สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
ของ
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 2 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล
เมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นประธานทีประชุม (“ประธาน”)
นางบุญศิ ริ จารุ ศิริ เลขานุก ารบริ ษัท ได้ ชีแ; จงเกี ยวกับการปรับรู ปแบบในการส่งรายงานประจํ าปี ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เพือช่วยลดภาวะโลกร้ อนและลดความสิน; เปลือง บริ ษัทฯ เห็นว่าเป็ นแนวทางที เหมาะสมทีจะประหยัดทัง; ค่าใช้ จ่ายและ
ปริมาณกระดาษทีใช้ ในการจัดทํารายงานประจําปี บริษทั ฯ จึงได้ จดั ทํารายงานประจําปี ในรูปแบบซีดีรอม หากผู้ถือหุ้นทีไม่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถส่งแบบฟอร์ มการขอรับรายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8
ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
สําหรับในปี นี ; บริ ษัทฯ ได้ จัดโครงการเยี ยมชมโรงไฟฟ้ าบีแอลซี พี ในวันที 12 พฤษภาคม 2553 สําหรับผู้ถือหุ้น
จํานวน 80 คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 11 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษัทฯ ณ วันที 12 มีนาคม 2553
ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี ;
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9
บริษัท นํ ;าตาลมิตรผล จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
CHASE NOMINEES LIMITED
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
CHASE NOMINEES LIMITED 1
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

จํานวนหุ้นทีถือ

ร้ อยละ

67,534,034
18,650,961
11,318,400
8,053,808
7,907,704
6,101,600
5,786,000
5,784,444
5,499,000
5,475,416

24.85
6.86
4.16
2.96
2.91
2.24
2.13
2.13
2.02
2.01

ประธาน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจํานวน 232 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึงได้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 1,051 ราย รวมทั ;งหมดเป็ นจํานวน 1,283 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 160,235,480 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
58.96 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง; หมดจํานวน 271,747,855 หุ้น ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 34 ทีกําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ;งหมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั;
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ประธาน กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ทีเข้ าร่ วมประชุมเพือร่ วม
ชี แ; จงรายละเอี ย ดและตอบข้ อ ซัก ถามต่ อ ที ประชุ ม นอกจากนัน; บริ ษัท ฯ ได้ เชิญ ตัวแทนบริ ษัท ที ปรึ ก ษากฎหมายเป็ น
ผู้ส ังเกตการณ์ เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีจดบันทึกการประชุม ดังนี ;
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกริกไกร
2. นายสุนทร
3. นายสมเกียรติ
4. นายกอปร
5. นายรัตน์
6. นายมนตรี
7. นายอโนทัย
8. นายชนินท์
9. นายวิฑรู ย์
10.นายสวัสดิภาพ
11. นายเมธี
12. นายองอาจ

จีระแพทย์
ว่องกุศลกิจ
เจริญกุล
กฤตยากีรณ
พานิชพันธ์
มงคลสวัสดิa
เตชะมนตรี กลุ
ว่องกุศลกิจ
ว่องกุศลกิจ
กันทาธรรม
เอื ;ออภิญญกุล
เอื ;ออภิญญกุล

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร
จารุศิริ

ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้อํานวยการสาย – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสาย – องค์กรสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสมฤดี
นายสถิตพงษ์
นายอัครพงษ์
นางอุดมลักษณ์
นางบุญศิริ

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี
1. นายสมชาย

จิณโณวาท

2. นายธีระยุทธ
ปั ญญาทวีทรัพย์
3. นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
(PwC)
ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
”
”
ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
”
”

ผู้สังเกตการณ์
นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
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ประธาน ได้ ชี ;แจงให้ ทีประชุมทราบข้ อปฏิบตั ิทีสําคัญสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้ วยลําดับที 5 และ 6 ทีได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว) ดังนี ;
•
•
•
•
•

ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัย
หนึงหุ้นมีคะแนนเสียงหนึงเสียง
ผู้ถือหุ้นซึงมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั ;น
ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ วิธีเปิ ดเผย
ผู้ต้องการใช้ สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง สามารถใช้ สิทธิโดยส่งใบคะแนนทีได้ มอบไว้ ให้ ขณะ
ลงทะเบี ย นและเจ้ า หน้ า ที จะรวบรวมใบคะแนนดัง กล่ า วมาหัก ออกจากคะแนนที ได้ ร วบรวมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองซึงไม่ได้ ส่งใบลงคะแนนในวาระใด
จะถือว่ามีมติอนุมตั ิในวาระนัน;
• การแจ้ งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นทีลงมติเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตั ิการประชุมเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และเพือให้ เกิดความเป็ นธรรม
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย

ประธาน ชีแ; จงให้ ทีประชุมทราบว่า เพือเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นการล่วงหน้ าผ่านทาง
website ของบริษัทฯ ระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2552 ถึง 31 มกราคม 2553 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื อง การกําหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเสนอเรื อง เรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม แบบฟอร์ มและช่องทางทีใช้ ในการเสนอเรื อง ตลอดจนขั ;นตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้ วน
เมือครบกําหนดการรับเรื องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ าจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ผลปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม
หลังจากนัน; ประธานได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม
เป็ นลําดับ ทังนี
; ; มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ ;นหลังจากเปิ ดการประชุม
วาระที 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
เมือวันที 3 เมษายน 2552 แล้ วมีความเห็นว่า เลขานุการบริ ษัทได้ จัดทํารายงานดังกล่าว ถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุม
และได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2 จึงขอเสนอให้ ทีประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
มติทปี ระชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
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วาระที 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรั บรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน2 สุดวันที 31 ธันวาคม 2552
ประธานได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี ยวกับผลการดํ าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2552 สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของ
คณะกรรมการบริษทั ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้ องและเพียงพอ และเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
รั บทราบผลการดํ าเนิน งานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี 2552 และรั บรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี ยวกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียด
ให้ ทีประชุมทราบ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ รายงานสรุปผลการดําเนินงานในปี 2552 ดังนี ;
บริษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ (Vision) และถ้ อยแถลงพันธกิจ (Mission Statements) ทีสอดคล้ องกับแนวทางธุรกิจ สถานะของ
บริษัทฯ และสภาวะตลาดในปั จจุบนั ดังนี ;คือ
• วิสยั ทัศน์ คือ
“เป็ นบริษทั พลังงานแห่งเอเชียทีมีความฉับไว และมุ่งมันในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีมีคณ
ุ ภาพและเป็ นที
ยอมรับในฐานะองค์กรทีมีความซือสัตย์ยตุ ิธรรม ยึดมันในความเป็ นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม”
• พันธกิจ 5 ประการ ได้ แก่
1. พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพือก้ าวไปสู่ความเป็ นผู้นําในภูมภิ าคเอเชีย
2. สร้ างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจทีช่วยสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน
3. จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทีมีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้ นการรักษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชือถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้ า
4. ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
5. สร้ างคุณค่าอย่างยังยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ นพลเมืองทีดี
ของทุกประเทศทีเราดําเนินธุรกิจ
การลงทุนในธุรกิจถ่ านหินและไฟฟ้า ทั ;งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดงั นี ;
1. การลงทุนในประเทศไทย ได้ แก่
•
•

