
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวนัที
 5 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยลั           
เมอริเดียน เลขที
 61 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานที
ประชมุ (“ประธาน”) 

   

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานกุารบริษัท ได้นําเสนอข้อมลูวีดิทศัน์เกี
ยวกบัการสง่เสริมบรรษัทภิบาลที
เกี
ยวข้องกบัการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชมุทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้น 
(record date) ในวนัที
 8 มีนาคม 2555 ซึ
งรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ
มเติม
โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที
 9 มีนาคม 2555 ซึ
งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นเพื
อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงันี L 

 

      
 รายชื$อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่  จาํนวนหุ้นที$ถอื ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 33,913,453 12.48 
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 17,472,800 6.43 
3. บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั 14,369,408 5.29 
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,832,315 4.75 
 5. HSBC (SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD   7,741,377 2.85 
 6. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE   6,123,312 2.25 
 7. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั    6,121,600 2.25 
8. นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ    5,910,444 2.17 
9. นายวฑิรูย์ วอ่งกศุลกิจ    3,640,911 1.34 
10. สาํนกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)    3,571,000 1.31 
 

 ประธาน แจ้งให้ที
ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 892 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะซึ
งได้รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,481 ราย รวมทั Lงหมดเป็นจํานวน 2,373 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 148,010,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
54.47 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดจํานวน 271,747,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที
กําหนดองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที

จําหนา่ยได้ทั Lงหมด  
 

ประธาน กลา่วเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วม
ชี Lแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั Lน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็น                     
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ผู้สงัเกตการณ์ เพื
อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที
จดบนัทกึการประชมุ ดงันี L 
กรรมการที$เข้าร่วมประชุม 
 

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

 

ผู้บริหารที$เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที
ปฏิบตัิการ 
2. นางสมฤดี ชยัมงคล  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน 
3. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
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  ”  ” 
 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

                นายเทพชล   โกศล       บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
 

ประธาน ได้ชี Lแจงให้ที
ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที
สาํคญัสาํหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

สง่มาด้วยลาํดบัที
 5 และ 6 ที
ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี L  

 

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสยีงหนึ
งเสยีง 
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• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไมม่ีสทิธิลงมติในวาระนั Lน 

• ประธานแจ้งตอ่ที
ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน สว่นผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุด้วยตนเองซึ
งไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือวา่มีมติอนมุตัิใน
วาระนั Lน 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นที
ลงมติเห็นด้วย             
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

ประธาน ชี Lแจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นการลว่งหน้าผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 1 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคณุสมบตัิของผู้มี
สทิธิเสนอเรื
อง เรื
องที
จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง ตลอดจนขั Lนตอนในการ
พิจารณาอยา่งครบถ้วน 

 

เมื
อครบกําหนดการรับเรื
องระเบียบวาระการประชุมลว่งหน้าจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชมุ 

          

ประธานจึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที
ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นลาํดบั  
 

วาระที$ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2554 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 
เมื
อวนัที
 5 เมษายน 2554 แล้วมีความเห็นว่า เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานดงักลา่ว ถกูต้องตรงตามมติของที
ประชุม 
และได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
สง่มาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบ
รายงานการประชมุดงักลา่ว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม 
 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 
 

มติที$ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 
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วาระที$ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกับ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 2นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2554 สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานดงักลา่วของ
คณะกรรมการบริษัท ตามสิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 3 ในหนงัสอืเชิญประชุมถกูต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุปจากข้อมูลในรายงานประจําปี 2554 ซึ
งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบแผ่น
ซีดีรอม ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมแล้ว โดยเริ
มจากการชี Lแจงวิสยัทศัน์  พนัธกิจ และรายงานผลการดําเนินงานในปี 
2554 ดงันี L 

 

1.  วิสยัทศัน์ ของบริษัทฯ คือ 

“เป็นบริษัทพลงังานแหง่เอเชียที
มีความฉบัไว และมุง่มั
นในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที
มีคณุภาพและเป็น

ที
ยอมรับในฐานะองค์กรที
มีความซื
อสตัย์ยุติธรรม ยึดมั
นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสงัคมและ

สิ
งแวดล้อม”    

2. พนัธกิจ  5 ประการ  ได้แก่  

1.  พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพื
อก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ นําในภมูภิาคเอเชีย  

2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที
ชว่ยสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนั 

3. จดัสรรผลติภณัฑ์และบริการที
มคีณุภาพและมีความหลากหลาย  โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ  

นา่เชื
อถือและความยืดหยุน่ตอ่ลกูค้า  

4. ดําเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ
งแวดล้อม  

5. สร้างคณุคา่อยา่งยั
งยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชมุชน และดาํรงตนเป็นพลเมืองที
ดี

ของทกุประเทศที
เราดําเนินธุรกิจ 

การลงทุนในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ทั Lงในประเทศและตา่งประเทศของบริษัทฯ มีดงันี L 
 

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
บริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50  

 

2. การลงทุนในต่างประเทศ  ได้แก่ 

• ประเทศอินโดนีเ ซีย  ไ ด้แก่  เหมือง อินโดมินโค เหมืองทรูบาอินโด เหมืองคิทาดิน-เ อ็มบาลุต                     
เหมืองคิทาดิน-ทนัดงุมายงั เหมืองโจ-ร่ง เหมืองบารินโต ทั Lงหมดอยู่บนเกาะกาลิมนัตนั  ซึ
งเป็นแหลง่ถ่านหิน
คณุภาพดี มีปริมาณการผลติรวมประมาณ 25 ล้านตนั ในปี 2554 
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• ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial Coal Company 
Limited (“Centennial”) มีเหมืองทั Lงหมด 10 เหมือง ในรัฐ New South Wales ในปี 2554  มีปริมาณการผลิต
ตามสดัสว่นการถือหุ้นจํานวน 15.4 ล้านตนั 

• ประเทศจีน บริษัทมีสดัสว่นในเหมืองถ่านหินใต้ดินเกาเหอซึ
งอยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง ร้อยละ 45  และในเหมือง
ถ่านหินเฮ่อปีL ร้อยละ 40 นอกจากนี Lบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ 3 แหง่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าลว่นหนาน   โรงไฟฟ้า
เจิ Lนติ Lง   และโรงไฟฟ้าโจวผิง  

• ประเทศมองโกเลีย  ในปี 2554 บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ในบริษัท Hunnu Coal Limited 
โดยบริษัท Hunnu มีแหลง่ถ่านหินที
อยูร่ะหวา่งการพฒันาทั Lงหมดหลายแหลง่ ในประเทศมองโกเลยี 

• ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสดัสว่นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 40  

 

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้รายงานผลการดําเนินงานและการพฒันาที
สาํคญัในรอบปี 2554 ดงันี L 
 

สรุปภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินโลก ในปี 2554 
 

1. การนําเข้าถ่านหิน ในปี 2554 มีปริมาณการนําเข้ารวมประมาณ 752 ล้านตนั เพิ
มขึ Lนจากปีก่อนจํานวนร้อยละ 4 

ทั Lงนี Lประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการนําเข้าที
เพิ
มขึ Lนเป็นการเพิ
มขึ Lนในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะการนําเข้าของจีน

และอินเดีย  โดยที
ประเทศจีนนําเข้าถ่านหินประเภทเชื Lอเพลงิให้ความร้อนเพิ
มขึ Lน 10 ล้านตนั  เมื
อเทียบกบัปี 2553 

2. การส่งออกถ่านหิน ในปี 2554 มีปริมาณการสง่ออกรวมประมาณ 740 ล้านตนั เพิ
มขึ Lนจากปีที
ผ่านมาจํานวน 

ร้อยละ 2 โดยประเทศอินโดนีเซียยงัคงเป็นประเทศผู้ ส่งออกรายใหญ่ที
สุด มีปริมาณการส่งออกประมาณ 308   

ล้านตนั   ถือเป็นประเทศที
มีการสง่ออกถ่านหินเพิ
มขึ Lนมากที
สดุในโลก เนื
องจากในปีที
ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียมี

ฝนตกน้อยกว่าปกติทําให้ผลิตถ่านหินได้มากในครึ
งปีหลงั รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการสง่ออก 

146 ล้านตนั  

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

2554 อยูใ่นระดบั 110-130 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั 
 

ความเสี$ยงที$สาํคัญในปี 2554 ได้แก่ 

1. ความเสี
ยงด้านกลยทุธ์  

2. ความเสี
ยงทางการเงิน  

3. ความเสี
ยงในธุรกิจถา่นหิน 
 

4. ความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที
บริษัทฯ ลงทนุ  
 

5. ความเสี
ยงด้านสิ
งแวดล้อมและความปลอดภยัในการผลติถ่านหิน 

ทั Lงนี Lคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญั ระมดัระวงัไม่ให้ความเสี
ยงดงักล่าวมีผลกระทบรุนแรงต่อผลการ
ดําเนินการของบริษัท 
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การเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการที$สาํคัญในรอบปี 2554 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมในหลายด้านที
สาํคญั ดงันี L 
1.  การเข้าไปลงทนุในประเทศมองโกเลยีเป็นครั Lงแรก ด้วยการเข้าถือครองหุ้นของ Hunnu ซึ
งเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ออสเตรเลยี  โดยในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ซื Lอหุ้นร้อยละ 12 ในบริษัท Hunnu มลูคา่ 45 ล้าน
เหรียญออสเตรเลยี ตอ่มาในเดือนกนัยายน บริษัทฯ ได้ทําคาํเสนอซื Lอหุ้นทั Lงหมดของ Hunnu มลูคา่ 423 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลยี หลงัจากนั Lนจึงได้ถอน Hunnu ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ออสเตรเลยี และกลายเป็น
บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ   

