
สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2 
 
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวันที
 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล           
เมอริเดียน เลขที
 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

   

นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้ชี ;แจงเกี
ยวกับการปรับรูปแบบในการส่งรายงานประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น     
เพื
อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดความสิ ;นเปลือง บริษัทฯ เห็นว่าเป็นแนวทางที
เหมาะสมที
จะประหยัดทั ;งค่าใช้จ่ายและ
ปริมาณกระดาษที
ใช้ในการจดัทํารายงานประจําปี บริษัทฯ จงึได้จดัทํารายงานประจําปีในรูปแบบซีดีรอม หากผู้ ถือหุ้นที
ไม่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถส่งแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ ปรากฏตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 8 
ของหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

สําหรับในปีนี ; บริษัทฯ ได้จัดโครงการเยี
ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในวันที
 12 พฤษภาคม 2553 สําหรับผู้ ถือหุ้น
จํานวน 80 คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 11 ของหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัที
 12 มีนาคม 2553         
ซึ
งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 โดยมีรายละเอียดดงันี ; 

 

              รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่              จาํนวนหุ้นที�ถือ           ร้อยละ 
 

1) บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั        67,534,034               24.85 
2) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    18,650,961  6.86 
3) LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9          11,318,400  4.16 
4) บริษัท นํ ;าตาลมิตรผล จํากดั             8,053,808  2.96 
5) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON       7,907,704  2.91 
6) บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั           6,101,600  2.24 
7)     CHASE NOMINEES LIMITED            5,786,000  2.13  
8)     นายอสิระ ว่องกศุลกิจ           5,784,444  2.13 
9)     CHASE NOMINEES LIMITED 1       5,499,000  2.02 
10)   HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD      5,475,416  2.01 
 

 ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 232 ราย และผู้ รับมอบฉันทะซึ
งได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,051 ราย รวมทั ;งหมดเป็นจํานวน 1,283 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 160,235,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
58.96 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั ;งหมดจํานวน 271,747,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั ;งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้ทั ;งหมด  



 2

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

 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
 

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

 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
 

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

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
 

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

2. นายธีระยทุธ    ปัญญาทวีทรัพย์         ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
3. นางสาวรจนาถ    ปัญญาธนานศุาสตร์     ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 

 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

นายสมประสงค์     ปัญจะลกัษณ์   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
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ประธาน ได้ชี ;แจงให้ที
ประชุมทราบข้อปฏิบตัิที
สําคญัสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

ส่งมาด้วยลําดบัที
 5 และ 6 ที
ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ดงันี ;  

 

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 
• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 
• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั ;น 
• ประธานแจ้งต่อที
ประชมุว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 
• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะ

ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมด้วยตนเองซึ
งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใด
จะถือวา่มีมติอนุมติัในวาระนั ;น 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นที
ลงมติเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย  

 

ประธาน ชี ;แจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง 
website ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 1 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2553 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อเิล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถงึหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคุณสมบตัิของผู้มี
สิทธิเสนอเรื
อง เรื
องที
จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง ตลอดจนขั ;นตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้วน 

 

เมื
อครบกําหนดการรับเรื
องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม 

          

หลงัจากนั ;น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชุม 
เป็นลําดบั ทั ;งนี ; มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ
มขึ ;นหลงัจากเปิดการประชมุ 
 

วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552       
เมื
อวนัที
 3 เมษายน 2552 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานดงักล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุม 
และได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบ
รายงานการประชมุดงักล่าว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 
 

มตทิี�ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 
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วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2552 
 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2552 สิ ;นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดงักล่าวของ
คณะกรรมการบริษทั ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3 ในหนงัสือเชิญประชุมถกูต้องและเพียงพอ และเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในปี 2552 ดงันี ; 
 

บริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ (Vision) และถ้อยแถลงพนัธกิจ (Mission Statements) ที
สอดคล้องกบัแนวทางธุรกิจ สถานะของ

บริษัทฯ และสภาวะตลาดในปัจจบุนั ดังนี ;คือ 

•  วิสยัทศัน์ คือ 

“เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที
มีความฉับไว และมุ่งมั
นในการนําเสนอผลติภณัฑ์และบริการที
มีคณุภาพและเป็นที


ยอมรับในฐานะองค์กรที
มีความซื
อสตัย์ยตุิธรรม ยดึมั
นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยตอ่สงัคมและ

สิ
งแวดล้อม”    

• พนัธกิจ  5 ประการ  ได้แก่  

1.  พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพื
อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําในภมูภิาคเอเชีย  

2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที
ช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

3. จดัสรรผลิตภณัฑ์และบริการที
มีคณุภาพและมีความหลากหลาย  โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ  

น่าเชื
อถือและความยืดหยุ่นต่อลกูค้า  

4. ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ
งแวดล้อม  

5. สร้างคณุค่าอย่างยั
งยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และดํารงตนเป็นพลเมืองที
ดี

ของทกุประเทศที
เราดําเนินธุรกิจ 

การลงทุนในธุรกิจถ่านหนิและไฟฟ้า ทั ;งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดงันี ; 
 

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
 

• ธุรกิจถ่านหนิ  -  บริษัทฯ หยุดการทําเหมืองเชียงม่วนและเหมืองลําปาง เนื
องจากปริมาณสํารองหมด  
  ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างการฟื;นฟสูภาพแวดล้อมและปรับปรุงพื ;นที
ก่อนคืนพื ;นที
ให้กบัภาครัฐ  

• ธุรกิจไฟฟ้า     -  บริษัทฯ ลงทนุในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50 และโรงไฟฟ้าราชบรีุบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ  
   14.99  
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2. การลงทุนในต่างประเทศ  ได้แก่ 

• ประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ เหมืองอนิโดมินโคและท่าเรือบอนตงั เหมืองทรูบาอนิโด เหมืองคิตาดิน-เอ็มบาลุต  
เหมืองโจ-ร่ง  และแหล่งบารินโต  ทั ;งหมดอยู่บนเกาะกาลิมนัตนั ซึ
งเป็นแหล่งถ่านหินคุณภาพดี มีปริมาณการ
ผลิตรวมในปี 2552 จํานวน 21.4 ล้านตนั 

• ประเทศจีน บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในเหมืองถ่านหินใต้ดินต้าหนิงร้อยละ 56 มีปริมาณการผลิตประมาณ 
4 ล้านตนัต่อปี และเหมืองถ่านหินเฮ่อปี;ร้อยละ 40 มีปริมาณการผลิตประมาณ 1.5 ล้านตนัต่อปี บริษัทฯ ได้
ลงทุนในโครงการเกาเหอร้อยละ 45 อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2553 ซึ
งจะมี
ปริมาณการผลิตประมาณ 6 ล้านตันต่อปี นอกจากนี ; บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่                                           
โรงไฟฟ้าล่วนหนาน โรงไฟฟ้าเจิ ;นติ ;ง และโรงไฟฟ้าโจวผิง 

