
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวันที
 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทธินีคริสตลัฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล           
เมอริเดียน เลขที
 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

   

นางบญุศิริ จารุศริิ เลขานุการบริษัท ได้นําเสนอข้อมลูวีดิทศัน์เกี
ยวกบัการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที
เกี
ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วต่อผู้ ถือหุ้น  

 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชมุทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้น 
(record date) ในวนัที
 6 มีนาคม 2556 ซึ
งรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ
มเติม
โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที
 7 มีนาคม 2556 ซึ
งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนหุ้นเพื
อสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี L 

 

รายชื%อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที%ถือ ร้อยละ 
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 29,879,892 11.00 

2. บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั 14,406,408 5.30 

3. THE BANK OF NEW YORK MILLION –CGT TAXABLE 9,596,412 3.53 

4. HSBC (SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD 8,956,810 3.30 

5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 8,628,284 3.18 

6. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากัด 6,051,600 2.23 

7. นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ 6,040,444 2.22 

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 4,808,761 1.77 

9. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION 4,664,000 1.72 

10. นายกมล วอ่งกศุลกิจ 3,859,621 1.42 
 

 
 

ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 1,104 ราย และผู้ รับมอบฉันทะซึ
งได้รับ
มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,063 ราย รวมทั Lงหมดเป็นจํานวน 2,167 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 109,032,502 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 40.12ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดจํานวน 271,747,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวน
หุ้นที
จําหน่ายได้ทั Lงหมด  

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วม
ชี Lแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั Lน บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็น                     
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ผู้สงัเกตการณ์ เพื
อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที
จดบนัทกึการประชุม ดงันี L 
กรรมการที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิฑรูย์  ว่องกศุลกิจ  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายสมเกียรติ เจริญกลุ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอโนทัย เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
5. นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
6. นายมนตรี มงคลสวสัดิj  กรรมการอิสระ 
7. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ 
8. นายระวิ คอศริิ  กรรมการ 
9. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

10. นายเมธี   เอื Lออภิญญกลุ  กรรมการ 
11. นายองอาจ เอื Lออภิญญกลุ  กรรมการ 
12. นายวีระเจตน์   ว่องกศุลกิจ  กรรมการ 

 

ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
2. นายวรวฒุ ิ ลนีานนท์  ประธานเจ้าหน้าที
ปฏิบตัิการ 
3. นางสมฤดี  ชยัมงคล  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน 
4. นายสถิตพงษ์ วฒันานชุิต  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร 
5. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธรุกิจ 
6. นางอุดมลกัษณ์ โอฬาร  ผู้ อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสมัพนัธ์ 
7. นางบญุศริิ จารุศริิ  เลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
 

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

2.  นางสาวอมรรัตน์  เพิ
มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั   
(PwC) 

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

 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

               1.  นางสาวพลัภา ชยัอาญา      บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
   2. นายยทุธชยั วิธีกล  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั 



 3

 

ประธาน ได้ชี Lแจงให้ที
ประชุมทราบข้อปฏิบตัทิี
สาํคญัสาํหรับการประชุมและการลงมต ิ(รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

สง่มาด้วยลาํดบัที
 5 และ 6 ที
ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี L  

• ก่อนการลงมตใินวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสยีงหนึ
งเสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสทิธิลงมตใินวาระนั Lน 

• ประธานแจ้งต่อที
ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบคอมพวิเตอร์ใน
ระหว่างการลงทะเบยีน สว่นผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมด้วยตนเองซึ
งไม่ได้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามมีตอินมุตัใิน
วาระนั Lน 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้ นที
ลงมติเห็นด้วย             
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

ประธาน ชี Lแจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสาํหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที
 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้เปิดโอกาสให้เสนอชื
อบุคคลเพื
อเป็น
กรรมการระหว่างวันที
  1 พฤศจิกายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคณุสมบตัิของผู้มี
สิทธิเสนอ รวมทั Lงแบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง และเสนอบุคคลเพื
อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั Lนตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้วน 

เมื
อครบกําหนดการรับเรื
องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมและบคุคลเพื
อเป็นกรรมการ 

          

ประธานจึงได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุที
ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนังสอืเชิญประชมุ เป็นลาํดบั  
 

วาระที% 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 
เมื
อวนัที
 5 เมษายน 2555 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จดัทํารายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุม 
และได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบ
รายงานการประชมุดงักลา่ว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม  
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นได้มีข้อคิดเห็นหลงัจากที
ประชุมฯ ได้มีมติรับทราบใน         
วาระที
 1 แล้วว่าวาระนี Lควรจะเป็นการรับรองแต่เมื
อรับทราบไปแล้วก็ไม่เป็นไร  และได้รับหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้น เมื
อวนัที
 29 มีนาคม 2556 ซึ
งน้อยกว่าการประชุม 7 วนัตามมาตรา 101 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 
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แก้ไขเพิ
มเติม พ.ศ.2551 บริษัทฯ จึงควรปรับปรุงประเด็นนี Lเพื
อเป็นการยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ให้สงูขึ Lน 
และสอบถามว่าข้อบงัคบัข้อใดของบริษัทฯ กําหนดให้เป็นการรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

• ประธานได้ชี Lแจงว่าได้เคยชี Lแจงประเดน็การรับทราบรายงานการประชุมหลายปีติดต่อกันว่าเหตุผลมาจากความ
เหมาะสมเป็นจริงในทางปฏิบตั ิด้วยไม่มีกฎหมายใดกําหนดว่าต้องเป็นการรับรองรายงานการประชุม และในทาง
ปฏิบตัิองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุม เช่น ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะได้เปลี
ยนแปลงไปในแต่ละปี ทําให้ไม่มี
ความเหมาะสมในการรับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นในปีที
ผ่านมา ประกอบกบับริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์
เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขหลงัการประชมุแล้ว สาํหรับการสง่หนังสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นไมน่่าจะ
เกี
ยวกับเรื
องธรรมาภิบาลแต่เป็นอุปสรรคจากการบริหารจัดการการจัดส่งเอกสารจากปัจจัยทั Lงภายในและ
ภายนอกองค์กร แต่ขอรับความเห็นผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไปให้การบริหารจดัการเรื
องนี Lดีขึ Lน ส่วนเรื
องประเด็น
การรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ขอให้ขึ Lนพิจารณาเมื
อถึงวาระนี L 
 

 ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
 
มตทิี%ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
 
วาระที% 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกับ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 3นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2555 
 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2555 สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดงักลา่วของ
คณะกรรมการบริษัท ตามสิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 3 ในหนังสอืเชิญประชมุถกูต้องและเพยีงพอ ขอเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชุมทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุปจากข้อมลูในรายงานประจําปี 2555 ซึ
งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบแผ่น
ซีดีรอม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานผลการดําเนินงานในปี 2555 ซึ
งบริษัทฯ ได้ยึดมั
นในหลกับรรษัท              
ภิบาล ความสุจริต ความโปร่งใส ในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด ทั Lงนี Lได้ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยสารจากประธานกรรมการและในรายงานจากประธานเจ้าหน้าที
บริหารที
รายงานครอบคลมุถึงสถานการณ์ในปี 2555 
บริษัทฯ ต้องปรับตวัต่อการเปลี
ยนแปลงที
เกิดขึ Lน โดยใช้กลยทุธ์ตา่งๆ ให้เหมาะสม   

 
บริษัทฯ ได้ก่อตั Lงขึ Lนเมื
อเดือน พฤษภาคม 2526 ซึ
งจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2556 ในแต่ละช่วงเวลาบริษัทฯ ได้มี

การพฒันาการด้านบริหาร รวมทั Lงปรับกลยทุธ์ให้เหมาะสมในแตล่ะช่วง สรุปได้ดงันี L 
ปี 2526 - 2532 ยคุเริ
มแรก บริษทัฯ เริ
มต้นดาํเนินธุรกิจถ่านหินขนาดเลก็ในภาคเหนือของประเทศไทย และจด 

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ปี 2533 - 2539 ยคุขยายและกระจายธรุกิจ   บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต และได้ขยายธุรกิจทั Lงแนวระนาบและ

แนวตั Lง และเริ
มเข้าสูธุ่รกิจพลงังานไฟฟ้า 
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ปี 2540 - 2544 ยคุวกิฤตกิารเงนิในประเทศไทย เป็นช่วงที
บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการลงทนุเพื
อบริหารภาวะ 

วิกฤตเศรษฐกิจ 

ปี 2545 – 2553 ยคุมุง่เน้นดาํเนินธุรกิจหลกั ได้แก่ ถ่านหิน และโรงไฟฟ้าที
ใช้พลงังานถ่านหนิ  

ปี 2554 – 2555 ยคุแห่งการสร้างความมั
นคงและเติบโต มีการปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมซึ
งได้รับความร่วมมือ

อย่างดียิ
งจากทกุหน่วยงาน 

 
การลงทุนในธุรกิจ ทั 3งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ  

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP  มีสดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้ว ร่วมกับ บมจ.
ผลติไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดประมาณ  1,400 เมกะวตัต์ เชื Lอเพลงิทั Lงหมดเป็นถ่านหินนําเข้าเปิดดาํเนินการ
มาแล้ว 6 ปี 

2. การลงทนุในตา่งประเทศ  ได้แก่  

• ประเทศอินโดนีเซีย  มีเหมืองจํานวน 6 แห่ง  ผลติถ่านหินได้  27.2 ล้านตนั  บริษัทฯ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 65 

ในบริษัท ITM ซึ
งเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย 

• ประเทศออสเตรเลยี  มีเหมืองทั Lงหมด 7 แห่ง อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ  ผลติถ่านหินได้ประมาณ 14 ล้านตนั 

• ประเทศจีน  บริษัทฯ ได้ร่วมทุนในเหมืองถ่านหินที
มณฑลซานซี และ มณฑลเหอหนาน   มีปริมาณการผลิต
รวมกัน ประมาณ 5.3 ล้านตนั ซึ
งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน ร้อยละ 45 และร้อยละ 40 ตามลําดบั    สําหรับ
เหมืองถ่านหิน Gaohe เริ
มผลติในปี 2555 บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามาแล้ว 7 ปี  มีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง เป็น
โรงไฟฟ้าไอนํ Lา มีขนาดรวมกัน ประมาณ 400 เมกะวตัต์    

• ประเทศมองโกเลยี  อยู่ระหว่างสาํรวจ และพฒันาแหล่งถ่านหิน 

•  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 40 ซึ
งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง 

 

สรุปปริมาณถ่านหินสํารอง (Coal Reserves) และ ปริมาณถ่านหนิสํารวจพบ  (Coal Resources)  
ในระยะ 4 – 5 ปีที
ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ระดับเป้าหมาย Coal Reserves ไว้ที
 15 ปี สําหรับประเทศ

อินโดนีเซีย  ซึ
งเป็นระยะเวลาที
เหมาะสม โดยยังคงหาแหล่งถ่านหินเพิ
มเติมได้ ไม่ต้องลงทุนมากจนเกินไป สําหรับ
ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย อัตรา Coal Reserves และ Coal Resources จะอยู่ที
 20 ปี  โดยสามารถสํารวจ
จากแหล่งที
มีอยู่  สําหรับปริมาณ Coal Reserves ทั Lงหมด 686 ล้านตนั คิดเป็นสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ Coal 
Resources ทั Lงหมดที
มีอยูจ่ํานวน 3,573 ล้านตนั 

 
สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2555   

 

ราคาจําหน่ายถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื
องในครึ
งปีหลงัทําให้ราคาเฉลี
ยตอนต้นปี 2555 ที
 

110 -120 เหรียญสหรัฐ/ตนั  ลดลงเป็นราคาเฉลี
ยตลอดปี 2555 อยู่ที
 96 เหรียญสหรัฐ/ตนั ซึ
งเปรียบเทียบกบัราคาเฉลี
ย