 Hunnu ได้พฒันาแหลง่ถ่านหินที
ใช้เป็นเชื Lอเพลงิให้ความร้อน (Thermal Coal) และถ่านโค้ก (Coking Coal) ใน
ประเทศมองโกเลยี ซึ
งมีอยูเ่ป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตทางตอนใต้ โดยขณะนี Lบริษัท ฯ กําลงัอยูร่ะหวา่งการประเมิน
ปริมาณถา่นหินสาํรวจพบและแผนการทําเหมืองของ Hunnu ซึ
งได้รายงานปริมาณถา่นหินสาํรวจพบตามมาตรฐาน JORC 
ทั Lงในลกัษณะ measured resource และ indicated resource ที
 695 ล้านตนั และคาดวา่จะสามารถผลติถ่านหินได้
ประมาณ 5 ล้านตนัตอ่ปีภายในปี 2558 โดยโครงการซานอลู (Tsant Uul) ทางตอนใต้ของประเทศ จะเริ
มผลติถา่นหินเป็นครั Lง
แรกในปีนี L 

2. การจําหนา่ยการลงทนุทั Lงหมดจํานวนร้อยละ 56 ใน เหมืองต้าหนิง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน
มีนาคม 2554  
 

เรื$องเด่นในรอบปี 2554 
1. การขยายปริมาณสาํรองถ่านหินเพื
อสร้างความมั
นคงในอนาคต ความมั
นคงของกระแสเงินสดในระยะยาวจะ

เกิดขึ Lนได้นั Lน ขึ Lนอยูก่บัปริมาณสาํรองถา่นหินตามมาตรฐาน JORC (มาตรฐานการรายงานปริมาณถ่านหินที
สาํรวจพบและ
ปริมาณสาํรองถ่านหิน โดยคณะกรรมการ JORC ประเทศออสเตรเลยี) ทั Lงนี Lปริมาณถา่นหินสาํรวจพบสามารถสร้างมลูคา่ใน
เชิงเศรษฐกิจและเชิงเทคนิคได้ ด้วยเหตนีุ L บริษัทฯ  จึงให้ความสาํคญักบัการบริหารงานและการใช้ความเชี
ยวชาญด้านเทคนิค
ที
มีอยูใ่นการสร้างการเติบโตแกป่ริมาณสาํรองถ่านหินจากสนิทรัพย์ที
มีอยู ่และจากการแสวงหาแหลง่สนิทรัพย์ใหมเ่พิ
มเตมิ  

ในปี 2554 ปริมาณสาํรองถ่านหินของ ITM  ที
ตรวจวดัด้วยวิธี JORC  เพิ
มขึ Lนจํานวน 68 ล้านตนั  จากเหมืองอินโด
มินโคและบารินโต จากการพฒันาและการนําเครื
องบดถ่านหิน รวมทั Lงระบบสายพานลาํเลยีงถา่นหินมาใช้ที
หลมุเหมอืง หรือ 
ระบบ IPCC (In-Pit Crushing Conveying) แทนการใช้รถบรรทกุ จึงทําให้สามารถขนย้ายหน้าดินจากหลมุเหมืองที
ลกึได้ใน
เวลาอนัรวดเร็วและด้วยต้นทนุที
ตํ
าลง 

ในประเทศออสเตรเลยี ปริมาณสาํรองถา่นหินเพิ
มขึ Lนจากเหมืองแองกสั เพลส ปริมาณสาํรองถ่านหินเพิ
มขึ Lนจํานวน 
64 ล้านตนั แตเ่นื
องจาก Centennial ถือหุ้นในแองกสั เพลส ในสดัสว่นร้อยละ 50  จงึสามารถรับรู้ปริมาณสาํรองถ่านหินที

เพิ
มขึ Lนจํานวน 32 ล้านตนั และจากเหมืองคลาเรนซ์ปริมาณสาํรองถ่านหินที
เพิ
มขึ Lนจํานวน  9 ล้านตนั ซึ
งเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงแผนการทําเหมืองของเหมืองถา่นหินดงักลา่ว ทําให้ปริมาณสาํรองถ่านหินของบริษัทฯ  จากเหมืองถา่นหินที
มีอยูใ่น
ปัจจบุนั เพิ
มขึ Lนจํานวน 104 ล้านตนั (ตามสดัสว่นของการถือหุ้น)  

2. การปรับโครงสร้างการบริหารจดัการในบริษัท Centennial  ตลอดปี 2554 บริษัท Centennial ได้ปรับโครงสร้าง
การบริหารจดัการให้เข้ากบับริษัทตา่งๆ ในกลุม่บริษัทฯ  โดยได้ประสานพลงัร่วมกบัพนกังานในประเทศไทยและประเทศอื
นๆ 
เพื
อทํางานร่วมกนัในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการวางแผนกลยทุธ์ การบริหารจดัการด้านการเงิน การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ตลอดจนด้านการตลาด และระบบ Logistics  

3. การเข้าลงทนุในบริษัท Hunnu  Coal Limited ดงัที
ได้กลา่วไปแล้ว เป็นการเข้าครอบครองแหลง่ถา่นหินใหมที่

มีแนวโน้มด ี
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การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดงันี L 
1. โครงการเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย  

• การขยายความสามารถของทา่เรือที
ใช้ลาํเลยีงและขนสง่ถ่านหินที
ทา่เรือบอนตงั   บริษัทฯ มีแผนระยะยาว

ในการขยายทา่เรือบอนตงั ขณะนี L กําลงัอยูใ่นระหวา่งศกึษาการขยายทา่เรือและลานกองเก็บถ่านหิน เพื
อ

รองรับการขนถ่ายถ่านหินให้มากขึ Lนจากปัจจบุนัที
จํานวน 21 ล้านตนัตอ่ปี  

• โครงการพัฒนาระบบ In-pit crusher ในพื Lนที
ทิศตะวันออกของเหมืองอินโดมินโค เป็นการนําระบบ

สายพานมาใช้ในการขดุและขนถ่านหินจากหลมุเหมือง เพื
อให้สามารถขดุถ่านหินในพื Lนที
ลกึกว่าเดิม ซึ
ง

บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี
ยวชาญนี Lที
เคยทําที
เหมืองแมเ่มาะมาใช้เพื
อเสริมการขนด้วยรถบรรทกุ ซึ
งจะช่วยลด

การพึ
งพิงการใช้นํ Lามนั  ระบบดงักลา่วคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2557  

• การพัฒนาเหมืองบารินโต –เริ
มการผลิตถ่านหินแล้ว  และกําลงัก่อสร้างถนนขนถ่านหินเชื
อมต่อกับ

เหมืองทรูบาอินโด โดยมีประมาณการผลติ 7 แสนตนัในปีนี L  

2. โครงการเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย 

• การขยายกําลงัการผลติจากโครงการ Newstan  ซึ
งอยู่ใน Northern Operation   โดยจะเริ
มผลิตถ่านหิน
ได้ในปี 2557 ที
กําลงัผลติ 4 ล้านตนั เป็นถ่านหินคณุภาพดี 

• การเพิ
มสดัสว่นการสง่ออกให้มากกวา่ ร้อยละ 40 ของปริมาณการขายทั Lงหมด 
 

3. การพัฒนาโครงการอื$นๆ มีดังนี 2 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที$ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

โครงการหงสากําลงัอยู่ในระหว่างการดําเนินก่อสร้าง ณ สิ Lนปี 2554 การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว

ประมาณ ร้อยละ 10  ของโครงการ โดยได้ดําเนินการย้ายชุมชนบางสว่น ปรับพื Lนที
สําหรับการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า รวมถึงถนนสําหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างกําลงัจะแล้วเสร็จ และขณะนี Lกําลงัอยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้างโครงสร้างพื Lนฐานของโรงไฟฟ้า  

• การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน  บริษัทฯ ได้ตั Lงงบลงทนุสาํหรับธุรกิจพลงังานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 2 

ของทรัพย์สินรวมต่อปี (ปัจจุบนัประมาณ 4 พนัล้านบาท) ที
ผ่านมาได้ศึกษาพลงังานหมนุเวียนหลายตวั 

แตไ่ด้ให้ความสนใจพลงังานชีวภาพ และพลงังานลม  บริษัทฯ ได้ก่อตั Lงบริษัทย่อย 2 บริษัทขึ Lน  เพื
อลงทนุ

ในธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศไทย โดยหนึ
งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงทนุกบั บริษัทนํ Lาตาล

มิตรผล จํากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เพื
อพฒันาโครงการเอธานอลที
ใช้มนัสําปะหลงัเป็นเชื Lอเพลิง   

ขณะเดียวกนัได้อยูใ่นระหวา่งการทดสอบลมอยู ่2-3 จดุในภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

สรุปปัจจัยที$มีผลต่อผลประกอบการในปี 2554 มีดงันี L คือ 
1. ปี 2554 ถือเป็นปีที
บริษัทฯ  สามารถสร้างการเติบโตทางรายได้ที
ดี  ทั Lงนี Lเป็นผลจากธุรกิจถา่นหินมีปริมาณขาย