• ประเทศลาว บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในโครงการหงสาร้อยละ 40 ซึ
งเป็นโครงการเหมืองถ่านหินและ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยได้มีการลงนามในสญัญาซื ;อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว 

 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้รายงานผลการดําเนินงานและการพฒันาที
สําคญัในรอบปี 2552 ดงันี ; 
 

สรุปภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2552  
• ถ่านหนิ 

ในปี 2552 ตลาดถ่านหินมีการเติบโตค่อนข้างดี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปีที
ผ่านมา การค้า

ถ่านหินประเภทเชื ;อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) ขยายตวัเนื
องจากความต้องการที
เพิ
มขึ ;นในตลาดโลก โดยมี

ปริมาณการค้ารวม 696 ล้านตนั ผู้ส่งออกรายใหญ่คือประเทศอินโดนีเซียส่งออกประมาณ 225 ล้านตนั รองลงมา

คือออสเตรเลีย ส่งออกประมาณ 136 ล้านตัน ในปีที
ผ่านมา ราคาส่งออกถ่านหิน (FOB) ของตลาดจร (Spot 

Market) จากท่าเรือนิวคาสเซิล (Newcastle) ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2552 มีความผนัผวนเมื
อเทียบกบั ปี 2551 

ซึ
งราคาขึ ;นไปสูงสุดที
 170 เหรียญสหรัฐต่อตนั และปรับลดลงมาในปี 2552 แตะระดบัตํ
าสุดที
ใกล้ 60 เหรียญสหรัฐ 

ต่อตัน และแกว่งตัวอยู่ในช่วง 60-80 เหรียญสหรัฐต่อตัน เกือบตลอดทั ;งปี 2552 แต่ในช่วงปลายปี 2552                

ความต้องการใช้ถ่านหินเพิ
มสูงขึ ;นเนื
องจากสภาพอากาศที
หนาวเย็นมากในประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย ทําให้

ราคาส่งออกถ่านหินปรับตวัเพิ
มขึ ;น  

ทั ;งนี ; ราคาเฉลี
ยถ่านหินตลอดทั ;งปี 2552 ของ Barlow Jonker Index อยู่ที
 75 เหรียญสหรัฐต่อตนัลดลงจากปี 2551 

ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตนั 

• ไฟฟ้า 

ปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดบัคงที
เนื
องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก แต่ไม่

มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าทั ;งสองแห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ;ง จํากดั 

(มหาชน) และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด แต่อย่างใด เนื
องจากมีสัญญาซื ;อขายไฟฟ้าระยะยาว ส่วนใน

ประเทศจีนมีการเติบโตในการใช้ไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 10 และราคาถ่านหินที
ตํ
าลงในปีที
ผ่านมาช่วยให้ต้นทุน      

ในการผลิตตํ
าลง จึงทําให้ผลประกอบการดีขึ ;น 
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การบริหารความเสี�ยง  
 

กลุ่มบริษัทบ้านปู มีการบริหารความเสี
ยงทางธุรกิจภายใต้คณะกรรมการชุดต่างๆ ครอบคลุมทุกๆ ด้านที
อาจมี 

ความเสี
ยง โดยจดัการอย่างมีประสิทธิภาพและทนัต่อสถานการณ์รวมถึงการเปลี
ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง (Risk Management Committee) ที
ประชมุทุกไตรมาสเพื
อติดตามผลการบริหารความเสี
ยง

ของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ     

ความเสี�ยงที�สําคัญในปี 2552 ได้แก่ 

1. ความเสี
ยงด้านกลยทุธ์ 

2. ความเสี
ยงจากราคาถ่านหินและราคานํ ;ามนั 

3. ความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที
บริษัทฯ ไปลงทนุ เช่น ประเทศอินโดนีเซียและ          

ประเทศจีน เป็นต้น 

4. ความเสี
ยงด้านการเงิน 

5. ความเสี
ยงด้านการส่งมอบสินค้า 

 

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญในรอบปี 2552  
 

ในปีที
ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเพิ
มมูลค่าธุรกิจที
มีอยู่ เดิม และขยายธุรกิจไปสู่ประเทศและ         
ตลาดใหม่ๆ ด้วยการสร้างสมรรถนะเพิ
มเติม โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการดงันี ; 
1. การจดัทําแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับปี 2553-2558 โดยเน้นการขยายการลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 
2. การสร้างการเติบโตทางธุรกิจจากการพฒันาและเพิ
มศกัยภาพสินทรัพย์ที
มีอยู่เดิม (Organic Growth) โดยการเสริมสร้าง

คามแข็งแกร่งและการขยายธุรกิจถ่านหินในประเทศอนิโดนีเซียและประเทศจีน 
3. การขยายแหล่งธุรกิจถ่านหินและพลงังานแหล่งใหม่ๆ (Inorganic Growth) 
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและระบบบริหารจดัการ  

การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดงันี ; 

1. โครงการเหมืองถ่านหนิในอินโดนีเซีย  

• การลงทนุเพื
อเพิ
มศกัยภาพและประสิทธิภาพการขนถ่ายถ่านหินของท่าเรือบอนตังจาก 12.5 ล้านตนั เป็น 18.5 
ล้านตนัต่อปี ซึ
งเสร็จสมบรูณ์แล้ว 

• โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากําลังการผลิต 14 เมกะวัตต์  ที
 ใ ช้ ถ่านหินเป็นเชื ;อเพลิงที
 ท่าเ รือบอนตัง                        
เหมืองอนิโดมินโค สําหรับใช้ในการดําเนินงานของท่าเรือและบางส่วนของการทําเหมืองเพื
อลดต้นทุนการผลิต  
คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2553 

• การผลิตถ่านหินในพื ;นที
 East Block ของเหมืองอนิโดมินโค  

• การดําเนินการผลิตของเหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลุต โดยมีการผลิตถ่านหินจํานวน 0.7 ล้านตนั ในปี 2552 

• การศกึษาและพฒันาเหมืองใต้ดินที
เหมืองอนิโดมินโค ในส่วนของ West Block  

• การพฒันาเหมืองบารินโต โดยจะเริ
มผลิตถ่านหินได้ในไตรมาสที
 4 ของปี 2553 
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2. การพัฒนาโครงการอื�นๆ มีดงันี ; 
 