ของปี 2554 อยู่ที
 121 เหรียญสหรัฐ/ตนั  สาเหตจุากผู้สง่ออกถ่านหินมีการผลติเพิ
มขึ Lนพร้อมกนั เพราะสภาวะอากาศที


เอื Lออํานวยในการผลิต ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย โคลอมเบีย แอฟริกาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แม้ว่าความ
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ต้องการถ่านหินนําเข้าจากที
ประเทศที
เติบโตดีในปี 2555 ซึ
งปริมาณที
เพิ
มขึ Lนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 11  โดยมี

ปริมาณนําเข้ารวมจํานวน  840 ล้านตนั  แตเ่พิ
มปริมาณถ่านหินสง่ออกของสหรัฐฯ ที
สงูขึ Lนเป็นปัจจยัที
ทําให้ราคาถ่าน

หินลดลง  โดยราคาถ่านหินยงัคงอ่อนไหวอย่างตอ่เนื
องในปี 2556   แนวโน้มการใช้พลงังานในอนาคตไม่ใช่เฉพาะถ่าน

หินแต่ราคานํ Lามนั และก๊าซก็จะเปลี
ยนไปเช่นกัน โดยเป็นการเปลี
ยนแปลงตามโครงสร้างการใช้พลงังาน และการนํา

พลงังานมาใช้ รวมทั Lงเทคโนโลยีที
เปลี
ยนไป 

ในปีที
ผ่านมาเหตกุารณ์ที
มีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมถ่านหิน ได้แก่ ปริมาณถ่านหินส่งออกของประเทศสหรัฐฯ ที


เพิ
มสงูขึ Lน คดิเป็นร้อยละ  6 ของปริมาณนําเข้า หรือประมาณ 50 ล้านตัน  เป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซเพิ
มขึ Lน

เนื
องจากมีปริมาณการผลิต Shale gas ที
มากขึ Lน และราคาก๊าซตํ
า ซึ
งราคาอ้างอิงที
 Henry Hub อยู่ที
ประมาณ 1-2 

เหรียญสหรัฐ/ล้านบทีีย ู กอปรกบัการเตบิโตเศรษฐกิจลดลงกว่าปกติ  และสภาพอากาศปลายปี 2555 ไม่เอื Lออํานวยตอ่

การใช้พลงังาน ปริมาณถ่านหินที
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที
สหรัฐจากประมาณ ร้อยละ 50 ลดลงเหลือที
ร้อยละ 40 ดังนั Lน

ปริมาณถ่านหินในสหรัฐจึงถกูสง่ออกไปยงัยโุรปและเอเชีย  

การพัฒนา Shale gas ต้องเป็นประเทศที
มีจํานวนประชากรที
มีความต้องการใช้ก๊าซสงู ได้แก่ สหรัฐฯ จีน อินเดีย 

เป็นต้น นอกจากนั Lนยงัต้องมีลกัษณะทางธรณีวิทยาที
เอื Lออํานวย และมีการลงทุนสร้างและพฒันาระบบท่อส่งก๊าซใน

ประเทศเหลา่นั Lน โดยไม่ต้องขนสง่ในรูปของ LNG  

ประเทศสง่ออกและนําเข้า LNG ต้องมีการพฒันาโครงสร้างพื Lนฐานเพื
อรองรับ ดงันั Lนแนวโน้มการพฒันาในด้านนี L

จึงยังไม่เร็วนัก และยังมีข้อจํากัด สําหรับราคาก๊าซปัจจุบนัที
ประมาณ 4 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ยังไม่รวมค่าใช้จ่าย

ดงักลา่ว   ทั Lงนี Lบริษัทฯ จะศกึษาและติดตามอย่างตอ่เนื
อง 

ธุรกิจถ่านหินและปริมาณการจาํหน่ายถ่านหนิในปี 2555 

ประเทศอินโดนีเซีย  มีปริมาณการผลิตและจําหน่ายถ่านหิน ปี 2555 จํานวน 27.2 ล้านตัน ได้แก่ เหมือง

Indominco จําหน่ายประมาณ  14.6 ล้านตนั เหมือง Trubaindo จําหน่ายประมาณ 8.3 ล้านตนั และเหมือง Bharinto  

จําหน่ายประมาณ 0.6 ล้านตนั ปริมาณจําหน่ายและผลติดงักลา่วสงูกว่าเป้าหมายที
กําหนดไว้เลก็น้อย 

ต้นทนุการผลิต  ราคาถ่านหินที
ปรับตวัลดลงฝ่ายบริหารจึงได้ปรับลดต้นทุนการผลิต และปรับต้นทุนขายจาก 74 

เหรียญสหรัฐ/ตนัในไตรมาสแรก  และได้ปรับให้ลดลงทุกไตรมาส ต้นทุนเฉลี
ยทั Lงปีอยู่ที
  70 เหรียญสหรัฐ/ตนั โดยในปี 

2556 จะมีมาตรการลดต้นทุนอีกร้อยละ 10 หรือ ที
ประมาณ 7 เหรียญสหรัฐ/ตนั ซึ
งจะเป็นมาตรการลดต้นทุนที
จะ

ดําเนินตอ่ไปในปี 2556 และอาจต่อเนื
องตอ่ไปในถึงปี  2557  

 ราคาขายเฉลี
ย ในช่วงต้นปี 2555 มีระดบัราคาเฉลี
ยที
ค่อนข้างดี และได้ลดระดบัในช่วงปลายปี  โดยดชันีราคา

ถ่านหินที
ค่าความร้อน 6,700 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีราคาขายเฉลี
ยทั Lงปีที
  91 เหรียญสหรัฐ/ตนั เทียบกับราคาเฉลี
ยทั Lง

ปีที
 96 เหรียญสหรัฐ/ตนั จงึลดลงจากราคาตลาดไม่มากนกั 
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ประเทศออสเตรเลีย  Centennial มีปริมาณการจําหน่ายถ่านหิน เป็น 14.3 ล้านตัน ลดลง  0.5 ล้านตนั เมื
อ

เทียบกับปี 2554  เนื
องจากปลายปี 2555 มีการปิดเหมืองขนาดเล็กชั
วคราวซึ
งมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

และมีต้นทุนสงู ได้แก่ เหมือง Airly  และเหมือง Mannering ในขณะที
เหมือง Springvale ที
มีขนาดผลติที
 3.5 ล้านตนั/ปี 

ประสบปัญหาการผลติเนื
องจากความล่าช้าในการขออนญุาตและข้อจํากดัทางธรณีวิทยา  

ต้นทนุการผลติ  เนื
องจากความไม่สมํ
าเสมอในการผลติจึงต้องมีการผลติทดแทนโดยเหมือง Mandalong ส่งผลให้

ต้นทนุการผลติสงู อีกทั Lงค่าเงินออสเตรเลยีมีคา่สงูกว่าที
ประเมินไว้    ฝ่ายบริหารได้แก้ไขปัญหาเรื
องการผลติอยู่ โดยนํา

ผู้ เชี
ยวชาญจากกลุม่ธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศจีนมาช่วยแก้ไขปัญหา   ทั Lงนี Lต้นทุนการผลิตโดยเฉลี
ย

ในปี 2555 อยู่ที
 53 เหรียญออสเตรเลยี/ตนั และในปี 2556 มีมาตรการลดลงต้นทนุอีกประมาณ ร้อยละ 6  

ราคาขายเฉลี
ย ในปี 2555 อยู่ที
 73 เหรียญออสเตรเลยี/ตนั  เพิ
มขึ Lนจากปี 2554 ประมาณ 2-3 เหรียญออสเตรเลยี/

ตนั  เนื
องจากมีปริมาณขายสง่ออกเพิ
มขึ Lน ประมาณ ร้อยละ 8 และสว่นใหญ่เป็นการจําหน่ายให้โรงไฟฟ้าในประเทศที
มี

ราคาขายเฉลี
ยเพิ
มสงูขึ Lนด้วยจากสญัญาที
มีการเจรจาใหม่  

ประเทศจีน เหมือง Gaohe  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45  ได้รับใบอนญุาตการผลติและความปลอดภยัในช่วงไตรมาส 
3/2555  มีปริมาณการจําหน่ายถ่านหิน  4.3  ล้านตนั  และเหมือง Hebi  บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 40    ปี 2555 สามารถ
ผลติถ่านหนิได้ 1.2 ล้านตนั ลดลงเลก็น้อยจากปี 2554  เนื
องจากในระหว่างปีมนีโยบายด้านความปลอดภยัจากภาครัฐ   
อย่างไรก็ตามการรับรู้กําไรจากเหมืองทั Lง 2 แห่ง ตามสดัสว่นการถือหุ้น มีกําไร  885 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2554 ที

จาํนวน 300 ล้านบาท   

ประเทศมองโกเลีย    บริษทัฯ อยู่ใน ระหว่างสาํรวจและศกึษาความเป็นไปได้ของแหลง่ถ่านหินทางตะวนัตก Altai 
Nuurs ซึ
งเป็นถ่านหินดทีี
ใช้ในการถลงุเหลก็ตอ่เนื
องจากปี 2555 ซึ
งทําได้เฉพาะในฤดรู้อน และประเมินผลการสาํรวจ
ในช่วงฤดหูนาว  นอกจากนั Lน บริษัทฯ ทาํการทดสอบตลาดถ่านหนิจากแหลง่ Tsant Uui ในโรงไฟฟ้าและใน
อตุสาหกรรมเคมี 

 
 ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 

ประเทศจีน  ได้แก่ โรงไฟฟ้า  Luannan โรงไฟฟ้า Zhengding  และโรงไฟฟ้าโจวผิง Zouping ซึ
งมีกําลงัการผลติ
กระแสไฟฟ้ารวมประมาณ  400  เมกะวตัต์ มีผลการดําเนินงานที
ดทีั Lง 3 แห่ง และเนื
องจากราคาถ่านหินลดลงจึงสง่ผล
ให้ต้นทนุการผลติลดลง มีกําไรประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ Lนจากปี 2554 จาํนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ     ซึ
ง
บริษทัฯ จะได้พฒันาธุรกิจไฟฟ้าอย่างต่อเนื
อง  

ประเทศไทย  โรงไฟฟ้า BLCP  มีผลการดําเนินงานที
ดอีย่างต่อเนื
องเป็นปีที
 6 โดยมีค่าความพร้อมจ่าย 
(Availability Payment) จํานวน 8,086 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากปี 2554 ร้อยละ 4-5  สาํหรับสาเหตทุี
 EBITDA ลดลง 
เนื
องจากค่าพลงังานสงูขึ Lนร้อยละ 7 จากปี 2554  โดยบริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่กําไรตามสดัสว่นการถือหุ้น จํานวน  2,361 
ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 21   

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ ได้ร่วมทนุกบั บมจ. ผลติ
ไฟฟ้า ราชบรีุโฮลดิ Lง มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเป็นอย่างด ีเป็นโรงไฟฟ้าที
ได้การยอมรับจากหลายภาคสว่นรวมถึง
รัฐบาลลาวและบคุคลทั
วไป คาดว่าสามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาส 4/2558 โดยการก่อสร้างมคีวามคืบหน้า
ประมาณ ร้อยละ 45  
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สรุปผลการดาํเนินงานปี 2555  

• ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง และปริมาณการผลติและปัญหาจากเหมืองใต้ดินในประเทศออสเตรเลยีที


ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

• ในประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณขายถ่านหินของบริษัทฯ เพิ
มขึ Lน แต่ต้นทุนขายต่อตนัสงูขึ Lนในช่วงครึ
งแรก

ของปี ส่งผลให้อัตรากําไรขั Lนต้นและกําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Lย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและ

ค่าใช้จ่ายตดัจ่ายลดลง  

• ในสาธารณรัฐประชาชนจีนการผลิตถ่านหินสามารถสร้างส่วนแบ่งกําไรที
ดีขึ Lนอย่างมีนัยสําคญั เป็นผล

