมองโกเลยี 

 ประเทศลาว  บริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการ โรงไฟฟ้าหงสาในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน
ลาวร้อยละ 40  

 

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้รายงานผลการด าเนินงานและการพฒันาที่ส าคญัในรอบปี 2553 ดงันี ้
 

สรุปภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินโลก ในปี 2553  
 

1. การน าเข้าถ่านหิน ในปี 2553 มีปริมาณการน าเข้ารวมประมาณ 726 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวนร้อยละ  8 

เป็นผลมาจากความต้องการถ่านหินน าเข้า ของประเทศจีนและอินเดีย  โดยที่ประเทศจีนน าเข้าถ่านหินประเภท

เชือ้เพลงิให้ความร้อนเพิ่มขึน้มากกวา่ 30 ล้านตนั เมื่อเทียบกบัปี 2552 

2. การส่งออกถ่านหิน  ในปี 2553 มีปริมาณการสง่ออกรวมประมาณ 728 ล้านตนั เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา จ านวน 

ร้อยละ  6.7 โดยประเทศอินโดนีเซียยงัคงเป็นประเทศผู้สง่ออกรายใหญ่ที่สดุ มีปริมาณการสง่ออกประมาณ 270 

ล้านตนั  แม้วา่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนกัเกือบตลอดทัง้ปี รองลงมาคือประเทศออสเตรเลยี มีปริมาณการ

สง่ออกประมาณ 140 ล้านตนั 

3. ราคาส่งออกถ่านหิน  (FOB) ในตลาดจร (spot market ) จากทา่เรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลยี ส าหรับ ปี 

2553 แกวง่ตวัอยูใ่นระดบั 90-100 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ตัง้แตต้่นปีจนถึงปลายเดือนตลุาคม 2553 จากนัน้จึงคอ่ยๆ 

ปรับตวัเพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตมุาจากฝนที่ตกอยา่งตอ่เนื่อง ในประเทศอินโดนีเซียในช่วงกลางปี ภาวะฝนตกหนกัและ

น า้ทว่มในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลยี  กรณีปัญหาฝนตกหนกั ในประเทศโคลอมเบีย  มีผลท าให้ราคาสง่ออก

ถ่านหินในเดือนมกราคม 2554 ปรับตวัสงูขึน้อยูท่ี่ 130 - 140 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ปัจจบุนัราคาสง่ออกถ่านหินอยูท่ี่

ประมาณ 120 - 124 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั 
 

ความเสี่ยงที่ส าคัญในปี 2553 ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถเพิ่มปริมาณถ่านหินส ารองได้ตามแผน 

 ความเสีย่งจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ที่ไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ของตลาดและเศรษฐกิจ 

 ความเสีย่งจากการขาดบคุลากรสนบัสนนุตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถสร้างมลูคา่เพิ่มจากกิจการใหม ่

2. ความเสี่ยงทางการเงนิ  

 ความเสีย่งจากการไมส่ามารถจดัหาเงินทนุได้ตามแผนการลงทนุ 

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนื่องจากบริษัทฯ สง่ออกถ่านหิน และลงทนุในหลายประเทศ  

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาถ่านหินและราคาน า้มนั 
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3. ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหิน 

 ความเสีย่งจากการสง่มอบสนิค้า 

 ความเสีย่งจากการด าเนินงานและขนสง่ที่ทา่เรือในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของต้นทนุการผลติ 

 ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผู้ รับเหมา 
 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที่บริษัทฯ ลงทุน  

 สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย เช่นกฎหมายเหมืองแร่ฉบบัใหม่ มีรายละเอียดมากขึน้ นโยบายป่าไม้ที่ออกใหม่                 

มีผลกระทบกบัพืน้ท่ีที่บริษัทฯ ท าเหมือง หรือการเก็บภาษีเพิ่มเติมมีผลกระทบโดยตรงกบับริษัทฯ 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน การเปลีย่นแปลงนโยบายของประเทศจีนท่ีเน้นให้บริษัทในประเทศเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่ในธุรกิจถ่านหิน   โดยก าหนดให้บริษัทตา่งประเทศถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ มีผลให้

บริษัทฯ ต้องจ าหนา่ยสดัสว่นการลงทนุจ านวนหนึง่ในประเทศจีน  
 

5. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในการผลิตถ่านหิน 

 ความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม ท่ีก าหนดให้ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือดีกวา่มาตรฐาน 

 ความเสีย่งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบปี 2553  

เพื่อสร้างการเติบโตตามแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 5 ปีของบริษัท ฯ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมใน              
หลายด้านท่ีส าคญั ดงันี ้

 

1. การลงทนุมลูคา่กวา่ 2 พนัล้านเหรียญสหรัฐ  ในบริษัท Centennial Coal Company Limited ซึง่เป็นผู้ผลติถ่านหิน
อิสระรายใหญ่ที่สดุในประเทศออสเตรเลยี  โดยบริษัทฯ ซือ้หุ้น บริษัท Centennial ในเดือนพฤษภาคม 2553           
จ านวนร้อยละ 14.9 และซือ้หุ้นเพิ่มเติมจ านวนร้อยละ 5 ในเดือนมิถนุายน มีผลท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้น
เป็นจ านวนร้อยละ 19.9 หลงัจากการพิจารณา และหารือกบัทางผู้บริหารของ บริษัท Centennial บริษัทฯ ได้ยื่น
เสนอขอซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท Centennial ในเดือนกรกฎาคม 

 

ตอ่มาในเดือนกนัยายน บริษัท ฯ ได้รับการอนมุตัิ จาก Foreign Investment Review Board (FIRB) ของประเทศ
ออสเตรเลยี เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัท Centennial ในสดัสว่นร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ ด าเนินการซือ้หุ้นทัง้หมดในเดือน
พฤศจิกายน จากนัน้ บริษัทฯ ได้น า บริษัท Centennial ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศออสเตรเลยี (Delisting)   
 

การลงทนุดงักลา่ว ท าให้ปริมาณถ่านหินท่ีส ารวจพบ (coal resources) ของบริษัทฯ ตามมลูคา่การถือหุ้นเพิ่มขึน้
เป็นจ านวนมากกวา่ 3,000 ล้านตนั และปริมาณส ารอง (coal reserves) เพิ่มขึน้ 368 ล้านตนั ซึง่เป็นการกระจาย
ความเสีย่งเชิงภมูิศาสตร์ของ บริษัทฯ รวมทัง้เช่ือมโยงธุรกิจของบริษัท ฯ กบัตลาดถ่านหินประเภทให้ความร้อนใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก  
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2. การจ าหนา่ยการลงทนุจ านวนร้อยละ 8.72 ในบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (“ITM”) ซึง่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย มีผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท ITM เป็นจ านวน
ร้อยละ 65 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 
 

3.  การจ าหนา่ยการลงทนุร้อยละ 14.9 ในบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน ) (“RATCH”)                           
เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2553 ซึง่เป็นไปตามกลยทุธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ทีมุ่ง่เน้นการด าเนินธุรกิจถ่านหินและธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบัถ่านหินเป็นหลกั 

 

การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดงันี ้
 
 

1. โครงการเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย  
 

 ขยายความสามารถของทา่เรือที่ใช้ล าเลยีงและขนสง่ถ่านหินท่ีทา่เรือบอนตงัเป็น 18.5 ล้านตนัตอ่ปี แล้วเสร็จใน
ปี 2553 การขยายทา่เรือบอนตงัช่วยเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายถ่านหินขึน้ลงเรือของ ITM และช่วยลดคา่
ขนสง่ 

 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิขนาดเลก็ ที่ทา่เรือบอนตงั มีก าลงัผลติไฟฟ้ารวม 14           
เมกะวตัต์  ส าหรับใช้ในการด าเนินงานของทา่เรือและบางสว่นของการท าเหมือง เพื่อลดการใช้น า้มนั  เร่ิมเปิด
ด าเนินการตัง้แตก่ลางปี 2553 

 การหยดุพฒันาแหลง่ถ่านหินใต้ดินอินโดมิ นโค หลงัจากเสร็จสิน้ การศกึษาและพบวา่การผลติถ่านหินโดยการ
ท าเหมืองใต้ดิน ไมต่รงกบัแผนการปรับปรุงคณุภาพถ่านหินของบริษัทฯ ที่จะขายให้ลกูค้าเพราะการผลติน้อย 
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ จะน าความรู้ด้านเทคนิคไปใช้กบัพืน้ท่ีอื่นท่ีเหมาะสมในอนาคต  

 บริษัทฯ ได้ด าเนินการศกึษาและพฒันาเหมือง ทนัดงุมายงั  อีกครัง้ หลงัจากหยดุการผลติไปตัง้แตปี่ 2546 โดย
จะสามารถเร่ิมการผลติคร่ึงหลงัปี 2554 และตัง้เป้าหมายการผลติที่ 8 แสนตนัในปี 2554 

 การพฒันาเหมืองบารินโต จะแล้วเสร็จและเร่ิมผลติถ่านหิน ประมาณปลาย ปี 2554 โดยตัง้เป้าหมายการผลติ
ถ่านหินท่ีประมาณ 2 แสนตนั  
 