ธุรกิจถ่ านหิน - บริษัทฯ หยุดการทําเหมืองเชียงม่วนและเหมืองลําปาง เนืองจากปริมาณสํารองหมด
ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการฟื น; ฟูสภาพแวดล้ อมและปรับปรุงพื ;นทีก่อนคืนพื ;นทีให้ กบั ภาครัฐ
ธุรกิจไฟฟ้า - บริษัทฯ ลงทุนในโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพีร้อยละ 50 และโรงไฟฟ้ าราชบุรีบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
14.99
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2. การลงทุนในต่ างประเทศ ได้ แก่
• ประเทศอินโดนีเซีย ได้ แก่ เหมืองอินโดมินโคและท่าเรื อบอนตัง เหมืองทรูบาอินโด เหมืองคิตาดิน-เอ็มบาลุต
เหมืองโจ-ร่ง และแหล่งบารินโต ทังหมดอยู
;
่บนเกาะกาลิมนั ตัน ซึงเป็ นแหล่งถ่านหินคุณภาพดี มีปริ มาณการ
ผลิตรวมในปี 2552 จํานวน 21.4 ล้ านตัน
• ประเทศจีน บริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในเหมืองถ่านหินใต้ ดินต้ าหนิงร้ อยละ 56 มีปริมาณการผลิตประมาณ
4 ล้ านตันต่อปี และเหมืองถ่านหินเฮ่อปี ร; ้ อยละ 40 มีปริ มาณการผลิตประมาณ 1.5 ล้ านตันต่อปี บริ ษัทฯ ได้
ลงทุนในโครงการเกาเหอร้ อยละ 45 อยู่ในระหว่างการก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในกลางปี 2553 ซึงจะมี
ปริ ม าณการผลิ ต ประมาณ 6 ล้ า นตัน ต่ อ ปี นอกจากนี ; บริ ษัท ฯ มี โ รงไฟฟ้ าขนาดเล็ ก 3 แห่ ง ได้ แก่
โรงไฟฟ้ าล่วนหนาน โรงไฟฟ้ าเจิ ;นติ ;ง และโรงไฟฟ้ าโจวผิง
• ประเทศลาว บริ ษัทฯ มีส ัดส่วนการลงทุนในโครงการหงสาร้ อยละ 40 ซึงเป็ นโครงการเหมืองถ่านหินและ
โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ โดยได้ มีการลงนามในสัญญาซือ; ขายไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย เรี ยบร้ อยแล้ ว
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ รายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาทีสําคัญในรอบปี 2552 ดังนี ;
สรุ ปภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2552
• ถ่ านหิน
ในปี 2552 ตลาดถ่านหินมีการเติบโตค่อนข้ างดี แม้ ว่าจะมีความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในปี ทีผ่านมา การค้ า
ถ่านหินประเภทเชื ;อเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) ขยายตัวเนืองจากความต้ องการทีเพิมขึ ;นในตลาดโลก โดยมี
ปริ มาณการค้ ารวม 696 ล้ านตัน ผู้ส่งออกรายใหญ่คือประเทศอินโดนีเซียส่งออกประมาณ 225 ล้ านตัน รองลงมา
คือออสเตรเลีย ส่งออกประมาณ 136 ล้ านตัน ในปี ทีผ่านมา ราคาส่ งออกถ่านหิน (FOB) ของตลาดจร (Spot
Market) จากท่าเรื อนิวคาสเซิล (Newcastle) ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2552 มีความผันผวนเมือเทียบกับ ปี 2551
ซึงราคาขึ ;นไปสูงสุดที 170 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน และปรับลดลงมาในปี 2552 แตะระดับตําสุดทีใกล้ 60 เหรี ยญสหรัฐ
ต่ อ ตั น และแกว่ ง ตัว อยู่ ใ นช่ ว ง 60-80 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ตัน เกื อ บตลอดทัง; ปี 2552 แต่ ใ นช่ ว งปลายปี 2552
ความต้ องการใช้ ถ่านหินเพิมสูงขึ ;นเนืองจากสภาพอากาศทีหนาวเย็นมากในประเทศจีน เกาหลีใต้ อินเดีย ทําให้
ราคาส่งออกถ่านหินปรับตัวเพิมขึ ;น
ทังนี
; ; ราคาเฉลียถ่านหินตลอดทั ;งปี 2552 ของ Barlow Jonker Index อยู่ที 75 เหรี ยญสหรัฐต่อตันลดลงจากปี 2551
ประมาณ 50 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน
• ไฟฟ้า
ปริมาณการผลิตและการใช้ ไฟฟ้ าอยู่ในระดับคงทีเนืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก แต่ไม่
มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าทั ;งสองแห่ง ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าของบริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ;ง จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท บีแ อลซีพี เพาเวอร์ จํ ากัด แต่อย่างใด เนืองจากมี สัญญาซือ; ขายไฟฟ้ าระยะยาว ส่วนใน
ประเทศจี นมีก ารเติบโตในการใช้ ไ ฟฟ้ ามากกว่าร้ อยละ 10 และราคาถ่านหิ นที ตําลงในปี ทีผ่านมาช่ วยให้ ต้นทุน
ในการผลิตตําลง จึงทําให้ ผลประกอบการดีขึ ;น
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การบริหารความเสียง
กลุ่มบริ ษัทบ้ านปู มีการบริ หารความเสี ยงทางธุรกิจภายใต้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ครอบคลุมทุกๆ ด้ านทีอาจมี
ความเสียง โดยจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์รวมถึงการเปลียนแปลงภายในและภายนอกองค์กร ได้ แก่
คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) ทีประชุมทุกไตรมาสเพือติดตามผลการบริ หารความเสียง
ของแต่ละหน่วยธุรกิจโดยมีการรายงานความคืบหน้ าให้ คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นระยะๆ
ความเสียงทีสําคัญในปี 2552 ได้ แก่
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์
2. ความเสียงจากราคาถ่านหินและราคานํ ;ามัน
3. ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศทีบริษัทฯ ไปลงทุน เช่น ประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศจีน เป็ นต้ น
4. ความเสียงด้ านการเงิน
5. ความเสียงด้ านการส่งมอบสินค้ า
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญในรอบปี 2552
ในปี ที ผ่ า นมา บริ ษัท ฯ ให้ ความสํ า คัญ กั บ การเพิ มมู ล ค่ า ธุ ร กิ จ ที มี อ ยู่ เดิ ม และขยายธุ ร กิจ ไปสู่ป ระเทศและ
ตลาดใหม่ๆ ด้ วยการสร้ างสมรรถนะเพิมเติม โดยบริษัทฯ ได้ ดําเนินการดังนี ;
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์และแนวทางธุรกิจของบริษัทฯ สําหรับปี 2553-2558 โดยเน้ นการขยายการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
2. การสร้ างการเติบโตทางธุรกิจจากการพัฒนาและเพิมศักยภาพสินทรัพย์ทีมีอยู่เดิม (Organic Growth) โดยการเสริ มสร้ าง
คามแข็งแกร่งและการขยายธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีน
3. การขยายแหล่งธุรกิจถ่านหินและพลังงานแหล่งใหม่ๆ (Inorganic Growth)
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาโครงการต่ างๆ มีดงั นี ;
1. โครงการเหมืองถ่ านหินในอินโดนีเซีย
• การลงทุนเพือเพิมศักยภาพและประสิทธิภาพการขนถ่ายถ่านหินของท่าเรื อบอนตังจาก 12.5 ล้ านตัน เป็ น 18.5
ล้ านตันต่อปี ซึงเสร็จสมบูรณ์แล้ ว
• โครงการก่ อ สร้ างโรงไฟฟ้ ากํ า ลั ง การผลิ ต 14 เมกะวั ต ต์ ที ใช้ ถ่ า นหิ น เป็ นเชื อ; เพลิ ง ที ท่ า เรื อบอนตั ง
เหมืองอินโดมินโค สําหรับใช้ ในการดําเนินงานของท่าเรื อและบางส่วนของการทําเหมืองเพือลดต้ นทุนการผลิต