จากเหมือง Gaohe เริ
มดาํเนินการผลติเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ 

• บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัมาตรการบริหารต้นทุน การเพิ
มประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

• ปรับลดงบลงทุนตามแผนปี 2555-2558 จํานวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เหลอืประมาณ 1,250 ล้านเหรียญ

สหรัฐ มีการทบทวนแผนการลงทนุ และรักษากระแสเงินสด 
 

ความเสี%ยงที%สําคัญในปี 2555 ได้แก่ 

1. ความเสี
ยงด้านกลยทุธ์ 

  ในช่วง 3 – 5 ปี บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นในธุรกิจถ่านหนิเป็นหลกั  เนื
องจากยงัมีการเติบโตของตลาดที
ดี  

นอกจากนั Lนในระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า บริษทัฯ จะรับรู้ผลกําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาซึ
งจะเพิ
มสดัสว่นการทํากําไร

จากโรงไฟฟ้าให้เป็นร้อยละ 30 ได้ 

2. ความเสี
ยงทางการเงิน  

การชําระเงนิกู้คนื  โดยได้ขยายระยะเวลาคนืเงินกู้จาก 5 ปี เป็น 6 ปี และมีแนวโน้มขยายระยะเวลาคนื

เงนิกู้ เป็น 7 ปี   ในการบริหารความเสี
ยงจากอตัราดอกเบี Lย  ในปี 2555 บริษทัฯ มีสดัสว่นอตัราดอกเบี Lยลอยตวัที
ร้อย

ละ 56  เนื
องจากดอกเบี Lยยงัตํ
าอยู่ และคอ่ยๆ เปลี
ยนเป็นอตัราคงที
ให้มากขึ Lน  นอกจากนั Lนบริษัทฯ ยงัสร้างความ

สมดลุของสนิทรัพย์และหนี Lสนิที
เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เนื
องจากทรัพย์สนิของบริษทัฯ สว่นใหญ่ลงทนุอยู่ใน

ต่างประเทศ และรายได้อยู่ในสกลุเงนิเหรียญสหรัฐ บริษทัฯ จึงเปลี
ยนเงนิกู้และหุ้นกู้  ประมาณร้อยละ 60 เป็นสกลุ

เงนิเหรียญสหรัฐฯ   เพื
อให้สดัสว่นเงนิกู้สกลุเงนิบาทลดลง  

3. ความเสี
ยงในธุรกิจถ่านหิน  

 บริษทัฯ มีความเชี
ยวชาญในธุรกิจถ่านหิน รวมทั Lงมีแหลง่ถ่านหินที
มคีณุภาพดี เป็นที
ต้องการของตลาดจึง 

เป็นธรุกิจหลกัที
ยงัมุ่งเน้นในระยะเวลา 3 – 7 ปีโดยบริษัทฯ ได้บริหารความเสี
ยงด้านการสง่มอบสนิค้า และให้

ความสําคญัเรื
องการพฒันาโครงสร้างพื Lนฐาน เช่น ถนนขนาดใหญ่เพื
อเพิ
มประสทิธิภาพในการลาํเลยีงถ่านหนิของ

เหมือง Indominco เหมือง Trubaindo  เหมือง Bharinto  เป็นต้น รวมถึงการมีลงทนุในสาธารณูปโภคเพื
อขนสง่ถ่าน

หินให้มีประสทิธิภาพและสมํ
าเสมอ เช่น ทางรถไฟ และทา่เรือ  
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4. ความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที
บริษัทฯ ลงทนุ  

ในปีที
ผ่านมาประเทศที
บริษัทฯ ดาํเนินธรุกิจนั Lนมีการเปลี
ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายไปมากแล้ว จงึจะ

มีความเปลี
ยนแปลงไม่มากนกั 

5. ความเสี
ยงจากกรณีคดโีครงการโรงไฟฟ้าหงสา  

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัโดยได้จดัตั Lงทมีทํางานในระดบัคณะกรรมการและผู้บริหารเพื
อตดิตามความ

คืบหน้า วิเคราะห์สถานการณ์อยา่งใกล้ชิด ร่วมกบัที
ปรึกษากฎหมาย และมทีีมงานติดตามเรื
องนี Lในระยะยาว สว่น

การดาํเนินการในชั Lนศาลอุทธรณ์ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าบริษัทฯ มข้ีอเท็จจริงและ

ประเดน็ทางกฎหมายที
เชื
อว่าชดัเจนที
จะนําเสนอต่อศาล 

กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคต  

 ในปี 2556 นี L บริษัทฯ ยงัคงจะมุ่งเน้นการเพิ
มความแข็งแกร่งให้กบั “รากฐาน” ของบริษัทฯ คือธุรกิจถ่าน
หินและไฟฟ้าที
มีอยู่เดิมแล้วอย่างตอ่เนื
อง ซึ
งประกอบด้วย  

1. การเตบิโตจากทรัพย์สนิที
มีอยู่  บริษัทฯ ปรับให้มีการบริหารทรัพย์สนิเดิมที
มีอยู่แล้วให้ได้มากที
สดุ โดยจะรักษา
ระดบั EBITDA ให้มีเสถียรภาพ   

2. สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน การลดปริมาณหนี Lสินรวม การยืดกําหนดระยะเวลาการชําระหนี L การเพิ
ม
สดัสว่นหนี Lในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และการกระจายหนี Lสนิไปอยู่ในกลุม่บริษัทย่อยที
ถือทรัพย์สนิอยู่โดยตรง 

3. พฒันาทรัพยากรบคุคล โดยบริษัทฯ มุ่งพฒันาอย่างต่อเนื
อง เช่น Senior Leadership Program, Leadership 
Program และ Management Development Program  และพฒันาบคุลากรให้รองรับอนาคตได้ 

4. วางแผนใช้เงินลงทุน โดยเลื
อนโครงการลงทุนที
ไม่จําเป็นออกไปก่อนและระงบัการลงทนุที
ไม่จําเป็นในระยะสั Lน  

5.  บริหารคา่ใช้จ่ายและเพิ
มผลผลติ ลดคา่ใช้จ่ายของแหลง่ผลติถ่านหิน 

6.  สร้างความเชื
อมโยงระหว่างธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า  โดยสร้างความเชื
อมโยงในธุรกิจต่างๆ ที
บริษัทฯ 
ดําเนินการอยู่ มุ่งเน้นการเพิ
มคณุค่าให้กบัทรัพยากรที
มีอยู่  

เรื%องเด่นในรอบปี 2555 

1. โครงการซื Lอหุ้นคืนเพื
อการบริหารทางการเงิน 
 วตัถปุระสงค์  

• เพื
อแสดงถึงสถานะทางการเงนิที
แขง็แกร่งของบริษัทฯ และสะท้อนถึงแนวโน้มในการสร้างผลตอบแทนที
ดี

จากสนิทรัพย์ที
มีอยู่ในปัจจบุนั และราคาหุ้นยงัตํ
ากว่าพื Lนฐาน 

• เพื
อเพิ
มอตัราผลตอบแทนให้แก่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ
มอตัรากําไรสทุธิต่อหุ้น (EPS) 

รายละเอียด 

• วงเงนิสงูสดุที
จะใช้ในการซื Lอหุ้นคืน จาํนวน 6,150 ล้านบาท 

• จาํนวนหุ้นที
จะซื Lอคนืประมาณ 13.56 ล้านหุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมด 

• กําหนดระยะเวลาที
จะซื Lอหุ้นคนืตั Lงแตว่นัที
 15 มีนาคม  – 14 กนัยายน 2556 (ระยะเวลา 6 เดือน โดยเป็น 
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 การซื Lอในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยการซื Lอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ) 

• ราคาซื Lอคนืจะไม่เกินกวา่ราคาปิดของราคาปิดของหุ้นเฉลี
ย 5 วนัทําการซื Lอขายก่อนหน้าวนัที
ทํารายการ

ซื Lอขายในแตล่ะครั Lง บวกด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี
ยดงักล่าว 

• บริษทัฯ ต้องสาํรองกําไรสะสมในวงเงิน 6,150 ล้านบาท เพื
อใช้สาํหรับในการซื Lอหุ้นคนื 

 

2. การออกหุ้นกู้สกลุเงนิตราตา่งประเทศ  

    รายละเอียด 

• ผู้ออกหุ้นกู้  : บมจ.บ้านป ู 

• ประเภทของตราสาร : หุ้นกู้สกลุเงินตราตา่งประเทศ   ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนั  

• สกลุเงนิ :  เหรียญสหรัฐ  

• มลูค่าที
เสนอขายทั Lงหมด : 150 ล้านเหรียญสหรัฐ  

• อายหุุ้นกู้  :  10 ปี  

• อตัราดอกเบี Lย :  3.99% ต่อปี 

• อนัดบัความน่าเชื
อถือของบริษัท  :  AA-     โดย TRIS Rating  

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน 
เป็นผู้ชี Lแจงผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2555 ตามงบการเงินในรายงาน
ประจําปี 2555 ให้ที
ประชุม    ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี Lแจงผลการดําเนินงานในปี 2555 โดยสรุปให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบดงันี L 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม จํานวน 117,337 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากงวดเดียวกันของปี 2554 จํานวน 4,933 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4 เนื
องจากปริมาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิ
มขึ Lน  จาก 24.7 ล้านตนัใน
ปี 2554 เป็น 27.2 ล้านตนัในปี 2555  

ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2555 ของประเทศอินโดนีเซีย และประเทศออสเตรเลียรวม เป็นจํานวน 
41.6 ล้านตนั   หรือเพิ
มขึ Lน 2 ล้านตนั หรือเพิ
มขึ Lนร้อยละ 5 

ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยสาํหรับปี 2555   จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 90.98 เหรียญสหรัฐฯ/
ตนั  และจากเหมืองในประเทศออสเตรเลยีเท่ากบั 72.86 เหรียญออสเตรเลีย/ตนั ลดลงจากปี 2554 ประมาณร้อย
ละ 10 เมื
อเปรียบเทียบกบั ราคาถ่านหินตลาดโลก จาก 121 เหรียญสหรัฐ /ตนั เป็น 97 เหรียญสหรัฐ/ตนั คิดเป็น
ลดลง ร้อยละ 21 

กําไรขั Lนต้นปี 2555 จํานวน 44,812 ล้านบาท ลดลง 4,632  ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของกําไร
ขั Lนต้นของธุรกิจถ่านหิน ซึ
งเกิดจากการปรับตวัลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก  
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อตัราสว่นกําไรขั Lนต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 38  ลดลงจากปี 2554 ที
ระดบั
ร้อยละ 44  โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราส่วนกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายร้อยละ 39 เปรียบเทียบกับร้อยละ 46 ในปี 2554  
และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราสว่นกําไรขั Lนต้นตอ่ยอดขายร้อยละ 17 เทียบกบัร้อยละ 10 ในปีก่อนหน้า 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Lย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จํานวน 
29,251 ล้านบาท ลดลง 2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เมื
อเปรียบเทียบกับปี 2554  โดยแบ่งเป็น EBITDA 
จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 26,870 ล้านบาท  และจากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 2,381 ล้านบาท  

กําไรสทุธิ ปี 2555 จํานวน 9,293 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 10,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
54 เนื
องจากปีที
ผ่านมาได้มีการบนัทกึกําไรจากการขายเงินลงทนุคือเหมือง Daning ในประเทศจีน จํานวน 8,254 
ล้านบาท ทําให้มีกําไรหลงัภาษีที
 6,308 ล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะกําไรจากธุรกิจหลกั บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
ลดลงร้อยละ 21    อย่างไรก็ดี ในภาพรวมสินทรัพย์ของบริษัทยังมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที
ดี
โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย และประเทศจีน ที
สามารถสร้างฐานกําไรที
มั
นคงให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว 