2. การพัฒนาโครงการอื่นๆ มีดงันี ้
 

 การศกึษาปริมาณถ่านหินส ารองเพิ่มเติมในอินโดนีเซีย ในปี 2553 ปริมาณส ารองถ่านหินของ ITM ที่ตรวจวดั
ด้วยวิธี JORC เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 โดยเพิ่มเป็น  337 ล้านตนั   ปริมาณส ารองที่เพิ่มขึน้เกิดจากการเจาะส ารวจ
เพิ่มเติมที่เหมืองอินโดมินโคและทรูบาอินโด และการปรับปรุงสมมตุิฐานราคาถ่านหินในระยะยาว 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนหงสา ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุ
ระหวา่งบริษัทฯ บริษัท RATCH และบริษัท Lao Holding State Enterprise โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40  40 
และ 20 ตามล าดบั  ได้มีการลงนามเมื่อเดือนสงิหาคม  2553 ในสญัญากู้ เงินมลูคา่ 2,783 ล้านเหรียญสหรัฐ   
กบัสถาบนัการเงินไทยเพื่อใช้ในโครงการ   ทัง้นีค้าดวา่โครงการหงสาจะเร่ิมผลติกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ใน    
ปี 2558 

 การร่วมจดัท าแผนงาน ระยะยาว (strategic plan) กบัผู้บริหาร บริษัท Centennial ขณะนี อ้ยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการท าแผนร่วมกนั ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2554  
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 การพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  บริษัทฯ ได้ตัง้งบลงทนุส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 2 ของ
ทรัพย์สนิรวมตอ่ปี หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เมื่อเดือนธนัวาคม  2553 บริษัทฯ  ได้ก่อตัง้บริษัทยอ่ย 2 
บริษัทเพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศไทย โดยหนึง่ในบริษัทดงักลา่วร่วมลงทนุกบับริษัท  น า้ตาล
มิตรผล จ ากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เพื่อพฒันาโครงการเอธานอลที่ใช้มนัส าปะหลงัเป็นวถัตดุิบ  

 

สรุปปัจจัยที่มีผลต่อผลประกอบการในปี 2553 มีดงันี ้คือ 
 

1. ปี 2553 นบัเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตทางรายได้ที่แข็งแกร่ง ทัง้นีเ้ป็นผลจากธุรกิจถ่านหินท่ีมีปริมาณ
ขายและราคาถ่านหินเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีราคาน า้มนัท่ีเป็นต้นทนุการผลติก็สงูขึน้เช่นเดียวกนั 

2. ในไตรมาส 3 เหมือง ต้าหนิงได้หยดุผลติถ่านหินชัว่คราวจากความลา่ช้าในขัน้ตอนการตอ่อายใุบอนญุาต                   
อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการโดยรวมยงัคงได้รับผลดีจากราคาขายถ่านหินในประเทศที่ยงัอยูใ่นระดบัสงู 

3. ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้น า งบการเงินของ บริษัท Centennial เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ สบืเนื่องจาก
ความส าเร็จในการเข้าซือ้กิจการ 

4. ปัจจยัที่มีผลตอ่ผลการด าเนินงาน คือ รายได้ในสว่นท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัที่สงูขึน้ จากการจ าหนา่ยการลงทนุ บริษัท ITM 
จ านวนร้อยละ 8.72 และการจ าหนา่ยการลงทนุบริษัท RATCH จ านวนร้อยละ 14.9  

 

 ปัจจยัหลกัทัง้สีป่ระการดงักลา่วมี สว่นส าคญัท าให้บริษัทฯ มี ก าไรสทุธิจ านวน 24,728 ล้านบาท หรือปรับตวัสงูขึน้
ร้อยละ 74 จากปีก่อน 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –  การเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง
ผลการด าเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ในปี 2553 ตามงบการเงินในรายงานประจ าปี 2553 ให้ที่ประชมุ     
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชีแ้จงผลการด าเนินงานในปี 2553 โดยสรุปให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้
 

ผลการด าเนินงานในปี 2553  บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จ านวน 193,598 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
92,182 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ทัง้นีจ้ากการจดัท างบการเงินรวมบริษัทยอ่ย
ในประเทศออสเตรเลยี ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 69,714 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 มาจากก าไรสทุธิส าหรับปี 2553 จ านวน 24,728 ล้านบาท ในขณะท่ีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 8,087 
ล้านบาท  และการปรับปรุงมลูคา่เงินลงทนุตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์รวมในไตรมาส 4 เนื่องจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 

  

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 65,285 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 7,420          
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียปรับเพิ่มขึน้ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เร่ิมรวมงบการเงินของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี  

 

ปริมาณขายถ่านหินส าหรับปี 2553 จ านวน 25.90 ล้านตนั มีสดัสว่นดงันีค้ือ เหมืองในประเทศอินโดนีเซียจ านวน               
22.18 ล้านตนั เหมืองในประเทศออสเตรเลยีจ านวน 3.57 ล้านตนั และเหมืองในประเทศไทยจ านวน 0.15 ล้านตนั  

 

ส าหรับ ราคาขายถ่านหินเฉลีย่จากเหมืองของบริษัทยอ่ยใน ประเทศ อินโดนีเซี ยใน ปี 2553 เทา่กบั 74 .65                  
เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ขณะที่ปี 2552 อยูท่ี่ 71.69 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั 
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ก าไรขัน้ต้น ส าหรับปี 2553 มีจ านวน 26,645 ล้านบาท ลดลง 1,229 ล้านบาท โดยอตัราการท าก าไรขัน้ต้นลดลงจาก
ร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกบัปี 2552 เป็นผลมาจากราคาน า้มนัดีเซลที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตลอดทัง้ปี และการท าเหมือง
ในระดบัความลึ กมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี  2552 ปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลให้ต้นทนุการผลติในประเทศอินโดนีเซียสงูขึน้ 
นอกจากนัน้ ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้น างบการเงินของบริษัท Centennial เข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ บริษัท 
Centennial มีอตัราการท าก าไรขัน้ต้นต ่ากวา่เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย  

 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จ านวน 21,966 ล้านบาท 
ลดลง 1,819 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัปี  2552 เป็นผลมาจากการหยดุผลติถ่านหินท่ีเหมืองต้าหนิง 
ประเทศจีน และการรับรู้ก าไรในธุ รกิจไฟฟ้า ในประเทศจีน ลดลงเนื่องจากต้นทนุการผลติที่สงูขึน้ และรายได้ที่ลดลงของ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  

 

ก าไรสทุธิ ส าหรับปี 2553 จ านวน 24,728 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 จ านวน 10,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 
เป็นผลมาจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท ITM และบริษัท RATCH 

 

ก าไรตอ่หุ้น ส าหรับปี 2553 เทา่กบั 91 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 74 เมื่อเทียบปี  2552 ซึง่มีก าไรตอ่หุ้น 52.36 บาท
ตอ่หุ้น  

 

หนีส้นิสทุธิรวม  จ านวน 73,649 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี  2552 จ านวน 64,698 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงิน ใน
ประเทศเพิ่มขึน้ของบริษัทฯ จ านวน 57,000 ล้านบาทเพื่อซือ้กิจการ ในประเทศ ออสเตรเลยี และการจดัท างบการเงินรวม
บริษัท Centennial ซึง่มีเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 12,620 ล้านบาท  ในขณะท่ีมีการจ่ายคืนเงินกู้ประมาณ 6,000 ล้านบาท 

 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุ เพิ่มขึน้จาก 0.16 เทา่ในปี 2552 เป็น 1.06 เทา่ในปี 2553 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบั การบริหารองค์กรและ ความคืบหน้าในด้านพฒันาการด้าน
การก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาองค์กรที่ส าคญั ซึง่เป็นสว่นส าคญัในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดงันี  ้

 

การบริหารองค์กร 
 

 การขยายธุรกิจสูร่ะดบัภมูิภาคในปีที่ผา่นมา ท าให้บริษัทฯ มีพนกังานประมาณ 6,000 คน ใน 4 ประเทศ คือ ไทย 
อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลยี ดงันัน้ การหลอมรวมบคุลากรท่ีมีภมูิหลงัและวฒันธรรมที่แตกตา่งกนั  จึงเป็น     
สิง่ที่ท้าทายส าหรับบริษัทฯ   

 บริษัทฯ ยงัคงน า “บ้านปู สปิริต”  ซึง่เป็นคา่นิยมร่วม หรือ วฒันธรรมองค์กร อนัประกอบด้วย 4 คา่นิยมหลกั 
ได้แก่ ยดึมัน่ในความถกูต้อง นวตักรรม หว่งใยและเอาใจใส ่และ  พลงัร่วม  มาใช้เป็นหลกัปฏิบตัิเพื่อให้เกิด
เอกภาพอยา่งตอ่เนื่องระหวา่งพนกังานและผู้บริหาร 

 นอกจากนี บ้ริษัทฯ ได้เน้นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารในทกุๆ ระดบั เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ฯ
ตามแผนกลยทุธ์ระยะยาว 5 ปี โดยได้ด าเนินงานในสว่นส าคญัตา่งๆ อาทิ โปรแกรมการพฒันาผู้บริหาร ในระดบั
ตา่งๆ  การพฒันาผู้บริหารด้วยการโค้ชรายบคุคล การวางแผนสบืทอดต าแหนง่งาน เป็นต้น 
 

พัฒนาการด้านการก ากับดูแลกิจการและด้านอื่นๆ ที่ส าคัญ 
 

 ด าเนินการตามแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึง่มุง่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