คาดว่าจะแล้ วเสร็จในกลางปี 2553
• การผลิตถ่านหินในพื ;นที East Block ของเหมืองอินโดมินโค
• การดําเนินการผลิตของเหมืองคิตาดิน – เอ็มบาลุต โดยมีการผลิตถ่านหินจํานวน 0.7 ล้ านตัน ในปี 2552
• การศึกษาและพัฒนาเหมืองใต้ ดินทีเหมืองอินโดมินโค ในส่วนของ West Block
• การพัฒนาเหมืองบารินโต โดยจะเริมผลิตถ่านหินได้ ในไตรมาสที 4 ของปี 2553
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2. การพัฒนาโครงการอืนๆ มีดงั นี ;
• การพัฒนาและก่อสร้ างเหมืองเกาเหอทีประเทศจีน เพือเริ มผลิตในปี 2553 และจะผลิตได้ เต็มกําลังการผลิต
ประมาณ 6 ล้ านตันในปี 2556 โดยบริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 45
• โครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานความร้ อนหงสาที สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว บริ ษัทฯ มี สัด ส่ ว น
การลงทุนร้ อยละ 40 มีกําลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ โดยจะจําหน่ายไฟฟ้ าให้ กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ขณะนี อ; ยู่ใ นระหว่ างการจัด หาแหล่ งเงินกู้ โดยจะใช้ งบประมาณในการก่ อสร้ างเหมื อ งและ
โรงไฟฟ้ ารวมประมาณ 3,700 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2558
• การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewable Energy) โดยศึกษาการลงทุนเบื ;องต้ นในธุรกิจพลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และเอธานอล เป็ นต้ น
การบริหารองค์ กร มีดงั นี 2 คือ
1. เสริมสร้ างพัฒนาค่านิยมร่วมองค์กร “บ้ านปู สปิ ริต” อย่างต่อเนือง
2. ส่งเสริ มการทํางานแบบหล่อหลอมวัฒนธรรมและการสนธิแลกเปลี ยนกําลัง (Integration and Exchange) ระหว่าง
พนักงานในประเทศต่างๆ ของบริษัทฯ
3. โครงการพัฒนาความเป็ นผู้นํา (Leadership Management Program) และการฝึ กอบรมต่างๆ
สรุ ปปั จจัยทีมีผลต่ อผลประกอบการในปี 2552 มีดงั นี ; คือ
• ผลการดําเนินงานทีดีขึน; ของธุรกิจถ่านหินมาจากปริ มาณการผลิตทีเพิมขึ ;นเป็ น 21 ล้ านตันต่อปี และมีราคาเฉลีย
ประมาณ 72 เหรียญสหรัฐต่อตัน
• การรับรู้ รายได้ จากธุรกิจถ่านหินประเทศจีนเต็มจํานวนทังปี
; ภายหลังการเข้ าถือหุ้นใน Asian American Coal, Inc.
(AACI)
• โรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้ าในจีนมีผลการดําเนินงานทีดีต่อเนือง
• ผลกําไรจากการทําธุรกรรมซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้ า (Coal Swap)
ปั จจัยหลักทังสี
; ประการดังกล่าวมีส่วนสําคัญทําให้ บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 14,229 ล้ านบาท หรื อปรับตัวสูงขึ ;นร้ อยละ 54
จากปี ก่อน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน เป็ นผู้ชี ;แจง
ผลการดําเนินงานด้ านการเงินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2552 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2552 ให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ ชี ;แจงผลการดําเนินงานในปี 2552 โดยสรุปให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี ;
ผลการดําเนินงานในปี 2552 บริ ษัทฯ มี สินทรั พย์ รวม 101,417 ล้ านบาท เพิมขึน; 11,830 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 13 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดทีได้ จากการดําเนินงาน การรับรู้ ส่วนแบ่งกําไรจาก
ธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไทยและธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน
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ส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 55,952 ล้ านบาท เพิมขึ ;น 10,418 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 23 เมือเทียบกับ ณ วันที 31
ธันวาคม 2551
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวม จํ านวน 57,865 ล้ านบาท เพิมขึน; จากปี ก่อนจํ านวน 7,336 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 15 จากปริ มาณการขายถ่านหินที จํ านวน 21 ล้ านตัน และราคาขายถ่านหินเฉลียสํ าหรั บปี 2552 เท่ากับ 71.7
เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ใกล้ เคียงกับราคาขายในปี ก่อน ซึงเท่ากับ 72 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน
กําไรขัน; ต้ นสําหรับปี 2552 จํานวน 27,874 ล้ านบาท เพิมขึน; 5,454 ล้ านบาท และอัตราส่วนการทํากําไรขัน; ต้ นต่อ
ยอดขายรวม (Gross Profit Margin) ในปี 2552 คิด เป็ นร้ อยละ 48 สูงกว่าปี ก่ อ นซึงอยู่ที ร้ อยละ 44 โดยธุรกิ จถ่า นหิน มี
อัตราส่วนกําไรขันต้
; นต่อยอดขายอยู่ทีระดับร้ อยละ 51 เทียบกับร้ อยละ 48 ในปี ก่อนและธุรกิจไฟฟ้ ามีอตั ราส่วนกําไรขันต้
; นต่อ
ยอดขายอยู่ทีระดับร้ อยละ 25 เทียบกับร้ อยละ 9 ในปี ก่อน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบีย; ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย หรื อ EBITDA จํานวน 23,687
ล้ านบาท เพิมขึ ;น 4,915 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26 เมือเทียบกับปี ก่อน โดยแบ่งเป็ น EBITDA ของธุรกิจถ่านหินจํานวน
18,821 ล้ านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้ าจํานวน 4,866 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ สําหรับปี สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 14,229 ล้ านบาท เพิมขึน; จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จํานวน 5,001 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 54
กําไรต่อหุ้น สําหรับปี สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 52.36 บาทต่อหุ้น เพิมขึ ;นร้ อยละ 54 เมือเทียบกับปี ก่อน
ซึงมีกําไร 33.96 บาทต่อหุ้น
หนีส; ินสุทธิรวมจํานวน 8,951 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7,273 ล้ านบาท จากการชําระคืนเงินกู้บางส่วนและจาก
เงินสดทีเพิมขึ ;นจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนหนี ;สินสุทธิต่อทุนหรื อ Net D/E ลดลงจาก 0.36 เท่าในปี 2551 เป็ น 0.16 เท่า ในปี 2552 เนืองจากจํานวน
หนี ;สินสุทธิทีลดลง
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ ชี ;แจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบเกียวกับความคืบหน้ าในด้ านพัฒนาการด้ านการกํากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์กรทีสําคัญ ซึงเป็ นส่วนสําคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี ;
•
•
•
•