• การพัฒนาและก่อสร้างเหมืองเกาเหอที
ประเทศจีน เพื
อเริ
มผลิตในปี 2553 และจะผลิตได้เต็มกําลังการผลิต
ประมาณ 6 ล้านตนัในปี 2556 โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45   

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสัดส่วน        
การลงทุนร้อยละ 40 มีกําลังการผลิต 1,878 เมกะวตัต์ โดยจะจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ขณะนี ;อยู่ในระหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้  โดยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเหมืองและ
โรงไฟฟ้ารวมประมาณ 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 

• การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยศึกษาการลงทุนเบื ;องต้นในธุรกิจพลังงานลม 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานชีวมวล และเอธานอล เป็นต้น 

 

การบริหารองค์กร มีดังนี 2 คือ 
 

1. เสริมสร้างพฒันาค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านป ูสปิริต” อย่างต่อเนื
อง 
2. ส่งเสริมการทํางานแบบหล่อหลอมวฒันธรรมและการสนธิแลกเปลี
ยนกําลัง (Integration and Exchange) ระหว่าง

พนกังานในประเทศต่างๆ ของบริษัทฯ  
3. โครงการพฒันาความเป็นผู้ นํา (Leadership Management Program) และการฝึกอบรมต่างๆ 
 

สรุปปัจจัยที�มีผลต่อผลประกอบการในปี 2552 มีดงันี ; คือ 
 

• ผลการดําเนินงานที
ดีขึ ;นของธุรกิจถ่านหินมาจากปริมาณการผลิตที
เพิ
มขึ ;นเป็น 21 ล้านตนัต่อปี และมีราคาเฉลี
ย
ประมาณ 72 เหรียญสหรัฐต่อตนั 

• การรับรู้รายได้จากธุรกิจถ่านหินประเทศจีนเต็มจํานวนทั ;งปี ภายหลงัการเข้าถือหุ้นใน Asian American Coal, Inc. 
(AACI)  

• โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าในจีนมีผลการดําเนินงานที
ดีต่อเนื
อง 

• ผลกําไรจากการทําธุรกรรมซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้า (Coal Swap) 
 

ปัจจยัหลกัทั ;งสี
ประการดงักล่าวมีส่วนสําคญัทําให้บริษทัฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 14,229 ล้านบาท หรือปรับตัวสูงขึ ;นร้อยละ 54 
จากปีก่อน 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน เป็นผู้ ชี ;แจง
ผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2552 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2552 ให้ที
ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี ;แจงผลการดําเนินงานในปี 2552 โดยสรุปให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ; 
 

ผลการดําเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 101,417 ล้านบาท เพิ
มขึ ;น 11,830 ล้านบาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 13 เมื
อเทียบกับ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2551 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที
ได้จากการดําเนินงาน การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจาก
ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยและธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน  
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ส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 55,952 ล้านบาท เพิ
มขึ ;น 10,418 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เมื
อเทียบกบั ณ วันที
 31 
ธนัวาคม 2551  
 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม จํานวน 57,865 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นจากปีก่อนจํานวน 7,336 ล้านบาท คิดเป็น           
ร้อยละ 15  จากปริมาณการขายถ่านหินที
จํานวน 21 ล้านตัน และราคาขายถ่านหินเฉลี
ยสําหรับปี 2552 เท่ากับ 71.7            
เหรียญสหรัฐต่อตนั ใกล้เคียงกบัราคาขายในปีก่อน ซึ
งเท่ากบั 72 เหรียญสหรัฐต่อตนั  
 

กําไรขั ;นต้นสําหรับปี 2552 จํานวน 27,874 ล้านบาท เพิ
มขึ ;น 5,454 ล้านบาท และอตัราส่วนการทํากําไรขั ;นต้นต่อ
ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) ในปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 48 สูงกว่าปีก่อนซึ
งอยู่ที
 ร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราส่วนกําไรขั ;นต้นต่อยอดขายอยู่ที
ระดบัร้อยละ 51 เทียบกบัร้อยละ 48 ในปีก่อนและธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราส่วนกําไรขั ;นต้นต่อ
ยอดขายอยู่ที
ระดบัร้อยละ 25 เทียบกบัร้อยละ 9 ในปีก่อน  

 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ;ย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ EBITDA จํานวน 23,687    
ล้านบาท เพิ
มขึ ;น 4,915 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 เมื
อเทียบกบัปีก่อน โดยแบ่งเป็น EBITDA ของธุรกิจถ่านหินจํานวน 
18,821 ล้านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 4,866 ล้านบาท 

 

กําไรสุทธิ สําหรับปีสิ ;นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 14,229 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นจากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จํานวน 5,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 

กําไรต่อหุ้น สําหรับปีสิ ;นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2552 เท่ากบั 52.36 บาทต่อหุ้น เพิ
มขึ ;นร้อยละ 54 เมื
อเทียบกบัปีก่อน 
ซึ
งมีกําไร 33.96 บาทต่อหุ้น  
 

หนี ;สินสุทธิรวมจํานวน 8,951 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7,273 ล้านบาท จากการชําระคืนเงินกู้บางส่วนและจาก
เงินสดที
เพิ
มขึ ;นจากการดําเนินงาน 
 

  อตัราส่วนหนี ;สินสุทธิต่อทนุหรือ Net D/E ลดลงจาก 0.36 เท่าในปี 2551 เป็น 0.16 เท่า ในปี 2552 เนื
องจากจํานวน
หนี ;สินสุทธิที
ลดลง 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี ;แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบเกี
ยวกับความคืบหน้าในด้านพฒันาการด้านการกํากบัดูแลกิจการ
และการพฒันาองค์กรที
สําคญั ซึ
งเป็นส่วนสําคญัในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดงันี ; 

 

• จดัทําแนวปฏิบติัสําหรับคณะกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) และกฎบตัรสําหรับคณะกรรมการย่อย 

• ดําเนินการตามนโยบายการพฒันาที
ยั
งยืน (Sustainable Development Policy)  

• ดําเนินการต่อเนื
องด้านแผนพฒันาผู้บริหารเพื
อรองรับการเติบโตขององค์กร 

• โครงการเพื
อสงัคมใหม่ๆ หลายโครงการทั ;งในระดบัองค์กรและระดบัท้องถิ
น 
 

รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที�ดี ในปี 2552 มีดังนี 2 คือ 
 

• บริษัทฯ ได้รับการจัดอนัดับเป็น 1 ใน 52 บริษัทจดทะเบียนที
ได้รับการจัดอนัดับ Excellent CG Scoring จากการ
รายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG report)  