 ด าเนินการตามนโยบายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Policy) 
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 ด าเนินการตอ่เนื่องด้านแผนพฒันาผู้บริหารเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร  

 ริเร่ิมโครงการพฒันาสงัคมใหม่ๆ  หลายโครงการทัง้ในส านกังานใหญ่และท้องถ่ิน 
 

รางวัลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553 มีดังนี ้คือ 
 

 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 50 บริษัทท่ีมีผลงานโดดเดน่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก (หรือ “Asia’s Fab 50”) 
ประจ าปี 2553 โดย Forbes Asia นิตยสารและเว็บไซต์ด้านธุรกิจชัน้น าของเอเชีย   

 ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 70 บริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการจดัอนัดบั Excellent CG Scoring จากการรายงาน
การก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2553   

 ได้รับรางวลับริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทยใน 3 สาขาจากการจดัอนัดบับริษัทในภมูิภาคเอเชียที่มีการบริหาร
จดัการดีเดน่ประจ าปี 2553 โดย Finance Asia  

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในปณิธาน ของบริษัทฯ คือ  “อตุสาหกรรมที่ดีจะต้องพฒันาไปพร้อมๆ กบัสงัคมและสิง่แวดล้อมที่ดี ” 

ด้วยความส านกึด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม การยดึหลกับรรษัทภิบาล การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตลอดจนคา่นิยมร่วมองค์กร        

“บ้านป ูสปิริต” 
  

ดงันัน้ บริษัทฯ  จึงให้ความส าคญัตอ่การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ CSR ทัง้ในระดบัองค์กรและ

ท้องถ่ินอยา่งตอ่เนื่องในทกุพืน้ท่ีที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ ทัง้ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลยี  โดยเน้นการ

ด าเนินกิจกรรมด้านการพฒันาชมุชน การพฒันาอาชีพ การศกึษา สิง่แวดล้อม และเยาวชน และให้ความส าคญักบัการ        

มีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีเป็นส าคญั 
 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมการพฒันาชมุชน อยา่งตอ่เนื่อง ในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศ อาทิ  การจดัท าโครงการให้การสนบัสนนุทางด้านการศกึษา  ศาสนา ประเพณีท้องถ่ิน สาธารณสขุ 

สาธารณปูโภค การช่วยเหลอืสงัคมในการสร้างอาชีพตา่งๆ การพฒันาชมุชน การฝึกอบรม การฟืน้ฟสูิง่แวดล้อม  
 

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในหลายด้าน  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ                      

โดยสรุปดงันี ้
 

ด้านการศึกษา 
 

 สนบัสนนุการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืนตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบทนุสนบัสนนุการพฒันาอปุกรณ์และระบบ

การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจงัหวดัล าพนู ล าปาง และพะเยา 

 โครงการพฒันาอาชีพอิสระส าหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส แก่โรงเรียนอปุถมัภ์ 3 แหง่ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็ก

ได้เรียนรู้ช่องทางการหาเลีย้งชีพได้ด้วยตนเอง 

 การมอบทนุสนบัสนนุโรงเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ เป็นปีที่ 4  

 มอบทนุการศกึษาส าหรับนกัเรียนสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ เป็นปีที่ 2  
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ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 บริษัทฯ ร่วมกบัคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ด าเนินโครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน ” 
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

 บริษัท ฯ จดัท าหนงัสอืนิทานสองภาษาเร่ือง “ผจญภยัในเหมืองถ่านหิน ” ขึน้ส าหรับเป็นสือ่การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา 

 

ด้านเยาวเชน 
 

 บริษัทฯ ได้สง่เสริมและพฒันาทกัษะรวมทัง้เปิดโลกทศัน์ทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กบัเยาวชนนกักีฬาใน
ประเทศไทยและในประเทศจีน 

 บริษัท ฯ สนบัสนนุและด าเนินกิจกรรม “โครงการตลาดประกอบฝัน ” หรือ “โครงการยิม้ ” อยา่งตอ่เนื่อง                       
เพื่อสนบัสนนุและสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่ 

 

ด้านอื่นๆ 
 

 โครงการ “พนกังานบ้านปฯู จิตอาสา” กิจกรรมการช่วยเหลอืสงัคม โดยชมรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัธรรมชาติอยา่งตอ่เนื่อง 
 

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจ าปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท 
 

 ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมปรากฏวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและ    
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้
  

1. นายสชุยั พิเศษสขุบนัเทิง ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ขอทราบความเป็นมาพอสงัเขปกรณี บริษัท ไทยลาวลกิไนท์ ฟ้องบริษัทฯ 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมลูได้ไมเ่ต็มที่  เนื่องจากคดียงัอยูใ่นขัน้ตอน การพิจารณาของศาล  

เมื่อปลายปี  2547 นายศิวะ งานทวี  ได้ชกัชวนให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุ  บริษัทฯ ได้ตดัสนิใจเข้าร่วมลงทนุ  โดยตกลงวา่

บริษัทฯ เป็นผู้น าในการพฒันาโครงการ หลงัจาก 2 ปีที่ร่วมพฒันา ผู้ ร่วมทนุได้บอกเลกิสญัญา บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ ร่วมทนุ

พิจารณาทบทวน แตไ่มเ่ป็นผล บริษัทฯ จึงไมไ่ด้เป็นผู้ ร่วมพฒันาโครงการตอ่ไป  
 

ตอ่มารัฐบาลลาวได้ตดัสนิใจยกเลกิสญัญา กบันายศิวะ งานทวี  ทัง้หมดและ จดัให้มีการ ประมลูใหม่  บริษัทฯ  เข้ายื่น

ประมลูโดยตรงพร้อมกบัผู้ประมลูอื่น 2 – 3 รายและบริษัทฯ ชนะการประมลู  นายศิวะ งานทวี ได้ขอเข้ามาร่วมทนุใหม่       

ซึง่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ไมส่ามารถ ท าได้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทนุและได้รับความเสีย่งไปมากแล้ว  จึงเกิดเป็น       

ข้อพิพาทในเวลาตอ่มา คดีอยูใ่นกระบวนการยตุิธรรมตัง้แตปี่ที่แล้ว และคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี 
 

2. นายธีรติ กออนนัตกลู ผู้ รับมอบฉนัทะจาก ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามวา่ ต้นทนุขายที่เพิ่มขึน้จาก ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ

คิดเป็นประมาณร้อยละเทา่ไรของต้นทนุขาย 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงวา่  โดยปกติคา่น า้มนัท่ีใช้ เป็นเชือ้เพลงิ  คิดเป็นร้อยละ 25 – 30 ของต้นทนุขายทัง้หมดของ

บริษัทฯ  
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นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ในปีที่ผา่นมาต้นทนุเพิ่มร้อยละ 30 หากปัจจบุนัต้นทนุการผลติอยูท่ี่ 40 – 50 

เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ซึง่จะมีสดัสว่นต้นทนุน า้มนัประมาณ 10-15 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หากราคาน า้มนัเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 

จะท าให้ต้นทนุน า้มนัเพิ่มขึน้อีกประมาณ 4 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด 
 

3. นางสาวลดัดาวลัย์ ปิติทรงสวสัดิ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 

 การประกาศใช้นโยบาย Carbon Tax  ของรัฐบาลออสเตรเลยี ในกลางปีหน้า  จะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจในประเทศ

ออสเตรเลยีหรือไมอ่ยา่งไร 
 

ก่อนการ ชีแ้จงในประเด็นนี ้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้แจ้งข้อเสนอแนะ ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่ไมส่ามารถมา ร่วมประชมุ ได้  

ฝากไว้วา่ ก่อนการเข้าซือ้ หุ้นในบริษัท Centennial ของบริษัทฯ นัน้ บริษัท Centennial ได้ประกาศรายงานตา่งๆ      

ทัง้ข้อมลูรายไตรมาส รายปี โดยรายงานดงักลา่วเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นเป็นอยา่งมาก ทัง้ในเร่ืองของ

อตัราการผลติ สดัสว่นการขายในประเทศและตา่งประเทศส าหรับแตล่ะเหมือง จึงเสนอแนะให้บริษัทฯ น าเสนอ

ข้อมลูเหลา่นัน้ตอ่นกัลงทนุไทยด้วย  
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินการตอ่ไป  
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จง  ประเด็น นโยบาย Carbon Tax  ของประเทศออสเตรเลยีวา่ยงัมีความไม่ ชดัเจน 

กลา่วคือ ยงัมีกระบวนการพิจารณาอีกหลายประการ อาทิ การก าหนดรายละเอียดที่เก่ียว กบัรูปแบบภาษีที่ยงัไม่

ชดัเจน  บริษัทฯ ได้ติดตามเร่ืองนีอ้ยา่งใกล้ชิด และจะปฏิบตัิตามกฎหมายทกุประการ ทัง้นี ้ได้ มีการประมาณการ

ผลกระทบอนัอาจเกิดจากเร่ืองนีไ้ว้ตัง้แตก่่อนการเข้าซือ้บริษัท Centennial แล้ว ประกาศดงักลา่วจะมีผลกระทบตอ่

ธุรกิจถ่านหินไมม่าก นกัแตจ่ะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจโรงไฟฟ้า  บริษัทฯ มีแผนบรรเทาความเสีย่งจากการประกาศใช้