กําไรต่อหุ้น ปี 2555 เท่ากับ 34.2 บาท ลดลงร้อยละ 54 เมื
อเทียบกบัปีก่อน ซึ
งมีกําไรตอ่หุ้น 73.82 บาท  

 หนี Lสนิสทุธิรวมจํานวน 73,804 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากปีก่อน 8,515 ล้านบาท  จากการออกตราสารหนี Lหุ้น
กู้  อายุ 7-15 ปี จํานวน 6,000 ล้านบาท และจากเงินสดที
ลดลงจากการดําเนินงานจํานวน 6,043 ล้านบาท   
ในขณะที
มีการชําระคนืเงินกู้ ยืมบางสว่นจํานวน 1,524 ล้านบาท  

อตัราสว่นหนี Lสินสทุธิต่อทนุ เพิ
มขึ Lนจากระดบั 0.74 เท่า ณ สิ Lนปี 2554  เป็น 0.83 เท่า ณ สิ Lนปี 2555 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2555  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 

  
1. นายวินยั ธนศกัดิjบณัฑิต   สอบถามความเป็นมาคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา  และเสนอแนะให้

บริษัทฯ ประชาสมัพนัธ์ให้บคุคลทั
วไปได้ทราบถึงพฒันาการด้านเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
ในปัจจบุนัซึ
งไม่ก่อปัญหามลภาวะ เพื
อลดกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เรียนว่า ในปัจจุบนับริษัทฯ  มีการนําคณะกรรมาธิการที
เกี
ยวข้องด้าน
พลงังาน  รวมถึงคณะสื
อมวลชนเยี
ยมชมโรงไฟฟ้า BLCP ซึ
งมีผู้ เยี
ยมชมปีละ 7,000 คน/ปี 
รวมถึงในปีนี Lเริ
มมีการเข้าเยี
ยมชมโรงไฟฟ้าหงสา  
 

2.  นายเมธี  อันอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม สาเหตุที
ทํา
ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงเป็นจํานวนมาก  ทั Lงที
ราคาถ่านหินโดยรวมที
ลดลงเพียงร้อย
ละ 3 และสาเหตทุี
ผลประกอบการลดลงนั Lนมาจากผลการดําเนินงานของประเทศออสเตรเลียใช่
หรือไม่ 
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• นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน ชี Lแจงผลประกอบการที
รายได้
ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 3   แต่กําไรลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 54  เนื
องจากมีกําไรจากการ
ขายเงินลงทนุลดลง ซึ
งในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไร จํานวน 20,060  ล้านบาท เป็นกําไรที
มาจาก
การขายเงินลงทนุจํานวน 6,308 ล้านบาท  หากหกักําไรจากการขายเงินลงทนุดงักลา่วแล้ว  ในปี 
2555 บริษัทฯ มีกําไรลดลงคิดเป็น ร้อยละ 21   โดยสาเหตุหลกัมาจากราคาขายเฉลี
ยหินใน
ประเทศอินโดนีเซยีลดลง 7 เหรียญสหรัฐ/ตนั และออสเตรเลยีเพิ
มขึ Lน  3 เหรียญสหรัฐ/ตนั 
แต่ต้นทนุของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิ
มขึ Lน 3 เหรียญสหรัฐ/ตนั และออสเตรเลยี มี
ต้นทนุเพิ
มขึ Lน  6 เหรียญออสเตรเลีย/ตนั    คา่ใช้จ่ายในการขายที
เพิ
มขึ Lน 2,000 ล้านบาท โดยที

ออสเตรเลีย มีปริมาณการขายในตลาดส่งออกเพิ
มขึ Lน 0.6 ล้านตัน  ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการ
สง่ออกเพิ
มขึ Lน ประมาณ 700 ล้านบาท และเหมืองในประเทศอินโดนีเซียมีการจําหน่ายเพิ
มขึ Lน 
จํานวน 2.6 ล้านตนั ทําให้มีคา่ใช้จ่ายเพิ
มขึ Lนประมาณ 300 ล้านบาท  นอกจากนั Lนยงัมีค่าใช้จ่าย
บริหารการขนส่ง ท่าเรือ  
 

� คําถามเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานในประเทศออสเตรเลยี 
3. นาย วสนัต์ พงษ์พทุธมนต์    สอบถามถึงผลการดาํเนินงานเหมืองที
ประเทศออสเตรเลยี  

และมาตรการในการลดต้นทุนคดิเป็นร้อยละเท่าใด และวิธีใดบ้าง 

4.  นายจิรพันธ์ บัวบูชา   สอบถามความคืบหน้าและการดําเนินการของบริษัทฯ ที
จะเพิ
ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดระยะเวลาในการเคลื
อนย้ายเครื
องจักร Longwall ของประเทศ 
ออสเตรเลยี รวมถึงที
ระบุว่าจะลดคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานลงอีกร้อยละ 6  บริษัทฯ ดาํเนินการ
ใดไปแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  และปัจจยัเสี
ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และอื
นๆ  รวมถึงสดัส่วนของพนักงานคนไทยที
ในทํางานประเทศออสเตรเลียและ
อินโดนีเซีย 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Lแจงว่า มาตรการที
ได้ดําเนินการไปแล้วของประเทศออสเตรเลีย 

ได้แก่  การเพิ
มรายรับ ปรับปรุงประสทิธิภาพในการดาํเนินงานให้ดขีึ Lนโดยพฒันาระบบขนสง่ถ่าน

หินให้มีประสทิธิภาพ และการลดค่าใช้จ่าย โดยได้ปิดเหมืองชั
วคราวเหมืองที
มีต้นทุนสงูและผล

การดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ  เหมือง Airly และเหมือง Mannering ซึ
งเป็นวิธีการ

ทําเหมืองแบบ Continuous Miner เครื
องมือมีขนาดเล็กกว่า Longwall จึงได้ย้ายคน และ

เครื
องจักรไปยังเหมือง Clarence ทางฝั
 งตะวันตก และเหมือง Newstan  นอกจากนั Lนยัง

ดําเนินการในรูปแบบอื
น ได้แก่ การแปลงหนี Lสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียไปเป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ที
มีต้นทุนทางการเงินตํ
ากว่า  ทั Lงนี L สําหรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายมีเป้าหมายที
จะลด

ค่าใช้จ่ายตอ่เนื
องในปี 2556  

สําหรับแรงงาน  เนื
องจากธุรกิจบริษัทฯ เป็นกิจการในต่างประเทศ จึงอาจมีการพิจารณาให้มี

กรรมการบริษัทฯ เป็นชาวตา่งชาตเิพื
อสามารถเข้าใจพื Lนที
ประกอบการของบริษัทฯ  กรณีที
ขาด

แคลนแรงงานนั Lน เนื
องจาก ITM เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซยีมียอดขาย
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ประมาณ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/ปี  และเป็นบริษัทที
มีการกํากับดูแลกิจการที
ดี  จึงไม่มี

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกเว้นบางสาขาเฉพาะทาง เช่น  วิศวกรเหมืองแร่ นักธรณีวิทยา 

แต่ยังคงสามารถหาทดแทนได้ หากมีการขาดแคลนบ้างคนไทยจะไปช่วยเสริม ซึ
งจํานวน

พนักงานไทยมีประมาณ  400 คน  

� คําถามที
เกี
ยวกบั Shale gas และพลงังานอื
น 
 5.   นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร สอบถามถึง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลกระทบต่อ

ตลาดถ่านหินจะในอนาคตห รือไม่  เ มื
อ เปรียบเ ทียบกับ Shale gas ซึ
 งจะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า และบริษัทฯ ได้ศกึษาถึง Shale gas อย่างไร 

 6.  นายสพุจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึง ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการขดุเจาะก๊าซธรรมชาติทั
วไป
เปรียบเทียบกบั Shale gas  
ทั Lงนี Lผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวโน้มในการดําเนินธุรกิจข้างหน้ามีแนวโน้มที
จะดําเนินธุรกิจด้าน
พลงังานชีวภาพหรือไม่  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจง ถึงกระแสรณรงค์ภาวะโลกร้อน จะทําให้ต้นทุนการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนจะมีผลตอ่ตลาดถ่านหินหรือไม่นั Lน  ต้องพจิารณาเรื
องข้อจํากัดและโอกาสของพลงังาน
ทางเลือกด้วย    ทั Lงนี Lในปัจจุบนัความต้องการใช้พลงังานเพิ
มสงูขึ Lน ดงัเช่นประเทศไทยนําก๊าซ
ธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ Lนมาใช้เป็นระยะเวลา  30 ปี แล้ว  ซึ
งในระยะหลงัมีการนําเข้าก๊าซจาก
ประเทศพม่าเพิ
มเติมด้วย ส่วนใหญ่เพื
อใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า ส่งผลต่อราคาไฟฟ้าปรับเพิ
ม
สูงขึ Lน   ปัจจุบนัประเทศไทยนําเข้าก๊าซ LNG ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี เพื
อรองรับกับความ
ต้องการในการผลิตกระแสไฟฟ้าที
เติบโต ประมาณ ร้อยละ 6 ต่อปี  ดงันั Lนพลงังานทางเลือกจึง
เป็นที
ต้องการของหลายประเทศ  อย่างไรก็ตามการนําเข้าก๊าซธรรมชาติมาใช้ยงัเป็นข้อจํากัด
สําหรับประเทศที
เกิดใหม่ (Emerging Growth Market) เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย อินเดีย ศรีลงักา แอฟริกา เป็นต้น เนื
องจากนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต้องทํา
สญัญาซื Lอระยะยาว และต้องมีโครงสร้างพื Lนฐานมารองรับ   จากข้อจํากัดดงักล่าวพลงังานถ่าน
หินจึงยังมีความต้องการอยู่และบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นเรื
องถ่านหินเป็นหลกั   และจะเห็นได้จาก
ประเทศญี
ปุ่ นที
มีโรงไฟฟ้าถ่านหินที
ใช้เทคโนโลยีสงู  หรือแม้แต่ประเทศที
มีปริมาณก๊าซธรรมชาติ
มาก เช่น มาเลเซีย เป็นต้น    โดยบริษัทฯ ยงัคงดําเนินธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟ้าเป็นหลกั และ
ยงัไม่มุ่งเน้นพลงังานชีวภาพในขณะนี L 

 
  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้ นายอัครพงษ์  ไทยานนท์ ผู้อํานวยการสาย-องค์กร

พฒันาธุรกิจ ชี Lแจงเรื
อง Shale gas  เป็นก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน ซึ
งเป็นความพยายามใน
การเจาะหานํ Lามนั (Shale oil)  ทําให้ได้ก๊าซที
ออกมาพร้อมกับนํ Lามนั  ประเทศสหรัฐฯ มีการเช่า
พื Lนที
เพื
อเจาะหานํ Lามันและก๊าซดังกล่าว   จึงทําให้ได้ปริมาณ Shale gas ออกมามาก            
เมื
อเปรียบเทียบก๊าซธรรมชาติที
ผลิตได้ตามวิธีปกติหรือ Conventional gas ซึ
งมีต้นทุนสงูกว่า   
อย่างไรก็ตาม Shale gas จะมีปริมาณมากในช่วงแรกของการเจาะผลิต และเมื
อผลิตแล้ว
ประมาณ 1 ปี ปริมาณก๊าซจะลดลงและต้องหาแหล่งใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้ปีที
ผ่านมามีปริมาณ 
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Shale gas ออกมาในตลาดมากเนื
องจากมีการเจาะผลติพร้อมกนั กอปรกบั สภาวะอากาศ และ
สภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยงัไม่ได้รับการกระตุ้นที
จะใช้พลงังาน   ราคาก๊าซในสหรัฐฯ จึงลดลง
และสง่ผลกระทบตอ่ราคาถ่านหิน 
นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ กลา่วเพิ
มเติมถึง Conventional gas จะเป็นลกัษณะบ่อขนาดใหญ่ ผลิต
ได้นานเช่นเดียวกับอ่าวไทย แต่ Shale gas เป็นบ่อเล็กๆ กระจายในพื Lนที
ต่างๆ โดยจะเริ
มหมด
และแห้งไปภายในระยะเวลา 2-3 ปี จงึไม่มีผลกระทบต่อตลาดถ่านหิน  