• คณะกรรมการบริษทัได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปีดีเด่น” และ “คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี”  
ในการมอบประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแห่งปี 2551/2552  
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• บริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็น “หนึ
งในสามบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที
ได้รับคะแนนสูงสุดด้านบรรษัทภิบาล 
ประจําปี 2552” จากรายงาน CG Watch ประเทศไทย 

• บริษัทฯ ได้รับรางวลับริษัทยอดเยี
ยมของประเทศไทยใน 4 สาขาจากการจัดอนัดบับริษัทในภูมิภาคเอเชียที
มีการบริการ
จดัการดีเด่นประจําปี 2552 ที
จดัโดย Finance Asia 

• บริษัทได้รับรางวลัผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวญัใจนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ CSR โดยยดึมั
นในปณิธานของบริษัทฯ คือ “อตุสาหกรรม

ที
ดีจะต้องพฒันาไปพร้อมๆ กบัสงัคมและสิ
งแวดล้อมที
ดี” ด้วยความสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม การยึดหลักบรรษัท     

ภิบาล ความเป็นพลเมืองที
ดีของสงัคม และการพฒันาอย่างยั
งยืนตลอดจนค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านป ูสปิริต”  

บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม ทั ;งในระดบัองค์กรและท้องถิ
นอย่างต่อเนื
องในทุกพื ;นที
ที
บริษัทฯ 
เข้าไปดําเนินธุรกิจ ทั ;งในประเทศไทย สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั ;งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข 
ด้านสิ
งแวดล้อม ด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ
น ด้านส่งเสริมอาชีพ และด้านสาธารณปูโภค 

 

บริษัทฯ มีการจัดทําโครงการให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การช่วยเหลือสังคมในการสร้างอาชีพต่างๆ           

การพฒันาชุมชน การฝึกอบรม การฟื;นฟสูิ
งแวดล้อม ทั ;งในและต่างประเทศ 

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยสรุปดงันี ; 

1. ด้านการศึกษา เช่น การมอบทุนสนบัสนุนโรงเรียนในเขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้ การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั ;น    

ปีที
 4 สาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ โครงการพนักงานฝึกหัดของบ้านปู การผลิตหนังสือนิทาน “Fossil 

Energy” ของบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 

2. ด้านสิ
งแวดล้อม เช่น การดําเนินโครงการค่ายเพาเวอร์กรีน ต่อเนื
องเป็นปีที
 4 การเผยแพร่สื
อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สิ
งแวดล้อมสําหรับนกัเรียนชั ;นประถมศกึษา (GLOBE Animation) 

3. ด้านเยาวชน เช่น สนับสนุนและดําเนินกิจกรรม “โครงการตลาดประกอบฝัน” หรือ “โครงการยิ ;ม” อย่างต่อเนื
อง ให้การ

สนบัสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปใูนประเทศไทย และสโมสรเทเบิลเทนนิสในประเทศจีน เพี
อดําเนินกิจกรรมส่งเสริม

และพฒันาทกัษะทางด้านกีฬาเทเบลิเทนนิส 

4. โครงการอื
นๆ เช่น โครงการ “พนกังานบ้านปฯู จิตอาสา” กิจกรรมการปลกูปะการัง โดยชมรมบําเพ็ญประโยชน์ 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติมปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ   
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี ;แจงโดยสรุป ดงันี ; 
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1. นายปิติพัฒน์ พฒัน์ธนฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายงานงบการเงิน    

การเพิ
มขึ ;นร้อยละ 26 ของ “กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี ;ย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 

(EBITDA) ซึ
งลดลงจากปีก่อนที
มีการเพิ
มขึ ;นร้อยละ 80 บริษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไรเพื
อรักษา EBITDA ให้อยู่ใน

ระดบัที
น่าพอใจ 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี ;แจงว่า เหตุผลส่วนหนึ
งเกิดจากการเพิ
มขึ ;นร้อยละ 80 ของ EBITDA ในปี 2551 นั ;นมีสาเหตุ

หลกัคือฐานการคํานวณของปี 2551 อยู่ที
 10,000 ล้านบาท ส่วนการเพิ
มขึ ;นร้อยละ 26 ในปี 2552 นั ;นมีฐานการ

คํานวณอยู่ที
 18,000 ล้านบาท ในเรื
องมาตรการที
จะทําให้ EBITDA เพิ
มขึ ;นนั ;นอาจจะทําได้โดยการเพิ
มกําไรจาก

ธุรกิจในประเทศจีนและการขยายสินทรัพย์ในปัจจบุนั ขณะเดียวกนับริษัทฯ จะบริหารราคาขายให้ได้ดีที
สดุ 
 

2. นายพรชยั พงศ์อธิโมกข์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า รายละเอียดของแผนงาน 6 ปี ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นขยายธุรกิจถ่านหิน เนื
องจากเป็นอตุสาหกรรมที
มีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื
อง โดยขยายการลงทุนด้านถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จีน   ออสเตรเลีย หรือ แอฟริกาใต้  บริษัทฯ ได้เตรียม

งบลงทุนสําหรับแผนการลงทุนระยะยาวไว้จํานวนประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื
อพัฒนาและเพิ
มศักยภาพ

สินทรัพย์ที
มีอยู่ในปัจจบุนั ทั ;งนี ; ไม่รวมการลงทุนเพื
อซื ;อสินทรัพย์ใหม่ 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี ;แจงเพิ
มเติมเรื
องสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั (Organic Growth) ว่าแผนการผลิตปี 2553 

ในประเทศอนิโดนีเซียอยู่ที
 23 ล้านตนั และจะผลิตเพิ
มขึ ;นปีละ 2 ล้านตนัในสองปีข้างหน้าเมื
อสิ ;นสุดแผนในปี 2558 

บริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและขายอยู่ที
ระดบั 28 ล้านตนัต่อปี  
 

สําหรับประเทศจีน เมื
อเหมืองเกาเหอเริ
มการผลิตในไตรมาสที
 3 จะทําให้กําลงัการผลิตถ่านหินในประเทศจีน

เพิ
มขึ ;นจาก 3.4 ล้านตันในปี 2553 เป็น 5.5 ล้านตันในปี 2558 ทําให้เป้าหมายการผลิตรวมในปี 2558 อยู่ที


ประมาณ 33.5 ล้านตนั การจดัสรรเงินสําหรับการขยายงานที
มีอยู่ตามแผนงาน 6 ปี (2553-2558) แบ่งเป็นงบลงทุน

ในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 190 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศจีนจํานวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการหงสา

จํานวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแผนจะใช้งบลงทนุของโครงการหงสาอยู่ในระหว่างปี 2557-2558 
 