จัดทําแนวปฏิบตั ิสําหรับคณะกรรมการบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) และกฎบัตรสําหรับคณะกรรมการย่อย
ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาทียังยืน (Sustainable Development Policy)
ดําเนินการต่อเนืองด้ านแผนพัฒนาผู้บริหารเพือรองรับการเติบโตขององค์กร
โครงการเพือสังคมใหม่ๆ หลายโครงการทั ;งในระดับองค์กรและระดับท้ องถิน

รางวัลด้ านการกํากับดูแลกิจการทีดี ในปี 2552 มีดังนี 2 คือ
• บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 52 บริ ษัทจดทะเบียนทีได้ รับการจัดอันดับ Excellent CG Scoring จากการ
รายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG report)
• คณะกรรมการบริษทั ได้ รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่ งปี ดีเด่ น” และ “คณะกรรมการตรวจสอบแห่ งปี ”
ในการมอบประกาศเกียรติคณ
ุ คณะกรรมการแห่งปี 2551/2552
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• บริษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ น “หนึงในสามบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยทีได้ รับคะแนนสูงสุดด้ านบรรษัทภิบาล
ประจําปี 2552” จากรายงาน CG Watch ประเทศไทย
• บริษัทฯ ได้ รับรางวัลบริษัทยอดเยียมของประเทศไทยใน 4 สาขาจากการจัดอันดับบริ ษัทในภูมิภาคเอเชียทีมีการบริ การ
จัดการดีเด่นประจําปี 2552 ทีจัดโดย Finance Asia
• บริ ษัทได้ รับรางวัลผู้บริ หารบริ ษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
บริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยยึดมันในปณิธานของบริ ษัทฯ คือ “อุตสาหกรรม
ทีดีจะต้ องพัฒนาไปพร้ อมๆ กับสังคมและสิงแวดล้ อมทีดี” ด้ วยความสํานึกด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดหลักบรรษัท
ภิบาล ความเป็ นพลเมืองทีดีของสังคม และการพัฒนาอย่างยังยืนตลอดจนค่านิยมร่วมองค์กร “บ้ านปู สปิ ริต”
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทังในระดั
;
บองค์กรและท้ องถินอย่างต่อเนืองในทุกพื ;นทีทีบริ ษัทฯ
เข้ าไปดําเนินธุรกิจ ทังในประเทศไทย
;
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทัง; ด้ านการศึกษา ด้ านสาธารณสุข
ด้ านสิงแวดล้ อม ด้ านศาสนาและประเพณีท้องถิน ด้ านส่งเสริมอาชีพ และด้ านสาธารณูปโภค
บริ ษัท ฯ มี ก ารจัด ทํ า โครงการให้ ก ารสนับ สนุน ทางด้ านการศึก ษา การช่ วยเหลื อ สัง คมในการสร้ างอาชี พ ต่ า งๆ
การพัฒนาชุมชน การฝึ กอบรม การฟื น; ฟูสิงแวดล้ อม ทังในและต่
;
างประเทศ
ในปี 2552 บริษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสรุปดังนี ;
1. ด้ านการศึกษา เช่น การมอบทุนสนับสนุนโรงเรี ยนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั ;น
ปี ที 4 สาขาธรณี วิทยาและวิศวกรรมเหมื องแร่ โครงการพนัก งานฝึ กหัดของบ้ านปู การผลิตหนังสื อนิทาน “Fossil
Energy” ของบริษัท PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
2. ด้ านสิงแวดล้ อม เช่น การดําเนินโครงการค่ายเพาเวอร์ กรี น ต่อเนืองเป็ นปี ที 4 การเผยแพร่ สือการเรี ยนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สิงแวดล้ อมสําหรับนักเรียนชันประถมศึ
;
กษา (GLOBE Animation)
3. ด้ านเยาวชน เช่น สนับสนุนและดําเนินกิจกรรม “โครงการตลาดประกอบฝั น” หรื อ “โครงการยิ ;ม” อย่างต่อเนือง ให้ การ
สนับสนุนสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้ านปูในประเทศไทย และสโมสรเทเบิลเทนนิสในประเทศจีน เพีอดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางด้ านกีฬาเทเบิลเทนนิส
4. โครงการอืนๆ เช่น โครงการ “พนักงานบ้ านปูฯ จิตอาสา” กิจกรรมการปลูกปะการัง โดยชมรมบําเพ็ญประโยชน์
รายละเอียดอืนปรากฏตามรายงานประจําปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติมปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี ;แจงโดยสรุป ดังนี ;
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1. นายปิ ติพัฒน์ พัฒ น์ธนฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ส อบถามว่า จากรายงานงบการเงิน
การเพิมขึน; ร้ อยละ 26 ของ “กํ าไรจากการดํ าเนินงานก่อนดอกเบี ;ย ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่ าย
(EBITDA) ซึงลดลงจากปี ก่อนทีมีการเพิมขึ ;นร้ อยละ 80 บริ ษัทฯ จะมีมาตรการอย่างไรเพือรักษา EBITDA ให้ อยู่ใน
ระดับทีน่าพอใจ
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี ;แจงว่า เหตุผลส่วนหนึงเกิดจากการเพิมขึ ;นร้ อยละ 80 ของ EBITDA ในปี 2551 นันมี
; สาเหตุ
หลักคือฐานการคํานวณของปี 2551 อยู่ที 10,000 ล้ านบาท ส่วนการเพิมขึ ;นร้ อยละ 26 ในปี 2552 นันมี
; ฐานการ
คํานวณอยู่ที 18,000 ล้ านบาท ในเรื องมาตรการทีจะทําให้ EBITDA เพิมขึน; นันอาจจะทํ
;
าได้ โดยการเพิมกําไรจาก
ธุรกิจในประเทศจีนและการขยายสินทรัพย์ในปั จจุบนั ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะบริหารราคาขายให้ ได้ ดีทีสุด
2. นายพรชัย พงศ์อธิโมกข์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า รายละเอียดของแผนงาน 6 ปี ของบริษัทฯ เป็ นอย่างไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้ นขยายธุรกิจถ่านหิน เนืองจากเป็ นอุตสาหกรรมทีมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือง โดยขยายการลงทุนด้ านถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย หรือ แอฟริกาใต้ บริษัทฯ ได้ เตรี ยม
งบลงทุนสําหรับแผนการลงทุนระยะยาวไว้ จํานวนประมาณ 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพือพัฒนาและเพิมศักยภาพ
สินทรัพย์ทีมีอยู่ในปั จจุบนั ทังนี
; ; ไม่รวมการลงทุนเพือซื ;อสินทรัพย์ใหม่
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี ;แจงเพิมเติมเรื องสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในปั จจุบนั (Organic Growth) ว่าแผนการผลิตปี 2553
ในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที 23 ล้ านตัน และจะผลิตเพิมขึ ;นปี ละ 2 ล้ านตันในสองปี ข้ างหน้ าเมือสิ ;นสุดแผนในปี 2558
บริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตและขายอยู่ทีระดับ 28 ล้ านตันต่อปี
สําหรับประเทศจีน เมือเหมืองเกาเหอเริ มการผลิตในไตรมาสที 3 จะทําให้ กําลังการผลิตถ่านหินในประเทศจีน
เพิมขึ ;นจาก 3.4 ล้ านตันในปี 2553 เป็ น 5.5 ล้ านตันในปี 2558 ทําให้ เป้าหมายการผลิตรวมในปี 2558 อยู่ที
ประมาณ 33.5 ล้ านตัน การจัดสรรเงินสําหรับการขยายงานทีมีอยู่ตามแผนงาน 6 ปี (2553-2558) แบ่งเป็ นงบลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 190 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ประเทศจีนจํานวน 22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และโครงการหงสา
จํานวน 255 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยแผนจะใช้ งบลงทุนของโครงการหงสาอยู่ในระหว่างปี 2557-2558
3. นายสุชยั พิเศษสุขบันเทิง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามเกียวกับความคืบหน้ าโครงการโจ-ร่ง ทีถูกทางการอินโดนีเซีย
ระงับไป
นายชนิน ท์ ว่ องกุศ ลกิจ ชี แ; จงว่า เหมื อ งโจ-ร่ ง หยุด ดํ าเนิน การเนื องจากปั ญ หาการทับซ้ อ นของกฎกระทรวงที
เกียวข้ องกับพื ;นทีการทําเหมือง ในส่วนของกฎหมายนัน; ได้ มีการอนุมตั ิกฎหมายเกียวกับการใช้ พื ;นทีป่ าไม้ แล้ ว ซึงจะ
มีผ ลบังคับใช้ ต่อไป ได้ มีการทํ าความเข้ าใจระหว่างหน่วยงานป่ าไม้ และตํ ารวจ และดํ าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการเพือเปิ ดเหมืองโจ-ร่ง ต่อไป ย่างไรก็ตามคาดว่ากรณีเหมืองโจ-ร่ง จะยังไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
การผลิตที 23 ล้ านตันต่อปี โดยจะเพิมการผลิตทีเหมืองอืนมาทดแทนหากเหมืองโจ-ร่ง ไม่สามารถเปิ ดดําเนินการได้
โดยเร็ว
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4. นายวิ วิท ย์ กิ ติ คุ ณ กํ า จร ผู้ ถื อ หุ้ นรายย่ อ ย ได้ ส อบถามว่ า จากการถล่ ม ของเหมื อ งถ่ า นหิ น ในประเทศจี น นัน;
ขอทราบว่า บริษัทฯ ได้ มีการบริหารความเสียงอย่างไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า สาเหตุหลักของการทีเหมืองถล่มส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
• ในประเทศจีนมีเหมืองถ่านหินขนาดเล็กจํานวนมาก
• ก๊ าซทีมีอยู่ในชันถ่
; านหินทีไม่ได้ ระบายออกล่วงหน้ า
• นํ ;าใต้ ดิน ทีจะต้ องมีการเจาะสํารวจให้ ดีเพือป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาแรงดันนํ ;าใต้ ดิน
สําหรับเหมืองทีบริษัทฯ ได้ เข้ าไปลงทุนเป็ นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และบริ ษัทฯ ได้ ป้องกันความเสียงเรื อง
การถล่มของเหมือง โดยการเน้ นการพัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ เทคโนโลยี ใหม่ๆ และให้ ความสําคัญในการใช้
มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด โดยมีการตรวจเช็คระบบเป็ นประจําสําหรับเหมืองต้ าหนิงและเกาเหอนั ;น
ได้ ระบายก๊ าซเป็ นเวลา 18 เดือน ล่วงหน้ าก่อนทีจะเข้ าไปดําเนินการผลิต
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2552 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552
มติทปี ระชุม
ที ประชุม ได้ พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติรับ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2552 และรั บรองรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิน; สุดวันที 31 ธันวาคม 2552 ด้ วยคะแนนเสีย ง
ข้ างมาก ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,280,181
0
1,092,902