และราคาถ่านหินเพิ
มขึ Lน  อีกทั Lงเป็นปีแรกที
รับรู้ผลการดําเนินงานของ Centennial เต็มปี 
2. ผลการดําเนินงานในปี 2554 ลดลงเหลอื 20,060 ล้านบาท จากปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 19  เนื
องจากกําไร

จากการจําหนา่ยเงินลงทนุลดลง โดยบริษัทฯ รับรู้กําไรหลงัภาษีจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในเหมืองต้าหนิง 
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จํานวน 6,307 ล้านบาท เทียบกบัการรับรู้กําไรจากรายการพิเศษจํานวน 15,776 ล้านบาท จากการลดสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท PT Indo Tambangraya Megah (ITM)  ร้อยละ 8.72  และการจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท 
ผลติไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) ในปี 2553 

 
นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน เป็นผู้ ชี Lแจง

ผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2554 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2554 ให้ที
ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี Lแจงผลการดําเนินงานในปี 2554 โดยสรุปให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบดงันี L 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 225,010 ล้านบาท เพิ
มขึ Lน 31,889 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 17 เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2553  สว่นใหญ่เป็นเงินสดที
ได้จากการดําเนินงาน  คา่สทิธิในการทําเหมือง
ถ่านหินเพิ
มขึ Lนจากต้นทนุของการซื Lอกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลียสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์  และเงิน
ปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 88,656 ล้านบาท เพิ
มขึ Lน 19,597 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เมื
อเทียบกับ ณ 
วนัที
 31 ธนัวาคม 2553  โดยมาจากกําไรสทุธิสําหรับปี 2554 จํานวน 20,060 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากสว่นได้เสียที
ไม่มีอํานาจ
ควบคมุ จํานวน 6,480 ล้านบาท ในขณะที
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 6,840 ล้านบาท 

รายได้จากการขายรวมจํานวน 112,404 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 47,119 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 72 จากมีการรวมงบการเงินของบริษัท Centennial  เต็มจํานวน 12 เดือน และปริมาณการขายและราคาขายถ่าน
หินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลยีปรับเพิ
มขึ Lน  

ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2554 จํานวน 39.57 ล้านตนั  จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 24.64 ล้านตนั จาก
เหมืองในประเทศออสเตรเลยี 14.87 ล้านตนั และจากเหมืองในประเทศไทย 0.06 ล้านตนั 

โดยที
ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียสําหรับปี 2554 เท่ากบั 97.06 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั  
ขณะที
ปี 2553 ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเทา่กบั 74.65 เหรียญสหรัฐฯตอ่ตนั 

กําไรขั Lนต้นสาํหรับปี 2554 จํานวน 49,444 ล้านบาท เพิ
มขึ Lน 22,669 ล้านบาท จากปริมาณการขายและราคาขาย
ถ่านหินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลยีปรับเพิ
มขึ Lน  

อตัราสว่นกําไรขั Lนต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 44  สงูกว่างวดเดียวกนัของปี 2553 ที
อยู่
ระดบัร้อยละ 41  โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราสว่นกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายร้อยละ 46 เทียบกบัร้อยละ 43 ในปี 2553 และธุรกิจ
ไฟฟ้ามีอตัราสว่นกําไรขั Lนต้นตอ่ยอดขายร้อยละ 10 เทียบกบัร้อยละ 16 ในปี 2553  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Lย ภาษี คา่เสื
อมราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จํานวน 31,768 ล้านบาท 
เพิ
มขึ Lน 9,809 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 เมื
อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2553 โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน
จํานวน 29,847 ล้านบาท  และจากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 1,922 ล้านบาท  

กําไรสทุธิ  จํานวน 20,060 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19  
โดยเป็นผลของกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุที
ลดลง  โดยในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทนุในสดัสว่น
ร้อยละ 56 ของเหมืองต้าหนิง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรู้กําไรหลงัภาษีจํานวน 6,307 ล้านบาท ในขณะที
ในปี 2553 
บริษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุน 2 รายการได้แก่ การลดสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท ITM ลง จํานวนร้อยละ 8.72 และการ
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จําหนา่ยเงินลงทนุร้อยละ 14.9 ใน บริษัท ราชบรีุโฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) เป็นผลให้มีการรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ
หลงัภาษีจํานวน 15,176 ล้านบาท 

กําไรตอ่หุ้น จํานวน 73.82 บาทตอ่หุ้น ลดลงร้อยละ 19 เมื
อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ
งมีกําไรต่อหุ้น 91.56 
บาทตอ่หุ้น  

หนี Lสินสทุธิรวมจํานวน 65,289 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 8,360 ล้านบาท  จากเงินสดที
เพิ
มขึ Lนจากการ
ดําเนินงานจํานวน 12,543 ล้านบาท ในขณะที
มีการกู้ยืมเงินในประเทศเพิ
มขึ Lนจํานวน 4,183 ล้านบาท  

อตัราสว่นหนี Lสนิสทุธิตอ่ทนุ ลดลงจาก 1.07 เทา่ ในปี 2553 เป็น 0.74 เทา่ในปี 2554   
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Lแจงเพิ
มเติมว่ารายได้ในปี 2554 เพิ
มขึ Lน เนื
องจากครึ
งปีหลงัสามารถผลิตถ่านหินได้
เพิ
มขึ Lน เนื
องจากสภาพภมูิอากาศเอื Lออํานวย และถ่านหินมีคณุภาพดีจึงเป็นที
ต้องการ ดงันั Lน กําไรที
เกิดจากการดําเนินงาน
เพิ
มขึ Lนร้อยละ 45 เทียบกบัปี 2553   นอกจากนี Lได้ชี Lแจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบเกี
ยวกบัการบริหารองค์กรและความคืบหน้าในด้าน
พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาองค์กรที
สาํคญั ซึ
งเป็นสว่นสาํคญัในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดงันี L 

 

การบริหารองค์กร 

• การขยายธุรกิจสูร่ะดบัภมูิภาคในปีที
ผา่นมา สง่ผลให้บ้านปมูีพนกังานประมาณเกือบ 6,500 คน ใน 5 ประเทศ 

คือ ไทย อินโดนีเซีย  ออสเตรเลยี จีน และมองโกเลยี ดงันั Lนบริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการประสานงานและ

หลอมรวมพนกังานในออสเตรเลยีเข้าสูก่ลุม่พนกังานบริษัทฯ  และให้การต้อนรับพนกังานใหมร่าว 240 คนจาก 

Hunnu  

• บริษัทฯ นํา “บ้านป ูสปิริต”  ซึ
งเป็นคา่นิยมร่วม หรือ วฒันธรรมองค์กร อนัประกอบด้วย 4 คา่นิยมหลกั ได้แก่ 

ยดึมั
นในความถกูต้อง  นวตักรรม  หว่งใยและเอาใจใส ่ และ พลงัร่วม   มาใช้เป็นหลกัปฏิบตัิเพื
อให้เกิด

เอกภาพอยา่งตอ่เนื
องระหวา่งพนกังานที
อยูใ่นทกุประเทศที
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ 

• หวัใจสาํคญัของกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ  ในปี 2555 นี L คือ การบริหารบคุคล การบริหารผล
การปฏิบตัิงาน ทกัษะผู้ นํา และ การขยายผลโครงการบ้านป ูสปิริต  

พัฒนาการด้านการกาํกับดูแลกิจการและด้านอื$นๆ ที$สาํคัญ 

• ด้านการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาองค์กรที
สาํคญัๆ ซึ
งมีสว่นสาํคญัในการรองรับการเติบโต

ของธุรกิจ  ในปี 2554 บริษัทฯ ได้  

• ดําเนินการตามแผนงานสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ
งมุง่เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเพื
อนําไปสูก่ารปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

• ดําเนินการตามนโยบายการพฒันาที
ยั
งยืน 

• ดําเนินการตอ่เนื
องด้านแผนพฒันาผู้บริหารเพื
อรองรับการเติบโตขององค์กร  และริเริ
มโครงการพฒันาสงัคม

ใหม่ๆ  หลายโครงการทั Lงในสาํนกังานใหญ่และท้องถิ
น 

รางวัลด้านการกาํกับดูแลกิจการที$ดี ในปี 2554 มีดังนี 2 คือ 
 

• ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียนที
ได้รับการจดัอนัดบั  Excellent CG 

Scoring  จากการรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2554  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

  บริษัทฯ ยดึมั
นในปณิธานที
วา่ “อตุสาหกรรมที
ดจีะต้องพฒันาไปพร้อมๆ กบัสงัคมและสิ
งแวดล้อมที
ดี”  ดงันั Lนจึงได้
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม (หรือ ซีเอสอาร์) มาอยา่งตอ่เนื
อง และอยูบ่นพื Lนฐานของความสาํนกึด้านความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม หลกับรรษัทภิบาล การพฒันาอยา่งยั
งยืน  

ในปี 2554 เราได้ประกาศแนวคิด “ทําด้วยใจ”  หรือ “Do by Heart” ในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม
ตา่งๆ ของบ้านปฯู ทั Lงในประเทศไทย และตา่งประเทศ อยูบ่นพื Lนฐานของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เต็มใจ” ในการดําเนิน
กิจกรรมให้บรรลเุป้าหมาย   และได้ประกาศกลยทุธ์ในการดาํเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดบัองค์กรในระยะยาว (2554-2558)  
ทั Lงที
สาํนกังานใหญ่ และบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ มุง่สง่เสริม “การศกึษาและการเรียนรู้” ให้กบัเดก็และเยาวชน ซึ
งถือเป็น
รากฐานสาํคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติอยา่งยั
งยืน 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมในหลายด้าน ทั Lงในประเทศและต่างประเทศ                     
โดยสรุปดงันี L 

1. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

• ด้านการศกึษา  มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนจากโรงเรียนที
ตั Lงอยูร่อบเหมืองลาํปาง เหมืองเชียงมว่น และ
เหมืองลาํพนู  

• ด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ
น  สนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนาแก่วดัในพื Lนที
 

•  ด้านสาธารณสขุ  นําหนว่ยแพทย์เคลื
อนที
ออกให้บริการประชาชนในหมูบ้่าน อ.ลี L จ.ลาํพนู 

• ด้านพฒันาชมุชน  ร่วมปรับปรุงพื Lนที
สว่นกลางในชมุชน เส้นทางบ้านโฮ่ง – บ้านนากลาง ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

2. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ในประเทศอนิโดนีเซีย  

• ด้านการศกึษา   จดักิจกรรมอาสาสมคัรภายใต้โครงการ ‘Employee Volunteer’ ที
เหมือง Kitadin Embalut  

โดยมีการแสดงละครและแจกหนงัสอืนิทานเรื
อง “ผจญภยัในเหมอืงถ่านหิน”  

• ด้านสิ
งแวดล้อม  จดักิจกรรมปลกูต้นไม้ขึ Lนบนพื Lนที
ใกล้กบัเส้นทางขนสง่ถา่นหินของเหมืองอินโดมนิโค ร่วมกบั

ชมุชน  (จํานวน 37,000 ต้น) 

• ด้านสาธารณปูโภค บริษัทได้ซอ่มแซมและปรับสภาพแวดล้อมริมถนน หมูบ้่าน ที
เหมือง Kitadin Embalut 

• ด้านการสร้างอาชีพ   จดัอบรมด้านการบริหารจดัการการเงินให้แก่ชมุชน สง่เสริมด้านอาชีพเกษตรกรรม 

หตัถกรรม และวชิาชีพด้านเทคนิค ให้แก่ชาวบ้านในชมุชนรอบเหมืองตา่งๆ 

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านการศึกษา  ในปี 2554 บริษัทฯ ยงัคงดําเนินโครงการ 

• สนบัสนนุการศกึษาเพื
อการพฒันาที
ยั
งยืนตอ่เนื
องเป็นปีที
 8 โดยมอบทนุสนบัสนนุการพฒันาอปุกรณ์และ

ระบบการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจงัหวดัลาํพนู ลาํปาง และพะเยา 

• มอบทนุสนบัสนนุโรงเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ ตอ่เนื
องเป็นปีที
 5  

• มอบทนุการศกึษาสาํหรับนกัเรียนสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ ตอ่เนื
องเป็นปีที
 3 
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ด้านสิ$งแวดล้อม  
 

• คา่ยเพาเวอร์กรีน 6 บริษัทฯ ร่วมกบัคณะสิ
งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดาํเนิน

โครงการ “คา่ยเพาเวอร์กรีน” ตอ่เนื
องเป็นปีที
 6 เพื
อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแกเ่ยาวชนด้านวทิยาศาสตร์

สิ
งแวดล้อม เพื
อสร้างจิตสาํนกึในการรักษาสิ
งแวดล้อมอยา่งยั
งยนืแก่เยาวชน 

ด้านเยาวชน  

• สง่เสริมทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กบัเยาวชนนกักีฬาในประเทศไทยและในประเทศจีน โดยในปีที
ผ่านมา

ได้นําโค้ชชาวจีนมาฝึกทกัษะด้านปิงปองให้แก่นกักีฬาของสโมสรบ้านป ูในประเทศไทย 

•  สนบัสนนุและดําเนินกิจกรรม “โครงการพลงัเปลี
ยนแปลงเพื
อสงัคม”  หรือ โครงการ Banpu Champions for 

Change อยา่งตอ่เนื
อง  เพื
อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหมใ่นรูปแบบการดําเนิน “กิจการ

เพื
อสงัคม” 

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติต่างๆ  

ในปีที
ผา่นมาได้เกิดภยัพิบตัิตา่งๆ ในเกือบทกุภมูิภาคทั
วโลก ซึ
งได้สร้างความเสยีหายตอ่ชีวติและ
ทรัพย์สนิของประชาชนอยา่งมหาศาล โดยเฉพาะอยา่งยิ
งเหตกุารณ์แผน่ดินไหวและสนึามิ ในประเทศญี
ปุ่ น รวมทั Lง
มหาอทุกภยัในรอบ 50 ปีของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นสว่นหนึ
งในการชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัจากมหนัตภยั
ดงักลา่วดงันี L 

• การชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัจากแผน่ดินไหวและสนึามใินประเทศญี
ปุ่ น  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในประเทศ

อินโดนีเซียและออสเตรเลยี ร่วมกบัพนกังานจากทั Lง 3 ประเทศ บริจาคเงินประมาณ 1 ล้าน 4 พนัเหรียญ

สหรัฐ แก่สภากาชาดญี
ปุ่ นเพื
อชว่ยเหลอืผู้ประสบภยัแผน่ดินไหวและสนึาม ิ

• การชว่ยเหลอืผู้ประสบมหาอทุกภยั ในประเทศไทย  นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลอืแกช่มุชนรอบ 

คลงัสนิค้า ในจงัหวดัอยธุยาแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดาํเนินกิจกรรมช่วยเหลอืผู้ประสบภยันํ Lาทว่มในรูปแบบตา่งๆ 

ไมว่า่จะเป็นการสนบัสนนุ กองทพับก กองทพัเรือ ในการดําเนินกิจกรรมชว่ยเหลอืผู้ประสบภยันํ Lาทว่ม 

สนบัสนนุขบวนรถบรรทกุแก่สภากาชาดไทยสาํหรับลาํเลยีงถงุยงัชีพ และหนว่ยแพทย์เคลื
อนที
 และใช้ในการ

ขนย้ายผู้ ป่วย ที
ได้รับผลกระทบจากนํ Lาทว่ม รวมทั Lงร่วมสมทบกองทนุตลาดหุ้น ช่วยภยันํ Lาทว่ม คดิเป็นมลูคา่

รวมประมาณ 40 ล้านบาท 

• พนกังาน “บ้านปฯู อาสาช่วยภยันํ Lาทว่ม” ได้นําสิ
งของถงุยงัชีพ และอาหาร ไปแจกจา่ยให้แก่ประชาชนที
ศนูย์

พกัพิงผู้ประสบภยันํ Lาทว่ม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ รวมทั Lงออกหนว่ยช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยั

ร่วมกบักองทพัเรือและสภากาชาดไทย 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติมปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ   
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 
  

1. นายสพุจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามผลการดําเนินงานของบริษัทในปีนี Lเมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2553 
 

ประธานได้ชี Lแจงวา่สบืเนื
องจากปี 2554 บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทนุลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2553 จึงปรากฏว่า

บริษัทฯ มีกําไรลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2553  แตห่ากพิจาณาจากผลการดําเนินงานที
แท้จริงในปี 2554 แล้วปรากฏวา่บริษัท

มีกําไรจากผลการดําเนินงานเพิ
มขึ Lนร้อยละ 45 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงว่า  ประเด็นที
สําคญัสําหรับการดําเนินงานในปี 2554 คือ การลดสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัท PT Indo Tambangraya Megah (ITM) จํานวนร้อยละ 8.72 และการจําหน่ายเงินลงทนุร้อยละ 14.9 ใน 
บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน)  (Ratch) ทําให้บริษัทฯ ได้รับเงินจํานวนประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และบริษัทฯ นําไปซื Lอกิจการ Centennial Coal  ในประเทศออสเตรเลยี ประมาณ 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ    นอกจากนั Lน
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบทางความเสี
ยงแล้วจึงได้จําหนา่ยเงินลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 56  ในเหมืองต้าหนิง  คิด
เป็นเงินจํานวน 669 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื
อนําไปซื Lอหุ้น Hunnu Coal  ที
ประเทศมองโกเลีย  ทั Lงนี Lได้ประมาณการผลิตใน
ปี 2555 ในประเทศอินโดนีเซีย จากเดิม 25 ล้านตนั เป็น 27 ล้านตนั และประเทศออสเตรเลียจากเดิม 14 ล้านตนั เป็น 
16  ล้านตนั  ความเสี
ยงด้านราคาถ่านหินยงัเป็นความเสี
ยงหลกั ซึ
งอาจมีผลกระทบบ้างแตไ่มรุ่นแรง  
 

2. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามข้อมลูดงัตอ่ไปนี L 

• บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านธุรกิจตอ่กรณีการขึ Lนภาษีเหมืองแร่ของออสเตรเลยีหรือไม ่

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงวา่ตามที
ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทฯ แจ้งขา่วสารเรื
องภาษีเหมืองแร่ให้รวดเร็วนั Lน  

ปกติแล้วบริษัทฯ จะแจ้งข่าวสารผ่านระบบการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่แล้ว   กรณีที
สมาชิกวุฒิสภา

ออสเตรเลยี มีมติให้ผา่นกฎหมายขึ Lนภาษีเหมืองแร่ หรือ MRRT (Mineral Resource Rent Tax) บงัคบัใช้สาํหรับบริษัท ที


มีกําไรมากกว่า 75 ล้านเหรียญออสเตรเลียไม่น่าจะส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  เนื
องจากบริษัทฯ