3. นายสชุยั พเิศษสขุบนัเทิง ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี
ยวกบัความคืบหน้าโครงการโจ-ร่ง ที
ถกูทางการอินโดนีเซีย

ระงบัไป 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า เหมืองโจ-ร่ง หยุดดําเนินการเนื
องจากปัญหาการทับซ้อนของกฎกระทรวงที

เกี
ยวข้องกบัพื ;นที
การทําเหมือง ในส่วนของกฎหมายนั ;น ได้มีการอนมุตัิกฎหมายเกี
ยวกบัการใช้พื ;นที
ป่าไม้แล้ว ซึ
งจะ
มีผลบังคับใช้ต่อไป ได้มีการทําความเข้าใจระหว่างหน่วยงานป่าไม้และตํารวจ และดําเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการเพื
อเปิดเหมืองโจ-ร่ง ต่อไป ย่างไรก็ตามคาดว่ากรณีเหมืองโจ-ร่ง จะยงัไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
การผลิตที
 23 ล้านตนัต่อปี โดยจะเพิ
มการผลิตที
เหมืองอื
นมาทดแทนหากเหมืองโจ-ร่ง ไม่สามารถเปิดดําเนินการได้
โดยเร็ว 
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4. นายวิวิทย์ กิติคุณกําจร ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการถล่มของเหมืองถ่านหินในประเทศจีนนั ;น                

ขอทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี
ยงอย่างไร 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า สาเหตหุลกัของการที
เหมืองถล่มส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก 

• ในประเทศจีนมีเหมืองถ่านหินขนาดเล็กจํานวนมาก 

• ก๊าซที
มีอยู่ในชั ;นถ่านหินที
ไม่ได้ระบายออกล่วงหน้า  

• นํ ;าใต้ดิน ที
จะต้องมีการเจาะสํารวจให้ดีเพื
อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาแรงดนันํ ;าใต้ดิน 
 

สําหรับเหมืองที
บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ได้ป้องกนัความเสี
ยงเรื
อง

การถล่มของเหมือง โดยการเน้นการพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และให้ความสําคัญในการใช้

มาตรการความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจเช็คระบบเป็นประจําสําหรับเหมืองต้าหนิงและเกาเหอนั ;น    

ได้ระบายก๊าซเป็นเวลา 18 เดือน ล่วงหน้าก่อนที
จะเข้าไปดําเนินการผลิต 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ ;นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2552 
 

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ ;นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี ; 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,280,181 99.32 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 1,092,902 0.68 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี ;มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ ;น 137,603 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั ;งหมดจํานวน 160,373,083 หุ้น 

     

วาระที�  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 2นสุดวันที�  31 
ธันวาคม 2552 

  

ประธานแถลงต่อที
ประชมุว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ ;นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2552 ซึ
งผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที
รับรองทั
วไป โดยปรากฏในหมวด           
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“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั” ของรายงานประจําปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม ดงันี ; 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกบังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิ ;นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2552 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที
 3271 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
เพียงพอในสาระสําคญั ตามหลักการบญัชีที
รับรองทั
วไป จึงนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี ;แจง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2552 ให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ; 

 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ ;นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวม 101,417 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 13 หรือประมาณ 11,830 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ
มขึ ;นจากเงินสดที
ได้จากการ
ดําเนินงาน การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยและธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน 
  

หนี ;สินรวม 45,465 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 3 หรือประมาณ 1,412 ล้านบาท เนื
องจากการออกหุ้นกู้ ในระหว่างปี
จํานวน 6,300 ล้านบาท เมื
อเดือนพฤษภาคม 2552 เพื
อชําระคืนเงินกู้ระยะสั ;น  

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 55,952 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 23 หรือประมาณ 10,418 ล้านบาท เนื
องจากการที
บริษัทฯ     
มีกําไรสุทธิประจําปี 2552 จํานวน 14,229 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 4,816 ล้านบาท โดยทุน       
ที
ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 2,717 ล้านบาท ไม่เปลี
ยนแปลง 

 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม  57,865 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 15 เนื
องจากปริมาณการขายถ่านหินที
เพิ
มขึ ;น     
จาก 18.5 ล้านตนั เป็น 21 ล้านตัน มีต้นทุนขาย 29,992 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 7 เนื
องจากปริมาณการขายถ่านหิน             
ที
เพิ
มขึ ;น ในขณะที
ต้นทนุการผลิตต่อหน่วยลดลงเนื
องจากราคานํ ;ามนัที
ปรับตวัลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2551  

 

มีกําไรขั ;นต้น 27,874 ล้านบาท เพิ
มขึ ;น 5,454 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เป็นผลจากปริมาณขายที
เพิ
มขึ ;นและ
ต้นทุนขายที
ลดลง อตัราส่วนการทํากําไรขั ;นต้นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 48 สูงกว่าปีก่อน           
ซึ
งอยู่ที
ร้อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัรากําไรขั ;นต้นร้อยละ 51 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขั ;นต้นร้อยละ 25 

 

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,571 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 31 เนื
องจากการเพิ
มขึ ;นของค่าเรือลําเลียงถ่าน
หินและค่าเช่าท่าเรือสําหรับขนถ่ายถ่านหิน จากปริมาณการขายถ่านหินที
เพิ
มขึ ;น และจากการตั ;งสํารองภาษีของการรับ              
เงินปันผลของบริษทัย่อยแห่งหนึ
งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1,176 ล้านบาท   
 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานทั ;งสิ ;นรวม 16,429 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 53 มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม
จํานวน 7,447 ล้านบาท เนื
องจากการรับรู้ผลกําไรของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 3,412 ล้านบาท และการรับรู้
ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนจํานวน 4,035 ล้านบาท มีดอกเบี ;ยจ่าย 1,282 ล้านบาท มีภาษีเงินได้ 4,611         
ล้านบาท เพิ
มขึ ;นร้อยละ 22 เนื
องจากผลกําไรจากการดําเนินงานที
เพิ
มขึ ;นของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ            
ภาษีเงินได้ของกําไรจากสัญญาซื ;อขายล่วงหน้าถ่านหินและนํ ;ามัน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปี 2552 จํานวน 14,229            
ล้านบาท เพิ
มขึ ;น 5,001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54  
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มีอตัรากําไรขั ;นต้นคิดเป็นร้อยละ 48 เพิ
มขึ ;นร้อยละ 4 จากต้นทุนการผลิตที
ลดลงและจากปริมาณการผลิตและ
ขายถ่านหินที
เพิ
มขึ ;น มีอัตราการทํากําไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 23 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 15                  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 28 เพิ
มขึ ;นร้อยละ 6 มีอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี ;จาก 8 เท่า เป็น      
15 เท่า อตัราส่วนหนี ;สินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงอยู่ที
ระดบั 0.16 เท่า จากระดบั 0.36 เท่า  