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.32
0
0.68

หมายเหตุ: ในวาระนี ;มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึ ;น 137,603 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
ทังหมดจํ
;
านวน 160,373,083 หุ้น
วาระที 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติง บดุ ล และบั ญชี กํ า ไรขาดทุน สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี ป ระจํา ปี สิน2 สุ ด วั น ที 31
ธันวาคม 2552
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบดุลและบัญชี กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 ซึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ าถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน และเพี ย งพอ ตามหลัก การบัญชี ทีรั บ รองทัวไป โดยปรากฏในหมวด
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“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ” ของรายงานประจําปี 2552 ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยประธานได้ มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร - การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ดังนี ;
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ เสนอรายละเอียดต่างๆ เกียวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจํ าปี สิน; สุดวันที 31 ธันวาคม 2552 ที ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 3271 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและ
เพียงพอในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป จึงนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ โดยได้ ชี ;แจง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2552 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี ;
ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิน; สุดวันที 31 ธันวาคม 2552 บริ ษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวม 101,417 ล้ านบาท เพิมขึน; ร้ อยละ 13 หรื อประมาณ 11,830 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เพิมขึน; จากเงินสดที ได้ จากการ
ดําเนินงาน การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศไทยและธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน
หนี ;สินรวม 45,465 ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 3 หรื อประมาณ 1,412 ล้ านบาท เนืองจากการออกหุ้นกู้ในระหว่างปี
จํานวน 6,300 ล้ านบาท เมือเดือนพฤษภาคม 2552 เพือชําระคืนเงินกู้ระยะสัน;
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 55,952 ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 23 หรื อประมาณ 10,418 ล้ านบาท เนืองจากการทีบริ ษัทฯ
มีกําไรสุทธิประจําปี 2552 จํานวน 14,229 ล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นจํานวน 4,816 ล้ านบาท โดยทุน
ทีออกและเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 2,717 ล้ านบาท ไม่เปลียนแปลง
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวม 57,865 ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 15 เนืองจากปริมาณการขายถ่านหินทีเพิมขึ ;น
จาก 18.5 ล้ านตัน เป็ น 21 ล้ านตัน มีต้นทุนขาย 29,992 ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 7 เนืองจากปริ มาณการขายถ่านหิน
ทีเพิมขึ ;น ในขณะทีต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงเนืองจากราคานํ ;ามันทีปรับตัวลดลงเมือเทียบกับปี 2551
มีกําไรขัน; ต้ น 27,874 ล้ านบาท เพิมขึ ;น 5,454 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24 เป็ นผลจากปริมาณขายทีเพิมขึ ;นและ
ต้ นทุนขายทีลดลง อัตราส่วนการทํากําไรขัน; ต้ นต่อยอดขายรวม (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 48 สูงกว่าปี ก่อน
ซึงอยู่ทีร้ อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
; นร้ อยละ 51 และธุรกิจไฟฟ้ ามีอตั รากําไรขันต้
; นร้ อยละ 25
มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร 7,571 ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 31 เนืองจากการเพิมขึ ;นของค่าเรื อลําเลียงถ่าน
หินและค่ าเช่าท่าเรื อสํ าหรับขนถ่ายถ่านหิน จากปริ มาณการขายถ่านหินทีเพิมขึน; และจากการตัง; สํารองภาษี ของการรับ
เงินปั นผลของบริษทั ย่อยแห่งหนึงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียจํานวน 1,176 ล้ านบาท
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั ;งสิ ;นรวม 16,429 ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 53 มีส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่ วม
จํานวน 7,447 ล้ านบาท เนืองจากการรับรู้ผลกําไรของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด จํานวน 3,412 ล้ านบาท และการรับรู้
ผลกํ าไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนจํานวน 4,035 ล้ านบาท มีดอกเบีย; จ่าย 1,282 ล้ านบาท มีภาษี เงินได้ 4,611
ล้ านบาท เพิมขึ ;นร้ อยละ 22 เนืองจากผลกําไรจากการดําเนินงานทีเพิมขึน; ของบริ ษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ
ภาษี เงินได้ ของกําไรจากสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ าถ่านหินและนํ ;ามัน บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรั บปี 2552 จํานวน 14,229
ล้ านบาท เพิมขึ ;น 5,001 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 54
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มีอตั รากําไรขัน; ต้ นคิดเป็ นร้ อยละ 48 เพิมขึน; ร้ อยละ 4 จากต้ นทุนการผลิตทีลดลงและจากปริ มาณการผลิตและ
ขายถ่ า นหิน ที เพิ มขึน; มี อัตราการทํ ากํ าไรสุท ธิ คิด เป็ นร้ อยละ 23 อัต ราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ คิ ด เป็ นร้ อยละ 15
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 28 เพิมขึน; ร้ อยละ 6 มีอตั ราส่วนความสามารถในการชํ าระหนี ;จาก 8 เท่า เป็ น
15 เท่า อัตราส่วนหนี ;สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงอยู่ทีระดับ 0.16 เท่า จากระดับ 0.36 เท่า
มีกําไรสุทธิ 52.36 บาทต่อหุ้น เพิมขึ ;นจาก 33.96 บาท ต่อหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 54 มูลค่าตามบัญชี 205.90 บาท
ต่อหุ้น เพิมขึ ;นคิดเป็ นร้ อยละ 23 เมือเทียบกับปี 2551
รายละเอียดอืนปรากฏตามงบดุล และบัญชี กําไรขาดทุนสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี สิน; สุดวันที 31
ธันวาคม 2552 ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552 ซึงผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะเพียงรายเดียว โดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี ;แจงโดยสรุป ดังนี ;
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒน์ธนฐานโชค ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า จากรายงานงบการเงินตาม
รายงานประจําปี หน้ า 84 และ 87 สาเหตุการเพิมขึ ;นของ “สินค้ าคงเหลือสุทธิ” เป็ นอย่างไร “เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่
กิจการทีเกียวข้ องกัน” มีวตั ถุประสงค์อย่างไร และการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลียน ในงบกําไรขาดทุน เกิดจาก
รายการประเภทใด และควรจัดให้ เป็ นความเสียงประเภทหนึงหรื อไม่
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี ;แจงดังนี ;
• กรณี “สินค้ าคงเหลือสุทธิ” ทีเพิมขึ ;นประมาณ 1 ล้ านตัน เนืองจากมีปริมาณถ่านหินคงคลังเพิมขึ ;น โดยการเพิม
ปริมาณการผลิตของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้ วย เหมืองอินโดมินโคเพิมขึ ;น 2.5 แสนตัน
เหมืองโจ-ร่ง 3.2 แสนตัน และเหมืองทรูบาอินโด 4.3 แสนตัน
• กรณี “เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน” เนืองจากการให้ เงินกู้ยืมเพิมเติมแก่บริษัท บีพี โอเวอร์ ซีส์
ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด ในการลงทุนในประเทศจี น คือ บริ ษัท AACI ทีได้ ล งทุนในปี 2551 ประมาณ 430
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการให้ ก้ ูยืมเพิมเติมแก่บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด จํานวน 12,000 ล้ านบาท เพือลงทุน
ในโครงการหงสา ประเทศลาว
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเป็ นความเสี ยงทางการเงินทีต้ องบริ หารจัดการอยู่แ ล้ ว
การขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนดังกล่าวเกิดจากการทีบริ ษัทฯ ได้ จัดสรรเงินให้ กบั บริ ษัทย่อยเพือการลงทุนและ
การให้ ก้ ยู ืมเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ ดังนันเมื
; อมีการลดลงหรือเพิมขึ ;นของเงินเหรี ยญสหรัฐ ก็จะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
ซึงหากบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนดังกล่าวก็จะปรากฏเป็ นกําไรของบริษทั ย่อยทีเป็ นคู่สญ
ั ญากู้ยืมเงิน
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2552
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มติทปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ;นสุดวันที
31 ธันวาคม 2552 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,202,082
0
1,171,001