สามารถนําเงินลงทนุในกิจการมาหกัเป็นค่าลดหย่อนได้  จึงไม่ต้องเสียภาษีภายใน 10 ปีแรก นอกจากนั Lนการลงทนุใน 

Centennial  จะมีการลงทนุอย่างต่อเนื
องซึ
งสามารถนํามาคํานวณเป็นสว่นลดหกัภาษีและยงัสามารถหกัสว่นลดตาม

กฎหมายได้อีกร้อยละ 25 อย่างไรก็ตามก่อนการซื Lอกิจการ Centennial บริษัทฯ ได้รับทราบถึงกระบวนการที
รัฐบาล

ออสเตรเลียจะนํากฎหมายภาษีดงักลา่วให้วฒุิสภาอนมุตัิอยู่แล้ว    และการซื Lอกิจการ Centennial บริษัทฯ ได้คํานึงถึง

เรื
องดงักลา่วไว้แล้วในการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการการลงทนุนี L  
 

• บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที
มีการนําพลงังานทดแทนอื
นๆ มาแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า 

เช่น Coking Coal  แอนทราไซต์ รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว หรือเชลก๊าซ หรือไม่ เนื
องจากในปัจจุบนัมีการ

ต่อต้านพลังงานไฟฟ้าที
ใช้ถ่านหินเป็นเชื Lอเพลิงซึ
งจะส่งผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม   จึงต้องการทราบ

กระบวนการจดัการเพื
อไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิ
งแวดล้อม ดงักลา่ว 
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นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงวา่ ปัจจบุนัความต้องการถ่านหินยงัมีสงูเพื
อใช้ผลติไฟฟ้า เนื
องจาก Coking Coal 

เป็นถ่านหินคณุภาพสงูและหายาก จึงใช้สาํหรับอตุสาหกรรมถลงุเหลก็เทา่นั Lน ไมนํ่าไปผลิตไฟฟ้า   ถ่านหินที
ผลิตไฟฟ้า

เป็นชนิด บิทมูินสั หรือ ซบับิทมูินสั ซึ
งพบมากในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย    สว่นกระบวนในการ

จดัการปัญหาสิ
งแวดล้อมสําหรับโรงไฟฟ้าจะใช้วิธี Super Critical  หรือ Ultra Super Critical    สําหรับพลงังาน

ทางเลือกอื
น เช่น พลงังานนิวเคลียร์ หลงัจากเหตุการณ์ที
ประเทศญี
ปุ่ นทําให้หลายประเทศหยุดโครงการนิวเคลียร์   

และนํ Lามนัยังคงเป็นเชื Lอเพลิงต้นทุนสูงในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้สําหรับภาคขนส่ง  สําหรับพลงังานทดแทนใน

รูปแบบก๊าซธรรมชาติที
เป็นของเหลว เรียกว่า LNG  การสง่ออกยงัมีต้นทนุสงูอยู่ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคญัต่อธุรกิจ

ถ่านหินซึ
งยงัมีแนวโน้มการเติบโตที
ดี    สาํหรับการเก็บภาษีสง่ออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียนั Lน ได้เคยถกูคดัค้าน

และยกเลกิไปเนื
องจากมีการเก็บคา่ภาคหลวงที
ร้อยละ 13.5 อยูแ่ล้ว 

 

3. นายโชคบญุ จิตรประดบัศิลป์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามดงันี L 

• บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบเรื
องปริมาณถา่นหินสาํรองหรือไม ่หากบริษัทยงัไมซ่ื Lอกิจการถา่นหินเพิ
มเติม 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า การสํารวจแหล่งถ่านหินเพื
อเพิ
มปริมาณสํารองถ่านหินทําได้จากการสํารวจ

แหลง่ถ่านหินที
มีอยูจ่ากประทานบตัรที
ได้รับอยูแ่ล้ว  และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการผลติเพื
อลดต้นทนุ  

• บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบเรื
องการจํากดัการถือหุ้นของตา่งชาตใินธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศอินโดนีเซีย หรือไม ่

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า การกําหนดให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 จะมีผลกระทบต่อบริษัท

ตา่งประเทศ แต่บริษัทฯ ได้ลงทนุผ่านบริษัทย่อยซึ
งเป็นบริษัทที
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย 

จึงไมน่า่จะได้รับผลกระทบในเรื
องดงักลา่ว 

• ประเภทถ่านหินที
ใช้ในการผลติไฟฟ้า   ผลประกอบการของ  โรงไฟฟ้า BLCP  และเคยปรากฏวา่เกิดอบุตัิเหตุ

หรือไม ่

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงวา่โรงไฟฟ้า BLCP เป็นโรงไฟฟ้าใช้ถา่นหินคณุภาพดีประเภทบิทบิูนสั  ผลติและ

จําหนา่ยไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)   โดยในปี 2554 มีกําไรตามสดัสว่นการถือหุ้นประมาณ  

2 พนัล้านบาท  โรงไฟฟ้าแหง่นี Lได้รับมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีการบนัทกึผลการ

ปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัที
ดีเยี
ยม  

• การผลติถ่านหินที
ประเทศมองโกเลยีจะเริ
มต้นเมื
อไร 

  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงวา่ประมาณการผลติถ่านหินครั Lงแรกในประเทศมองโกเลยี เป็นจํานวน 1 

ล้านตนั ในปี 2555 ซึ
งขณะนี Lอยูใ่นระหวา่งเปิดหน้าเหมือง 
 

4. นายสริุยน จิตรภณัฑ์ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถาม ดงันี L 

• สาเหตทีุ
ปริมาณการขายถ่านหินของเหมืองคิทาดิน-ทนัดงุมายงั มีเพียง 0.43 ล้านตนั ทั Lงที
มีอตัรากําไรขั Lนต้นสงูมาก

เมื
อเปรียบเทียบกบัแหลง่อื
น และสาเหตทีุ
ไมด่ําเนินการผลติเพิ
มเติม  
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นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร-การเงิน ชี Lแจงว่าเหมืองคิทาดิน-ทนัดงุมายงัเริ
มผลิต

เป็นปีแรกจึงมีปริมาณจําหน่ายอยู่เพียง 0.43 ล้านตนั โดยคาดว่าจะปรับตวัเพิ
มขึ Lนโดยประมาณการที
จํานวน 1.5      

ล้านตนั สาํหรับอตัรากําไรขั Lนต้นที
มีอตัราสงูกวา่แหลง่อื
นๆ เนื
องจากการผลติในปีแรก  
 

• สาเหตทีุ
อตัรากําไรขั Lนต้นของเหมือง Centennial ยงัมีจํานวนน้อยกวา่แหลง่อื
น 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงว่ากรณีปริมาณการจําหน่ายถ่านหินของ Centennial ส่วนใหญ่คือร้อยละ 60 จําหน่าย

ให้กบัโรงไฟฟ้าในประเทศซึ
งเป็นของรัฐบาลในรัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยราคาถ่านหินได้ถกูกําหนดไว้ในสญัญาระยะยาวของ 

Centennial ที
มีอยู่เดิมก่อนบริษัทฯ จะซื Lอกิจการ เมื
อสญัญาดงักลา่วทยอยหมดอายจุะมีการกําหนดราคาถ่านหินเป็น

ราคาใหม ่ อตัรากําไรขั Lนต้นก็จะทยอยเพิ
มขึ Lน  จํานวนถ่านหินรวมทั Lงหมด 9 ล้านตนั จะทยอยหมดอายปีุละ 1-2 ล้านตนั   

 

• จํานวนอตัรากําไรขั Lนต้นของเหมือง Hunnu ในปัจจบุนั 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงวา่ยงัไมส่ามารถระบอุตัรากําไรขั Lนต้นของ Hunnu ได้ในขณะนี Lเนื
องจากยงัอยู่ระหว่าง

เริ
มต้น บริษัทฯตดัสินใจลงทนุทําเหมืองแร่ที
ประเทศมองโกเลียเนื
องจากเป็นแหลง่ถ่านหิน Coking Coal ที
มีคณุภาพดี  

แตย่งัต้องใช้เวลาสาํรวจเพิ
มเติมอีก  ขณะนี Lจึงยงัให้ข้อมลูไมไ่ด้มาก อยา่งไรก็ตามผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบเพิ
มเติมจากการ

ชี Lแจงผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผา่นทาง Opportunity Day ซึ
งจดัขึ Lนทกุไตรมาส     
 

• การเริ
มดําเนินการร่วมลงทนุกบับริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั ในธุรกิจพลงังานทดแทน ได้เริ
มดําเนินการเมื
อไร และ

คาดการณ์รายได้ของธุรกิจนี Lเป็นจํานวนเทา่ไร 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงวา่โครงการนี Lยงัอยูใ่นระยะแรกของการพฒันาพื Lนที
ปลกูมนัสาํปะหลงัเพื
อใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลติเชื Lอเพลงิร่วมกบั บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั  จํานวนเงินลงทนุ และรายได้ไม ่มากเมื
อเปรียบเทียบ
กบัธุรกิจถา่นหิน 

 

5. นายสธีุร์ สหสัสะรังส ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสอบถาม การสาํรวจ เชลก๊าซ (shale gas) เพื
อทดแทนถ่านหิน ที
มีการสํารวจ

พบปริมาณสงูในสหรัฐอเมริกา และอาจเปลี
ยนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ  ในอนาคตจะสง่ผล