 

มีกําไรสุทธิ 52.36 บาทต่อหุ้น เพิ
มขึ ;นจาก 33.96 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 มูลค่าตามบญัชี 205.90 บาท     
ต่อหุ้น เพิ
มขึ ;นคิดเป็นร้อยละ 23 เมื
อเทียบกบัปี 2551  

 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปีสิ ;นสุดวันที
 31 
ธันวาคม 2552 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ ;นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2552 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี ;แจงโดยสรุป ดงันี ; 
 

นายปิติพฒัน์ พฒัน์ธนฐานโชค ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากรายงานงบการเงินตาม

รายงานประจําปีหน้า 84 และ 87 สาเหตกุารเพิ
มขึ ;นของ “สินค้าคงเหลือสุทธิ” เป็นอย่างไร “เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่

กิจการที
เกี
ยวข้องกนั” มีวตัถปุระสงค์อย่างไร และการขาดทนุสุทธิจากอตัราแลกเปลี
ยน ในงบกําไรขาดทนุ เกิดจาก

รายการประเภทใด และควรจดัให้เป็นความเสี
ยงประเภทหนึ
งหรือไม่ 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี ;แจงดงันี ; 

• กรณี “สินค้าคงเหลือสุทธิ” ที
เพิ
มขึ ;นประมาณ 1 ล้านตนั เนื
องจากมีปริมาณถ่านหินคงคลงัเพิ
มขึ ;น โดยการเพิ
ม

ปริมาณการผลิตของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย เหมืองอินโดมินโคเพิ
มขึ ;น 2.5 แสนตนั 

เหมืองโจ-ร่ง 3.2 แสนตนั และเหมืองทรูบาอินโด 4.3 แสนตนั 

• กรณี “เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที
เกี
ยวข้องกนั” เนื
องจากการให้เงินกู้ ยืมเพิ
มเติมแก่บริษัท บีพี  โอเวอร์ซีส์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ในการลงทุนในประเทศจีน คือบริษัท AACI ที
ได้ลงทุนในปี 2551 ประมาณ 430               

ล้านเหรียญสหรัฐ และการให้กู้ยืมเพิ
มเติมแก่บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั จํานวน 12,000 ล้านบาท เพื
อลงทุน

ในโครงการหงสา ประเทศลาว 
 

บริษัทฯ ได้กําหนดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี
ยนเป็นความเสี
ยงทางการเงินที
ต้องบริหารจัดการอยู่แล้ว    

การขาดทุนจากอตัราแลกเปลี
ยนดงักล่าวเกิดจากการที
บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินให้กบับริษัทย่อยเพื
อการลงทุนและ

การให้กู้ ยืมเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ดงันั ;นเมื
อมีการลดลงหรือเพิ
มขึ ;นของเงินเหรียญสหรัฐ ก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ      

ซึ
งหากบริษัทฯ ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยนดงักล่าวก็จะปรากฏเป็นกําไรของบริษทัย่อยที
เป็นคู่สญัญากู้ ยืมเงิน 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

  

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ ;นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2552 
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มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ ;นสุดวนัที
   
31 ธนัวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ; 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,202,082 99.27 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 1,171,001 0.73 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี ; 
 

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

 

นอกจากนั ;น บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื
อปรากฏว่า 
 

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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในปีนี ; บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั ;งนี ; ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นว่า 
บริษัทฯ สมควรที
จะจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2552 โดยการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดวนัที
 1 มกราคม 2552 ถึงวันที
 31 
ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 16 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั ;งสิ ;น 4,348 ล้านบาท ซึ
งได้จ่ายเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้วหุ้นละ 8 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,174 ล้านบาท เมื
อวนัที
 25 กนัยายน 2552 คงเหลือจ่ายในงวดนี ;อีกหุ้นละ     
8 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,174 ล้านบาท   

 

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจยั 3 ประการ ประกอบการจ่ายเงินปันผลดงันี ; 
 

1. การสร้างความเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ และโอกาสในการลงทนุเพิ
มในโครงการต่างๆ    
2. การคํานงึถงึความสมํ
าเสมอในการจ่ายเงินปันผลโดยมีการจ่ายอย่างต่อเนื
อง 
3. การจ่ายเงินปันผลในปี 2552 หุ้นละ 16 บาท เป็นอตัราที
เพิ
มขึ ;นร้อยละ 33 เมื
อเทียบกบัปี 2551 ซึ
งได้จ่ายเงินปันผล 

12 บาท ต่อหุ้น 
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จึงขอเสนอที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที
 1 
กรกฎาคม 2552 ถึงวันที
 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาท โดยกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิรับเงิน        
ปันผล ในวนัที
 16 เมษายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ
มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที
 19 เมษายน 2553 
และจ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ
งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเป็นเครดิต
ภาษี ทั ;งนี ;กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 30 เมษายน 2553 และไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย เนื
องจาก
บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว   

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี ;แจงโดยสรุป ดงันี ; 

 

1. นายสมหวัง พูลสมบตัิ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ทําไมบริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลจากส่วนของกําไรที
เครดิต

ภาษีคืนไม่ได้ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่มีกิจการเหมืองในประเทศไทยที
เป็นรายได้ทางตรงซึ
งต้องเสีย

ภาษีในประเทศ โดยรายได้ของบริษัทฯ ที
เป็นกําไรส่วนใหญ่จะเป็นเงินปันผลที
จ่ายจากบริษัทย่อย จึงทําให้                 

ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ 
 

2. นายวิวิทย์ กิติคุณกําจร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการที
กําไรสะสมของบริษัทฯ ที
มีจํานวนมาก บริษัทฯ         

มีแผนงานอย่างชดัเจนหรือไม่ว่าจะลงทนุเมื
อไร  

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า โอกาสในการลงทนุของบริษัทฯ และข้อพิจารณาของผู้ ให้เงินกู้ ประกอบด้วยปัจจยั
หลายประการ ได้แก่ กระแสเงินสดที
ดี หนี ;สินตํ
า และข้อจํากดัเรื
องเวลา สําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ นั ;น ยังไม่ได้มีการ
กําหนดอย่างแน่นอน ซึ
งบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการอย่างรอบคอบระมดัระวงัในการลงทุน ทั ;งนี ; ไม่ได้กําหนดเป็นนโยบายว่า
จะต้องเก็บกําไรสะสมไว้นานเท่าไร หากกําไรสะสมยังไม่ได้ใช้ในการลงทุนเพิ
มเติม และผลตอบแทนต่อส่วนทุนที
สะสมไว้
ตํ
าลงเรื
อยๆ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรประจําปี 