นโยบายดงักลา่ว ดงันี ้  
 

1. ติดตามนโยบาย Carbon Tax อยา่งใกล้ชิด 

2. ควบคมุระดบัการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากกิจกรรมในภาพรวมทัง้หมดของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ปริมาณ carbon footprint บริษัท Centennial เน้นประสทิธิภาพในกระบวนการผลติเพื่อลดระดบัการ

ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้จดัตัง้หนว่ยงาน  Energy Management            

ที่ส านกังานใหญ่ เพื่อบริหารการใช้เชือ้เพลงิอยา่งมีประสทิธิภาพ  คาดวา่การประกาศใช้นโยบาย Carbon 

Tax ของรัฐบาลออสเตรเลยีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ ไมม่าก 

 

 ขอทราบความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจของ บริษัท Centennial หลงัจากการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท 

Centennial 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ อยูใ่นระหว่างการท าแผนธุรกิจ ร่วมกบัผู้บริหารบริษัท Centennial โดยจะ

ชีแ้จงเร่ืองดงักลา่วในการประชมุนกัวิเคราะห์ในเดือนพฤษภาคม 2554 ทัง้นี ้บริษัทฯ เน้นการสร้างมลูคา่ เพิ่มจาก
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สนิทรัพย์ที่มีอยูแ่ล้วเป็นหลกั (organic growth) และรักษาระดบัการผลติ การใช้งบลงทนุอยา่งเหมาะสม รวมทัง้การ

บริหารเร่ืองความปลอดภยั  
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเพิ่มการมีสว่นร่วมในการบริหารงานของผู้บริหารระดบัเหมืองให้มีแนวความคิดใหม่ๆ  เช่น การ

เพิ่มระดบัถ่านหินส ารอง (coal reserves) จากแหลง่ถ่านหินท่ีมีอยูแ่ล้ว (coal resources) หรือการเพิ่มประสทิธิภาพ

การท างาน เป็นต้น  ก าหนดให้เพิ่มสดัสว่นการผลติเพื่อสง่ออ กและลดสดัสว่นการขายในประเทศในแผนธุรกิจ       

โดยก าหนดให้ผลติเพื่อการสง่ออกอยา่งน้อยประมาณร้อยละ 50 จากเดิมที่ผลติเพื่อขายในประเทศร้อยละ 70           

เพื่อเป็นการบริหารอตัราแลกเปลีย่น ซึง่ผู้บริหารบริษัท Centennial ได้ก าหนดไว้ในแผนธุรกิจเดิมแล้วเช่นกนั 
 

 บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานในอนาคตในบริษัท Hunnu Coal Limited อยา่งไร 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ได้ซือ้หุ้นจ านวนร้อยละ 12.4 ในบริษัท Hunnu ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ประเทศ ออสเตรเลยีคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 45 ล้านเหรียญออสเตรเลยี  จากมลูคา่ตลาดรวมของ 

Hunnu อยูท่ี่ประมาณ 200 ล้านเหรียญออสเตรเลยี    สนิทรัพย์ทัง้หมดของ บริษัท Hunnu อยูใ่นประเทศมองโกเลยี 

เป็นแหลง่ถ่านหิน coking coal ที่มีคณุภาพดีใช้ในอตุสาหกรรมผลติเหลก็ และแหลง่ถ่านหินซึง่ใช้เป็นเชือ้เพลงิ 

(thermal coal) การลงทนุของบริษัทฯ ในครัง้นีเ้พื่อ วางแนวทางการลงทนุในธุรกิจถ่านหินประเทศมองโกเลยี   

ทีมงานพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ได้ศกึษาข้อมลูธุรกิจในประเทศมองโกเลยีเป็นเวลา 2 ปี แล้ว แตย่งัเร็วเกินไปท่ีจะให้

ข้อมลูในรายละเอียดของแผนงาน  
 

 ขอทราบข้อมลูเก่ียวกบัแผนงานธุรกิจพลงังานทดแทน (renewable energy) ของบริษัทฯ 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่  บริษัทฯ ได้ตัง้งบลงทนุส าหรับธุรกิจพลงังานทดแทนประมาณร้อยละ 2 ของ

สนิทรัพย์รวมเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม นอกจากเป็นโครงการเพื่อความรับ ผิดชอบตอ่สงัคมแล้วยงัเป็นโครงการท่ีมีสว่น

ร่วมในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการตอบสนองตอ่การลดภาวะโลกร้อน (global warming) ด้วย 
 

 ขอทราบแผน ธุรกิจเพื่อ การเติบโต จากสนิทรัพย์ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั ภายใน 5 ปี ของบริษัทฯ ในแตล่ะประเทศได้แก่ 

ประเทศอินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลยี โดยมีประมาณการการผลติอยา่งไร ทัง้นีไ้มร่วมการซือ้สนิทรัพย์ในอนาคต  
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงเก่ียวกบัแผนการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เป็นรายประเทศ ดงันี ้
 

1. ประเทศอินโดนีเซีย  ปริมาณการขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยูท่ี่ประมาณ 25 ล้านตนัตอ่ปี                 

เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วที่ 22.3 ล้านตนัตอ่ปี บริษัทฯ คาดวา่ในอีก 4 ปีข้างหน้าปริมาณการผลติในประเทศ      

อินโดนีเซียจะอยูท่ี่ประมาณ 28 – 29 ล้านตนัตอ่ปี ทัง้นีเ้ป็นการประมาณการผลติจากสนิทรัพย์เดิมที่มีอยู่ 
 

2. ประเทศจีน  จากการขายเหมืองต้าหนิง  ท าให้บริษัทฯ คงเหลอืสดัสว่นการลงทนุในประเทศจีนดงั นี ้คือ 

โครงการเกาเหอจ านวนร้อยละ 45 และเหมืองเฮ่อปีจ้ านวนร้อยละ 40 โดยเหมืองเกาเหอจะมีก าลงัการผลติเต็ม

ก าลงัในปี 2556 ที่ประมาณ 6 ล้านตนัตอ่ปี หรือคิดเป็นประมาณ 2.7 ล้านตนัตอ่ปีตามสดัสว่นการลงทนุของ

บริษัทฯ และในสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ ในเหมืองเฮ่อปีท้ี่จ า นวน 6 แสนตนัตอ่ปี ดงันัน้ปริมาณการผลติ
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รวมของบริษัทฯ ในประเทศจีนจะอยูท่ี่ประมาณ 3.3 ล้านตนัตอ่ปี โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้ตัง้เป้าหมายการ

ผลติอยา่งชดัเจน บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายของประเทศจีนอยา่งใกล้ชิด เพื่อปรับกลยทุธ์การลงทนุในประเทศ

จีนตอ่ไป 
 

3. ประเทศออสเตรเลีย  ปัจจบุนัมีปริมาณการผลติประมาณ 18 ล้านตนัตอ่ปี  ในประเทศออสเตรเลยี และเมื่อ

เทียบกบัสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯจ านวนร้อยละ 65 ประเทศอินโดนีเซีย แล้วนัน้ จะเป็น ปริมาณถ่านหิน        

ที่ใกล้เคียงกนั  

บริษัทฯ มี ปริมาณการผลติ ทัง้ในประเทศออสเตรเลยีและ อินโดนีเซีย ตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ                
รวมทัง้สิน้ประมาณ 32 ล้านตนัตอ่ปี  

 

4. นายสมหวงั พลูสมบตัิ  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถาม เก่ียวกบั ความคืบหน้า ของโครงการลงทนุในธุรกิจเอธานอลของ  

บริษัทฯ ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตเป็นอยา่งไร  และนอกจากประเทศจีน อินโดนีเซียและออสเตรเลยีแล้ว         

บริษัทฯ มีแผนการลงทนุในประเทศอื่นอีกหรือไม ่
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ การลงทนุในโครงการเอธานอล เป็นโครงการระยะยาว โดยในระยะแรกเป็นการพฒันา

พืน้ท่ีส าหรับการปลกูมนัส าปะหลงัเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติเชือ้เพลงิร่วมกบับริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั                       

ที่จงัหวดัสริุนทร์ จากนัน้จึงจะพิจารณาการลงทนุในโครงการเอธานอลตอ่ไป ซึง่ยงัไมม่ีความชดัเจนวา่จะแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาของแผนยทุธศาสตร์หรือไม ่ทัง้นีห้ากเป็นไปตามแผน ผลตอบแทนของโครงการจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 10 

ของการลงทนุ 
 

ปัจจบุนั  บริษัทฯ ยงัคงให้ความส าคญัตอ่การลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย โดยการพิจารณาซือ้สนิทรัพย์ใหมเ่พื่อเพิ่ม

ปริมาณส ารองถ่านหินข องฐานการผลติในประเทศอินโดนีเซีย แตใ่นขัน้ตอนการหาแหลง่ใหมเ่ป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก เนื่องจากมีข้อจ ากดัหลายประการและมีการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงู ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ปรับระดบัราคาการ

พิจารณาซือ้สนิทรัพย์ใหม่ๆ  ให้สงูขึน้ 
 

ในสว่นของประเทศออสเตรเลยี ในระยะ 2 – 3 ปีแรกนี  ้บริษัทฯ ไมเ่น้นการซือ้สนิทรัพย์ใหม ่แ ต่จะมุง่เน้นการพฒันา เพิ่ม