 

7. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถาม 1)สาเหตทุี
ปริมาณการขายถ่านหินของเหมืองIndominco 
เปรียบเทียบปี 2555 และ2554 ลดลงไม่มาก คือ 14.47 ล้านตนั และ 14.80 ล้านตนั  แต่รายได้
รวม ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ค่อนข้างมาก  คือ 37,659 ล้านบาท และ 43,209 ล้านบาท  
ในขณะที
เหมือง Centennial มีปริมาณการขายเปรียบเทียบกับรายได้ไม่แตกต่างกันมาก     2)
สาเหตทุี
รายได้แต่ละเหมืองแตกต่างกันมาจากสาเหตใุด และเป็นการขายภายในประเทศ หรือ
สง่ออก 3) สาเหตทุี
รายได้อื
นลดลงเป็นจํานวนมาก 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน  ชี Lแจงถึงราคาต่อหน่วยของ
เหมืองในประเทศอินโดนีเซยีในปี 2555 ลดลงเฉลี
ย 7 เหรียญสหรัฐ/ตนั   ดงันั Lนแม้ปริมาณการ
ขายเพิ
มขึ Lนก็ไม่เพียงพอที
จะชดเชยราคาขายต่อหน่วยที
ลดลงได้    นอกจากนั Lนราคาขายเฉลี
ย
จากเหมือง Indominco ลดลง เนื
องจากค่าความร้อนตํ
ากว่าเมื
อเทียบกับเหมืองฝั
งตะวันตก        
ในอนาคตเหมือง Indominco จะเริ
มมีการผลิตจากฝั
งตะวนัออกเพิ
มขึ Lนราคาขายจงึอาจจะไม่ได้
สงูขึ Lนมาก ยกเว้นราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัสงูขึ Lน สาํหรับการพจิารณาว่าจะขายถ่านหิน
จากแหล่งใดบ้างบริษัทฯ มีหน่วยงานด้านการตลาดจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะขายจาก
แหล่งใด ทั Lงนี Lสาเหตุที
รายได้อื
นลดลง เนื
องจากในปี 2554  มีการบนัทึกกําไรจากการขาย
สนิทรัพย์ (Daning) จํานวน 8,254 ล้านบาท แต่ไม่มีกําไรจากการขายสนิทรัพย์ในปี 2555 
 

� คําถามเกี
ยวการดาํเนินงานของเหมืองในประเทศมองโกเลียและโรงไฟฟ้าหงสา 
8. นายโชคบญุ   จิตรประดบัศลิป์    สอบถามการดําเนินงานของประเทศมองโกเลียเริ
มดําเนินการ

ผลติได้เมื
อใด  
9. นายพิริยะ ภทัรภีรยะ สอบถามถึงข่าวที
ปรากฎกรณีสิ
งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหงสา จะทําให้การ

เปิดดําเนินงานลา่ช้ากว่ากําหนดหรือไม ่  

• นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที
ปฏิบตัิการ ชี Lแจงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าหงสา ณ สิ Lนเดือนมีนาคม 2556 มีความคืบหน้าร้อยละ 45 และยงัเป็นไปตามแผน  มี
การดําเนินการสอดคล้องตามข้อกําหนดสิ
งแวดล้อมตามมาตรฐานธนาคารโลก  มีการวดัมวล
สาร  เช่น ฝุ่ น เสยีง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ โดยติดตั Lงที
โครงการและรัศมี 
3-6 กิโลเมตรรอบโครงการ มีการส่งผลการตรวจวัดจะส่งไปยังรัฐบาลลาวเพื
อตรวจสอบ
ผลกระทบ   สาํหรับกรณีที
มลภาวะอาจมีผลกระทบด้านการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า  บริษัทฯ ได้
ศกึษาก่อนเริ
มโครงการแล้วว่าเป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  มีการติดตั Lงเครื
องดักจบั
ฝุ่ น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีโรงบาํบดันํ Lาเสยี ใช้ระบบคอมพวิเตอร์เพื
อดูว่ามวลสารอยู่ภายใต้
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ข้อกําหนดของธนาคารโลก    นอกจากนั Lนยงัมีเครื
องตรวจอากาศในฝั
งไทยเพื
อให้ไม่ให้กระทบ
เนื
องจากโครงการห่างชายแดนไทย จ.น่านประมาณ 36 กิโลเมตร  การไฟฟ้าฝ่ายผลติเป็นผู้สร้าง
สายสง่ตั Lงแต่เขตประเทศไทย ซึ
งการก่อสร้างเป็นไปตามแผนด้วยดีเช่นกนั 
สาํหรับมองโกเลยียงัอยู่ระหว่างการสํารวจและศกึษาความเป็นไปได้ ของแหล่งถ่านหิน Coking 
Coal ซึ
งอยู่ภาคตะวนัตกของมองโกเลีย คือ Altai Nuurs (AN)  และโครงการที
คาดว่าจะผลิต
และจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ปีหน้า คือ โครงการผลติถ่านหินสําหรับโรงไฟฟ้า Tsant Uui (TU)  

   
� คําถามเกี
ยวกบัการซื Lอหุ้นคืน 

  10. นางอรสา ช่วงชยั   สอบถามสาเหตทุี
บริษัทฯ  ไม่ทยอยซื Lอไปเรื
อยๆเพื
อให้ราคาหุ้นเพิ
มสงูขึ Lน 
11. นางวิยะดา คงเสรี  สอบถามถึงการนํากําไรสะสมที
จะนํามาซื Lอหุ้นคนืจะทาํให้เงนิกําไรสะสมที
ม ี

อยู่เปลี
ยนเป็นหุ้นหรือไม่ และเป็นหุ้นชนิดใด  
12. นายศศิโรจน์ อิงคภาคย์  สอบถามว่าบริษัทฯ คาดว่าจะซื Lอหุ้นคืนให้ครบร้อยละ 5 ของจํานวน

หุ้ นที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมด คิดเป็นจํานวนหุ้ นที
ซื Lอคืน จํานวน 13.56 ล้านหุ้ น หรือไม่   
เนื
องจากระยะเวลาซื Lอหุ้ นคืนมีจํากัด หากคํานวณแล้วบริษัทฯ จะต้องซื Lอหุ้ นให้ได้วันละ 
110,000 หุ้น แตจ่ากรายงานการซื Lอหุ้นคนืในแต่ละวนั บริษัทฯ ยงัซื Lอได้ไม่ครบคา่เฉลี
ยดงักลา่ว  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร –   
การเงิน ชี Lแจงคาํถามเรื
องการซื Lอหุ้นคนืว่าบริษัทฯ ได้เริ
มซื Lอหุ้นคืน ตั Lงแต่ 15 มีนาคม 2556 เป็น
ต้นไป จํานวนหุ้นที
ซื Lอในแต่ละวนัไม่ถึงค่าเฉลี
ยเนื
องจากจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้าน
ราคา สภาวะการลงทุน ราคาถ่านหินในตลาดโลก  และได้สํารองกําไรสะสมไว้จํานวน 6,150 
ล้านบาท  ตามหลักเกณฑ์ที
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  กําหนด  ทั Lงนี Lการซื Lอหุ้ นคืนในครั Lงนี Lไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ น  เนื
องจากบริษัทฯ จะใช้เงินสดที
มีอยู่แล้วนํามาซื Lอหุ้ นคืนจึงจะไม่มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผล 
นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงว่าระยะเวลาที
จะจําหน่ายหุ้นที
ซื Lอคืนคือเมื
อพ้นกําหนด 6 เดือนนับ
แต่วนัสิ Lนสดุโครงการ  ซึ
งภายใน 3 ปี นับแต่วนัสิ Lนสดุโครงการ หากบริษัทฯ ไม่จําหน่ายหุ้นที
ซื Lอ
คืนให้หมด บริษัทฯ ต้องตัดหุ้นซื Lอคืนโดยการลดทุนจดทะเบียน  ดงันั Lนหากบริษัทฯ ยังรักษา
ระดับกําไรไว้ได้ เมื
อจํานวนหุ้นในส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจะส่งผลให้กําไรสทุธิต่อหุ้นเพิ
มสงูขึ Lน   
อนึ
งโครงการซื Lอหุ้นคนืมีความประสงค์เพื
อการบริหารทางการเงิน  โดยจะพิจารณาซื Lอหุ้นคนืตาม
จํานวนที
เหมาะสม  
 

� คําถามเกี
ยวกบัคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 
13. นายสืบศักดิj พิภพมงคล  สอบถามความคืบหน้าคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และบริษัทฯ ได้

สาํรองเงินสาํหรับคดีดงักลา่วไว้หรือไม่ รวมถึงมีแนวโน้มในการเจรจาออมชอมหรือไม่ 
14.   นายโชคบญุ   จิตรประดบัศิลป์    สอบถามว่าคดีจะสิ Lนสดุเมื
อใด 
15. นายเมธี  อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่าผู้สอบ

บญัชีควรระบุในเงื
อนไขในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชดัเจน  และสอบถามการตั Lงสํารอง
ของคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา 
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16.  นางสาวศริิพร ศิริไพบูลย์ สอบถามถึงคดีฟ้องร้องคดหีงสาจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ 
17.  นายวินยั ธนศกัดิjบณัฑิต   สอบถามความเป็นมาคดโีครงการโรงไฟฟ้าหงสา   