 

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ; 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,298,281 99.33 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 1,077,002 0.67 

 

หมายเหตุ:  ในวาระนี ;มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ ;น 2,200 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั ;งหมดจํานวน 160,375,283 หุ้น 
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วาระที� 5 พิจารณาเลือกตั2งกรรมการและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

5.1 อนุมัตเิลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั ;ง    
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั ;งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สุดกบัส่วนหนึ
งในสาม กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที
สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั ;น ให้ใช้วธีิจบัสลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที
ได้อยู่ในตําแหน่งนาน
ที
สดุเป็นผู้อออก กรรมการที
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั ;งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 

ประธานรายงานว่าในปีนี ;มีกรรมการครบวาระ 3 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ; 

 

นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล ชี ;แจงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 มีกรรมการที
ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายกอปร กฤตยากีรณ นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม และ นายสมเกียรติ เจริญกลุ 

 

นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ได้ชี ;แจงขั ;นตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอสิระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา  
 

สําหรับขั ;นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานายกอปร กฤตยากีรณ และ                                
นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม ซึ
งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้แจ้งวา่ไม่ขอใช้สิทธิในขั ;นตอนการคดัเลือกกรรมการ 
ดงันั ;น จงึขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั ;งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ; 

 

5.1.1. เลือกตั ;ง นายกอปร กฤตยากีรณ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัท        
ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายกอปร กฤตยากีรณ           
มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระ
และการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4)           

 

จงึขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ;ง นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วนัที
 3 เมษายน 2553 ถึงวนัประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั ;งนายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
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มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั ;ง นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วนัที
 3 เมษายน 2553 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ; 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,032,980 99.16 
2. ไม่เห็นด้วย 265,300 0.17 
3. งดออกเสียง 1,077,003 0.67 
  

5.1.2   เลือกตั ;ง นายสวสัดิภาพ กันทาธรรม ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัท       
ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสวสัดิภาพ กันทาธรรม       
มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการ
ปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ;ง นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วนัที
 3 เมษายน 2553 ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั ;ง นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั ;งนายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วนัที
 3 เมษายน 2553 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ; 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,110,480 99.21 
2. ไม่เห็นด้วย 187,800 0.12 
3. งดออกเสียง 1,077,003 0.67 

   

5.1.3   เลือกตั ;ง นายสมเกียรติ เจริญกุล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัท         
ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ เจริญกุล              
มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติ
หน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 
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จงึขอเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ;ง นายสมเกียรติ เจริญกลุ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วนัที
 3 เมษายน 2553 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2556 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติเลือกตั ;ง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั ;ง นายสมเกียรติ เจริญกลุ กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วันที
 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ; 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,032,980 99.16 
2. ไม่เห็นด้วย 265,300 0.17 
3. งดออกเสียง 1,077,003 0.67 

 

5.2.   อนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานได้แถลงต่อที
ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท” และข้อบงัคับบริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ
งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ
งอย่างใด
หรือหลายอย่างหรือทั ;งหมดรวมกนัก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี ;ยประชุม เบี ;ยเลี ;ยง โบนสั 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได้ ทั ;งนี ; ตามที
ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึ
งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี
ยนแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี ; 
 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการโดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบใน
ส่วนของการจ่ายเงินปันผลและกําไรสุทธิในปี 2552 เทียบกับ ปี 2551 โดยได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จ
กรรมการนั ;นได้พจิารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงนิปันผลที
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

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

1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2552 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 43 ล้านบาท เพิ
มขึ ;นจากปี 2551 จํานวน 11 ล้านบาท 
โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที
ได้
จัดส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั ;งนี ; (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3) ทั ;งนี ; บําเหน็จของประธาน
กรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 
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2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชดุต่างๆ ประจําปี 2553 ให้เป็นไปตามอตัราเดิมในปี 2552 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ; 
                

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
2.1.1. ค่ าต อบแ ทน ปร ะจํา เดื อ น ใ ห้ จ่ าย ทุก เ ดื อน  โ ด ย จ่ าย ประธานฯ  65,000 บาท / เ ดื อ น                     

รองประธานฯ 57,500 บาท/เดือน และกรรมการอื
นคนละ 50,000 บาท/เดือน 
2.1.2. เบี ;ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั ;งเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย

ประธานฯ 32,500 บาท/ครั ;ง รองประธานฯ 28,750 บาท/ครั ;ง และกรรมการที
ไม่เป็นผู้บริหาร     
คนละ 25,000 บาท/ครั ;ง (กรรมการบริหารไม่ได้เบี ;ยประชมุ) 

 

2.2. เบี ;ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั ;งเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 
39,000 บาท/ครั ;ง และ กรรมการอื
นคนละ 30,000 บาท/ครั ;ง 

  

2.3. เบี ;ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น 
รายครั ;งเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครั ;ง และกรรมการอื
นคนละ 25,000 
บาท/ครั ;ง  

 

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี ;ยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั ;งหมดถือนับ
รวมกนัได้ 7,892,393 หุ้น ดงันั ;นจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ;จึงมีจํานวน 152,482,890 เสียง 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะเพียงรายเดียวโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี ;แจงโดยสรุป ดงันี ; 

 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี
ยวกบัค่าตอบแทนกรรมการ ควรพิจารณาอย่าง

เหมาะสมกบัผลดําเนินงานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพื
อสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที
 

ประธาน ได้ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะได้นําไปพิจารณาในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในปีต่อไป จากนั ;นประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนที
เป็นบําเหน็จ
กรรมการปี 2552 และเบี ;ยประชมุกรรมการ สําหรับปี 2553 
 

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดงันี ; 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 151,405,887 99.29 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 1,077,003 0.71 
 



 20 

วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

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

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี ;แจงรายละเอียดในวาระนี ; 
 

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

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ ;นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2553 ดงันี ; 

 

1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3271 และ/หรือ 
2. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3044 และ/หรือ 
3. นายประสิทธิa เยื
องศรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4174 
 

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,840,000 บาท             
อตัราเดียวกนักบัปี 2552 
 

 ทั ;งนี ; ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั ;นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบริษัทฯ จงึเสนอขอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
 

 อนึ
ง PwC ได้รับการแต่งตั ;งเป็นผู้ สอบบัญชีประจําปี 2553 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั ;งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วย โดยได้รับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงินรวมทั ;งสิ ;น                   
19,356,692บาท 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั ;งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการ         
สอบบญัชี 
 