ปริมาณส ารองจากแหลง่ถ่านหินท่ีมีอยูเ่ดิมเพื่อเพิ่มปริมาณการผลติและก าไรตลอดจนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ให้ดีขึน้  
 

สว่นในประเทศจีน นัน้  บริษัทฯ ก าลงั พิจารณาทบทวนการลงทนุ และ การลงทนุในประเทศมองโกเลยียงัมี                      

ความเสีย่งสงู บริษัทฯ จึงเร่ิมต้นด้วยการลงทนุในสดัสว่นน้อย 
 

5. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามเก่ียวกบัการลดลงของก าไรขัน้ต้นในขณะท่ีบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ

เพิ่มขึน้ นัน้มีสาเหตมุาจากอะไร 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงวา่ จากการท่ีก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี (EBITDA) ที่ลดลงนัน้มีสาเหตมุาจาก

ต้นทนุการผลติที่สงูขึน้เนื่องจากราคาน า้มนัในปี 2553 สงูขึน้ การท าเหมืองที่ลกึลง และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ 

ที่เพิ่มสงูขึน้ โดยจะชีแ้จงอยา่งระเอียดในวาระท่ี 3  
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บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มกระแสเงินสดจากการด าเนินงานตามแผนงานในปีนีค้ือ การเพิ่มปริมาณการผลติที่ประเทศ

อินโดนีเซีย รวมทัง้การบริหารต้นทนุการผลติและต้นทนุน า้มนัในปี 2554 นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดวา่ราคาขายถ่านหินใน

ปีนีจ้ะดีกวา่ปี 2553  
 

6. นายบญุช ู ทองเจริญพลูพร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามเก่ียวกบักรณีความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการไมไ่ด้รับการตอ่

ใบอนญุาตท าเหมืองในประเทศจีนนัน้ มีโอกาสที่จะเกิดขึน้กบัแหลง่อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือไมอ่ยา่งไร บริษัทฯ วางแผนการ

บริหารความเสีย่งนีอ้ยา่งไร 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ ความเสีย่งดงักลา่วยงัคงมีอยู ่แต่บริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุในเหมืองเกาเหอและเฮ่อปี ้

น้อยกวา่ร้อยละ 50 โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นชาวจีน  จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ ใบอนญุาตท าเหมือง  ซึง่แตกตา่งจากกรณีการ            

ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเหมืองต้าหนิงจ านวนร้อยละ 56 ซึง่บริษัทฯ อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

ทัง้นี ้การให้สมัปทานส าหรับเหมืองในประเทศจีนนัน้ มีระยะเวลาประมาณ 25 – 30 ปี จากนัน้การผลติถ่านหินในแตล่ะปี

จะต้องขออนญุาต ผลติเป็นรายปี  ในขัน้ตอนการพิจารณาตอ่ใบอนญุาตการผลติถ่านหินประจ าปีของทางการจีนนัน้           

จะพิจารณาจากการตรวจคณุภาพด้านความปลอดภยั  

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ี ผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เร่ืองอื่นใดอีก 

 

ประธานได้ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับ ทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และลงมติรับ รอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณา แล้ว มีมติรับ ทราบผล การด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และ รับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสยีง          
ข้างมาก ดงันี ้

 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 152,331,333 94.95 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 8,104,196 5.05 
 
 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 598,405 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ  
ทัง้หมดจ านวน 160,435,529 หุ้น 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

  

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยปรากฏในหมวด            
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจ าปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้เสนอรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบั งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ นายสมชาย  จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
ทะเบียนเลขที่ 3271 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นวา่ถกูต้องแ ละ
เพียงพอในสาระส าคญั ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป จึงน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยได้ชีแ้จง
ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2553 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์
รวม 193,598 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 91 หรือประมาณ 92,182 ล้านบาท จากการรวมงบการเงินของ บริษัท Centennial  
  

หนีส้นิรวม 123,885 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 172 หรือประมาณ 78,420 ล้านบาทและจากการมีหนีส้นิเพิ่มขึน้ทัง้
ในสว่นของการกู้ยืมเงินในประเทศของบริษัทฯ เพื่อซือ้กิจการในประเทศออสเตรเลยีจ านวน 57,000 ล้านบาทและบริษัทยอ่ย
ในประเทศออสเตรเลยีซึง่มีเงินกู้ ระยะยาวจ านวน 12,620 ล้านบาท   

 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 69,714 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ  25 หรือประมาณ  13,762 ล้านบาท  จากการเพิ่มขึน้ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี 2553 และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 8,087 ล้านบาท นอกจากนี ้ ได้มีการปรับปรุงมลูคา่
เงินลงทนุตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยไปในไตรมาส 4 โดยทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 2,717 
ล้านบาท ไมเ่ปลีย่นแปลง 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 65,285 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหิน
จากเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลยี ปรับเพิ่มขึน้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้เร่ิมน างบการเงินของบริษัท
ยอ่ยในประเทศออสเตรเลยีเข้ามารวมกบังบการเงินของบริษัทฯ  

       

มีต้นทนุขาย 38,640 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 เป็นผลมาจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ของเหมืองใน ประเทศอินโดนีเซีย  
อาทิ การเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายถ่านหิน และการผลติ ถ่านหินคณุภาพดี นัน้ มีผลท าให้ต้นทนุการผลติเพิ่มขึน้ รวมทัง้
ราคาน า้มนัดีเซลที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ตลอดทัง้ปีที่ราคา  0.72 เหรียญสหรัฐตอ่ลติร เทียบกบัปี 2552 ที่ราคา 0.51 เหรียญสหรัฐ  
ตอ่ลติร และจากการท าเหมืองในแนวลกึมากขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2552  

 

ก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2553 จ านวน 26,645 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 โดยอตัราสว่นการท าก าไรขัน้ต้นตอ่ยอดขาย
รวม (gross profit margin) ส าหรับปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 41 ลดลงจากปี 2552 ที่ร้อยละ 48  

 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 10,254 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34 เพิ่มขึน้จาก 7,600 ล้านบาท ในปี 2552 
เนื่องจากบริษัทฯ ได้เร่ิมน างบการเงินของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยี เข้ามารวมกบังบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส     
4 โดยรวมคา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทยอ่ยในประเทศออสเตรเลยีประมาณ 205 ล้านบาท  การใช้เรือล าเลยีง (barge)       



 17 

ในการขนสง่ถ่านหินจากเหมืองทรูบาอินโด  เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหิ นท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ การใช้เรือ ล าเลยีง  (barge)               
มีคา่ใช้จ่ายของน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้รวมอยูด้่วย  และการเพิ่มขึน้ของคา่เสยีเวลาเรือรอรับถ่านหิน  (demurrage) ที่ทา่เรือบอนตงั
ประมาณ 790 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีคา่ใช้จ่าย ในการศกึษา การท าเหมืองใต้ดินที่เหมืองอินโดมินโค ประมาณ 741                
ล้านบาท ปัจจยัดงักลา่วเหลา่นีเ้ป็นตวัแปรส าคญัที่ท าให้คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึน้  

 

รายได้อื่นมีจ านวน 17,960 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 378 เป็นผลก าไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัท ITM 
ร้อยละ 8.72 ท าให้ปัจจบุนั บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้น ในบริษัท ITM จ านวนร้อยละ 65 โดยมีก าไรจากการจ าหนา่ย เงิน
ลงทนุประมาณ 11,000 ล้านบาท และการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท RATCH ในสดัสว่นร้อยละ 14.9 โดยมีก าไรประมาณ 
3,500 ล้านบาท 

 

บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานทัง้สิน้รวม 26,312 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 56 มีสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม
จ านวน 6,117 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้ผลก าไรของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 3,035 ล้านบาท และการรับรู้
ผลก าไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนจ านวน 3,213 ล้านบาท มีดอกเบีย้จ่ายรวม 1,682 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ร้อยละ 31 จาก
การกู้ยืมเงินเพื่อซือ้กิจการในประเทศออสเตรเลยีในไตรมาส 4 จ านวน 57,000 ล้านบาท บริษัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรับปี 2553 
จ านวน 24,728 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 

 

 มีอตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 40.81 จากปริมาณการผลติและขายถ่านหิน ที่เพิ่มขึน้ ของเหมืองใน ประเทศ
อินโดนีเซีย มีอตัราการท าก าไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 29.70 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23 ในปี 2552 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 14.90 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 16.76 อตัราผลตอ บแทนผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.35 มีอตัราสว่น
ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจากปี 2552 ที่ 21 เทา่ เป็น 10.71 เทา่ และอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
(D/E ratio) เพิ่มขึน้อยูท่ี่ระดบั 1.06 เทา่ จากระดบั 0.16 เทา่ ในปี 2552 
 

 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 91 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้จาก 52.36 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74 โดยมีมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 
256.54 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกบัปี 2552 ที่มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 205.90 บาทตอ่หุ้น  

 

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2553 ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติม เก่ียวกบั ปัจจยั ที่ท าให้ อตัราก าไรขัน้ต้น ลดลง จากร้อยละ 48               
ในปี 2552 มาอยูท่ี่ร้อยละ 41 ในปี 2553 ดงันี ้
 

 ความผนัผวนของสภาพอากาศในประเทศอินโดนีเซียและการประกาศใช้กฎระเบียบใหมท่ าให้การ
บริหารงานมีความยากมากขึน้ ในขณะท่ีมีต้นทนุการผลติทีส่งูขึน้ 