กระทบตอ่บริษัทฯหรือไม ่ 
 

นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการ ได้ชี Lแจงว่า ก๊าซธรรมชาติดงักลา่วมีลกัษณะการผลิตและการเก็บรักษาที
มีความ

เฉพาะตวั จึงจําเป็นที
จะต้องมีการลงทุนสงู เป็นเทคโนโลยีใหม่  เป็นการอดัของเหลวที
มีความดนัสงูในชั Lนหิน เพื
อให้

ปลอ่ยก๊าซธรรมชาติที
แทรกตวัอยู่ออกมา   กระบวนการผลิตที
ต้องใช้เทคโนโลยีอดัของเหลวแรงดนัสงูอาจสง่ผลกระทบ

ต่อแหล่งนํ Lาใต้ดินขนาดใหญ่ และกระทบต่อสิ
งแวดล้อมที
สําคญั  แม้ว่าในระยะสั Lนอาจทําให้ราคาก๊าซลดลงแต่ยงัไม่

ชดัเจนนกั โดยเฉพาะในยโุรป และ จีน ยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาผลกระทบอยู ่ 

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที
ให้ความสําคญัเรื
องก๊าซธรรมชาติที
จะนํามาใช้ทดแทนถ่านหิน ซึ
ง

บริษัทฯ ได้ติดตามและศกึษาเรื
องดงักลา่วอยู ่
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 
 

มติที$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี L 

 
 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,879,864 98.20 
2. ไมเ่ห็นด้วย 44,750 0.03 
3. งดออกเสยีง 2,666,800 1.77 
 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ
มขึ Lน 2,580,656 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ 
ทั Lงหมดจํานวน 150,591,414 หุ้น 

 
     

วาระที$  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 2นสุดวันที$  31 
ธันวาคม 2554 

  

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Lนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที
รับรองทั
วไป โดยปรากฏในหมวด           
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที
ประชมุ ดงันี L 

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกบังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิ Lนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที
 3271 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
เพียงพอในสาระสําคญั ตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป จึงนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนมุตัิ โดยได้ชี Lแจง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2554 ให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี L 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวม 225,010 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 17  สว่นใหญ่เป็นเงินสดที
ได้จากการดําเนินงาน  คา่สทิธิในเหมืองถ่านหินเพิ
มขึ Lนจาก
ต้นทนุของการซื Lอกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลยี  และเงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม  
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หนี Lสนิรวม 136,355 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 10 จากกู้ ยืมเงินในประเทศเพิ
มขึ Lนจํานวน 4,183 ล้านบาท และ
จากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและคา่เปิดหน้าดินค้างจ่าย 

สว่นของผู้ ถือหุ้น จํานวน 88,656 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 28  มาจากกําไรสทุธิสําหรับปี 2554 จํานวน 
20,060 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากสว่นได้เสยีที
ไมม่ีอํานาจควบคมุ จํานวน 6,480 ล้านบาท ในขณะที
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
จํานวน 6,840 ล้านบาท 

ทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 2,717 ล้านบาท ไมเ่ปลี
ยนแปลง 
 

รายได้จากการขายรวม 112,404 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 72 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซียปรับเพิ
มขึ Lน นอกจากนี Lบริษัทได้มีการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย 12 
เดือน เป็นปีแรก       

ต้นทนุขาย 62,960 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 63  เป็นผลมาจากต้นทนุที
เพิ
มขึ Lนของเหมืองในอินโดนีเซียจาก
การเพิ
มขึ Lนของปริมาณการขายถ่านหิน ราคาดีเซลที
ปรับตวัเพิ
มขึ Lนตลอดทั Lงปีและการทําเหมืองในแนวลกึมากขึ Lนเมื
อเทียบ
กบัปีก่อนหน้า อีกทั Lงได้รับรู้ต้นทนุขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียในงบการเงินรวมเต็มปี  ในขณะที
ในปีก่อนรับรู้
เพียง 1 ไตรมาส  

กําไรขั Lนต้นสําหรับปี 2554 จํานวน  49,444 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 86 อตัราสว่นการทํากําไรขั Lนต้นต่อ
ยอดขายรวม (gross profit margin) สําหรับปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 44   ซึ
งธุรกิจถ่านหินมีอตัรากําไรขั Lนต้นร้อยละ 46 และ
ธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขั Lนต้นร้อยละ 10  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 10,254 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ  48  การเริ
มรวมงบการเงินเต็มปี
ของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย และจากการเพิ
มขึ Lนของเรือที
ต้องจอดรอรับถ่านหิน หรือ demurrage ซึ
งเป็นผลมา
จากปริมาณฝนที
เกาะกะลมินัตนัตกมากกวา่ปกติ  

รายได้อื
นมีจํานวน 13,086 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 เนื
องจากปี 2553 มีกําไรจากการลดสดัสว่นเงินลงทนุ
ในบริษัท ITM ซึ
งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 8.72  และกําไรจากการจําหน่ายการลงทนุในบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) 

ทําให้บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั Lงสิ Lนรวม 35,361 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 34  มีสว่นแบ่งกําไรจาก
บริษัทร่วมจํานวน 1,939 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน 1,952 ล้านบาท และรับรู้ผลกําไรของธุรกิจถ่าน
หินในประเทศจีนลดลงจากการจําหนา่ยเงินลงทนุในต้าหนิง  

ดอกเบี Lยจ่ายเพิ
มขึ Lนจากเงินกู้ เพื
อการลงทนุในเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย  
สว่นภาษีเงินได้ เพิ
มขึ Lนสว่นใหญ่เกิดจากกําไรที
เพิ
มขึ Lนของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และภาษีจากการขายเงิน
ลงทนุใน ต้าหนิง  

กําไรสทุธิสําหรับปี 2554 จํานวน 20,060 ล้านบาท ลดลง  4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19   อตัรากําไร
ขั Lนต้นคิดเป็นร้อยละ 44  เพิ
มขึ Lนจากปริมาณการขายและราคาถ่านหินเพิ
มขึ Lน  อตัราการทํากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 16  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์คิดเป็นร้อยละ  10 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25   และอตัราสว่นหนี Lสนิสทุธิตอ่
สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ
มขึ Lนอยู่ที
 1.07  เท่า  จากระดบั 0.74 เท่า บริษัทฯ มีกําไรสทุธิต่อหุ้น 73.82 บาทต่อหุ้น มี
มลูคา่ตามบญัชี 326.24 บาทตอ่หุ้น เพิ
มขึ Lนร้อยละ 28 เมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2553 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ Lนสดุวนัที
 31 
ธันวาคม 2554 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 
 

1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม สาเหตุที
กําไรลดลง และแนวทางแก้ไข ทั Lงนี Lสอบถามถึงการเพิ
มขึ Lน

ของต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการขาย และสว่นแบง่กําไรของบริษัทยอ่ยลดลง  

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าการเพิ
มขึ Lนของต้นทนุต่างๆ สอดคล้องกับราคาขายที
เพิ
มขึ Lน นอกจากนั Lนยงัมีต้นทนุที


สงูขึ Lนเมื
อเปรียบเทียบกบัปีที
แล้วได้แก่ต้นทนุคา่นํ Lามนั  เป็นต้น  สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ
มขึ Lนจากการเพิ
มขึ Lน

ของค่า Demurrage  และสว่นแบ่งกําไรของบริษัทย่อยลดลงเนื
องจากการขายเหมืองต้าหนิง   สําหรับแนวทางแก้ไขในเรื
อง

ต้นทนุคา่นํ Lามนั ทําโดยการซื Lอนํ Lามนัลว่งหน้า (Hedging ) เพื
อให้เกิดผลกระทบน้อยที
สดุ 
 

2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้มีข้อเสนอแนะดงันี L 

• กลา่วชื
นชมเรื
องมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value)ที
เพิ
มขึ Lน แต่ควรปรับปรุงเรื
องอตัรากําไรสทุธิต่อหุ้น และ

ควรมีการเข้าซื Lอกิจการในแหล่งอื
นเช่น ประเทศโมแซมบิก รวมถึงควรปรับปรุงเรื
องค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารที
มีจํานวนสงูขึ Lนพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายคงที
  และยงัคาดหวงัให้จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ไปสู่ระดบัที


สงูสดุอีกครั Lง และเห็นวา่งบเฉพาะของบริษัทฯ มีผลประกอบการที
ดีกวา่งบการเงินรวม แสดงถึงการบริหารจดัการ

บริษัทฯ ในตา่งประเทศจะทําให้กําไรลดลง ดจูาก IRR ที
ร้อยละ 15  

ประธานได้กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และประธานเจ้าหน้าที
บริหารได้ชี Lแจงเพิ
มเติมว่าบริษัทฯมีการ
ติดตามและหาโอกาสการลงทนุในประเทศตา่งๆอยู่ตลอดเวลา  ผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) คงต้องดใูนระยะยาว
กวา่นี L เพราะบริษัทฯเพิ
งเริ
มมีการลงทนุขนาดใหญ่ที
 Centennial และ Hunnu  และกลา่วขอบคณุสาํหรับข้อซกัถาม 

 
3. นางสาวงามจิต แซ่เตียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามสาเหตทีุ
ค่าภาคหลวงเพิ
มขึ Lน จาก 6,925 ล้านบาท เป็น 11,370 

ล้านบาท และขอให้เปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศไทย   

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงว่า ประเทศอินโดนีเซียเก็บค่าภาคหลวงในอตัรา ร้อยละ 13.5 และประเทศออสเตรเลีย 