มตทิี�ประชุม 

 
ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบบญัชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ ;นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ; 
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มตทิี�ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที�ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 159,298,980 99.33 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสียง 1,076,303 0.67 
 
วาระที� 7 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี ;กําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี ;แจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั ;น จะไม่มีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี ; 

 
ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปดงันี ; 
 

1. ผู้ ถือหุ้นรายย่อย จํานวน 3 คน คือ นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย นายสมหวัง พลูสมบตัิ และนายสุชัย พิเศษสุขบนัเทิง  

ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะเกี
ยวกบัการลดราคาพาร์ ในหุ้นของบริษัทฯ โดยสรุป ดงันี ; 

ผู้ ถือหุ้นรายแรกได้สอบถามเกี
ยวกบันโยบายในการลดราคาพาร์ของหุ้น Banpu ในขณะที
มีผู้ ถือหุ้นอีกสองรายไม่

เห็นด้วยกบัการลดราคาพาร์ โดยให้เหตุผลว่า หากมีการลดราคาพาร์แล้วจะทําให้เกิดการเก็งกําไร แทนที
จะถือหุ้น

เพื
อหวงัผลตอบแทนในระยะยาว 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี ;แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาปัจจัยสภาพคล่องเป็นหลัก โดยปัจจุบนั หุ้น Banpu มีสภาพ

คล่องค่อนข้างสูง โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาทุกปี และบริษัทฯ เห็นว่ายังไม่มีความจําเป็นที
จะต้องลดราคาพาร์ใน

ขณะนี ; 
 

2. นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ;ง จํากัด 

(มหาชน) (Ratch) ในลกัษณะของบริษัทร่วมทุนใช่หรือไม่ และจะถือนานเท่าไร ทําไมจึงไม่พิจารณาการถือหุ้นใน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) (EGCO) 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Ratch ไม่ใช่บริษัทร่วมทุน ปัจจุบนั บริษัทฯ และ Ratch 

ได้ร่วมลงทนุร่วมกนัในโครงการหงสา ส่วน EGCO มีสดัส่วนการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมกบับริษัทฯ 

ดงันั ;น บริษัทฯ จึงร่วมลงทนุกบับริษัทในเครือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใน 2 โครงการ 
 

3. ผู้ ถือหุ้นรายย่อยที
ไม่ประสงค์ออกนามได้สอบถามว่า ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ของโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน เทียบ

กบัโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์เป็นอย่างไร รวมทั ;งค่าใช้จ่ายในการจดัการต่อผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม 
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า ค่าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะมีราคาไม่สูงแต่ขึ ;นอยู่กับการคิดต้นทุนค่า

โครงการหลงัจากโรงไฟฟ้าหมดอายแุล้ว ส่วนด้านสิ
งแวดล้อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นพลงังานที
ค่อนข้างสะอาดและ

ไม่มีผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม แต่ปัจจัยที
มีผลต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ ปัญหาในเรื
อง

อนัตรายจากการใช้นิวเคลียร์ และปัญหาด้านบุคลากร สําหรับประเทศไทยโรงไฟฟ้าถ่านหินมีต้นทุนตํ
าเมื
อเทียบกับ

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามมีปัญหาในเรื
องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ
งสามารถจัดการได้โดยใช้

เทคโนโลยีช่วย แต่จะทําให้ต้นทนุค่าไฟฟ้าเพิ
มขึ ;น 

 

4. นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า กําไรจากการบริหารความเสี
ยงด้าน

ราคา เป็นผลมาจากการทําสัญญาซื ;อขายล่วงหน้าถ่านหินหรือนํ ;ามนั เป็นสัญญากี
ปี และสําหรับปี 2553 บริษัทฯ          

ได้ดําเนินการในลกัษณะเดียวกันหรือไม่อย่างไร 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า กําไรจากการบริหารความเสี
ยงดงักล่าวมีผลมาจากการที
บริษัทฯ ได้ทําสัญญาซื ;อ

ขายถ่านหินล่วงหน้าเนื
องจากราคาถ่านหินในปีที
ผ่านมามีแนวโน้มตํ
าลง ในขณะที
การทําสัญญาซื ;อขายถ่านหิน

ระหวา่งบริษัทฯ กบัลกูค้าไม่สามารถกําหนดราคาเฉลี
ยทั ;งปี แต่ใช้ราคาตลาด ณ วนัส่งมอบเป็นตวักําหนด จึงทําให้

เกิดส่วนต่างของกําไร สําหรับระยะเวลาในการทําสัญญาซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้านั ;น โดยทั
วไปประมาณ 1 ปี          

แต่ไม่เกิน 2 ปี ในปี 2553 นั ;น บริษัทฯ จะทําสัญญาซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้าน้อยมาก เนื
องจากมีแนวโน้มว่าราคา

ถ่านหินจะสูงขึ ;น ดังนั ;นบริษัทฯ จะดําเนินการโดยเมื
อราคาตลาดสูงขึ ;น บริษัทฯ จะส่งมอบโดยใช้ราคาตลาด  

อย่างไรก็ตาม การทําสัญญาซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้านั ;น เป็นเครื
องมือที
บริษัทฯ ใช้ในการป้องกันความเสี
ยงด้าน

ราคาแต่ไม่ได้ใช้เพื
อการทํากําไร 

 

5. นายวิวิทย์ กิติคณุกําจร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ประเทศจีนได้สร้างเขื
อนหลายเขื
อนและจากสภาวะปริมาณ

นํ ;าในแม่นํ ;าโขงลดลง มีสาเหตมุาจากอะไร และจะส่งผลกระทบต่อโครงการการลงทุนของบริษัทฯ ในการผลิตไฟฟ้า

ในประเทศลาวหรือไม่ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่าไม่ทราบสาเหตุที
แน่ชัด แต่น่าจะมาจากสภาวะอากาศที
มีความแห้งแล้งมากในปีนี ; 

โดยบริษทัฯ ไม่ได้ลงทนุในโครงการพลงังานนํ ;าในประเทศลาวแต่อย่างใด 

 

6. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะเกี
ยวกบัเรื
องการบริหารจัดการการลงทุน วิธีการลงบญัชี 

และโครงสร้างการลงทนุ เป็นต้น เนื
องจากมีรายละเอียดมาก และมีข้อที
น่าพิจารณาจึงขอให้หารือกับ ผู้ช่วยประธาน

เจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน ในรายละเอียดเพื
อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอแนะต่างๆ 

ต่อไป 
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ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน            
นบัแต่วนัประชุมนี ; และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.co.th หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที
มี
นยัสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที
 bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชมุนี ; 

 
เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

                  ลงชื
อ..............................................ประธานที
ประชุม 
(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 

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

เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 