• ประธานชี Lแจงว่า เนื
องจากคดีหงสาอยู่ในระหว่างขั Lนตอนการพิจารณาของศาลจึงขอให้ข้อมูล
และชี Lแจงตามสิ
งที
ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วเท่านั Lน ด้วยความเคารพตอ่ศาล ศาลย่อมมี
ดลุยพนิิจของศาลเอง แต่ศาลไทยมีระบบถ่วงดลุเพื
อความยตุธิรรมถึง 3 ศาล คดีจงึยงัไม่ถึงที
สดุ 
และบริษัทฯ ย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมตามกระบวนการยุติธรรมที
จะแสดงข้อมูลเพื
อพิสูจน์
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อไป  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความซื
อสัตย์สุจริตมาตลอด
ระยะเวลา 30 ปี ด้วยการยึดมั
นในความถูกต้องและชอบธรรมและหลกัการกํากบัดแูลกิจการที
ดี
จนได้รับการยอมรับยกย่องโดยทั
วไปทั Lงในประเทศและต่างประเทศ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นมั
นใจว่า
บริษัทฯ ไม่มีความจําเป็นที
จะหลอกลวงเพื
อให้ได้มาซึ
งโครงการ  
ความเป็นมาของโครงการนี Lเริ
มจากโจทก์ได้รับสมัปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าประมาณปี 
2535 จากรัฐบาลลาว ต่อมาในปี 2548 โจทก์ได้มาเชิญชวนบริษัทฯ ให้เข้าร่วมโครงการโดยนํา
ข้อมูลที
มีมาให้บริษัทฯ ศึกษา  เนื
องจากในช่วงเวลาก่อนหน้าตั Lงแต่ได้รับสมัปทานโจทก์ไม่
สามารถดาํเนินให้โครงการเป็นรูปเป็นร่างได้  บริษัทฯ เห็นว่ามีความเป็นไปได้ จึงมีการตกลงทํา 
Joint Development Agreement เพื
อร่วมพฒันาโครงการและได้ลงทุนเพื
อพฒันาข้อมูลใน
โครงการอีกจํานวนหนึ
ง 
ต่อมาในปี 2549 โจทก์เป็นฝ่ายขอยกเลิกสญัญาร่วมทุน หลงัจากนั Lนไม่นานรัฐบาลลาวได้
ยกเลกิสมัปทานที
ให้ไว้กบัโจทก์  โจทก์ได้ขอคืนดีกบับริษัทฯ อีกครั Lงซึ
งบริษัทฯ ปฏิเสธ   ต่อมาใน
ปลายปี 2549 รัฐบาลลาวได้เปิดประมลูโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าหงสาใหม่ ซึ
งบริษัทฯ เป็น
หนึ
งในบริษัทที
เข้าร่วมประมลู และชนะการประมลู บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด ได้รับสิทธิให้
เป็นผู้พฒันาโครงการดงักล่าว  
ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องบริษัทฯ โดยกล่าวหาว่า บริษัทฯ หลอกลวงเพื
อให้ได้มาซึ
งข้อมูลโครงการ  
บริษัทฯ นําข้อมลูมาใช้โดยไม่ได้รับอนญุาต และ ไม่คนืข้อมลูแก่โจทก์  
ศาลชั Lนต้นพิพากษาว่าบริษัทฯ มิได้หลอกลวงโจทก์  ไม่ผิดสญัญาต่อโจทก์ แต่เห็นว่าบริษัทฯ 
ละเมิด นําข้อมูลมาใช้ ให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าข้อมูล 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท 
นอกจากนั Lนยงัให้บริษัทฯ จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั Lงสิ Lนประมาณ 30,000 
ล้านบาท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับรายงานจากผู้บริหารเป็นระยะๆ ถึงความคืบหน้าของคดีนี L และ
รายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รวมถึงได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเรื
องคดฟ้ีองร้อง 
ก่อนคําพิพากษาในเดือน กันยายน 2555 ไม่มีเหตุผลหรือลางบอกเหตุใดที
จะเน้นกรณีนี Lเป็น
พิเศษมากไปกว่าคดีที
เกิดขึ Lนในการทําธุรกิจในที
อื
นๆ เช่น อินโดนีเซีย มองโกเลีย เป็นต้น   
บริษัทฯ ไม่อาจคาดหมายผลของการพิจารณาของศาลได้และไม่คาดว่าจะมีการพพิากษาให้จ่าย
ค่าเสียหายมากเช่นนี Lมาก่อน บริษัทฯ มีความเชื
อมั
นในข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที
จะต่อสู้และ
โต้แย้งทกุประเด็นเพื
อความเป็นธรรม 
ขณะนี Lคดีอยู่ในขั Lนตอนอทุธรณ์มีความเป็นไปได้ที
จะใช้เวลาอีก 3-5 ปี ในชั Lนศาลอุทธรณ์และมี
แนวโน้มที
จะเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาต่อไป ทั Lงนี Lบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อคดีนี L
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เนื
องจากหลกัการดําเนินธุรกิจจะต้องมีความชอบธรรม และบริษัทฯ ได้เตรียมการต่อสู้คดีด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบตลอดมา 
สาํหรับประเด็นที
บริษัทฯ ควรตั Lงหรือไม่ตั Lงสาํรองจะต้องพจิารณาจากปัจจยัตา่งๆ หลายประการ 
เช่น กฎ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หลกัมาตรฐานทางบญัชี ข้อกฎหมาย โอกาสการต่อสู้
คด ีและความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น บริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมกับหลายฝ่ายแล้วเห็นว่าไม่
จําเป็นต้องตั Lงสํารอง หรือหากต้องตั Lงสํารองก็ไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื
องจาก
บริษัทฯ มีฐานะการเงินมั
นคง โดยมีกําไรสะสม ประมาณ 70,000 ล้านบาท 
ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ชี Lแจงเรื
องการตั Lง
สํารอง ผู้ สอบบัญชีชี Lแจงว่าผู้สอบบญัชีได้ติดตามคดีทุกไตรมาส  และเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแต่ไม่ได้เน้นยํ Lาเป็นพิเศษ และไม่ได้คาดหมายว่าศาลจะพิพากษาให้จ่าย
ค่าเสยีหายเป็นจํานวนมากเช่นนี L อย่างไรก็ตามจากการสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ฝ่ายบริหารเห็นว่าคดีนี Lไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ    PWC เป็นบริษัทระดบั
โลกปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที
กําหนดไว้  ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับเจ้าหน้าที

ระดบัสงูและที
ปรึกษากฎหมายของ PWC ในเรื
องข้อสงัเกตของคดี การพิจารณาการตั Lงสํารอง
อ้างอิงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที
 37 “ประมาณการหนี Lสิน หนี Lสินที
อาจเกิดขึ Lน และ
สนิทรัพย์ที
อาจเกิดขึ Lน  มาตรฐานการบญัชีฉบบันี Lให้คํานิยามสําหรับคําว่าประมาณการหนี Lสิน
ว่าเป็นหนี Lสนิที
มีความไม่แน่นอนเกี
ยวกบัจงัหวะเวลาหรือจํานวนที
ต้องจ่ายชําระ และกําหนดให้
รับรู้ประมาณการหนี Lสินก็ต่อเมื
อเป็นไปตามเงื
อนไขทุกข้อต่อไปนี L 1) กิจการมีภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัซึ
งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพนันั Lนจะเป็นภาระผูกพนัตามกฎหมาย
หรือภาระผกูพนัตามการอนมุาน  2) มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ ที
กิจการจะสญูเสียทรัพยากร
ที
มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพื
อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว 3) สามารถจัดทํา
ประมาณการของจํานวนภาระผกูพนัได้อย่างน่าเชื
อถือ”   
 
จากมาตรฐานการบญัชีดังกล่าวจะมีการตั Lงสํารองก็ต่อเมื
อครบเงื
อนไขการรับรู้ประมาณการ
หนี Lสนิทั Lง 3 ข้อ แต่เนื
องจากคดีนี Lยงัไม่เป็นที
สิ Lนสดุ จึงอาจมีการเปลี
ยนแปลงได้ เช่น อาจไม่ต้อง
ชําระคา่เสยีหายก็ได้  หรือชําระคา่เสยีหายน้อยลง จึงเป็นเหตผุลที
ไม่ตั Lงสาํรอง    
อนึ
งผู้สอบบญัชีชี Lแจงว่าตนไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจแต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาว่าต้องตั Lงสํารอง
หรือไม่ แต่ต้องเป็นการพิจารณาและข้อตดัสนิใจของคณะกรรมการ PWC  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 

 
มตทิี%ประชุม 
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ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 111,963,975 99.88 
2. ไม่เห็นด้วย 4,100 0.00 
3. งดออกเสยีง 125,760 0.11 
หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน   3,061,333 หุ้น  นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้า 

ร่วมประชมุ ทั Lงหมดจํานวน 112,093,835 หุ้น   

 

 

 

 

 

 

 

วาระที% 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 
สิ 3นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2555 

  

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2555 ซึ
งผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป 
โดยปรากฏในหมวด   “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจําปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท โดย
ประธานได้มอบหมายให้ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม 
ดงันี L 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2555 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขที
 3271 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วอย่าง
ไม่มีเงื
อนไข   เห็นว่าถกูต้องและเพียงพอในสาระสาํคญั ตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป จงึนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อ
พิจารณาอนมุตัิ โดยได้ชี Lแจงตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2555 ให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี L 

 
งบแสดงฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 สรุปได้ดงันี L   
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จํานวน 222,047 ล้านบาท ลดลง 2,964 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เมื
อ

เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2554   
หนี Lสนิรวม จํานวน 133,442 ล้านบาท ลดลง 2,913 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 2  โดยได้รวมเงินกู้และหุ้นกู้ทั Lงหมดไว้

แล้ว จํานวน 97,283 ล้านบาท  สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 88,604 ล้านบาท  ซึ
งมีกําไรสทุธิจํานวน 9,293 ล้านบาท  และ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 11,169 ล้านบาทแล้ว  ทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วไม่มีการเปลี
ยนแปลง 

บญัชีกําไรขาดทนุ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม จํานวน 117,337 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากงวดเดียวกนัของปี 2554 จํานวน 4,933 

ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4 จากปริมาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิ
มขึ Lน   
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 ต้นทุนขาย 72,526 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 15 และต้นทุนขายเฉลี
ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลียเพิ
มขึ Lน 5.6 เหรียญออสเตรเลีย/ตนั  ซึ
งเกิดจากการส่งออกถ่านหินมากขึ Lน และการปิดเหมืองชั
วคราว 2 แห่ง 
ได้แก่ เหมือง Airly และเหมือง Mannering  

กําไรขั Lนต้นสาํหรับปี 2555 จํานวน 44,811 ล้านบาท ลดลง 4,632  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 จากการลดลงของ
อตัรากําไรขั Lนต้นของธุรกิจถ่านหินเป็นผลจากการปรับตวัลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก  

อตัราสว่นกําไรขั Lนต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 38  ลดลงจากปีก่อนที
อยู่ระดบัร้อยละ 44  
โดยธุรกิจถ่านหินมีอัตราส่วนกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายร้อยละ 39 เทียบกับร้อยละ 46 ในปีก่อนหน้า  และธุรกิจไฟฟ้ามี
อตัราสว่นกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายร้อยละ 17 เทียบกบัร้อยละ 10 ในปี 2554 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  17,103 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ  11  จากปริมาณขายถ่านหินที
เพิ
มขึ Lนจากและ
บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลยีมีปริมาณขายในตา่งประเทศเพิ
มขึ Lนจากปีก่อน 0.57 ล้านตนั ทําให้
มีค่าขนสง่ถ่านหินจากเหมืองไปยงัท่าเรือเพื
อสง่ออก 

รายได้อื
นลดลง เนื
องจากในปี 2554  มีการบนัทึกกําไรจากการขายสินทรัพย์ (Daning) จํานวน 8,254 ล้านบาท 
และไม่มีกําไรจากการขายทรัพย์สนิในปี 2555 

บริษัทฯ มีกําไรจากการดาํเนินงานทั Lงสิ Lนรวม 21,348 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40   
มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมจํานวน 2,873 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลกําไรของโรงไฟฟ้า BLCP จํานวน 2,361 

ล้านบาท และรับรู้ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน และอื
นๆ จํานวน 510 ล้านบาท 
ดอกเบี Lยจ่ายเพิ
มขึ Lนจากหุ้นกู้ จํานวน 6,000 ล้านบาท ในไตรมาสที
 2 มีผลทําให้ดอกเบี Lยจ่ายสงูขึ Lนจํานวน 176 

ล้านบาท และดอกเบี Lยจ่ายของเงินกู้ของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลยีจํานวน 225 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ
งเกิดขึ Lนในช่วงไตร
มาสที
 4 ของปี 2554 จงึทําให้ดอกเบี Lยของปี 2555 เพิ
มขึ Lนเนื
องจากมีการคดิดอกเบี Lยเต็มทั Lงปี 

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลลดลงจากปี 2554 เนื
องจากในปี 2555 ไม่มีกําไรพเิศษจากการขายเงินลงทุน  
 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2555 จํานวน 9,293 ล้านบาท บาท ลดลงจากปีก่อน 10,767 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
54 สว่นใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลประกอบการของเหมืองถ่านหินที
ลดลง และกําไรจากการขายเงินลงทุนที
รับรู้ในปี 2554 โดย
หากพิจารณากําไรจากการดําเนินงาน ผลประกอบการเปรียบเทียบปี 2555 และ 2554 จะลดลงจากปี 2554 จํานวน  2,513 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 

อตัราสว่นทางการเงิน     
- อตัรากําไรขั Lนต้น ร้อยละ 38.19   
- อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 7.56 
- อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ ร้อยละ 4.16    
- อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นร้อยละ 10.49    
- อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี Lย 9.13 เท่า    
- อตัราสว่นหนี Lสนิสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.83 เท่า 
- กําไรสทุธิต่อหุ้น 34.18 บาท/หุ้น 
- มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น 326.05 บาท 
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รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี
สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 