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.27
0
0.73

วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรประจําปี
ประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ แถลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ดังนี ;
“บริ ษัทฯ จะจ่ ายเงิน ปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกํ า ไรสุทธิ ข องงบการเงิ นรวมหลังหัก เงินสํ ารองต่ างๆ ทุ ก
ประเภททีกฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ;นอยู่กับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ”
นอกจากนัน; บริษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมือปรากฏว่า
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ในปี นี ; บริ ษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้ ทังนี
; ; ได้ พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ วเห็นว่า
บริ ษัทฯ สมควรทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2552 โดยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับงวดวันที 1 มกราคม 2552 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2552 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 16 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
; น; 4,348 ล้ านบาท ซึงได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผล
ระหว่างกาลไปแล้ วหุ้นละ 8 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,174 ล้ านบาท เมือวันที 25 กันยายน 2552 คงเหลือจ่ายในงวดนี ;อีกหุ้นละ
8 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,174 ล้ านบาท
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาปั จจัย 3 ประการ ประกอบการจ่ายเงินปั นผลดังนี ;
1. การสร้ างความเติบโตในธุรกิจของบริษัทฯ และโอกาสในการลงทุนเพิมในโครงการต่างๆ
2. การคํานึงถึงความสมําเสมอในการจ่ายเงินปั นผลโดยมีการจ่ายอย่างต่อเนือง
3. การจ่ายเงินปั นผลในปี 2552 หุ้นละ 16 บาท เป็ นอัตราทีเพิมขึ ;นร้ อยละ 33 เมือเทียบกับปี 2551 ซึงได้ จ่ายเงินปั นผล
12 บาท ต่อหุ้น
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จึงขอเสนอที ประชุม เพื อพิจ ารณาอนุมัติใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํ าไรสะสมและผลการดํ าเนิ น งานงวดวัน ที 1
กรกฎาคม 2552 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2552 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 8 บาท โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นที มีสิทธิรับเงิน
ปั นผล ในวันที 16 เมษายน 2553 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535
แก้ ไขเพิมเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 19 เมษายน 2553
และจ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคล ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่มีสิทธินําไปเป็ นเครดิต
ภาษี ทังนี
; ;กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 30 เมษายน 2553 และไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจาก
บริษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี ;แจงโดยสรุป ดังนี ;
1. นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า ทําไมบริ ษัทฯ จึงจ่ายเงินปั นผลจากส่วนของกําไรทีเครดิต
ภาษีคืนไม่ได้
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ไม่มีกิจการเหมืองในประเทศไทยทีเป็ นรายได้ ทางตรงซึงต้ องเสีย
ภาษี ใ นประเทศ โดยรายได้ ข องบริ ษั ท ฯ ที เป็ นกํ า ไรส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นเงิ นปั น ผลที จ่ ายจากบริ ษั ท ย่ อ ย จึง ทํ าให้
ไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้
2. นายวิวิทย์ กิติคุณกําจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า จากการทีกําไรสะสมของบริ ษัทฯ ทีมีจํานวนมาก บริ ษัทฯ
มีแผนงานอย่างชัดเจนหรื อไม่วา่ จะลงทุนเมือไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า โอกาสในการลงทุนของบริษัทฯ และข้ อพิจารณาของผู้ให้ เงินกู้ ประกอบด้ วยปั จจัย
หลายประการ ได้ แก่ กระแสเงินสดทีดี หนี ;สินตํา และข้ อจํากัดเรื องเวลา สําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ นัน; ยังไม่ได้ มีการ
กําหนดอย่างแน่นอน ซึงบริษัทฯ ได้ มีการดําเนินการอย่างรอบคอบระมัดระวังในการลงทุน ทังนี
; ; ไม่ได้ กําหนดเป็ นนโยบายว่า
จะต้ องเก็บกําไรสะสมไว้ นานเท่าไร หากกําไรสะสมยังไม่ได้ ใช้ ในการลงทุนเพิมเติม และผลตอบแทนต่อส่วนทุนทีสะสมไว้
ตําลงเรื อยๆ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรประจําปี
มติทปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรประจําปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,298,281
0
1,077,002