เก็บในอตัราร้อยละ 6.5 - 7 ของราคาขาย  ดงันั Lนค่าภาคหลวงเฉลี
ยสองประเทศอยู่ที
ประมาณร้อยละ 10 ของราคาขาย
  

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรื
องโรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื Lอเพลิง ประมาณ 14-15 ล้านตนัต่อปี เพื
อ

ผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,200  เมกะวตัต์  หากเปรียบเทียบโดยคณุภาพถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอยู่ที
ประมาณ      

5 - 6 ล้านตนั  หากรวมกบัการใช้ถ่านหินจากอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ และโรงไฟฟ้าอื
นๆ  เป็นการใช้ถ่านหินของประเทศ

ไทยประมาณ 10 ล้านตนัตอ่ปี ซึ
งน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของพลงังานรวม เปรียบเทียบกบัสหรัฐอเมริกาใช้ถ่านหินประมาณ

ผลติไฟฟ้าอยูที่
 ร้อยละ 50 ของการผลติไฟฟ้าทั Lงหมด 
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4. นายบญุช ูทองเจริญพลูพร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสอบถามดงันี L 

• บทวิเคราะห์แหง่หนึ
งระบวุา่การซื Lอกิจการ Centennial เป็นสาเหตทํุาให้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น  (ROE) ตํ
า  

และอตัราสว่นกําไรขั Lนต้นตอ่ยอดขายตํ
าใช่หรือไม ่ 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงเรื
อง Centennial ที
มีอตัราสว่นกําไรขั Lนต้นที
ร้อยละ 36 เนื
องจากยงัเป็นราคาถ่านหินที


ได้กําหนดไว้ในสญัญาระยะยาวของ Centennial ที
มีอยู่เดิมก่อนบริษัทฯ จะซื Lอกิจการ ทั Lงนี Lแม้ว่าอตัรากําไรขั Lนต้นยงัไม่

สงูมากแตเ่มื
อพิจารณาถึงกําไรที
เพิ
มขึ Lนจากปีที
แล้ว ประมาณร้อยละ 40  ถือเป็นการเพิ
มขึ Lนของกําไรอยา่งมีสาระสําคญั 

สาํหรับอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (ROE) ปี 2553 เป็นกําไรจากการดําเนินงานรวมกบักําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 

และผลการดําเนินงานดีกวา่ปี 2553 โดย ROE ในปี 2554 เพิ
มขึ Lนจากเดิม ร้อยละ 13 เป็น ร้อยละ 16   

 

• สอบถามวา่บริษัทฯ มีแนวโน้มจะลดการถือครองหุ้นในประเทศอินโดนีเซียหรือไม ่

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี Lแจงเรื
อง การถือครองหุ้น ITM ที
ร้อยละ 65 ซึ
งเป็นระดบัการบริหารงานที
ยงัควบคมุได้ และ

สดัสว่นนี Lเหมาะสมกบัสภาพคลอ่งของหุ้น จึงยงัไมล่ดการถือครองให้น้อยลงยกเว้นจะมีกฎระเบียบใดเปลี
ยนแปลงไป 
   

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

  

ประธานได้เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 

 

 

มติที$ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
   
31 ธนัวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,881,268 98.19 
2. ไมเ่ห็นด้วย 45,550 0.03 
3. งดออกเสยีง 2,687,350 1.78 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 22,754 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั Lงหมดจํานวน 150,614,168 หุ้น 
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วาระที$ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที
ประชมุ  
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี L 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึ Lนอยู่กับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื
นๆ” 

 

นอกจากนั Lน บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื
อปรากฏวา่ 
 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
2. บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี L  บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั Lงนี L ได้พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่างๆ 
แล้วจึงเห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี 2554 และการจ่ายเงินปัน
ผล ประจําปี 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 21 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั Lงสิ Lน 5,706.70  ล้านบาท 
ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2554 หุ้นละ 9 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท  ซึ
งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื
อวันที
 28 กันยายน 2554   
นอกจากนี L บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอตัราหุ้นละ 3 บาท เป็นจํานวนเงิน   815.24 ล้านบาท เมื
อวนัที
 10 
กมุภาพนัธ์ 2555   ดงันั Lน คงเหลอืจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในงวดนี Lอีกหุ้นละ 9 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท 

จึงขอเสนอที
ประชมุเพื
อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 
กรกฎาคม 2554 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 9 บาท ทั Lงนี Lให้จ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ
งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี  โดยกําหนดรายชื
อ
รายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มีสทิธิรับเงินปันผล (record date) ในวนัที
 18 เมษายน 2555  และรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 
ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดยพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้น ในวนัที
 19 เมษายน 2555 ทั Lงนี Lกําหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัที
 30 เมษายน 2555 และไม่ขอจดัสรร
เงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เนื
องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว 

  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 

 

นายรวี พฒันาปัญญาสตัย์  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามสาเหตุที
ผู้ ถือหุ้นไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี และในอนาคตจะ

เครดิตภาษีได้หรือไม ่
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นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงวา่ตามกฎหมายภาษีอากรของไทย เงินที
บริษัทนํามาจ่ายเงินปันผลเป็นกําไรที
ได้รับยกเว้นภาษี

อยูแ่ล้วจึงทําให้ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถนําไปเครดิตภาษีคืนได้ทั Lงในปัจจบุนั และอนาคต 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
 
มติที$ประชุม 
 

 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงันี L 

 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,899,118 98.20 
2. ไมเ่ห็นด้วย 47,850 0.03 
3. งดออกเสยีง 2,667,300 1.77 
 
หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 100 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 

ทั Lงหมดจํานวน 150,614,268 หุ้น 
 
 
วาระที$ 5 พิจารณาเลือกตั 2งกรรมการและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

วาระที$ 5.1  อนุมัติเลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการที$ต้องออกตามวาระ 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั Lง    
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั Lงหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สดุกบัสว่นหนึ
งในสาม กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที
สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Lน ให้ใช้วิธีจบัสลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที
ได้อยู่ในตําแหน่งนาน
ที
สดุเป็นผู้อออก กรรมการที
ออกจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั Lงเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 

ประธานรายงานว่าในปีนี Lมีกรรมการครบวาระ 4 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี L 

 

 นายกอปร กฤตยากีรณ ชี Lแจงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ    นายอโนทยั  เตชะมนตรีกุล   นายองอาจ   เอื Lออภิญญกุล     และ             
นายวีระเจตน์    วอ่งกศุลกิจ            

 

นายกอปร กฤตยากีรณ ได้ชี Lแจงขั Lนตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 
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• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผา่นมา 
  

จึงขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลอืกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี L 
 

5.1.1. เลอืกตั Lง นายวิฑรูย์  วอ่งกุศลกิจ    ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายวิฑรูย์  ว่องกุศลกิจ    มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้
เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที

สง่มาด้วยลาํดบัที
 4)    
        

    จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ    กรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555  ถึงวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั Lงนายนายวิฑรูย์  วอ่งกศุลกิจ    กรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มติที$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 145,651,542 96.71 
2. ไมเ่ห็นด้วย 2,295,626 1.52 
3. งดออกเสยีง 2,667,100 1.77 

 
5.1.2   เลอืกตั Lง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหนง่กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระและการ
ปฏิบตัิหน้าที
ที
ผา่นมา ในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ตั Lงแตว่นัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 

 
 

มติที$ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตั Lงนายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 146,101,438 97.00 
2. ไมเ่ห็นด้วย 1,846,130 1.23 
3. งดออกเสยีง 2,666,700 1.77 

 
5.1.3   เลอืกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกลุให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล มีคณุสมบตัิเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิ
ของกรรมการ และการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 

 
 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มติที$ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 145,646,995 96.70 
2. ไมเ่ห็นด้วย 2,299,073 1.53 
3. งดออกเสยีง 2,668,200 1.77 
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5.1.4   เลอืกตั Lง นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั Lง นายวีระเจตน์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มติที$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 145,640,292 96.70 
2. ไมเ่ห็นด้วย 2,307,076 1.53 
3. งดออกเสยีง 2,667,100 1.77 

 
หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ
มขึ Lน 200 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ ทั Lงหมด

จํานวน 150,614,468.00 หุ้น 
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วาระที$ 5.2 อนุมัตเิลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการที$ลาออกและให้มีวาระเท่ากบัวาระที$เหลืออยู่ของ
กรรมการที$ลาออก 

 
เนื
องด้วยกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 2 คน ได้แก่ นายกอปร  กฤตยิากีรณ และนายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม   

ได้มีหนงัสอืแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เป็นต้น
ไป 

ประธานกรรมการ ชี Lแจงวา่บริษัทฯ ได้สร้างธรรมเนียมปฏิบตัิเพื
อหลกัการบรรษัทภิบาลที
ดี โดยกรรมการที

มีอายุครบ 72 ปี จะลาออกเพื
อเปิดโอกาสให้มีคนรุ่นใหม่มาเข้ารับช่วงงาน และสร้างแนวคิดใหม่แม้ว่าตนจะยังมี
ความสามารถและสขุภาพที
จะปฏิบตัิหน้าที
ได้ตอ่ไปก็ตาม   กรรมการบริษัทฯ ทั Lง 2 คน ได้แก่ นายกอปร  กฤติยากีรณ และ
นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม   ได้ปฏิบตัิช่วยเหลอืบริษัทฯ มานาน มีผลงานโดดเด่น น่าชื
นชม จึงขอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นแสดง
ความขอบคณุโดยการปรบมือ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาเห็นว่าบคุคลที
ได้รับการ
เสนอชื
อได้แก่ นายระวิ คอศิริ และ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์    ทั Lง 2 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้    ความสามารถ และมี
คณุสมบตัิเหมาะสม   จึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาเลอืกตั Lงจึงขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตั Lงกรรมการ
บริษัทโดยมีวาระการดํารงตําแหนง่แทนกรรมการที
ลาออก ดงันี L 

 
5.2.1 เลือกตั Lงนายระวิ  คอศิริ  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ซึ
งได้เสนอ

รายละเอียดและประวตัิของกรรมการดงักลา่วในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 
 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั Lง นายระวิ  คอศิริ  ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายสวัสดิภาพ         
กนัทาธรรม  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ตั Lงแตเ่มษายน 2553 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั Lง นายระวิ  คอศิริ   
มติที$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายระวิ  คอศิริ  แทนนายสวสัดิภาพ  กันทาธรรม  โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง่ตั Lงแตเ่มษายน 2553 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 
 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 146,892,681 97.53 
2. ไมเ่ห็นด้วย 1,056,887 0.70 
3. งดออกเสยีง 2,667,200 1.77 
หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ
มขึ Lน 2,300.00 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ  

ทั Lงหมดจํานวน   150,616,768.00 หุ้น 
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5.2.2  เลอืกตั Lงนายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์   ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ แทน นายกอปร กฤติยากีรณ  ซึ
งได้เสนอ
รายละเอียดและประวตัิของกรรมการดงักลา่วในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์   ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายกอปร 
กฤติยากีรณ    โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ตั Lงแตเ่มษายน 2553 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั Lง นายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์    
 
 
มติที$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์   แทน นายกอปร กฤติยากีรณ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง่ตั Lงแตเ่มษายน 2553 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 
 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,903,018 98.20 
2. ไมเ่ห็นด้วย 44,000 0.03 
3. งดออกเสยีง 2,669,750 1.77 

 
 
วาระที$ 5.3   อนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

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

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และข้อบงัคบับริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดวา่ “กรรมการมีสทิธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ
งค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะอย่างหนึ
งอย่างใด
หรือหลายอย่างหรือทั Lงหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี Lยประชุม เบี Lยเลี Lยง โบนัส 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได้ ทั Lงนี L ตามที
ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึ
งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี
ยนแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จกรรมการนั Lนได้พิจารณาจากภาระหน้าที
ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี L 

 

1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 57 ล้านบาท เท่ากับปี 2553 โดยรายละเอียดบําเหน็จ
กรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กับหนงัสือเชิญประชุมในครั Lงนี L (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3) ทั Lงนี L บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกว่า
กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ ประจําปี 2555 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาคง

คา่ตอบแทนเทา่กบัปี 2554 โดย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี L 

2.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 

69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื
นคนละ 60,000 บาท/เดือน 

• เบี Lยประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 

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

บาท/ครั Lง (กรรมการที
เป็นผู้บริหารไมไ่ด้เบี Lยประชมุ) 

2.2. เบี Lยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 

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

2.3. เบี Lยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น   
รายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั Lง และกรรมการอื
นคนละ 30,000 
บาท/ครั Lง  

 

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี Lยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั Lงหมดถือ           
นบัรวมกนัได้ 6,061,223 หุ้น ดงันั Lนจํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี Lจึงมีจํานวน 144,556,345 เสยีง 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติ อนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนที
เป็นบําเหน็จกรรมการปี 2554 และเบี Lย
ประชมุกรรมการ สาํหรับปี 2555 
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มติที$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม ดงันี L 

 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 141,052,168 97.58 
2. ไมเ่ห็นด้วย 49,927 0.03 
3. งดออกเสยีง 3,454,250 2.39 
หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ
มขึ Lน 800.00 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ  

ทั Lงหมดจํานวน  144,556,345.00 หุ้น 
 
 
วาระที$ 6 พิจารณาแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

ประธาน ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 กําหนดว่า “กิจการซึ
งที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ” 

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ ได้แจ้งให้ที
ประชมุทราบวา่ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เนื
องจาก 
PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยูใ่นระดบัที
นา่พอใจมาโดยตลอด รวมทั Lง PwC มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศ
และเป็นที
ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงาน
ประจําปีที
ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
คา่สอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 ดงันี L 

 

1. นายสมชาย  จิณโณวาท  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3271 และ/หรือ 
2. นายประสทิธิi  เยื
องศรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4174 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ
งมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3977 
 

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 2,100,000 บาท เพิ
มขึ Lน      
ร้อยละ 9.7 เมื
อเทียบกับปี 2554 เพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 
2555  
 ทั Lงนี L ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั Lนไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการ       
สอบบญัชี 
 

มติที$ประชุม 
ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบบญัชีของ

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,843,768 98.16 
2. ไมเ่ห็นด้วย 46,050 0.03 
3. งดออกเสยีง 2,727,750 1.81 
 
วาระที$ 7 พิจารณาเรื$องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ได้แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี L  
• สิ Lนเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี Lสนิประมาณ 93,300 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นหุ้นกู้ ร้อยละ 33   และเป็นเงินกู้จาก

สถาบนัการเงินร้อยละ 67 
• หุ้นกู้ เป็นทางเลอืกหนึ
งในการจดัหาเงินมาชําระคืนเงินกู้ เดมิ ทําให้ลดยอดภาระเงินกู้ ที
มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน ทั Lงยงั

สามารถใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ    ในอนาคตได้ นอกจากนี L หุ้นกู้ยงัเพิ
มความคลอ่งตวัให้กบับริษัทฯ 
เนื
องจากมีระยะเวลาการชําระคนืเงินที
ยาวกวา่เงินกู้จากสถาบนัการเงิน  

• ทั Lงนี L เพื
อให้บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัมากขึ Lนในการขยายธุรกิจตอ่ไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ ได้เพิ
มเติม
จากวงเงินหุ้นกู้ ที
มีอยูเ่ดิมอีกเป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้น ดงันี L 
 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนัได้ครั Lงเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ Lนอยูก่บั
ดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 
และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื
นได้ตามที
บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่
เกินสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื
นในจํานวนที
เทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยนในขณะที
มีการ
เสนอขายหุ้นกู้แตล่ะคราว ภายใต้เงื
อนไข ดงันี L 

ประเภท      :   หุ้นกู้ทกุประเภท (ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

และมีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั)  ตามความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะที


มีการเสนอขายหุ้นกู้   

สกลุเงิน       :   สกลุเงินบาท หรือสกลุเงินดอลลา่ห์ สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื
น  

จํานวนเงิน  :  ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินดอลลา่ห์สหรัฐฯ หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื
นใน 

จํานวนที
เทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยนในขณะที
มีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว  
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อาย ุ  :   ไมเ่กิน 15 ปี  

อตัราดอกเบี Lย  :   ขึ Lนอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที
ออกและเสนอขาย 

การชําระคืนเงินต้น :   ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดยีวเมื
อครบกําหนด  

สทิธิของบริษัท     :     บริษัทอาจกําหนดให้มีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถถ่อนหุ้นกู้    

รวมทั Lง การซื Lอคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว  

สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  :    บริษัทอาจให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้    คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้    

ตามเงื
อนไขที
จะได้กําหนดตอ่ไป  

ตลาดรอง            :   บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื Lอขายตราสารหนี Lไทยหรือศนูย์ซื Lอขายตราสารหนี L 

อื
นในตา่งประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั Lงเดียวเตม็ 

จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ Lนอยูก่บัดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของ 

บริษัทฯ 

ในกรณีที
มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด รวมทั Lงกรณีที
มีการซื Lอคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้น
กู้ลดลงให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ
มเติมได้อีกภายในวงเงินที
ขออนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 

 
2. ให้ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร หรือ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน มีอํานาจกําหนดราคา

เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วธีิการเสนอขาย และรายละเอียด   อื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง  การเปิดบญัชีสาํหรับการจา่ย
ดอกเบี Lยและเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  การแตง่ตั Lงที
ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือ เอกสาร ตา่ง ๆ รวมถึงการตดิตอ่ให้ข้อมลู  ยื
นเอกสาร
หลกัฐานตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.   ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื
อถือ และ/หรือ หนว่ยงาน
อื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตลอดจนการใด ๆ ที
เกี
ยวเนื
องได้ตามความเหมาะสม   

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิ 
 

มติที$ประชุม 
ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั Lงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
 ดงันี L 

 

มติที$ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที$ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,760,342 98.10 
2. ไมเ่ห็นด้วย 80,050 0.05 
3. งดออกเสยีง 2,777,176 1.84 
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วาระที$ 8 เรื$องอื$นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี Lกําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยั หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี Lแจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั Lน จะไมม่ีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี L 

 

ปรากฏวา่มีไมผู่้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ  

 
ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน            

นบัแต่วนัประชุมนี L และจะจดัใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที
มี
นยัสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบที
 bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชมุนี L 

 

เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

 
                  ลงชื
อ..............................................ประธานที
ประชมุ 

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
              
                  

              ลงชื
อ..............................................เลขานกุารที
ประชมุ 
( นางบญุศิริ จารุศิริ ) 

เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 

 