1. นายจิรพนัธ์ บวับชูา สอบถามว่า 1) คณะกรรมการตรวจสอบดแูลงานตรวจสอบสําหรับการลงทนุ
ในต่างประเทศอย่างไร ความครอบคลุมของพื Lนที
ตรวจสอบและข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2)สาเหตทุี
คา่ใช้จ่ายเกี
ยวกับพนักงานที
ลดลงจากปี 2554  เนื
องจากสํารองค่าใช้จ่าย
เกี
ยวกบัพนกังานหรือไม่ 3) แนวทางในปี 2556 เพื
อลดจํานวนค่าปรับการขนถ่ายลงเรือล่าช้า  4) 
คดฟ้ีองร้องในประเทศอินโดนีเซยีศาลชั Lนต้นพิพากษาอย่างไร 

• นายมนตรี  มงคลสวัสดิj กรรมการตรวจสอบชี Lแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลงาน

ตรวจสอบภายใน  อนมุตัิแผนงานตรวจสอบที
กําหนดไว้ลว่งหน้า ซึ
งครอบคลมุบริษัทในเครือทุก

ประเทศ โดยสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้าที
ประสานงานร่วมกันภายในกลุ่ม  ผลการ

ตรวจสอบรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนํา อาทิ 

การจัดการบริหารสญัญาโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณการลงทุน เพื
อลดต้นทุนและ

ค่าใช้จ่าย 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน ชี Lแจงว่าสืบเนื
องจากการบริหาร
ต้นทนุการผลติ จงึได้มีการลดพนกังานที
เหมืองในประเทศออสเตรเลีย  และประเทศจีน   รวมทั Lง
ในปี 2555 จ่ายผลตอบแทนในรูปเงินโบนสัพนักงานลดลงมากเมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2554 

• นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงว่า หากจะให้มีปริมาณการขนถ่ายถ่านหินมากขึ Lนค่าใช้จ่ายในการ
ขนถ่ายก็จะเพิ
มขึ Lนด้วย ทั Lงนี L บริษัทฯ จะบริหารค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายทางเรือให้ลดลง 

• นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์  ผู้อํานวยการสายอาวโุส -กฎหมาย ชี Lแจงคดีที
ประเทศอินโดนีเซยีว่าเป็น
คดทีี
ผู้ เสยีหายอ้างว่าที
ดินที
บริษัทฯ ประกอบกิจการเป็นของผู้ เสียหาย แต่ข้อเท็จจริงบริษัทฯ ได้
ซื Lอที
ดนิและจดทะเบียนกรรมสิทธิjเป็นของบริษัทฯ แล้ว   ซึ
งศาลพิพากษาชั Lนต้นให้บริษัทฯ ชนะ
คด ีและตอ่มาผู้ เสียหายได้ยื
นอุทธรณ์ ผลการพิจารณาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั Lนต้น 
ปัจจุบนัคดนีี Lอยู่ในระหว่างฎีกา 

 
ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมตอินุมตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 

สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2555 
 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
   
31 ธนัวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 
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มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 112,028,880 99.94 
2. ไม่เห็นด้วย 23,550 0.02 
3. งดออกเสยีง 42,810 0.03 
 

หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 1,405 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม  
ทั Lงหมดจํานวน 112,095,240 หุ้น 

 
 
 
 
 

วาระที% 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม  
 

นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี L 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ Lนอยู่กับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื
นๆ” 

 

นอกจากนั Lน บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื
อปรากฏว่า 
 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู่ 
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพยีงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่างๆ ด้วย 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี L  บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั Lงนี L ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วจึง
เห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกําไรประจําปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2555 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 18 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั Lงสิ Lน 4,891.46  ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2555 หุ้นละ 9 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท  ซึ
งได้จ่ายเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื
อวันที
 26 กันยายน 2555   ดงันั Lน คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2555 ในงวดนี Lอีกหุ้นละ 9 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท 

จึงขอเสนอที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที
 1 
กรกฎาคม 2555 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 9 บาท ทั Lงนี Lให้จ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ
งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี  โดยกําหนดรายชื
อรายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มี
สทิธิรับเงินปันผล (record date) ในวนัที
 10 เมษายน 2556  และรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดยพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที
 11 เมษายน 
2556 ทั Lงนี Lกําหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัที
 26 เมษายน 2556 และไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เนื
องจาก
บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 

 
 นายเมธี  อนัอดิเรกกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามการเครดิตภาษีเงินปันผล

ในอตัราเท่าใด หรือได้รับยกเว้นภาษี 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน ชี Lแจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
เป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที
ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ ถือหุ้นจึงไม่สามารถนําไปเครดิตภาษีได้ ทั Lงนี Lนายชนินท์ 
ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงเพิ
มเตมิว่ากําไรสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกําไรที
เกิดจากตา่งประเทศ 

 

 
   

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

 

ที
ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 112,033,590 99.94 
2. ไม่เห็นด้วย 23,400 0.02 
3. งดออกเสยีง 38,250 0.03 
 
วาระที% 5 พิจารณาเลือกตั3งกรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ 

 

ประธานแถลงตอ่ที
ประชมุว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั Lง    
ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั Lงหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สดุกบัสว่นหนึ
งในสาม กรรมการที
จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที
สอง
ภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนั Lน ให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที
ได้อยู่ในตําแหน่งนาน
ที
สดุเป็นผู้อออก กรรมการที
ออกจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับเลอืกตั Lงเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 

ประธานรายงานว่าในปีนี Lมีกรรมการครบวาระ 4 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอชื
อกรรมการให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และได้มอบหมายให้ นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี L 

 

 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ชี Lแจงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน คอื นายสมเกียรติ เจริญกลุ    นายระวิ   คอศริิ   นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ และนายชนินท์ ว่องกศุลกิจ  

 

นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ได้ชี Lแจงขั Lนตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 
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• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา 
  

จงึขอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลอืกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี L 
 

5.1 เลือกตั Lง นายสมเกียรติ เจริญกุล    ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ เจริญกุล   มี

คุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็น

อย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัหิน้าที
ที
ผา่น

มาในหนงัสอืเชิญประชุม (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4)    

        

    จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายสมเกียรติ เจริญกุล   กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดาํรงตําแหน่งตั Lงแตว่นัที
 3 เมษายน 2556  ถึงวนัประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเหน็เพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามดงันี L 
 

นายจิรพนัธ์ บวับชูา สอบถามเรื
องว่าอายกุรรมการที
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ และที
เสนอบนจอไม่
ตรงกนั จงึสอบถามวา่อายทีุ
ถกูต้อง ซึ
งหากอาย ุ72 ปี อาจขดักบัหลกัที
บริษัทฯ ปฏิบตัไิด้ 

• ประธานชี Lแจงว่าเนื
องจากกรรมการอายยุงัไม่ครบ 72 ปีในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นนี L สาํหรับกรรมการที
มีอายุ

ครบ 72 ปี ในการประชุมผู้ ถือหุ้นปีหน้ากรรมการจะลาออกตามหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 

 ประธานเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั Lงนายสมเกียรต ิเจริญกลุ  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายสมเกียรติ เจริญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วันที
 3 เมษายน 2556 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 109,538,841 97.71 
2. ไม่เห็นด้วย 1,387,350 1.23 
3. งดออกเสยีง 1,179,749 1.05 
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5.2   เลือกตั Lง นายระวิ คอศิริ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ใน
ตําแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัขิองกรรมการและการ
ปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา ในหนังสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั Lง นายระวิ คอศิริ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 3 เมษายน 2556 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพจิารณาลงมติเลอืกตั Lง นายระวิ คอศิริ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 

 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติเลอืกตั Lงนายระวิ คอศิริ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 3 เมษายน 2556 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 107,616,732 95.99 
2. ไม่เห็นด้วย 4,327,148 3.86 
3. งดออกเสยีง 162,060 0.14 

 
 

5.3   เลือกตั Lง นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  มีคุณสมบตัิเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติ
ของกรรมการ และการปฏิบตัหิน้าที
ที
ผ่านมาในหนังสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
สง่มาด้วยลาํดบัที
 4) 

 
 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั Lง นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 3 เมษายน 2556  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพจิารณาลงมติเลอืกตั Lง นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 
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มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วันที
 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 
มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 111,927,527 99.84 
2. ไม่เห็นด้วย 23,753 0.02 
3. งดออกเสยีง 154,660 0.14 

 
 
 

5.4   เลือกตั Lง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิ
หน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ
และการปฏิบตัหิน้าที
ที
ผ่านมาในหนังสอืเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลาํดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 3 เมษายน 2556 ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2559 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม 
 
 ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั Lง นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 3 เมษายน 2556 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 
มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 111,627,247 99.57 
2. ไม่เห็นด้วย 323,933 0.29 
3. งดออกเสยีง 154,760 0.14 
หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 10,700 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้ นที
เข้าร่วม

ประชุม ทั Lงหมดจํานวน 112,105,940 หุ้น 
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วาระที% 6  พิจารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานได้แถลงต่อที
ประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื
นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และข้อบงัคบับริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสทิธิได้รับบาํเหน็จและคา่ตอบแทน ซึ
งค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะอย่างหนึ
งอย่างใด
หรือหลายอย่างหรือทั Lงหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี Lยประชุม เบี Lยเลี Lยง โบนัส 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได้ ทั Lงนี L ตามที
ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึ
งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี
ยนแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จกรรมการนั Lนได้พิจารณาจากภาระหน้าที
ความ
รับผิดชอบ ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดบาํเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี L 

 

1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2554 จํานวน 8 ล้านบาท  
เนื
องจากจ่ายเงินปันผลลดลง   ทั Lงนี Lบริษัทฯ ได้แจ้งแก้ไขจํานวนเงินจ่ายปันผลในหนงัสอืเชิญประชมุไปแล้ว โดย
รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที
ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั Lงนี L (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 3) ทั Lงนี L บําเหน็จของประธาน
กรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ ประจําปี 2556 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาคง

ค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2555 โดย ดงัรายละเอียดต่อไปนี L 

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 

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

• เบี Lยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 

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

บาท/ครั Lง (กรรมการที
เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี Lยประชุม) 

2.2. เบี Lยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 

46,800 บาท/ครั Lง และ กรรมการอื
นคนละ 36,000 บาท/ครั Lง 
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2.3. เบี Lยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น   
รายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั Lง และกรรมการอื
นคนละ 30,000 
บาท/ครั Lง  

 

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี Lยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั Lงหมดถือนับ
รวมกนัได้ 5,790,678 หุ้น ดงันั Lน จํานวนหุ้นที
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี Lจงึมีจํานวน 106,315,262 เสียง 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนที
เป็นบําเหน็จกรรมการปี 2555 และเบี Lย
ประชุมกรรมการ สาํหรับปี 2556 
 
มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 106,183,639 99.88 
2. ไม่เห็นด้วย 65,303 0.06 
3. งดออกเสยีง 66,320 0.06 
 
 
วาระที% 7 พิจารณาแต่งตั 3งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

ประธาน ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 (5)  กําหนดว่า “กิจการซึ
งที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีพงึกระทํา คอื พิจารณาแต่งตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ” 

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เนื
องจาก 
PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที
น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั Lง PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ
และเป็นที
ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงาน
ประจําปีที
ได้จดัสง่ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี L 
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1. นายสมชาย   จิณโณวาท   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขที
 3271 และ/หรือ 
2. นางสาวอมรรัตน์  เพิ
มพนูวฒันาสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขที
 4599 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร    กิ
งมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบยีนเลขที
 3977 
 

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 2,100,000 บาท เท่ากนักบัปี 
2555 เพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2556  ทั Lงนี Lค่าสอบบญัชีไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายที
จะเกิดขึ Lนระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ           
ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ
งค่าใช้จ่ายดงักล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
การสอบบญัชี 
 ทั Lงนี L ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั Lนไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที
เกี
ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         
งบการเงินของบริษัทฯ จงึเสนอขอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั Lงผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการ       
สอบบญัชี 
 

มตทิี%ประชุม 
ที
ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีเพื
อสอบบญัชขีอง

บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 111,112,444 99.11 
2. ไม่เห็นด้วย 948,296 0.85 
3. งดออกเสยีง 45,200 0.04 
 
 
วาระที% 8 เรื%องอื%นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี Lกําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยั หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี Lแจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั Lน จะไม่มีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพจิารณาอนุมตัิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี L 

 

ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี L 
 
1. นางสาววสนีิ มิตรประชาปราณี สอบถามสาเหตทุี
บริษัทฯ ซื Lอหุ้นคนืจํานวนน้อย ทั Lงที
ราคาหุ้นในปัจจบุนัยงั

มีราคาตํ
า และขอให้ชี Lแจงเพิ
มเตมิเรื
องการซื Lอหุ้นคืนและขอให้ยกเลกิการขายหุ้นคนื  
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• นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงเรื
องการขายหุ้นที
ซื Lอหุ้นคนื ต้องพิจารณาความเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ
ง
ถ้ามีกําไรมาก เมื
อขายจะทําให้กําไรสะสมหรือสว่นทุนเพิ
มขึ Lน  
 

2. นางสาวศริิพร ศิริไพบูลย์ เสนอแนะว่าควรเพิ
มเตมิในรายงานประจําปี เรื
องความเสี
ยงของโรงไฟฟ้าหงสา
ว่าบริษัทฯ มีความเห็นต่อกรณีการชําระค่าเสียหายในคดีนี Lว่ามีความเสี
ยงต้องชําระค่าเสียหายในคดีนี L
หรือไม่ 

• ประธานเรียนว่าข้อมลูความเสี
ยงของโรงไฟฟ้าหงสา และความเห็นดงักล่าวอยู่ในหน้า 56 และ 167 ของ
รายงานประจําปี 
 

3. นาย ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล สอบถามเป้าหมายของยอดขายถ่านหิน ในระยะเวลา  5 ปี แนวโน้มตอ่ไป 
ของราคาถ่านหิน และผลกระทบตอ่กําไรสทุธิของบริษัทฯ กรณีที
คา่เงินบาทแข็งค่าขึ Lน 

• นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ เรียนว่า ในปี 2556 ตั Lงเป้าหมายการขายถ่านหินที
อินโดนีเซยีไว้ที
 29.5 ล้านตนั ซึ
ง
เพิ
มขึ Lนจากปี 2554 ที
 27.2 ล้านตนั  จํานวนการจําหน่ายที
ออสเตรเลียไว้ที
 14.5 ล้านตนั ใกล้เคียงกับปี 
2555 สําหรับประเทศจีนเนื
องจากเหมืองGaoheขยายกําลงัการผลิตจึงคาดว่าปริมาณการจําหน่ายจะ
เพิ
มขึ Lน  ซึ
งคาดว่ายอดจากผลติและจําหน่ายจะเพิ
มขึ Lนประมาณร้อยละ 5 หรือประมาณ 2 ล้านตนั    
 

เป้าหมายยอดขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ที
  29 ล้านตนั  โดยในปี  2557-2558 ตั Lงเป้าหมายไว้
ที
 32 ล้านตนั  สําหรับเป้าหมายการขายในประเทศออสเตรเลียจาก 14.5 ล้านตนั  เป็น 15-17 ล้านตัน  
และ18 ล้านตันในปี 2558  ยังไม่มีแนวคิดซื Lอกิจการถ่านหินเพิ
มเติมในออสเตรเลีย   แต่อาจผลิตใน
ประเทศอินโดนีเซียเพิ
มเตมิ  สาํหรับราคาถ่านหินในอนาคตยงัมีความอ่อนไหวอยู่ โดยคาดการณ์ว่าราคา
ถ่านหินปลายปีนี Lอยู่ที
 95 เหรียญสหรัฐ/ตนั สาํหรับการแข็งค่าของเงินบาทมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ น้อย 
ทั Lงนี Lหากราคาถ่านหินยงัเป็นเช่นปัจจุบนั  ซึ
งราคาถ่านหินเฉลี
ยตํ
าที
สดุที
 80 เหรียญสหรัฐ/ตนั  สําหรับปี 
2555 เพิ
มขึ Lนในไตรมาส1/2556 อยู่ที
 95 เหรียญสหรัฐ/ตนั  ลดลงในเดอืนมีนาคม 2556 อยู่ที
  90 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั    แม้ว่าในปี 2555 บริษัทฯ จะดาํเนินการลดต้นทนุไปแล้ว ผลการดําเนินงานในปี 2556 จึงอาจ
ไม่เพิ
มสงูขึ Lนจากปี 2555    สาํหรับธุรกิจไฟฟ้าคาดว่าใกล้เคียงกับปี 2555 เนื
องจากโรงไฟฟ้าหงสายงัไม่
เปิดดําเนินการ บริษัทฯ ได้เตรียมงบประมาณส่วนหนึ
งไว้เพื
อลงทุนเพิ
มความสามารถให้ธุรกิจไฟฟ้าทํา
กําไรดีขึ Lน    
 

การคํานวณปริมาณสํารองถ่านหินของบริษัทฯในระยะเวลา 15 ปี นั Lน ใช้ราคาที
 ประมาณ 100 เหรียญ
สหรัฐ/ตนั หากราคาถ่านหินลดลงไปอยู่ที
 85 เหรียญสหรัฐ/ตนั เป็นเวลานานๆ อาจทําให้เหมืองถ่านหิน
หลายแห่งต้องปิดตัวลง   ซึ
งจะส่งผลดีให้อุปทานในตลาดลดลง  ดงันั Lนจึงเป็นช่วงที
บริษัทฯ จะต้อง
พิจารณาว่าจะสร้างโอกาสจากสิ
งที
มีอยู่โดยอาศยัโครงสร้างพื Lนฐานที
บริษัทฯ มีอยู่เดิม   สําหรับราคาหุ้น
บริษัทฯ ในระยะเวลาใกล้อาจจะยังไม่ดีนัก แต่บริษัทฯ ยังมีความพร้อมด้านต่างๆ  เช่น ทรัพย์สิน 
ทรัพยากรบคุคล เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ
งจะสง่ผลดีตอ่ราคาหุ้นในระยะยาว  
  

4. นางสาวจิตวิภา วาระศิริ สอบถามตามที
เขียนถึงว่าบริษัทฯ ใช้นวตักรรมในการขับเคลื
อนองค์กร จึงขอให้
เล่าถึงนวัตกรรมเรื
องของถ่านหิน กับพลงังาน กับสิ
งแวดล้อมเพื
อจะไปเป็นผลบวกต่อการใช้พลงังานที

คุ้มคา่ของเรา  
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• นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชี Lแจงว่า นวตักรรมของบริษัทฯ จะหมายความถึงการสร้างให้ทุกคนมีแนวคิดใหม่ 
ซึ
งไม่จํากัดเฉพาะด้านเทคโนโลยีเท่านั Lน โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการประกวดด้านนวัตกรรมดงัเช่น
นวตักรรมด้านการเงินที
ได้ดําเนินการไปแล้ว คือการออกหุ้นกู้สกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นแห่งแรกในประเทศ  
นอกจากนั Lน บริษัทฯ ยงัมีนวัตกรรมการผลิตและขนส่ง และยังมีอีกมากส่วนใหญ่เป็นกระบวนการทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ   ทั Lงนี Lบริษัทฯ สนับสนุนด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมากมีการประกวดด้าน
นวตักรรม ในปี 2555 ผลการสํารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามบ้านป ูสปิริต สูงสดุถึงร้อยละ 81 ซึ
ง
นวตักรรมเป็น 1 ใน 4 ของบ้านป ูสปิริต ที
มีผลสาํรวจเพิ
มขึ Lน  

 
5. นาง อภยัรัตน์ อรวิวฒันกลุ สอบถามความท้าทายสาํหรับผู้บริหารบริษัทฯ ในเรื
องการบริหารงาน 

บริษัทฯ  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า ประเด็นที
ยังต้องแก้ไขในระยะเวลาอันใกล้คือยังไม่สามารถทํากําไร
ได้มากพอสาํหรับประเทศออสเตรเลยีซึ
งมีทรัพย์สนิอยู่มาก ความท้าทายสําคญัในระยะยาวคือปัจจุบนัมี
เทคโนโลยีใหม่ที
เกิดขึ Lนใหม่  อปุสงค์ใหม่ด้านพลงังานที
เกิดขึ Lน รวมทั Lงพลงังานทางเลอืก   แนวทางการใช้
เชื Lอเพลิงของตลาด บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการตดัสินใจที
จะมุ่งเน้นพลงังานอื
นใน
ทิศทางใด  โดยไม่ให้บริษัทฯ เสยีจุดแข็งในด้านพลงังานถ่านหินที
มีอยู่แล้ว  
 

6. นายอรุณ นิรมลภารดี สอบถามเรื
องการลดค่าใช้จ่ายด้วยการปิดเหมืองชั
วคราวที
ประเทศออสเตรเลีย 
บริษัทฯ จะหาตลาดใหม่ได้อย่างไร  การลดการจ้างงานจะมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินชดเชยจากการจ้าง
งานหรือไม่ ระยะเวลาในการปิดเหมืองนานเท่าใด นโยบายของประเทศออสเตรเลียปรับลดโรงไฟฟ้าจาก
ถ่านหินเป็นพลงังงานทดแทนอื
น อนาคตปริมาณถ่านหินจําหน่ายในออสเตรเลยีจึงอาจจะจะลดลง 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ ได้สะท้อนค่าใช้จ่ายในการลดคนไปแล้ว โดยดําเนินไปอย่าง
ราบรื
น สําหรับเหมือง Airly มีความพร้อมมากกว่าโดยอาจพิจารณาความเหมาะสมเปิดดําเนินการในปี
หน้า   กรณีการใช้พลงังานในประเทศออสเตรเลียในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังใช้ถ่านหินอยู่มาก และมี
ความต้องการสงู ขณะเดยีวกนัมีเหมืองถ่านหินที
จะผลติสง่ให้โรงไฟฟ้าในปริมาณที
จํากัด ดงันั Lนการเจรจา
ขายแก่โรงไฟฟ้าในประเทศจึงมีสว่นสาํคญั อีกทั Lงการขายเป็นรายรับสกลุเงินเหรียญออสเตรเลียที
ป้องกัน
ต้นทุนออสเตรเลยีได้ 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถามเพิ
มเติม               
ทั Lงนี Lการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 นี L เป็นการประชุมที
เป็นประวัติการณ์ 3 เรื
องคือ ผู้ เข้า
ประชุมมากที
สดุ มีคําถามมากที
สดุ  และเป็นคําถามที
มีสาระและคุณค่า ทั Lงนี L ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ
โลกที
ชะลอตวั  รวมถึงผลกระทบที
มีต่อบริษัทฯ เช่น สถานการณ์ความผนัผวนของราคาถ่านหิน  พลงังาน
ทางเลอืกอื
นที
อาจเข้ามาทดแทนถ่านหิน   และคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ทําให้กรรมการและผู้บริหารได้
ตระหนกัถึงการทํางานหนกัขึ Lนด้วยความ  รอบคอบ และชาญฉลาด โดยยึดมั
นหลกับรรษัทภิบาลที
ดีเพื
อ
สร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นอย่างยั
งยืนตอ่ไป  
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ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 

วนั นบัแตว่นัประชมุนี L และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือ
ข้อแก้ไขที
มีนัยสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที
 bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วนั หลงัจาการ
เผยแพร่รายงานการประชุมนี L 
 

เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 16.45 น. 

 
 

                  ลงชื
อ                                            ประธานที
ประชมุ 
(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 

              ลงชื
อ                                                       เลขานกุารที
ประชมุ 
( นางบญุศริิ จารุศริิ ) 

เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 