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.33
0
0.67

หมายเหตุ: ในวาระนีม; ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึน; 2,200 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
ทั ;งหมดจํานวน 160,375,283 หุ้น
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วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง2 กรรมการและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
5.1 อนุมัตเิ ลือกตัง2 กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง;
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
;
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั ;น ให้ ใช้ วธิ ีจบั สลากว่าผู้ใดจะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนทีได้ อยู่ในตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผู้อออก กรรมการทีออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังเข้
; าเป็ นกรรมการอีกก็ได้ ”
ประธานรายงานว่าในปี นี ;มีกรรมการครบวาระ 3 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบด้ วย และได้ มอบหมายให้ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ;
นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ชีแ; จงต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 มีกรรมการทีต้ องออก
จากตําแหน่งตามวาระ 3 คน คือ นายกอปร กฤตยากีรณ นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม และ นายสมเกียรติ เจริญกุล
นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ได้ ชีแ; จงขัน; ตอนการสรรหาบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อนั ประกอบด้ วย
• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
• คุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะ
• คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
• การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา
สํ า หรั บ ขั น; ตอนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหานายกอปร กฤตยากี ร ณ และ
นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ซึงเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ แจ้ งว่าไม่ขอใช้ สิทธิในขั ;นตอนการคัดเลือกกรรมการ
ดังนั ;น จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั ;งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ;
5.1.1. เลือกตัง; นายกอปร กฤตยากีรณ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการบรรษัท
ภิบ าลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษั ท พิจ ารณาแล้ วเห็นว่ า นายกอปร กฤตยากี ร ณ
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระ
และการปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง; นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
; วนั ที 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง; นายกอปร กฤตยากี รณ กรรมการอิส ระทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
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มติทปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง; นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
; วนั ที 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
5.1.2

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,032,980
265,300
1,077,003

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.16
0.17
0.67

เลือกตัง; นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาเป็ นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)

จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือ กตัง; นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
; วนั ที 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั ;ง นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง; นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
; วนั ที 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,110,480
187,800
1,077,003

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.21
0.12
0.67

5.1.3 เลือกตัง; นายสมเกียรติ เจริ ญกุล ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการบรรษัท
ภิ บ าลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า นายสมเกี ย รติ เจริ ญ กุ ล
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเป็ น
อย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติ
หน้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
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จึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง; นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
; วนั ที 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2556
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง; นายสมเกียรติ เจริ ญกุล กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
มติทปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง; นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั ;งแต่วันที 3 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,032,980
265,300
1,077,003

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.16
0.17
0.67

5.2. อนุมัตกิ ําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงต่อที ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ ามมิใ ห้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท” และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ข้ อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใด
หรือหลายอย่างหรื อทังหมดรวมกั
;
นก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจําเป็ นรายเดือน เบี ;ยประชุม เบี ;ยเลี ;ยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนใดก็ได้ ทังนี
; ; ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อจะให้ มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ ”
ประธานได้ มอบหมายให้ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี ;
นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้ เสนอข้ อมูลประกอบการพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการโดยเสนอข้ อมูลเปรี ยบเทียบใน
ส่วนของการจ่ายเงินปั นผลและกําไรสุทธิในปี 2552 เทียบกับ ปี 2551 โดยได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็ จ
กรรมการนั ;นได้ พจิ ารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปั นผลทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ จากภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ;
1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2552 ให้ จ่ายเป็ นเงินรวม 43 ล้ านบาท เพิมขึ ;นจากปี 2551 จํานวน 11 ล้ านบาท
โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปี ทีได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง; นี ; (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) ทังนี
; ; บําเหน็จของประธาน
กรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 15

19
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2553 ให้ เป็ นไปตามอัตราเดิมในปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี ;
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
2.1.1. ค่ า ตอบแทนประจํ าเดื อ น ใ ห้ จ่ า ย ทุ ก เดื อน โ ดยจ่ า ย ประธานฯ 65,000 บาท/เดื อน
รองประธานฯ 57,500 บาท/เดือน และกรรมการอืนคนละ 50,000 บาท/เดือน
2.1.2. เบี ย; ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ ายเป็ นรายครั ง; เฉพาะเมื อมาเข้ า ร่ วมประชุม โดยจ่า ย
ประธานฯ 32,500 บาท/ครัง; รองประธานฯ 28,750 บาท/ครัง; และกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
คนละ 25,000 บาท/ครัง; (กรรมการบริหารไม่ได้ เบี ;ยประชุม)
2.2. เบี ;ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายเป็ นรายครัง; เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ
39,000 บาท/ครัง; และ กรรมการอืนคนละ 30,000 บาท/ครัง;
2.3. เบี ;ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้ จ่ายเป็ น
รายครัง; เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 32,500 บาท/ครัง; และกรรมการอืนคนละ 25,000
บาท/ครัง;
ประธานแจ้ งว่า กรรมการบริ ษัททีถือว่าเป็ นผู้มี ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี ;ยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นทีกรรมการทัง; หมดถือนับ
รวมกันได้ 7,892,393 หุ้น ดังนันจํ
; านวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ;จึงมีจํานวน 152,482,890 เสียง
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้ อเสนอแนะเพียงรายเดียวโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริหารได้ ชี ;แจงโดยสรุป ดังนี ;
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ควรพิจารณาอย่าง
เหมาะสมกับผลดําเนินงานและการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพือสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้ าที
ประธาน ได้ ขอบคุณสําหรับข้ อเสนอแนะและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะได้ นําไปพิจารณาในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ต่อไป จากนัน; ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นบําเหน็จ
กรรมการปี 2552 และเบี ;ยประชุมกรรมการ สําหรับปี 2553
มติทปี ระชุม
ที ประชุมได้ พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี ;
มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
151,405,887
0
1,077,003

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.29
0
0.71
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วาระที 6 พิจารณาแต่ งตัง2 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ประธาน ได้ แถลงต่อที ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กํ าหนดว่า “กิจการซึงที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พึงกระทําตาม (5) คือ “พิจารณาแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”
ประธาน ขอให้ นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ;แจงรายละเอียดในวาระนี ;
คณะกรรมการบริษทั ได้ พจิ ารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
แห่ง บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนืองจาก PwC มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับที
น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั ;ง PwC มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็ นทียอมรับในระดับสากล รายละเอียด
ปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ;งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบ
บัญชีเพือสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2553 ดังนี ;
1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 และ/หรื อ
2. นางสาวแน่งน้ อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3044 และ/หรื อ
3. นายประสิทธิa เยืองศรีกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4174
แห่ งบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เอเอส จํ า กัด (PwC) โดยกํ า หนดค่ า สอบบัญ ชี เ ป็ นเงิ น 1,840,000 บาท
อัตราเดียวกันกับปี 2552
ทังนี
; ; ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
; มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
อนึง PwC ได้ รั บ การแต่ ง ตัง; เป็ นผู้ส อบบัญชี ประจํ า ปี 2553 ของบริ ษัท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ทัง; ในประเทศและ
ต่ า งประเทศด้ วย โดยได้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มในการสอบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ เป็ นจํ า นวนเงิ น รวมทั ง; สิ น;
19,356,692บาท
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
หรื อให้ ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตัง; ผู้ส อบบัญชี แ ละกํ าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี
มติทปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพือสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ;
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มติทลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงทีลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
159,298,980
0
1,076,303