 โรงไฟฟ้าในจีนมีต้นทนุการผลติที่สงูขึน้เนื่องจากราคาต้นทนุถ่านหินท่ีใช้เป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า
สงูขึน้ ท าให้มีผลกระทบตอ่ก าไรขัน้ต้นเช่นเดียวกนั 

 ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้น าสว่นของยอดขายและต้นทนุของ บริษัท Centennial มารวมในงบการเงินของ 
บริษัทฯ ซึง่อตัราการท าก าไรขัน้ต้นของบริษัท Centennial อยูใ่นระดบัต ่า 
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ส าหรับในปีปัจจบุนั ความผนัผวนของราคาน า้มนัยงัคงเป็นตวัแปรส าคญัส าหรับต้นทนุการผลติถ่านหินของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่ในการบริหารราคาสง่ออกถ่านหินให้อยูใ่นระดบัสงูเช่นเดียวกนั 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มี ผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้ 
 

1. นางสาวลดัดาวลัย์ ปิติทรงสวสัดิ์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามวา่ จากการท่ีรัฐบาลจีนจะควบคมุไมใ่ห้มีการขึน้ราคาถ่าน

หินในประเทศ จะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าของบริษัทฯ ในประเทศจีนหรือไมอ่ยา่งไร 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ ท่ีผา่นมารัฐบาลจีนได้ออกประกาศเช่นนี ้ มาแล้วหลายครัง้ แตย่งัไมม่ีการด าเนินการ

อยา่งจริงจงั โดยราคาขายถ่านหินในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างสงูที่ราคา 100 – 120 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั ปัจจบุนั 

ประเทศจีนมีภาวะขาดแคลนถ่านหินเนื่องจากมีการน าเข้าถ่านหินน้อย   จากการท่ีอตัราเงินเฟ้อของจีนสงูขึน้ถึงร้อยละ 5 

คาดวา่รัฐบาลจีนจะประกาศใช้มาตรการตา่งๆ เพื่อควบคมุเป็นระยะๆ  
 

2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามวา่ บริษัทฯ มีการบริหารเงินกู้ของ บริษัท Centennial อยา่งไร 

เพื่อเป็นการประหยดัต้นทนุและให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารเงินกู้ ใหมใ่นไตรมาสที่ 1 ปี 2554 และอยูใ่นระหวา่งการ

บริหารสดัสว่นเงินกู้ ในสกลุเงินเหรียญออสเตรเลยีและสกลุเงินเหรียญสหรัฐ  
 

นอกจากนี ้นาย Basant Kumar Dugar ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทนุในประเทศโมแซมบิก โดยนายชนินท์  

วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทนุในประเทศโมแซมบิกเช่นเดียวกนั แตใ่นขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัคงให้เวลา

กบัการลงทนุในประเทศที่บริษัทฯ ได้ใช้เวลาศกึษาการลงทนุแล้ว เช่น  ประเทศมองโก เลยีที่ทีมงานพฒันาธุรกิจของ        

บริษัทฯ ได้ท างานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี  

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ี ผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เร่ืองอื่นใดอีก 

  

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

 
 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 152,332,833 94.95 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 8,105,096 5.05 
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หมายเหตุ :  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 2,400 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ  
ทัง้หมดจ านวน 160,437,929 หุ้น 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี ้
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่นๆ” 

 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจดัสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อปรากฏวา่ 
 

   1. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีก าไร 
2. บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ในปีนี ้บริษัทฯ มีก าไร และไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่
ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ ทัง้นี ้ ได้พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ  แล้ว                         
จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุ มผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ จดัสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 21 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 5,707 ล้านบาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2553 งวดวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2553 ในอตัราหุ้นละ 16 ซึง่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วหุ้นละ 
8 บาท เป็นจ านวนเงิน 2,174 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2553 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 5 
บาท เป็นจ านวนเงิน 1,359 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2554 เนื่องจากการรับรู้ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท 
ITM และบริษัท RATCH ดงันัน้ คงเหลอืจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 ในงวดนีอ้ีกหุ้นละ 8 บาท เป็น
จ านวนเงิน 2,174 ล้านบาท 

 

จึงขอเสนอ ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิ ให้จ่ายเงินปันผล จากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 8 บาท ทัง้นี ้ให้จ่ายจากก าไรท่ีได้รับยกเว้นไมต้่อง
น ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่ผู้ รับเงินปันผลจะไมม่ีสทิธิน าไปเครดิตภาษี  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ         
รับเงินปันผล ในวนัท่ี 19 เมษายน 2554 (record date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ .ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ         
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ  (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 20 
เมษายน 2554 ทัง้นี ้ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2554 และไมข่อจดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มี ผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

 

1. นายพีรธรรม วิริ ยธรรมภมูิ  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ให้ความเห็นวา่ บริษัทฯ ควรแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบให้ชดัเจนและรวดเร็ว วา่ 

ผู้ รับเงินปันผลไมม่ีสทิธิน าไปเครดิตภาษี 
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2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ให้ความเห็นวา่ บริษัทมีสดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (dividend yield) ของปี 

2553 คอ่นข้างต ่า และเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการกระจายการจ่ายเงินปันผลทกุรายไตรมาสเพื่อให้เกิดความสม ่าเสมอ 

ส าหรับแนวทางการเจริญเติบโตของบริษัท ฯ เนื่องจากในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนยงัคงมี ข้อจ ากดัอยูบ่าง

ประการ จึงควรมีการเข้าซือ้กิจการในแหลง่อื่นๆ  อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบับริษัท ฯ และไมจ่ าเป็นต้องผกู

เร่ืองการจ่ายเงินปันผลไว้กบัการเข้าซือ้กิจการใหม่  
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ และนางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้รายงานผลการประชมุคณะก รรมการบริษัทเร่ือง
การจ่ายเงินปันผล ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบและได้ระบไุว้ในรายงานวา่เป็นเงินปันผลที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีจึงไมส่ามารถน าไปเครดิตภาษีได้ อยา่งไรก็ตาม  บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มช่องทางการสือ่สาร เช่น แสดงข้อมลูให้
เห็นอยา่งชดัเจนในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูอยา่งชดัแจ้ง 
  

การจ่ายเงินปันผลทกุไตรมาสอาจท าให้มีความเสีย่งที่ไมส่ามารถรักษา ไว้ให้ยัง่ยืนและตอ่เนื่องในระยะยาว ในปี 2553 
บริษัทฯ  ลงทนุซือ้กิจการ  บริษัท Centennial ไปแล้วเป็นจ านวนกวา่ 2,300 ล้านเหรียญออสเตรเลยี  บริษัทฯ จึงต้อง
พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผล และการลงทนุในอนาคตอยา่งรอบคอบ อยา่งไรก็ตามบริษัท ฯ จะรับข้อเสนอแนะของ       
ผู้ ถือหุ้นเพื่อน าไปพิจารณาตอ่ไป 
 

3. นายบญุชู ทองเจริญพลูพร  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  สอบถามวา่ บริษัทฯ  มีการลงทนุในปี 2553 สงูมาก จะมีผลกระทบตอ่
กระแสเงินสดที่จะจ่ายเงินปันผล หรือไม ่การใช้ระบบการบนัทกึบญัชีแบบใหม ่ (IFRS) จะมีผลตอ่งบก าไรขาดทนุของ
บริษัทฯ อยา่งไร และรายได้ของบริษัทฯ เป็นสกลุเงินตา่งๆ จะมีผลตอ่การวางแผนทางด้านการเงินอยา่งไร 
 

นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ การบริหารกระแสเงินสดจากบริษัท Centennial ในระยะแรกอาจท าได้ไมม่ากนกัแตจ่ะ
ดีกวา่ที่เป็นอยูเ่ดิม ในประเทศจีนคาดวา่กระแสเงินสดจะลดลง ขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ การบริหาร
จดัการและดแูลกระแสเงินสดอยา่งตอ่เนื่อง จะท าให้มีผลก าไรเพียงพอส าหรับเงินปันผลได้ 
 

 

บริษัทฯ ได้เตรียมการเร่ือง IFRS มากวา่ 3 ปีแล้ว ซึง่สามารถดไูด้จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 ที่มีการบนัทกึ
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัพนกังานไว้ในงบก าไรขาดทนุแล้ว ผลกระทบสว่นใหญ่จะเป็นก าไรสะสม (retained earning)              
ซึง่ต้องดแูลให้ดีเนื่องจากบริษัทฯ  มีหนีส้นิในปี 2553 คอ่นข้างสงู ปี 2554 บริษัทฯ จะจดัท างบการเงินในระบบ IFRS           
ใช้เป็นการภายใน และ หากมีการประกาศใช้ IFRS อยา่งเป็นทางการ ในปี 2556 บริษัทจะมีความพร้อมส าหรับระบบ
บญัชีดงักลา่ว 
 

รายได้ของบริษัทฯ  ที่เป็นสกลุเงินเหรียญออสเตรเลยี และ สกลุเงินเหรียญสหรัฐ  คอ่นข้างสอด คล้องกบัสกลุเงินท่ีเป็น
ต้นทนุ สกลุ เงินเหรียญออสเตรเลยีมีทิศทางแข็งคา่ขึน้ช่วยให้บริษัทฯ  มีก าไรทัง้งบดลุและงบก าไรขาดทนุ  ในประเทศ
อินโดนีเซีย  บริษัทฯ มีรายได้เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ  ประมาณร้อยละ 70 ซึง่สอดคล้องกบัต้นทนุ สว่นท่ีเหลอื ร้อยละ 
30 บริษัทฯ ท าการขายลว่งหน้าระยะสัน้ 3-6 เดือน เพื่อป้องกนัความเสีย่ง ในประเทศจีนรายได้และรายจ่ายเป็นสกลุเงิน
หยวน จะมีผลเฉพาะตอนท่ีต้องโอนเงินออกนอกประเทศ แตแ่นวโน้มของคา่เงินเหรียญออสเตรเลยีและเงินหยวนท่ีแข็ง
คา่นบัเป็นผลดีตอ่บริษัทฯ 
 

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ี ผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
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มติที่ประชุม 
 

 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ด้วยคะแนนเสยีง ข้างมาก 
ดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,156,533 96.71 
2. ไมเ่ห็นด้วย 39,500 0.02 
3. งดออกเสยีง 5,241,896 3.27 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

5.1 อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดวา่ “ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้    
ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกแล ะปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีได้อยูใ่นต าแหนง่นาน
ที่สดุเป็นผู้อออก กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 

ประธานรายงานวา่ในปีนีม้ีกรรมการครบวาระ 5 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายกอปร กฤตยากีรณ  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้

 

นายกอปร กฤตยากีรณ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ  5 คน คือ นายเกริกไกร  จีระแพทย์   นายมนตรี   มงคลสวสัดิ์  นายรัตน์   พานิชพนัธ์  นายชนินท์              
วอ่งกศุลกิจ และ นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ 

 

นายกอปร  กฤตยากีรณ  ได้ชีแ้จงขัน้ ตอนการสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ  ซึง่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

 คณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

 คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

 การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมา 
  

จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

5.1.1. เลอืกตัง้ นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายเกริกไกร  จีระแพทย์   มีคณุสมบตัิเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  โดย
ได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระและการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ 
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)           
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จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่ตา ม
วาระเป็นกรรมการ อิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญั           
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ผีู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมตเิลอืกตัง้นายเกริกไกร  จีระแพทย์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตัง้ นายเกริกไกร  จีระแพทย์  กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่ตาม วาระ
เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

5.1.2   เลอืกตัง้ นายมนตรี มงคลสวสัดิ ์ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายมนตรี มงคลสวสัดิ์ มีคณุสมบตัิเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระและการปฏิบตัิหน้าที่
ที่ผา่นมา ในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

 

จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้  นายมนตรี มงคลสวสัดิ์  กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่ตา ม
วาระเป็นกรรมการ อิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญั         
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ผีู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ือง
อื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตัง้ นายมนตรี มงคลสวสัดิ์  กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตัง้นายมนตรี มงคลสวสัดิ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ เป็น
กรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 
5.1.3   เลอืกตัง้ นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายรัตน์  พานิชพนัธ์  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นอยา่งดีมาโดย
ตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระและการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมาในหนงัสอื
เชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

 

จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ผีู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ือง
อื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ เลอืกตัง้ นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระท่ีต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณา แล้ว มีมติเลอืกตัง้  นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็น
กรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 
5.1.4   เลอืกตัง้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  โดยได้เสนอ
รายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ  (สิง่ที่สง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 4) 
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จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตา มวาระ
เป็นกรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ผีู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ือง
อื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ เลอืกตัง้  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณา แล้ว มีมติ เลอืกตัง้  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2557 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 

5.1.5   เลอืกตัง้ นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่  นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการ  เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด  โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

 

จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้  นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตา มวาระ
เป็นกรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ผีู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ือง
อื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตัง้ นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 
มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณา แล้ว มีมติเลอืกตัง้  นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2554 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
2557 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

 
5.2.   อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ประธาน ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ” และข้อบงัคบับริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก ก าหนดวา่ “กรรมการมีสทิธิได้รับบ าเหน็จและคา่ตอบแทน ซึง่คา่ตอบแทนอาจมีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใด
หรือหลายอยา่งหรือทัง้หมดรวม กนัก็ได้ อาทิ คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจ าเป็นรายเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท ฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นใดก็ได้ ทัง้นี ้ตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
ก าหนดซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไ ป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ้
 

นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ได้ เสนอข้อมลูประกอบการพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการโดยเสนอข้อมลูเปรียบเทียบใน
สว่นของการจ่ายเงินปันผลและก าไรสทุธิในปี 2553 เทียบกบั ปี 2552 โดยได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่การจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการนัน้ได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการ บริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ก าหนดคา่ตอบแทน ในการพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคณะแล้ว  จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

1.  บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2553 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 จ านวน 14 ล้านบาท 
โดยรายละเอียดบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจ าปีที่ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) ทัง้นี ้บ าเหน็จของประธาน
กรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่าย คา่ตอบแทน กรรมการ คณะตา่งๆ  ประจ าปี 2554 ให้ปรับปรุงคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการทกุคณะ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกบัปี 2553 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

 คา่ตอบแทนประจ าเดือน  ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่ายประธานฯ  78,000 บาท /เดือน รองประธานฯ 

69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 60,000 บาท/เดือน 
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 เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชมุ  โดยจ่ายประธานฯ  

39,000 บาท/ครัง้ รองประธานฯ 34,500 บาท/ครัง้ และกรรมการ ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร คนละ 30,000 

บาท/ครัง้ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไมไ่ด้เบีย้ประชมุ) 

2.2. เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชมุ โดย จ่ายประธาน 

46,800 บาท/ครัง้ และ กรรมการอื่นคนละ 36,000 บาท/ครัง้ 

2.3. เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  ให้จ่ายเป็น   
รายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครัง้ และกรรมการอื่นคนละ 30,000 
บาท/ครัง้  

 
ประธานแจ้งวา่ กรรมการบริษัท ที่ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยี เป็นพิเศษในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ไมม่ีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชมุกรรมการ  จ านวนหุ้นท่ีกรรมการทัง้หมด ถือ           
นบัรวมกนัได้ 6,171,197 หุ้น ดงันัน้จ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีจ้ึงมีจ านวน 154,266,732 เสยีง 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มผีู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและ 

ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้
 

1. นางสาวพรศรี  รั ตตานนท์ และ นาย ธีรติ กออนนัตกลู ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และผู้ รับมอบฉนัทะจาก ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย  
สอบถามวา่ คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนใช้เกณฑ์ใดในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในหวัข้อเบีย้ประชมุ       
ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 และถือเป็นอตัราเดียวกบัการเพิ่มบ าเหน็จกรรมการหรือไม ่หากผลตอบแทนกรรมการพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ จะพิจารณาอยา่งไร หากผลประกอบการของบริษัทฯ อาจลดลงในอนาคต 

 

นายรัตน์  พานิชพนัธ์ ชีแ้จงวา่ การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการในสว่นเบีย้ประชมุกรรมการ พิจารณาจากภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบท่ีมีมากขึน้ โดยเสนอให้เบีย้ประชมุคณะกรรมการทกุคณะเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เป็นการพิจารณา
เปรียบเทียบกบับริษัทตา่งๆ  ที่มีขนาดใกล้เคียงกนั ซึง่คา่ตอบแทนของ กรรมการ  ยงัคงต ่ากวา่บริษัทอื่นมาก อีกทัง้       
บริษัทฯ คงอตัราเบีย้ประชมุอยูใ่นระดบัเดิมมาตัง้แตปี่ 2552 อตัราที่เสนอให้ปรับเพิ่มร้อยละ 20 จึงเป็นระดบัท่ีเหมาะสม 

    

สว่นบ าเหน็จกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเงินปันผลที่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
 
ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ี ผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม

เร่ืองอื่นใดอีก ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน ที่เป็นบ าเหน็จกรรมการปี 2553 และ   
เบีย้ประชมุกรรมการ ส าหรับปี 2554 
 
มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณา แล้ว มีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 148,970,036 96.57 
2. ไมเ่ห็นด้วย 37,200 0.02 
3. งดออกเสยีง 5,259,496 3.41 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

ประธาน  ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดวา่ “กิจการซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีพงึกระท าตาม (5) คือ “พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ” 

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชี 
แหง่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบ อยูใ่นระดบัท่ี       
นา่พอใจมาโดยตลอด  รวมทัง้ PwC มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  รายละเอียด
ปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอื
เชิญประชมุ 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชมุสา มญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน                
คา่สอบบญัชีเพื่อสอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงันี ้

 

1. นายสมชาย  จิณโณวาท  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3271 และ/หรือ 
2. นายประสทิธ์ิ  เยื่องศรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4174 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3977 
 

แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) โดยก าหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 1,915,000 บาท เพิ่มขึน้    
ร้อยละ 4 เมื่อเทีบบกบัปี 2553 
 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่          
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
 

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิ แตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ ตอบแทน การ       
สอบบญัชี 
 

มติที่ประชุม 
 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 155,167,333 96.71 
2. ไมเ่ห็นด้วย 58,800 0.04 
3. งดออกเสยีง 5,211,796 3.25 
 
วาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

ประธานแจ้งวา่ วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ สอบถาม ข้อสงสยั หรือ เพื่อให้คณะกรร มการบริษัทได้ชีแ้จง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ี
การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดงันี ้
 

1. นายปฏิการ มหทัธนารักษ์ ผู้ ถื อหุ้นรายยอ่ ย สอบถาม ประธานวา่ ภายใต้พรบ .แพง่และพาณิชย์ การจ่ายบ าเหน็จ
กรรมการและ คา่ตอบแทน กรรมการใน วาระท่ี 5.2 วา่ บริษัทฯ ได้จ่ายบ าเหน็จกรรมการไปแล้ว ควรเป็นการรับ รอง            
สว่นการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการควรจะเป็นการขออนมุตัิ หรือไม ่  

 

ประธานแจ้งวา่ การจ่ายบ าเหน็จและคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงจะด าเนินการ
ได้ ทัง้บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการ ที่ได้ รับในปีที่ผา่นมานัน้ กรรมการ ได้รับหลงัจากการอ นมุตัิจากที่
ประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี นัน้ๆ ส าหรับบ าเหน็จและ คา่ตอบแทนในอตัราใหม ่ จะด าเนินการได้ ตามที่ที่ประชมุนี ้               
ได้อนมุตัิภายใต้วาระ 5.2 

 

2. นางสาวพรศรี  รัตตานนท์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามวา่ ก าไรตอ่หุ้นท่ี 91 บาทตอ่หุ้น สว่นใหญ่ได้จากการขายเงินลงทนุ
แนวโน้มผลประกอบการและความสามารถในการท าก าไรในปี 2554 จะเป็นอยา่งไร  

 

นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่  ในการประเมินมลูคา่บริษัท ฯ เทา่ที่ทราบนกัวิเคราะห์จะไมน่ าก าไรจากการขายเงิน
ลงทนุไปค านวณรวมด้วย ผลประกอบการจริงปี 2553 ไมด่ีเทา่ปี 2552 แตฝ่่ายบริหารก็จะท างานอยา่งเต็มที่ โดยจะเพิ่ม
การผลติที่ประเทศอินโดนีเซียอีก 2.7 ล้านตนั บริษัทฯ  ยงัคงมีต้นทนุท่ีซือ้ บริษัท Centennial และต้องมีการตดั มลูคา่ 
mine property ตามปริมาณถ่านหินกวา่ 300 ล้านตนัเป็นคา่ใช้จ่ายตอ่เนื่อง  สว่นการด าเนินงานท่ี ประเทศอินโดนีเซีย
คาดวา่จะได้ผลดีขึน้ ขณะที่ ประเทศจีนอาจมีรายได้ล ดลงเนื่องจากการขายเหมืองต้าหนิง  อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ  จะ
ผสมผสานการบริหารจดัการในแตล่ะสว่นให้รอบคอบและระมดัระวงัเพื่อให้มีความสามารถในการท าก าไรมากพอที่จะ
รักษาอตัราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ 

3. ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยและผู้ รับมอบฉนัทะจาก ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ านวน 2 คน คือนายชชั  นครชยั และ  นายธีรติ กออนนัตกลู  
ได้สอบถามเร่ืองความเสีย่งเร่ืองหนีส้นิของบริษัทฯ วา่ ในการบริหารหนีบ้ริษัทฯ มีเป้าหมายของหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุอยา่งไร 
และบริษัทมีแนวทางในการหาเงินกู้ ระยะยาวมาชดเชยเงินกู้อยา่งไร   
 

นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ใช้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ ที่ประมาณ 1.1:1 เป็นเป้าหมายในการบริหารและ
ควบคมุระดบัหนีส้นิของบริษัท อยา่งไรก็ตามในบางช่วงเวลาที่มีการซือ้กิจการเข้ามาใหมอ่ตัรา สว่นหนีส้นิตอ่ทนุ         
อาจปรับเป็น 1.2 หรือ 1.3:1 แตก็่จะบริหารให้ลดลง ส าหรับอตัรา gross D:E จะเป็นประมาณ 1.75 หรือ 2:1 
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บริษัทฯ ได้ออกหุ้ นกู้จ านวน 15,000 ล้านบาท เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผา่นมา ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี                
และคงจะต้องท าเพิ่มเติม เพื่อปรับโครงสร้างหนีใ้ห้มีความเหมาะสมมากขึน้ 

 

ผู้ ถือหุ้นรายเดิมสอบถามถึงปัจจยัที่บริษัทฯ กงัวลวา่จะมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการปี 2554 พร้อมกบัให้ข้อเสนอแนะ                    
ให้บริษัทฯ ร่วมพบปะนกัลงทนุในงาน opportunity day ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่  ปัจจยัที่มีความเป็นหว่งที่จะมีผลกระทบตอ่ผลประกอบการปี 2554 ได้แก่  
 

1. ความไมช่ดัเจนด้านนโยบายในประเทศจีน ท าให้ต้องปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสม 
2. ราคาน า้มนัและราคาถ่านหิน ที่มีความผนัผวน เป็นตวัแปรส าคญัส าหรับต้นทนุการผลติของบริษัทฯ 
 

นางสมฤดี  ชยัมงคล ชีแ้จงวา่   หลงัจากการประชมุนกัวิเคราะห์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม งาน opportunity day กบัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทกุไตรมาส มีเพียงปี 2553 ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ย้ายสถานท่ีจดังาน  แตต่ลาดหลกัทรัพย์ ฯได้บนัทกึเทปการ
ประชมุนกัวิเคราะห์ของบริษัทฯ และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

4. นายปฏิการ มหทัธนารักษ์  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามเร่ืองแนวโน้มการใช้พลงังานในประเทศไทยและแนวทางของ
บริษัทฯ จากปรากฏการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ การท าโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยเป็นเร่ืองยาก ความส าเร็จของ BLCP เกิดจาก
ความโปร่ งใสและการท า งานอยา่งใกล้ชิด ระหวา่งชมุชน ภาครัฐ และบริษัท ฯ ที่มีการประชมุไตรภาคีเป็นประจ า                    
มีนกัวิชาการท าการตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง ปัญหาที่ญ่ีปุ่ นจะท าให้รา คาน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ
สงูขึน้ การผลติไฟฟ้าในประเทศไทยอาศยัก๊าซธรรมชาติ และจากพลงังานน า้เป็นหลกั ส าหรับบริษัทฯ ในระยะเวลาแผน
กลยทุธ์ถึงปี 2015 ต้องมุง่ถ่านหินเป็นหลกั เพราะมีความเช่ียวชาญ 

 

5. นายแสงชยั  ก าธรชยัพิสฐิ  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามเร่ืองการซือ้ บริษัท Centennial และตอ่มา
จ าหนา่ยเงินลงทนุใน บริษัท ITM และ บริษัท RATCH ตามล าดบั ซึง่เป็นแนวทางตรงกนัข้าม บริษัทฯ  มีแนวทางจะขาย
ทรัพย์สนิอื่นอีกหรือไม ่ และสอบถาม เร่ือง การขยายฐานการเติบโตของบริษัทฯ ไปท่ีประเทศออสเตรเลยี  แทนที่จะเป็น
ประเทศจีน ประเทศมองโกเลยี และประเทศอินโดนีเซีย  

 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ การขายหุ้นบริษัท ITM จ านวนร้อยละ 8.72 ท าให้บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นเหลอือยู่
ประมาณร้อยละ 65 ซึง่มากพอส าหรับการบริหาร เมื่อปี 2550 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซีย เพื่อท า
ให้บริษัทฯ มีความเป็นบริษัทท้องถ่ินมากขึน้ การจ าหนา่ยหุ้นจ านวน ร้อยละ 8.72 ออกไปเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งให้กบั
หุ้นของบริษัท ITM ด้วย การจ าหนา่ยเงินลงทนุทัง้ บริษัท ITM และบริษัท RATCH ช่วยลดความเสีย่งด้านหนีส้นิท่ีใช้ใน
การซือ้ บริษัท Centennial นอกจากนัน้ บริษัท RATCH เป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติซึง่ไม่ใช่เชือ้เพลงิหลกัที่ตรงกบัทิศทาง
ยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ  

 

การขยายฐานการเติบโตในประเทศออสเตรเลยี เนื่องจากประเทศจีน มีการผลติถ่านหินกวา่ 3 พนัล้านตนั  ใช้ในประเทศ
ทัง้หมดและต้องน าเข้ากวา่ 100 ล้านตนั ประเทศอินโดนีเซียผลติถ่านหินกวา่ 300 ล้านตนั สง่ออกประมาณ 270 ล้านตนั 
ใช้ในประเทศประมาณ 50 ล้านตนัและมีแนวโน้มสงูขึน้โดยจะลดถ่านหินสง่ออกลง สว่น ประเทศ ออสเตรเลยีและ        
ประเทศมองโกเลยีจะมีลกัษณะคล้ายกนัคือ มีการใช้ในประเทศน้อยและสง่ออกมาก การขยายฐานในออสเตรเลยีจึงเป็น
การกระจายความเสีย่งที่เหมาะสม  
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ประธานแจ้งวา่ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั            
นบัแตว่นัประชมุนี ้และจะจดัใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มี
นยัส าคญั โปรดแจ้ง ให้เลขานกุารบริษัททราบที่ bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชมุนี ้

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
                  ลงช่ือ..............................................ประธานท่ีประชมุ 

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

              
                  ลงช่ือ..............................................เลขานกุารท่ีประชมุ 

( นางบญุศิริ จารุศิริ ) 
เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 
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