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.33
0
0.67

วาระที 7 เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ งว่า วาระนี ก; ําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ส อบถามข้ อสงสัย หรื อ เพื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ; จง
ข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนั ;น จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี ;
ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยสรุปดังนี ;
1. ผู้ถือหุ้นรายย่อย จํานวน 3 คน คือ นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย นายสมหวัง พูลสมบัติ และนายสุชัย พิเศษสุขบันเทิง
ได้ สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเกียวกับการลดราคาพาร์ ในหุ้นของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี ;
ผู้ถือหุ้นรายแรกได้ สอบถามเกียวกับนโยบายในการลดราคาพาร์ ของหุ้น Banpu ในขณะทีมีผ้ ูถือหุ้นอีกสองรายไม่
เห็นด้ วยกับการลดราคาพาร์ โดยให้ เหตุผลว่า หากมีการลดราคาพาร์ แล้ วจะทําให้ เกิดการเก็งกําไร แทนทีจะถือหุ้น
เพือหวังผลตอบแทนในระยะยาว
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ ชี ;แจงว่า บริ ษัทฯ พิจารณาปั จจัยสภาพคล่องเป็ นหลัก โดยปั จจุบนั หุ้น Banpu มีสภาพ
คล่องค่อนข้ างสูง โดยบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาทุก ปี และบริ ษัทฯ เห็นว่ายังไม่มีความจํ าเป็ นที จะต้ องลดราคาพาร์ ใ น
ขณะนี ;
2. นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อ ยได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ ถือ หุ้นบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิง; จํ ากัด
(มหาชน) (Ratch) ในลักษณะของบริ ษัทร่ วมทุนใช่หรื อไม่ และจะถือนานเท่าไร ทําไมจึงไม่พิจารณาการถื อหุ้นใน
บริษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) (EGCO)
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี ;แจงว่า การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Ratch ไม่ใช่บริ ษัทร่ วมทุน ปั จจุบนั บริ ษัทฯ และ Ratch
ได้ ร่วมลงทุนร่วมกันในโครงการหงสา ส่วน EGCO มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพี ร่วมกับบริ ษัทฯ
ดังนัน; บริษัทฯ จึงร่วมลงทุนกับบริษทั ในเครื อของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยใน 2 โครงการ
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยทีไม่ประสงค์ออกนามได้ สอบถามว่า ต้ นทุนค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย ของโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่านหิน เทียบ
กับโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์เป็ นอย่างไร รวมทังค่
; าใช้ จ่ายในการจัดการต่อผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
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นายชนินท์ ว่อ งกุศลกิจ ชี แ; จงว่า ค่ าไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ านิวเคลี ยร์ จะมี ราคาไม่สูง แต่ขึน; อยู่กับการคิดต้ นทุนค่า
โครงการหลังจากโรงไฟฟ้ าหมดอายุแล้ ว ส่วนด้ านสิงแวดล้ อมโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ เป็ นพลังงานทีค่อนข้ างสะอาดและ
ไม่มีผ ลกระทบต่อสิ งแวดล้ อม แต่ปัจจัยที มี ผลต่ อการพัฒ นาโครงการโรงไฟฟ้ านิวเคลี ยร์ ได้ แก่ ปั ญหาในเรื อง
อันตรายจากการใช้ นิวเคลียร์ และปั ญหาด้ านบุคลากร สําหรับประเทศไทยโรงไฟฟ้ าถ่านหินมีต้นทุนตําเมือเทียบกับ
โรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ อย่ างไรก็ตามมี ปัญหาในเรื องก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึงสามารถจัดการได้ โดยใช้
เทคโนโลยีช่วย แต่จะทําให้ ต้นทุนค่าไฟฟ้ าเพิมขึ ;น
4. นางสาวธีรดา กอศรี ลบุตร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า กําไรจากการบริ หารความเสียงด้ าน
ราคา เป็ นผลมาจากการทําสัญญาซื ;อขายล่วงหน้ าถ่านหินหรื อนํ ;ามัน เป็ นสัญญากีปี และสําหรับปี 2553 บริ ษัทฯ
ได้ ดําเนินการในลักษณะเดียวกันหรื อไม่อย่างไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ; จงว่า กําไรจากการบริ หารความเสียงดังกล่าวมีผลมาจากการทีบริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาซื ;อ
ขายถ่านหินล่วงหน้ าเนืองจากราคาถ่านหินในปี ทีผ่านมามีแนวโน้ มตําลง ในขณะทีการทําสัญญาซื ;อขายถ่านหิน
ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้ าไม่สามารถกําหนดราคาเฉลียทังปี
; แต่ใช้ ราคาตลาด ณ วันส่งมอบเป็ นตัวกําหนด จึงทําให้
เกิด ส่ว นต่างของกํ าไร สํ าหรั บ ระยะเวลาในการทํ าสัญญาซือ; ขายถ่านหิ นล่ วงหน้ านัน; โดยทัวไปประมาณ 1 ปี
แต่ไม่เกิน 2 ปี ในปี 2553 นั ;น บริ ษัทฯ จะทําสัญญาซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้ าน้ อยมาก เนืองจากมีแนวโน้ มว่าราคา
ถ่านหิ น จะสูงขึน; ดัง นัน; บริ ษัท ฯ จะดํ าเนิน การโดยเมื อราคาตลาดสูง ขึน; บริ ษัท ฯ จะส่ งมอบโดยใช้ ร าคาตลาด
อย่างไรก็ตาม การทําสัญญาซื ;อขายถ่านหินล่วงหน้ านัน; เป็ นเครื องมือทีบริ ษัทฯ ใช้ ในการป้องกันความเสียงด้ าน
ราคาแต่ไม่ได้ ใช้ เพือการทํากําไร
5. นายวิวทิ ย์ กิติคณ
ุ กําจร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามว่า ประเทศจีนได้ สร้ างเขือนหลายเขือนและจากสภาวะปริ มาณ
นํ ;าในแม่นํ ;าโขงลดลง มีสาเหตุมาจากอะไร และจะส่งผลกระทบต่อโครงการการลงทุนของบริ ษัทฯ ในการผลิตไฟฟ้ า
ในประเทศลาวหรื อไม่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ; จงว่าไม่ทราบสาเหตุทีแน่ชัด แต่น่าจะมาจากสภาวะอากาศทีมีความแห้ งแล้ งมากในปี นี ;
โดยบริษทั ฯ ไม่ได้ ลงทุนในโครงการพลังงานนํ ;าในประเทศลาวแต่อย่างใด
6. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอแนะเกียวกับเรื องการบริ หารจัดการการลงทุน วิธีการลงบัญชี
และโครงสร้ างการลงทุน เป็ นต้ น เนืองจากมีรายละเอียดมาก และมีข้อทีน่าพิจารณาจึงขอให้ หารื อกับ ผู้ช่วยประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน ในรายละเอียดเพือให้ ฝ่ายบริ หารได้ พิจารณาความเหมาะสมของข้ อเสนอแนะต่างๆ
ต่อไป
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ประธานแจ้ งว่า บริ ษัทฯ จะจัดทํ ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ให้ แ ล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมนี ; และจะจัดใส่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.banpu.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อแก้ ไขทีมี
นัยสํ าคัญ โปรดแจ้ งให้ เลขานุก ารบริ ษัททราบที bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมนี ;
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องอืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชือ..............................................ประธานทีประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท
ลงชือ..............................................เลขานุการทีประชุม
( นางบุญศิริ จารุศิริ )
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม

