รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ของ
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 3 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องแอทธินีคริ สตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล
เมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นประธานทีประชุม (“ประธาน”)
นางบุญศิริ จารุ ศริ ิ เลขานุการบริษัท ได้ นําเสนอข้ อมูลวีดิทศั น์เกียวกับการส่งเสริ มบรรษัทภิบาลทีเกียวข้ องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยได้ ขอความ
ร่ วมมือจากบริ ษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษัทฯ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
(record date) ในวันที 6 มีนาคม 2556 ซึงรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติม
โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 7 มีนาคม 2556 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี L
รายชื%อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
2. บริษัท นําL ตาลมิตรผล จํากัด
3. THE BANK OF NEW YORK MILLION –CGT TAXABLE
4. HSBC (SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD
5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
6. บริ ษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
7. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
9. GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION
10. นายกมล ว่องกุศลกิจ

จํานวนหุ้นที%ถือ

ร้ อยละ

29,879,892

11.00

14,406,408

5.30

9,596,412
8,956,810

3.53
3.30

8,628,284
6,051,600

3.18
2.23

6,040,444
4,808,761

2.22
1.77

4,664,000
3,859,621

1.72
1.42

ประธาน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ า ประชุมด้ วยตนเองจํานวน 1,104 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึงได้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 1,063 ราย รวมทังหมดเป็
L
นจํานวน 2,167 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 109,032,502 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 40.12ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
L
านวน 271,747,855 หุ้น ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 34 ทีกําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อย
กว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
L
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ ทงั L หมด
ประธาน กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ทีเข้ าร่ วมประชุมเพือร่ วม
ชีแL จงรายละเอีย ดและตอบข้ อซักถามต่อ ทีประชุม นอกจากนั นL บริ ษั ทฯ ได้ เ ชิ ญ ตัว แทนบริ ษัท ที ปรึ กษากฎหมายเป็ น
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ผู้สงั เกตการณ์ เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท ทําหน้ าทีจดบันทึกการประชุม ดังนี L
กรรมการที%เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกริ กไกร
2. นายวิฑรู ย์
3. นายสมเกียรติ
4. นายอโนทัย
5. นายรัตน์
6. นายมนตรี
7. นายตีรณ
8. นายระวิ
9. นายชนินท์
10. นายเมธี
11. นายองอาจ
12. นายวีระเจตน์

จีระแพทย์
ว่องกุศลกิจ
เจริ ญกุล
เตชะมนตรี กลุ
พานิชพันธ์
มงคลสวัสดิj
พงศ์มฆพัฒน์
คอศิริ
ว่องกุศลกิจ
เอือL อภิญญกุล
เอือL อภิญญกุล
ว่องกุศลกิจ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รุ จิรวัฒน์
ลีนานนท์
ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร
จารุ ศริ ิ

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
เลขานุการบริ ษัท

ผู้บริหารที%เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมยศ
นายวรวุฒิ
นางสมฤดี
นายสถิตพงษ์
นายอัครพงษ์
นางอุดมลักษณ์
นางบุญศิริ

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี
1. นายสมชาย
2. นางสาวอมรรัตน์
3. นายธีระยุทธ
4. นางสาวรจนาถ

จิณโณวาท

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
(PwC)
เพิมพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
(PwC)
ปั ญญาทวีทรัพย์
ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
”
”
ปั ญญาธนานุศาสตร์ ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
”
”

ผู้สังเกตการณ์
1. นางสาวพัลภา
2. นายยุทธชัย

ชัยอาญา
วิธีกล

บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
บริ ษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
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ประธาน ได้ ชี Lแจงให้ ทีประชุมทราบข้ อปฏิบตั ทิ ีสําคัญสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้ วยลําดับที 5 และ 6 ทีได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว) ดังนี L
• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัย
• หนึงหุ้นมีคะแนนเสียงหนึงเสียง
• ผู้ถือหุ้นซึงมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดไม่มีสทิ ธิลงมติในวาระนันL
• ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ วิธีเปิ ดเผย
• ผู้ต้องการใช้ สิท ธิ ออกเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง สามารถใช้ สิทธิโดยส่ง ใบคะแนนทีได้ มอบไว้ ให้ ข ณะ
ลงทะเบียนและเจ้ าหน้ าทีจะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนทีได้ รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองซึงไม่ได้ สง่ ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตั ใิ น
วาระนันL
• การแจ้ งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้ ง ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํ านวนหุ้นทีลงมติเห็น ด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตั ิการประชุมเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และเพือให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่
ผู้ถือหุ้นทุกราย
ประธาน ชีแL จงให้ ทีประชุมทราบว่า เพือเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัท ฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นการล่วงหน้ าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และได้ เปิ ดโอกาสให้ เสนอชือบุคคลเพือเป็ น
กรรมการระหว่า งวันที 1 พฤศจิ ก ายน 2555 ถึ ง 31 ธัน วาคม 2555 และได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทราบผ่ านทางระบบข่า ว
อิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรือง การกําหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเสนอ รวมทังL แบบฟอร์ มและช่องทางทีใช้ ในการเสนอเรื อง และเสนอบุคคลเพือเป็ นกรรมการ ตลอดจนขันL ตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้ วน
เมือครบกําหนดการรับเรื องระเบียบวาระการประชุมล่ว งหน้ าจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ผลปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมและบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
ประธานจึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็ นลําดับ
วาระที% 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
เมือวันที 5 เมษายน 2555 แล้ วมีความเห็นว่า เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานดังกล่าว ถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุม
และได้ สง่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2 จึงขอเสนอให้ ทีประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม
นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผู้รับมอบฉัน ทะจากผู้ถื อหุ้นได้ มีข้ อคิดเห็นหลังจากทีประชุมฯ ได้ มีมติรับทราบใน
วาระที 1 แล้ วว่าวาระนีคL วรจะเป็ นการรับรองแต่เมือรับทราบไปแล้ วก็ไม่เป็ นไร และได้ รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น เมือวันที 29 มีนาคม 2556 ซึงน้ อยกว่าการประชุม 7 วันตามมาตรา 101 แห่งพ.ร.บ.บริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535

4

•

แก้ ไขเพิมเติม พ.ศ.2551 บริ ษัทฯ จึงควรปรับปรุ งประเด็นนี Lเพือเป็ นการยกระดับธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ ให้ สงู ขึ Lน
และสอบถามว่าข้ อบังคับข้ อใดของบริษัทฯ กําหนดให้ เป็ นการรับรองผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ประธานได้ ชี Lแจงว่าได้ เคยชี Lแจงประเด็นการรับทราบรายงานการประชุมหลายปี ติดต่อกันว่า เหตุผลมาจากความ
เหมาะสมเป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิ ด้ วยไม่มีกฎหมายใดกําหนดว่าต้ องเป็ นการรับรองรายงานการประชุม และในทาง
ปฏิบตั ิองค์ประกอบต่างๆ ของการประชุม เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะได้ เปลียนแปลงไปในแต่ละปี ทําให้ ไ ม่มี
ความเหมาะสมในการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในปี ทีผ่านมา ประกอบกับบริษัทฯ ได้ ประกาศบนเว็บไซต์
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสปรับปรุ งแก้ ไขหลังการประชุมแล้ ว สําหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น่าจะ
เกี ยวกับเรื องธรรมาภิบาลแต่เ ป็ นอุปสรรคจากการบริ ห ารจัดการการจัดส่ง เอกสารจากปั จจัยทังL ภายในและ
ภายนอกองค์กร แต่ขอรับความเห็นผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไปให้ การบริ หารจัดการเรื องนีดL ีขึ Lน ส่วนเรื องประเด็น
การรับรองรายงานคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขอให้ ขึนL พิจารณาเมือถึงวาระนี L
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555

มติท%ปี ระชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555

วาระที% 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรั บรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน3 สุดวันที% 31 ธันวาคม 2555
ประธานได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของ
คณะกรรมการบริ ษัท ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้ องและเพียงพอ ขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
รับทราบผลการดํา เนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 และรั บรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท เกียวกับผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียด
ให้ ทีประชุมทราบ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุ ปจากข้ อมูลในรายงานประจําปี 2555 ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นในรู ปแบบแผ่น
ซีดีรอม ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยรายงานผลการดําเนินงานในปี 2555 ซึงบริ ษัทฯ ได้ ยึดมันในหลักบรรษัท
ภิบาล ความสุจริ ต ความโปร่ ง ใส ในการดําเนิ นธุรกิจมาโดยตลอด ทังL นี ไL ด้ ปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการบริ ษัทฯ
โดยสารจากประธานกรรมการและในรายงานจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารทีรายงานครอบคลุมถึงสถานการณ์ในปี 2555
บริ ษัทฯ ต้ องปรับตัวต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึ Lน โดยใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ ให้ เหมาะสม
บริ ษัทฯ ได้ ก่อตังขึ
L Lนเมือเดือน พฤษภาคม 2526 ซึงจะครบรอบ 30 ปี ในปี 2556 ในแต่ละช่วงเวลาบริ ษัทฯ ได้ มี
การพัฒนาการด้ านบริ หาร รวมทังปรั
L บกลยุทธ์ให้ เหมาะสมในแต่ละช่วง สรุ ปได้ ดงั นี L
ปี 2526 - 2532
ยุคเริ มแรก บริษทั ฯ เริ มต้ นดําเนินธุรกิจถ่านหินขนาดเล็กในภาคเหนือของประเทศไทย และจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2533 - 2539

ยุคขยายและกระจายธุรกิจ บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต และได้ขยายธุรกิจทังแนวระนาบและ
L
แนวตังL และเริ มเข้ าสูธ่ รุ กิจพลังงานไฟฟ้า
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ปี 2540 - 2544

ยุควิกฤติการเงินในประเทศไทย เป็ นช่วงทีบริษทั ฯ ปรับโครงสร้ างการลงทุนเพือบริหารภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ

ปี 2545 – 2553

ยุคมุง่ เน้ นดําเนินธุรกิจหลัก ได้ แก่ ถ่านหิน และโรงไฟฟ้ าทีใช้ พลังงานถ่านหิน

ปี 2554 – 2555

ยุคแห่งการสร้ างความมันคงและเติบโต มีการปรับปรุงองค์กรให้ เหมาะสมซึงได้ รับความร่วมมือ
อย่างดียงจากทุ
ิ
กหน่วยงาน

การลงทุนในธุรกิจ ทัง3 ในประเทศและต่ างประเทศของบริษัทฯ
1. การลงทุนในประเทศไทย ได้ แก่ โรงไฟฟ้า BLCP มีสดั ส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ ว ร่ วมกับ บมจ.
ผลิตไฟฟ้า เป็ นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ เชื Lอเพลิงทั Lงหมดเป็ นถ่านหินนําเข้ าเปิ ดดําเนินการ
มาแล้ ว 6 ปี
2. การลงทุนในต่างประเทศ ได้ แก่
• ประเทศอินโดนีเซีย มีเหมืองจํานวน 6 แห่ง ผลิตถ่านหินได้ 27.2 ล้ านตัน บริ ษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 65
ในบริ ษัท ITM ซึงเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
•
•

•
•

ประเทศออสเตรเลีย มีเหมืองทั Lงหมด 7 แห่ง อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศ ผลิตถ่านหินได้ ประมาณ 14 ล้ านตัน
ประเทศจีน บริ ษัทฯ ได้ ร่วมทุนในเหมืองถ่านหินทีมณฑลซานซี และ มณฑลเหอหนาน มีปริ มาณการผลิต
รวมกัน ประมาณ 5.3 ล้ านตัน ซึงบริ ษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 45 และร้ อยละ 40 ตามลําดับ สําหรับ
เหมืองถ่านหิน Gaohe เริ มผลิตในปี 2555 บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามาแล้ ว 7 ปี มีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง เป็ น
โรงไฟฟ้าไอนําL มีขนาดรวมกัน ประมาณ 400 เมกะวัตต์
ประเทศมองโกเลีย อยู่ระหว่างสํารวจ และพัฒนาแหล่งถ่านหิน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้ อยละ 40 ซึงอยู่ในระหว่างก่อสร้ าง

สรุปปริมาณถ่ านหินสํารอง (Coal Reserves) และ ปริมาณถ่ านหินสํารวจพบ (Coal Resources)
ในระยะ 4 – 5 ปี ทีผ่านมาบริ ษัทฯ ยังคงให้ ระดับเป้าหมาย Coal Reserves ไว้ ที 15 ปี สําหรับประเทศ
อินโดนีเซีย ซึงเป็ นระยะเวลาทีเหมาะสม โดยยังคงหาแหล่งถ่า นหินเพิมเติมได้ ไม่ต้องลงทุนมากจนเกินไป สํา หรับ
ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย อัตรา Coal Reserves และ Coal Resources จะอยู่ที 20 ปี โดยสามารถสํารวจ
จากแหล่งทีมีอยู่ สําหรับปริ มาณ Coal Reserves ทังหมด
L
686 ล้ านตัน คิดเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 ของ Coal
Resources ทังหมดที
L
มีอยูจ่ ํานวน 3,573 ล้ านตัน
สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2555
ราคาจําหน่ายถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองในครึงปี หลังทําให้ ราคาเฉลียตอนต้ นปี 2555 ที
110 -120 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลงเป็ นราคาเฉลียตลอดปี 2555 อยู่ที 96 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ซึงเปรียบเทียบกับราคาเฉลีย
ของปี 2554 อยู่ที 121 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน สาเหตุจากผู้สง่ ออกถ่านหินมีการผลิตเพิมขึนL พร้ อมกัน เพราะสภาวะอากาศที
เอือL อํานวยในการผลิต ได้ แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย โคลอมเบีย แอฟริ กาใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริ กา แม้ ว่าความ
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ต้ องการถ่านหินนําเข้ าจากทีประเทศทีเติบโตดีในปี 2555 ซึงปริ มาณทีเพิมขึนL จากปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 11 โดยมี
ปริมาณนําเข้ ารวมจํานวน 840 ล้ านตัน แต่เพิมปริ มาณถ่านหินส่งออกของสหรัฐฯ ทีสูงขึนL เป็ นปั จจัยทีทําให้ ราคาถ่าน
หินลดลง โดยราคาถ่านหินยังคงอ่อนไหวอย่างต่อเนืองในปี 2556 แนวโน้ มการใช้ พลังงานในอนาคตไม่ใช่เฉพาะถ่าน
หินแต่ร าคานําL มัน และก๊ าซก็จะเปลียนไปเช่นกัน โดยเป็ นการเปลียนแปลงตามโครงสร้ างการใช้ พลังงาน และการนํา
พลังงานมาใช้ รวมทังเทคโนโลยี
L
ทีเปลียนไป
ในปี ทีผ่านมาเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถ่านหิน ได้ แก่ ปริ มาณถ่านหินส่งออกของประเทศสหรัฐฯ ที
เพิมสูงขึ Lน คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของปริมาณนําเข้ า หรื อประมาณ 50 ล้ านตัน เป็ นผลมาจากความต้ องการใช้ ก๊าซเพิมขึ Lน
เนืองจากมีปริ มาณการผลิต Shale gas ทีมากขึ Lน และราคาก๊ าซตํา ซึงราคาอ้ างอิงที Henry Hub อยู่ทีประมาณ 1-2
เหรี ยญสหรัฐ/ล้ านบีทียู กอปรกับการเติบโตเศรษฐกิจลดลงกว่าปกติ และสภาพอากาศปลายปี 2555 ไม่เอื Lออํานวยต่อ
การใช้ พลังงาน ปริ มาณถ่านหินทีใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าทีสหรัฐจากประมาณ ร้ อยละ 50 ลดลงเหลือทีร้ อยละ 40 ดังนันL
ปริมาณถ่านหินในสหรัฐจึงถูกส่งออกไปยังยุโรปและเอเชีย
การพัฒนา Shale gas ต้ องเป็ นประเทศทีมีจํานวนประชากรทีมีความต้ องการใช้ ก๊าซสูง ได้ แก่ สหรัฐฯ จีน อินเดีย
เป็ นต้ น นอกจากนันL ยังต้ องมีลกั ษณะทางธรณีวิทยาทีเอื Lออํานวย และมีการลงทุนสร้ างและพัฒนาระบบท่อส่งก๊ าซใน
ประเทศเหล่านันL โดยไม่ต้องขนส่งในรู ปของ LNG
ประเทศส่งออกและนําเข้ า LNG ต้ องมีการพัฒนาโครงสร้ างพื Lนฐานเพือรองรับ ดังนันL แนวโน้ มการพัฒนาในด้ านนี L
จึงยังไม่เ ร็ วนัก และยังมีข้อจํากัด สําหรับราคาก๊ าซปั จจุบนั ทีประมาณ 4 เหรี ยญสหรัฐ/ล้ านบีทียู ยังไม่รวมค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าว ทั Lงนี Lบริ ษัทฯ จะศึกษาและติดตามอย่างต่อเนือง
ธุรกิจถ่ านหินและปริมาณการจําหน่ ายถ่ านหินในปี 2555
ประเทศอินโดนี เซีย มีปริ มาณการผลิตและจํา หน่ายถ่านหิน ปี 2555 จํานวน 27.2 ล้ านตัน ได้ แก่ เหมือง
Indominco จําหน่ายประมาณ 14.6 ล้ านตัน เหมือง Trubaindo จําหน่ายประมาณ 8.3 ล้ านตัน และเหมือง Bharinto
จําหน่ายประมาณ 0.6 ล้ านตัน ปริ มาณจําหน่ายและผลิตดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายทีกําหนดไว้ เล็กน้ อย
ต้ นทุนการผลิต ราคาถ่านหินทีปรับตัวลดลงฝ่ ายบริ หารจึงได้ ปรับลดต้ นทุนการผลิต และปรับต้ นทุนขายจาก 74
เหรี ยญสหรัฐ/ตันในไตรมาสแรก และได้ ปรับให้ ลดลงทุกไตรมาส ต้ นทุนเฉลียทั Lงปี อยู่ที 70 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน โดยในปี
2556 จะมีมาตรการลดต้ นทุนอีกร้ อยละ 10 หรื อ ทีประมาณ 7 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ซึงจะเป็ นมาตรการลดต้ นทุนทีจะ
ดําเนินต่อไปในปี 2556 และอาจต่อเนืองต่อไปในถึงปี 2557
ราคาขายเฉลีย ในช่วงต้ นปี 2555 มีระดับราคาเฉลียทีค่อนข้ างดี และได้ ลดระดับในช่วงปลายปี โดยดัชนีราคา
ถ่านหินทีค่าความร้ อน 6,700 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม มีราคาขายเฉลียทั Lงปี ที 91 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เทียบกับราคาเฉลียทั Lง
ปี ที 96 เหรียญสหรัฐ/ตัน จึงลดลงจากราคาตลาดไม่มากนัก

7
ประเทศออสเตรเลีย Centennial มีปริ มาณการจําหน่ายถ่านหิน เป็ น 14.3 ล้ านตัน ลดลง 0.5 ล้ านตัน เมือ
เทียบกับปี 2554 เนืองจากปลายปี 2555 มีการปิ ดเหมืองขนาดเล็กชัวคราวซึงมีผลการดําเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน
และมีต้นทุนสูง ได้ แก่ เหมือง Airly และเหมือง Mannering ในขณะทีเหมือง Springvale ทีมีขนาดผลิตที 3.5 ล้ านตัน/ปี
ประสบปั ญหาการผลิตเนืองจากความล่าช้ าในการขออนุญาตและข้ อจํากัดทางธรณีวิทยา
ต้ นทุนการผลิต เนืองจากความไม่สมําเสมอในการผลิตจึงต้ องมีการผลิตทดแทนโดยเหมือง Mandalong ส่งผลให้
ต้ นทุนการผลิตสูง อีกทั Lงค่าเงินออสเตรเลียมีคา่ สูงกว่าทีประเมินไว้ ฝ่ ายบริ หารได้ แก้ ไขปั ญหาเรื องการผลิตอยู่ โดยนํา
ผู้เชียวชาญจากกลุม่ ธุรกิจเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศจีนมาช่วยแก้ ไขปั ญหา ทังนี
L ตL ้ นทุนการผลิตโดยเฉลีย
ในปี 2555 อยู่ที 53 เหรี ยญออสเตรเลีย/ตัน และในปี 2556 มีมาตรการลดลงต้ นทุนอีกประมาณ ร้ อยละ 6
ราคาขายเฉลีย ในปี 2555 อยู่ที 73 เหรี ยญออสเตรเลีย/ตัน เพิมขึนL จากปี 2554 ประมาณ 2-3 เหรี ยญออสเตรเลีย/
ตัน เนืองจากมีปริ มาณขายส่งออกเพิมขึนL ประมาณ ร้ อยละ 8 และส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายให้ โรงไฟฟ้าในประเทศทีมี
ราคาขายเฉลียเพิมสูงขึ Lนด้ วยจากสัญญาทีมีการเจรจาใหม่
ประเทศจีน เหมือง Gaohe บริ ษทั ฯ ถือหุ้นร้ อยละ 45 ได้ รับใบอนุญาตการผลิตและความปลอดภัยในช่วงไตรมาส
3/2555 มีปริมาณการจําหน่ายถ่านหิน 4.3 ล้ านตัน และเหมือง Hebi บริษทั ฯ ถือหุ้นร้ อยละ 40 ปี 2555 สามารถ
ผลิตถ่านหินได้ 1.2 ล้ านตัน ลดลงเล็กน้ อยจากปี 2554 เนืองจากในระหว่างปี มนี โยบายด้ านความปลอดภัยจากภาครัฐ
อย่างไรก็ตามการรับรู้กําไรจากเหมืองทังL 2 แห่ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีกําไร 885 ล้ านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ที
จํานวน 300 ล้ านบาท
ประเทศมองโกเลีย บริษทั ฯ อยู่ใน ระหว่างสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของแหล่งถ่านหินทางตะวันตก Altai
Nuurs ซึงเป็ นถ่านหินดีทีใช้ ในการถลุงเหล็กต่อเนืองจากปี 2555 ซึงทําได้เฉพาะในฤดูร้อน และประเมินผลการสํารวจ
ในช่วงฤดูหนาว นอกจากนันL บริษัทฯ ทําการทดสอบตลาดถ่านหินจากแหล่ง Tsant Uui ในโรงไฟฟ้าและใน
อุตสาหกรรมเคมี
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ประเทศจีน ได้ แก่ โรงไฟฟ้า Luannan โรงไฟฟ้า Zhengding และโรงไฟฟ้าโจวผิง Zouping ซึงมีกําลังการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวมประมาณ 400 เมกะวัตต์ มีผลการดําเนินงานทีดีทั Lง 3 แห่ง และเนืองจากราคาถ่านหินลดลงจึงส่งผล
ให้ ต้นทุนการผลิตลดลง มีกําไรประมาณ 15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิมขึนL จากปี 2554 จํานวน 8 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง
บริ ษทั ฯ จะได้ พฒ
ั นาธุรกิจไฟฟ้าอย่างต่อเนือง
ประเทศไทย โรงไฟฟ้า BLCP มีผลการดําเนินงานทีดีอย่างต่อเนืองเป็ นปี ที 6 โดยมีค่าความพร้ อมจ่าย
(Availability Payment) จํานวน 8,086 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากปี 2554 ร้ อยละ 4-5 สําหรับสาเหตุที EBITDA ลดลง
เนืองจากค่าพลังงานสูงขึ Lนร้ อยละ 7 จากปี 2554 โดยบริ ษัทฯ รับรู้ สว่ นแบ่งกําไรตามสัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 2,361
ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 21
ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการโรงไฟฟ้าหงสา บริ ษัทฯ ได้ ร่วมทุนกับ บมจ. ผลิต
ไฟฟ้า ราชบุรีโฮลดิ Lง มีความก้ าวหน้ าในการก่อสร้ างเป็ นอย่างดี เป็ นโรงไฟฟ้าทีได้ การยอมรับจากหลายภาคส่วนรวมถึง
รัฐบาลลาวและบุคคลทัวไป คาดว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ในไตรมาส 4/2558 โดยการก่อสร้ างมีความคืบหน้ า
ประมาณ ร้ อยละ 45
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สรุ ปผลการดําเนินงานปี 2555
• ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง และปริมาณการผลิตและปั ญหาจากเหมืองใต้ ดินในประเทศออสเตรเลียที
ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
• ในประเทศอินโดนีเซีย ปริ มาณขายถ่านหินของบริ ษัทฯ เพิมขึนL แต่ต้นทุนขายต่อตันสูงขึนL ในช่วงครึงแรก
ของปี ส่ง ผลให้ อัตรากํ า ไรขันL ต้ น และกํ าไรจากการดํา เนิ น งานก่ อ นดอกเบียL ภาษี ค่า เสือมราคาและ
ค่าใช้ จ่ายตัดจ่ายลดลง
• ในสาธารณรัฐประชาชนจีนการผลิตถ่านหินสามารถสร้ างส่วนแบ่งกําไรทีดีขึ Lนอย่างมีนัยสําคัญ เป็ นผล
จากเหมือง Gaohe เริ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเป็ นทางการ
• บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับมาตรการบริ หารต้ นทุน การเพิมประสิทธิภาพในการผลิตและการดําเนินธุร กิจ
ของบริ ษัทฯ
• ปรับลดงบลงทุนตามแผนปี 2555-2558 จํานวน 500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เหลือประมาณ 1,250 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ มีการทบทวนแผนการลงทุน และรักษากระแสเงินสด
ความเสี%ยงที%สําคัญในปี 2555 ได้ แก่
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์
ในช่วง 3 – 5 ปี บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้ นในธุรกิจถ่านหินเป็ นหลัก เนืองจากยังมีการเติบโตของตลาดทีดี
นอกจากนันในระยะเวลา
L
2-3 ปี ข้ างหน้ า บริษทั ฯ จะรับรู้ ผลกําไรจากโรงไฟฟ้าหงสาซึงจะเพิมสัดส่วนการทํากําไร
จากโรงไฟฟ้ าให้ เป็ นร้ อยละ 30 ได้
2. ความเสียงทางการเงิน
การชําระเงินกู้คนื โดยได้ ขยายระยะเวลาคืนเงินกู้จาก 5 ปี เป็ น 6 ปี และมีแนวโน้ มขยายระยะเวลาคืน
เงินกู้เป็ น 7 ปี ในการบริหารความเสียงจากอัตราดอกเบี Lย ในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีสดั ส่วนอัตราดอกเบี Lยลอยตัวทีร้ อย
ละ 56 เนืองจากดอกเบี Lยยังตําอยู่ และค่อยๆ เปลียนเป็ นอัตราคงทีให้ มากขึนL นอกจากนันบริ
L ษัทฯ ยังสร้ างความ
สมดุลของสินทรัพย์และหนีสL นิ ทีเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เนืองจากทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ และรายได้ อยู่ในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ บริษทั ฯ จึงเปลียนเงินกู้และหุ้นกู้ ประมาณร้ อยละ 60 เป็ นสกุล
เงินเหรี ยญสหรัฐฯ เพือให้ สดั ส่วนเงินกู้สกุลเงินบาทลดลง
3. ความเสียงในธุรกิจถ่านหิน
บริ ษทั ฯ มีความเชียวชาญในธุรกิจถ่านหิน รวมทังL มีแหล่งถ่านหินทีมีคณ
ุ ภาพดี เป็ นทีต้ องการของตลาดจึง
เป็ นธุรกิจหลักทียังมุ่งเน้ นในระยะเวลา 3 – 7 ปี โดยบริษัทฯ ได้ บริหารความเสียงด้ านการส่งมอบสินค้ า และให้
ความสําคัญเรื องการพัฒนาโครงสร้ างพื Lนฐาน เช่น ถนนขนาดใหญ่เพือเพิมประสิทธิภาพในการลําเลียงถ่านหินของ
เหมือง Indominco เหมือง Trubaindo เหมือง Bharinto เป็ นต้ น รวมถึงการมีลงทุนในสาธารณูปโภคเพือขนส่งถ่าน
หินให้ มีประสิทธิภาพและสมําเสมอ เช่น ทางรถไฟ และท่าเรื อ
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4. ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศทีบริ ษทั ฯ ลงทุน
ในปี ทีผ่านมาประเทศทีบริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจนันมี
L การเปลียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายไปมากแล้ ว จึงจะ
มีความเปลียนแปลงไม่มากนัก
5. ความเสียงจากกรณีคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
บริ ษทั ฯ ให้ ความสําคัญโดยได้ จดั ตังที
L มทํางานในระดับคณะกรรมการและผู้บริหารเพือติดตามความ
คืบหน้ า วิเคราะห์สถานการณ์ อย่างใกล้ ชิด ร่วมกับทีปรึกษากฎหมาย และมีทีมงานติดตามเรื องนีใL นระยะยาว ส่วน
การดําเนินการในชันศาลอุ
L
ทธรณ์ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีข้อเท็จจริ งและ
ประเด็นทางกฎหมายทีเชือว่าชัดเจนทีจะนําเสนอต่อศาล
กลยุทธ์ และแนวโน้ มในอนาคต
ในปี 2556 นี L บริ ษัทฯ ยังคงจะมุ่งเน้ นการเพิมความแข็งแกร่ งให้ กบั “รากฐาน” ของบริ ษัทฯ คือธุรกิจถ่าน
หินและไฟฟ้าทีมีอยู่เดิมแล้ วอย่างต่อเนือง ซึงประกอบด้ วย
1. การเติบโตจากทรัพย์สนิ ทีมีอยู่ บริษัทฯ ปรับให้ มีการบริหารทรัพย์สนิ เดิมทีมีอยู่แล้ วให้ ได้ มากทีสุด โดยจะรักษา
ระดับ EBITDA ให้ มีเสถียรภาพ
2. สร้ างความแข็งแกร่ งทางการเงิน การลดปริ มาณหนีสL ิน รวม การยืดกําหนดระยะเวลาการชําระหนี L การเพิม
สัดส่วนหนีใL นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ และการกระจายหนีสL นิ ไปอยู่ในกลุม่ บริษัทย่อยทีถือทรัพย์สนิ อยู่โดยตรง
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนือง เช่น Senior Leadership Program, Leadership
Program และ Management Development Program และพัฒนาบุคลากรให้ รองรับอนาคตได้
4. วางแผนใช้ เงินลงทุน โดยเลือนโครงการลงทุนทีไม่จําเป็ นออกไปก่อนและระงับการลงทุนทีไม่จําเป็ นในระยะสันL
5. บริ หารค่าใช้ จ่ายและเพิมผลผลิต ลดค่าใช้ จ่ายของแหล่งผลิตถ่านหิน
6. สร้ างความเชือมโยงระหว่า งธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า โดยสร้ างความเชือมโยงในธุรกิจ ต่างๆ ทีบริ ษัทฯ
ดําเนินการอยู่ มุ่งเน้ นการเพิมคุณค่าให้ กบั ทรัพยากรทีมีอยู่
เรื% องเด่ นในรอบปี 2555
1. โครงการซื Lอหุ้นคืนเพือการบริหารทางการเงิน
วัตถุประสงค์
• เพือแสดงถึงสถานะทางการเงินทีแข็งแกร่งของบริ ษัทฯ และสะท้ อนถึงแนวโน้ มในการสร้ างผลตอบแทนทีดี
จากสินทรัพย์ทีมีอยู่ในปั จจุบนั และราคาหุ้นยังตํากว่าพื Lนฐาน
• เพือเพิมอัตราผลตอบแทนให้ แก่สว่ นของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิมอัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
รายละเอียด
• วงเงินสูงสุดทีจะใช้ ในการซื Lอหุ้นคืน จํานวน 6,150 ล้ านบาท
• จํานวนหุ้นทีจะซื Lอคืนประมาณ 13.56 ล้ านหุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
L
• กําหนดระยะเวลาทีจะซื Lอหุ้นคืนตั Lงแต่วนั ที 15 มีนาคม – 14 กันยายน 2556 (ระยะเวลา 6 เดือน โดยเป็ น
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การซื Lอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยการซื Lอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ )
• ราคาซื Lอคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิ ดของราคาปิ ดของหุ้นเฉลีย 5 วันทําการซื Lอขายก่อนหน้ าวันทีทํารายการ
ซื Lอขายในแต่ละครังL บวกด้ วยจํานวนร้ อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลียดังกล่าว
• บริ ษทั ฯ ต้ องสํารองกําไรสะสมในวงเงิน 6,150 ล้ านบาท เพือใช้ สาํ หรับในการซื Lอหุ้นคืน
2. การออกหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
รายละเอียด
• ผู้ออกหุ้นกู้ : บมจ.บ้ านปู
• ประเภทของตราสาร : หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
• สกุลเงิน : เหรียญสหรัฐ
• มูลค่าทีเสนอขายทังหมด
L
: 150 ล้ านเหรียญสหรัฐ
• อายุห้ นุ กู้ : 10 ปี
• อัตราดอกเบี Lย : 3.99% ต่อปี
• อันดับความน่าเชือถือของบริษัท : AA- โดย TRIS Rating
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ มอบหมายให้ น างสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน
เป็ นผู้ชีแL จงผลการดําเนิน งานด้ า นการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2555 ตามงบการเงิน ในรายงาน
ประจําปี 2555 ให้ ทีประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบ
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ ชี Lแจงผลการดําเนินงานในปี 2555 โดยสรุ ปให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี L
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวม จํานวน 117,337 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากงวดเดียวกันของปี 2554 จํานวน 4,933
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 เนืองจากปริ มาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิมขึนL จาก 24.7 ล้ านตันใน
ปี 2554 เป็ น 27.2 ล้ านตันในปี 2555
ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับ ปี 2555 ของประเทศอินโดนี เซีย และประเทศออสเตรเลียรวม เป็ นจํานวน
41.6 ล้ านตัน หรื อเพิมขึ Lน 2 ล้ านตัน หรื อเพิมขึ Lนร้ อยละ 5
ราคาขายถ่านหินเฉลียสําหรับปี 2555 จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 90.98 เหรี ยญสหรัฐฯ/
ตัน และจากเหมืองในประเทศออสเตรเลียเท่ากับ 72.86 เหรี ยญออสเตรเลีย/ตัน ลดลงจากปี 2554 ประมาณร้ อย
ละ 10 เมือเปรี ยบเทียบกับ ราคาถ่านหินตลาดโลก จาก 121 เหรี ยญสหรัฐ /ตัน เป็ น 97 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน คิดเป็ น
ลดลง ร้ อยละ 21
กําไรขันL ต้ นปี 2555 จํานวน 44,812 ล้ านบาท ลดลง 4,632 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของกําไร
ขันต้
L นของธุรกิจถ่านหิน ซึงเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก
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อัตราส่วนกําไรขั Lนต้ นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 38 ลดลงจากปี 2554 ทีระดับ
ร้ อยละ 44 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั ราส่วนกําไรขันL ต้ นต่อยอดขายร้ อยละ 39 เปรี ยบเทียบกับร้ อยละ 46 ในปี 2554
และธุรกิจไฟฟ้ามีอตั ราส่วนกําไรขันL ต้ นต่อยอดขายร้ อยละ 17 เทียบกับร้ อยละ 10 ในปี ก่อนหน้ า
กํา ไรจากการดําเนิน งานก่อนดอกเบียL ภาษี ค่าเสือมราคาและค่า ใช้ จ่ายตัดจ่ าย (EBITDA) จํา นวน
29,251 ล้ านบาท ลดลง 2,570 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2554 โดยแบ่งเป็ น EBITDA
จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 26,870 ล้ านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้าจํานวน 2,381 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ ปี 2555 จํานวน 9,293 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 10,767 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
54 เนืองจากปี ทีผ่านมาได้ มีการบันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนคือเหมือง Daning ในประเทศจีน จํานวน 8,254
ล้ านบาท ทําให้ มีกํา ไรหลังภาษีที 6,308 ล้ านบาท หากพิจารณาเฉพาะกําไรจากธุรกิจหลัก บริ ษัทฯ มีกําไรสุท ธิ
ลดลงร้ อยละ 21 อย่างไรก็ ดี ในภาพรวมสินทรั พย์ ข องบริ ษัท ยังมีความสามารถในการสร้ างผลตอบแทนที ดี
โดยเฉพาะธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย และประเทศจีน ทีสามารถสร้ างฐานกําไรทีมันคงให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว
กําไรต่อหุ้น ปี 2555 เท่ากับ 34.2 บาท ลดลงร้ อยละ 54 เมือเทียบกับปี ก่อน ซึงมีกําไรต่อหุ้น 73.82 บาท
หนี Lสินสุทธิรวมจํานวน 73,804 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากปี ก่อน 8,515 ล้ านบาท จากการออกตราสารหนี Lหุ้น
กู้ อายุ 7-15 ปี จํานวน 6,000 ล้ านบาท และจากเงิน สดทีลดลงจากการดํา เนิ นงานจํา นวน 6,043 ล้ านบาท
ในขณะทีมีการชําระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจํานวน 1,524 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี Lสินสุทธิต่อทุน เพิมขึ Lนจากระดับ 0.74 เท่า ณ สิ Lนปี 2554 เป็ น 0.83 เท่า ณ สิ Lนปี 2555
รายละเอียดอืนปรากฏตามรายงานประจําปี 2555
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามี ผ้ ูเข้ า ร่ วมประชุม
สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายบริ หารได้ ชี Lแจงโดยสรุ ป ดังนี L
1.

•

2.

นายวินยั ธนศักดิjบณ
ั ฑิต สอบถามความเป็ นมาคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และเสนอแนะให้
บริ ษัทฯ ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลทัวไปได้ ทราบถึงพัฒนาการด้ านเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในปั จจุบนั ซึงไม่ก่อปั ญหามลภาวะ เพือลดกระแสต่อต้ านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เรี ยนว่า ในปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการนําคณะกรรมาธิการทีเกียวข้ องด้ าน
พลังงาน รวมถึงคณะสือมวลชนเยียมชมโรงไฟฟ้า BLCP ซึงมีผ้ ูเยียมชมปี ละ 7,000 คน/ปี
รวมถึงในปี นีเL ริ มมีการเข้ าเยียมชมโรงไฟฟ้าหงสา
นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถาม สาเหตุทีทํา
ให้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลงเป็ นจํานวนมาก ทั Lงทีราคาถ่านหินโดยรวมทีลดลงเพียงร้ อย
ละ 3 และสาเหตุทีผลประกอบการลดลงนันL มาจากผลการดําเนินงานของประเทศออสเตรเลียใช่
หรื อไม่
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•

3.

4.

•

นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ า ทีบริ หาร – การเงิน ชี Lแจงผลประกอบการทีรายได้
ลดลงจากปี 2554 ร้ อยละ 3 แต่กําไรลดลงจากปี 2554 ร้ อยละ 54 เนืองจากมีกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนลดลง ซึงในปี 2554 บริ ษัทฯ มีกําไร จํานวน 20,060 ล้ านบาท เป็ นกําไรทีมาจาก
การขายเงินลงทุนจํานวน 6,308 ล้ านบาท หากหักกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้ ว ในปี
2555 บริ ษัทฯ มีกําไรลดลงคิดเป็ น ร้ อยละ 21 โดยสาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลียหินใน
ประเทศอินโดนีเซียลดลง 7 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และออสเตรเลียเพิมขึนL 3 เหรียญสหรัฐ/ตัน
แต่ต้นทุนของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพิมขึ Lน 3 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน และออสเตรเลีย มี
ต้ นทุนเพิมขึ Lน 6 เหรี ยญออสเตรเลีย/ตัน ค่าใช้ จ่ายในการขายทีเพิมขึ Lน 2,000 ล้ านบาท โดยที
ออสเตรเลีย มีปริ มาณการขายในตลาดส่ง ออกเพิมขึนL 0.6 ล้ านตัน ทํา ให้ มีค่า ใช้ จ่ายในการ
ส่งออกเพิมขึ Lน ประมาณ 700 ล้ านบาท และเหมืองในประเทศอินโดนีเซียมีการจําหน่ายเพิมขึ Lน
จํานวน 2.6 ล้ านตัน ทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิมขึ Lนประมาณ 300 ล้ านบาท นอกจากนันยั
L งมีค่าใช้ จ่าย
บริ หารการขนส่ง ท่าเรื อ
 คําถามเกียวกับผลการดําเนินงานในประเทศออสเตรเลีย
นาย วสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ สอบถามถึงผลการดําเนินงานเหมืองทีประเทศออสเตรเลีย
และมาตรการในการลดต้ นทุนคิดเป็ นร้ อยละเท่าใด และวิธีใดบ้ าง
นายจิ ร พัน ธ์ บัว บู ช า สอบถามความคื บ หน้ าและการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ฯ ที จะเพิ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดระยะเวลาในการเคลือนย้ ายเครื องจักร Longwall ของประเทศ
ออสเตรเลีย รวมถึงทีระบุว่าจะลดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานลงอีกร้ อยละ 6 บริ ษัทฯ ดําเนินการ
ใดไปแล้ ว เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อไม่ และปั จจัยเสียงด้ านการขาดแคลนแรงงาน ค่าตอบแทน
สวัสดิการ และอืนๆ รวมถึง สัดส่วนของพนักงานคนไทยทีในทํางานประเทศออสเตรเลียและ
อินโดนีเซีย
นายชนิ นท์ ว่องกุศลกิจ ได้ ชีแL จงว่า มาตรการทีได้ ดําเนิน การไปแล้ วของประเทศออสเตรเลีย
ได้ แก่ การเพิมรายรับ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ ดขี ึ Lนโดยพัฒนาระบบขนส่งถ่าน
หินให้ มีประสิทธิภาพ และการลดค่าใช้ จ่าย โดยได้ ปิดเหมืองชัวคราวเหมืองทีมีต้นทุนสูงและผล
การดําเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย คือ เหมือง Airly และเหมือง Mannering ซึงเป็ นวิธีการ
ทําเหมืองแบบ Continuous Miner เครื องมือ มีขนาดเล็กกว่า Longwall จึงได้ ย้ายคน และ
เครื องจัก รไปยัง เหมื อง Clarence ทางฝั งตะวัน ตก และเหมือ ง Newstan นอกจากนันL ยัง
ดําเนินการในรู ปแบบอืน ได้ แก่ การแปลงหนีสL กุลเงินเหรี ยญออสเตรเลียไปเป็ นสกุลเงินเหรี ยญ
สหรัฐฯ ทีมีต้นทุน ทางการเงินตํากว่า ทังL นี L สําหรั บมาตรการลดค่าใช้ จ่ายมีเป้าหมายทีจะลด
ค่าใช้ จ่ายต่อเนืองในปี 2556
สําหรับแรงงาน เนืองจากธุรกิจบริ ษัทฯ เป็ นกิจการในต่างประเทศ จึงอาจมีการพิจารณาให้ มี
กรรมการบริษัทฯ เป็ นชาวต่างชาติเพือสามารถเข้ าใจพื Lนทีประกอบการของบริ ษัทฯ กรณีทีขาด
แคลนแรงงานนันL เนืองจาก ITM เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียมียอดขาย
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ประมาณ 2,500 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ/ปี และเป็ นบริ ษัท ทีมีการกํ ากับดูแลกิจการทีดี จึง ไม่ มี
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกเว้ นบางสาขาเฉพาะทาง เช่น วิศวกรเหมืองแร่ นักธรณีวิทยา
แต่ ยัง คงสามารถหาทดแทนได้ หากมี การขาดแคลนบ้ า งคนไทยจะไปช่ว ยเสริ ม ซึงจํา นวน
พนักงานไทยมีประมาณ 400 คน

5.

6.

•

 คําถามทีเกียวกับ Shale gas และพลังงานอืน
นายฤทธิชัย หยิบเจริ ญพร สอบถามถึง การปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จะมีผลกระทบต่อ
ตลาดถ่ า นหิ น จะในอนาคตหรื อไม่ เมื อเปรี ยบเที ย บกั บ Shale gas ซึ งจะปล่ อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์น้อยกว่า และบริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาถึง Shale gas อย่างไร
นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง ต้ นทุนค่าใช้ จ่ายในการขุดเจาะก๊ าซธรรมชาติทวไป
ั
เปรี ยบเทียบกับ Shale gas
ทังนี
L ผL ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงแนวโน้ มในการดําเนินธุรกิจข้ างหน้ ามีแนวโน้ มทีจะดําเนินธุร กิจด้ าน
พลังงานชีวภาพหรื อไม่
นายชนิน ท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจง ถึงกระแสรณรงค์ภาวะโลกร้ อน จะทํ าให้ ต้นทุน การปล่อ ยก๊ าซ
คาร์ บอนจะมีผลต่อตลาดถ่านหินหรื อไม่นนั L ต้ องพิจารณาเรื องข้ อจํากัดและโอกาสของพลังงาน
ทางเลือกด้ ว ย ทังL นีใL นปั จจุบนั ความต้ องการใช้ พลังงานเพิมสูงขึนL ดังเช่นประเทศไทยนําก๊ าซ
ธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ Lนมาใช้ เป็ นระยะเวลา 30 ปี แล้ ว ซึงในระยะหลังมีการนําเข้ าก๊ าซจาก
ประเทศพม่าเพิมเติมด้ วย ส่วนใหญ่เพือใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ า ส่งผลต่อราคาไฟฟ้าปรับเพิม
สูงขึนL ปั จ จุบนั ประเทศไทยนําเข้ าก๊ าซ LNG ประมาณ 1 ล้ านตันต่อปี เพือรองรับกับความ
ต้ องการในการผลิตกระแสไฟฟ้าทีเติบโต ประมาณ ร้ อยละ 6 ต่อปี ดังนันL พลังงานทางเลือกจึง
เป็ นทีต้ องการของหลายประเทศ อย่างไรก็ตามการนํ าเข้ าก๊ าซธรรมชาติมาใช้ ยงั เป็ นข้ อจํากัด
สําหรับประเทศทีเกิดใหม่ (Emerging Growth Market) เช่น เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย อินเดีย ศรี ลงั กา แอฟริ กา เป็ นต้ น เนืองจากนําเข้ าก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต้ องทํา
สัญญาซื Lอระยะยาว และต้ องมีโครงสร้ างพื Lนฐานมารองรับ จากข้ อจํากัดดังกล่าวพลังงานถ่าน
หินจึงยังมีความต้ องการอยู่และบริ ษัท ฯ ยัง มุ่งเน้ นเรื องถ่า นหิน เป็ นหลัก และจะเห็น ได้ จ าก
ประเทศญี ปุ่ นทีมีโรงไฟฟ้าถ่านหินทีใช้ เทคโนโลยีสงู หรื อแม้ แต่ประเทศทีมีปริ มาณก๊ าซธรรมชาติ
มาก เช่น มาเลเซีย เป็ นต้ น โดยบริ ษัทฯ ยังคงดําเนินธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟ้าเป็ นหลัก และ
ยังไม่ม่งุ เน้ นพลังงานชีวภาพในขณะนี L
นายชนิน ท์ ว่องกุศลกิจ ได้ มอบหมายให้ นายอัครพงษ์ ไทยานนท์ ผู้อํานวยการสาย-องค์กร
พัฒนาธุรกิจ ชี Lแจงเรื อง Shale gas เป็ นก๊ าซธรรมชาติจากหินดินดาน ซึงเป็ นความพยายามใน
การเจาะหานําL มัน (Shale oil) ทําให้ ได้ ก๊าซทีออกมาพร้ อมกับนําL มัน ประเทศสหรัฐฯ มีการเช่า
พืนL ที เพือเจาะหานํ าL มัน และก๊ า ซดังกล่า ว จึง ทํ า ให้ ไ ด้ ปริ มาณ Shale gas ออกมามาก
เมือเปรี ยบเทียบก๊ าซธรรมชาติทีผลิตได้ ตามวิธีปกติหรื อ Conventional gas ซึงมีต้นทุนสูงกว่า
อย่างไรก็ ตาม Shale gas จะมีปริ มาณมากในช่วงแรกของการเจาะผลิต และเมื อผลิตแล้ ว
ประมาณ 1 ปี ปริ มาณก๊ าซจะลดลงและต้ องหาแหล่งใหม่ จึงเป็ นสาเหตุให้ ปีทีผ่านมามีปริ มาณ
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Shale gas ออกมาในตลาดมากเนืองจากมีการเจาะผลิตพร้ อมกัน กอปรกับ สภาวะอากาศ และ
สภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ยังไม่ได้ รับการกระตุ้นทีจะใช้ พลังงาน ราคาก๊ าซในสหรัฐฯ จึงลดลง
และส่งผลกระทบต่อราคาถ่านหิน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวเพิมเติมถึง Conventional gas จะเป็ นลักษณะบ่อขนาดใหญ่ ผลิต
ได้ นานเช่นเดียวกับอ่าวไทย แต่ Shale gas เป็ นบ่อเล็กๆ กระจายในพื Lนทีต่างๆ โดยจะเริ มหมด
และแห้ งไปภายในระยะเวลา 2-3 ปี จึงไม่มีผลกระทบต่อตลาดถ่านหิน

7.

•

8.
9.
•

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถาม 1)สาเหตุทีปริ มาณการขายถ่านหินของเหมืองIndominco
เปรี ยบเทียบปี 2555 และ2554 ลดลงไม่มาก คือ 14.47 ล้ านตัน และ 14.80 ล้ านตัน แต่รายได้
รวม ในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ค่อนข้ างมาก คือ 37,659 ล้ านบาท และ 43,209 ล้ านบาท
ในขณะทีเหมือง Centennial มีปริ มาณการขายเปรี ยบเทียบกับรายได้ ไม่แตกต่างกันมาก 2)
สาเหตุทีรายได้ แต่ละเหมืองแตกต่างกันมาจากสาเหตุใด และเป็ นการขายภายในประเทศ หรื อ
ส่งออก 3) สาเหตุทีรายได้ อืนลดลงเป็ นจํานวนมาก
นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ า ทีบริ หาร – การเงิน ชีแL จงถึงราคาต่อหน่วยของ
เหมืองในประเทศอินโดนีเซียในปี 2555 ลดลงเฉลีย 7 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ดังนันL แม้ ปริ มาณการ
ขายเพิมขึ Lนก็ไม่เพียงพอทีจะชดเชยราคาขายต่อหน่วยทีลดลงได้ นอกจากนันL ราคาขายเฉลีย
จากเหมือง Indominco ลดลง เนืองจากค่าความร้ อนตํากว่าเมือเทียบกับเหมืองฝั งตะวันตก
ในอนาคตเหมือง Indominco จะเริ มมีการผลิตจากฝั งตะวันออกเพิมขึ Lนราคาขายจึงอาจจะไม่ได้
สูงขึ Lนมาก ยกเว้ นราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ Lน สําหรับการพิจารณาว่าจะขายถ่านหิน
จากแหล่งใดบ้ างบริ ษัทฯ มีหน่วยงานด้ านการตลาดจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะขายจาก
แหล่งใด ทังL นีสL าเหตุทีรายได้ อืนลดลง เนืองจากในปี 2554 มีการบัน ทึกกําไรจากการขาย
สินทรัพย์ (Daning) จํานวน 8,254 ล้ านบาท แต่ไม่มีกําไรจากการขายสินทรัพย์ในปี 2555
 คําถามเกียวการดําเนินงานของเหมืองในประเทศมองโกเลียและโรงไฟฟ้าหงสา
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ สอบถามการดําเนินงานของประเทศมองโกเลียเริ มดําเนินการ
ผลิตได้ เมือใด
นายพิริยะ ภัทรภีรยะ สอบถามถึงข่าวทีปรากฎกรณีสงแวดล้
ิ
อมของโรงไฟฟ้าหงสา จะทําให้ การ
เปิ ดดําเนินงานล่าช้ ากว่ากําหนดหรือไม่
นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ ชีแL จงความคืบหน้ าการก่อสร้ างโครงการ
โรงไฟฟ้าหงสา ณ สิ Lนเดือนมีนาคม 2556 มีความคืบหน้ า ร้ อยละ 45 และยังเป็ นไปตามแผน มี
การดําเนินการสอดคล้ องตามข้ อกําหนดสิงแวดล้ อมตามมาตรฐานธนาคารโลก มีการวัดมวล
สาร เช่น ฝุ่ น เสียง ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ โดยติดตังที
L โครงการและรัศมี
3-6 กิ โ ลเมตรรอบโครงการ มี ก ารส่ ง ผลการตรวจวัด จะส่ง ไปยังรั ฐบาลลาวเพือตรวจสอบ
ผลกระทบ สําหรับกรณีทีมลภาวะอาจมีผลกระทบด้ านการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้
ศึกษาก่อนเริมโครงการแล้ วว่าเป็ นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มีการติดตังเครื
L องดักจับ
ฝุ่ น ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ มีโรงบําบัดนํ Lาเสีย ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เพือดูว่ามวลสารอยู่ภายใต้
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ข้ อกําหนดของธนาคารโลก นอกจากนันL ยังมีเครื องตรวจอากาศในฝั งไทยเพือให้ ไม่ให้ กระทบ
เนืองจากโครงการห่างชายแดนไทย จ.น่านประมาณ 36 กิโลเมตร การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตเป็ นผู้สร้ าง
สายส่งตังแต่
L เขตประเทศไทย ซึงการก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนด้ วยดีเช่นกัน
สําหรับมองโกเลียยังอยู่ระหว่างการสํารวจและศึกษาความเป็ นไปได้ ของแหล่งถ่านหิน Coking
Coal ซึงอยู่ภาคตะวันตกของมองโกเลีย คือ Altai Nuurs (AN) และโครงการทีคาดว่าจะผลิต
และจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ปีหน้ า คือ โครงการผลิตถ่านหินสําหรับโรงไฟฟ้า Tsant Uui (TU)

10.
11.
12.

•

13.
14.
15.

 คําถามเกียวกับการซื Lอหุ้นคืน
นางอรสา ช่วงชัย สอบถามสาเหตุทีบริ ษัทฯ ไม่ทยอยซื Lอไปเรื อยๆเพือให้ ราคาหุ้นเพิมสูงขึ Lน
นางวิยะดา คงเสรี สอบถามถึงการนํากําไรสะสมทีจะนํามาซื Lอหุ้นคืนจะทําให้ เงินกําไรสะสมทีมี
อยู่เปลียนเป็ นหุ้นหรื อไม่ และเป็ นหุ้นชนิดใด
นายศศิโรจน์ อิงคภาคย์ สอบถามว่าบริ ษัทฯ คาดว่าจะซื Lอหุ้นคืนให้ ครบร้ อยละ 5 ของจํานวน
หุ้นที จํา หน่ ายได้ แ ล้ ว ทังL หมด คิดเป็ นจํา นวนหุ้นที ซื Lอคืน จํา นวน 13.56 ล้ า นหุ้น หรื อไม่
เนื องจากระยะเวลาซือL หุ้ นคืน มี จํ า กัด หากคํ า นวณแล้ ว บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งซือL หุ้น ให้ ไ ด้ วัน ละ
110,000 หุ้น แต่จากรายงานการซื Lอหุ้นคืนในแต่ละวัน บริ ษัทฯ ยังซื Lอได้ ไม่ครบค่าเฉลียดังกล่าว
นายชนิน ท์ ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัย มงคล ผู้ช่ว ยประธานเจ้ า หน้ าทีบริ หาร –
การเงิน ชี Lแจงคําถามเรื องการซื Lอหุ้นคืนว่าบริ ษัทฯ ได้ เริ มซื Lอหุ้นคืน ตังแต่
L 15 มีนาคม 2556 เป็ น
ต้ นไป จํานวนหุ้นทีซื Lอในแต่ละวันไม่ถึงค่าเฉลียเนืองจากจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ าน
ราคา สภาวะการลงทุน ราคาถ่านหินในตลาดโลก และได้ สํารองกําไรสะสมไว้ จํานวน 6,150
ล้ า นบาท ตามหลัก เกณฑ์ ที ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ กํ า หนด ทังL นี กL ารซื อL หุ้น คื น ในครั งL นี ไL ม่ มี
ผลกระทบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น เนื องจากบริ ษั ท ฯ จะใช้ เ งิน สดที มี อยู่แ ล้ ว นํ า มาซือL หุ้น คืน จึง จะไม่ มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผล
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าระยะเวลาทีจะจําหน่ายหุ้นทีซื Lอคืนคือเมือพ้ นกําหนด 6 เดือนนับ
แต่วนั สิ Lนสุดโครงการ ซึงภายใน 3 ปี นับแต่วนั สิ Lนสุดโครงการ หากบริ ษัทฯ ไม่จําหน่ายหุ้นทีซื Lอ
คืนให้ ห มด บริ ษัท ฯ ต้ องตัดหุ้น ซื Lอคืนโดยการลดทุนจดทะเบียน ดัง นันL หากบริ ษัทฯ ยังรักษา
ระดับกําไรไว้ ได้ เมือจํานวนหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจะส่งผลให้ กําไรสุทธิต่อหุ้นเพิมสูงขึนL
อนึงโครงการซื Lอหุ้นคืนมีความประสงค์เพือการบริหารทางการเงิน โดยจะพิจารณาซื Lอหุ้นคืนตาม
จํานวนทีเหมาะสม
 คําถามเกียวกับคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
นายสืบศักดิj พิภพมงคล สอบถามความคืบหน้ าคดีโครงการโรงไฟฟ้ าหงสา และบริ ษัท ฯ ได้
สํารองเงินสําหรับคดีดงั กล่าวไว้ หรื อไม่ รวมถึงมีแนวโน้ มในการเจรจาออมชอมหรื อไม่
นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ สอบถามว่าคดีจะสิ Lนสุดเมือใด
นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่าผู้สอบ
บัญชีควรระบุในเงือนไขในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ ชดั เจน และสอบถามการตังสํ
L ารอง
ของคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
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นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สอบถามถึงคดีฟ้องร้ องคดีหงสาจะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อไม่
นายวินยั ธนศักดิjบณ
ั ฑิต สอบถามความเป็ นมาคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา
ประธานชีแL จงว่า เนืองจากคดีหงสาอยู่ในระหว่างขันL ตอนการพิจารณาของศาลจึงขอให้ ข้อมูล
และชี Lแจงตามสิงทีได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ วเท่านันL ด้ วยความเคารพต่อศาล ศาลย่อมมี
ดุลยพินิจของศาลเอง แต่ศาลไทยมีระบบถ่วงดุลเพือความยุตธิ รรมถึง 3 ศาล คดีจงึ ยังไม่ถึงทีสุด
และบริ ษั ท ฯ ย่ อมมีสิท ธิ อัน ชอบธรรมตามกระบวนการยุติธ รรมทีจะแสดงข้ อ มูล เพื อพิ สูจ น์
ข้ อ เท็จ จริ ง และข้ อ กฎหมายต่ อ ไป บริ ษั ท ฯ ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซือสัต ย์ สุจ ริ ต มาตลอด
ระยะเวลา 30 ปี ด้ วยการยึดมันในความถูกต้ องและชอบธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
จนได้ รับการยอมรับยกย่องโดยทัวไปทังในประเทศและต่
L
า งประเทศ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นมันใจว่า
บริ ษัทฯ ไม่มีความจําเป็ นทีจะหลอกลวงเพือให้ ได้ มาซึงโครงการ
ความเป็ นมาของโครงการนีเL ริ มจากโจทก์ได้ รับสัมปทานเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าประมาณปี
2535 จากรัฐบาลลาว ต่อมาในปี 2548 โจทก์ได้ มาเชิญชวนบริ ษัทฯ ให้ เข้ าร่ วมโครงการโดยนํา
ข้ อ มูลทีมีมาให้ บริ ษัท ฯ ศึกษา เนืองจากในช่ว งเวลาก่ อนหน้ าตังแต่
L ไ ด้ รั บสัมปทานโจทก์ ไ ม่
สามารถดําเนินให้ โครงการเป็ นรู ปเป็ นร่ างได้ บริ ษัทฯ เห็นว่ามีความเป็ นไปได้ จึงมีการตกลงทํา
Joint Development Agreement เพือร่ วมพัฒนาโครงการและได้ ลงทุนเพือพัฒนาข้ อมูลใน
โครงการอีกจํานวนหนึง
ต่อมาในปี 2549 โจทก์เป็ นฝ่ ายขอยกเลิกสัญ ญาร่ วมทุน หลังจากนันL ไม่น านรัฐบาลลาวได้
ยกเลิกสัมปทานทีให้ ไว้ กบั โจทก์ โจทก์ได้ ขอคืนดีกบั บริ ษัทฯ อีกครังL ซึงบริ ษัทฯ ปฏิเสธ ต่อมาใน
ปลายปี 2549 รัฐบาลลาวได้ เปิ ดประมูลโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าหงสาใหม่ ซึงบริ ษัทฯ เป็ น
หนึงในบริ ษัททีเข้ าร่ วมประมูล และชนะการประมูล บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ได้ รับสิทธิให้
เป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการดังกล่าว
ต่อมาโจทก์ ได้ ฟ้องบริ ษัทฯ โดยกล่าวหาว่า บริ ษัทฯ หลอกลวงเพือให้ ได้ มาซึงข้ อมูลโครงการ
บริ ษัทฯ นําข้ อมูลมาใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต และ ไม่คนื ข้ อมูลแก่โจทก์
ศาลชันL ต้ นพิพากษาว่าบริ ษัทฯ มิไ ด้ หลอกลวงโจทก์ ไม่ผิดสัญญาต่อโจทก์ แต่เห็น ว่าบริ ษัท ฯ
ละเมิด นํา ข้ อมูลมาใช้ ให้ บริ ษัท ฯ ชดใช้ ค่า ข้ อมูล 2,000 ล้ านบาท ค่าลงทุน 2,000 ล้ านบาท
นอกจากนันL ยังให้ บริ ษัทฯ จ่ายค่าขาดประโยชน์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี รวมทังL สิ Lนประมาณ 30,000
ล้ านบาท
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับรายงานจากผู้บริ หารเป็ นระยะๆ ถึงความคืบหน้ าของคดีนี L และ
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้ เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื องคดีฟ้องร้ อง
ก่อนคําพิพากษาในเดือน กันยายน 2555 ไม่มีเหตุผลหรื อลางบอกเหตุใดทีจะเน้ นกรณีนีเL ป็ น
พิเศษมากไปกว่ าคดี ทีเกิ ดขึนL ในการทํ า ธุ รกิ จ ในทีอื นๆ เช่ น อิน โดนี เ ซีย มองโกเลีย เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ไม่อาจคาดหมายผลของการพิจารณาของศาลได้ และไม่คาดว่าจะมีการพิพากษาให้ จา่ ย
ค่าเสียหายมากเช่นนีมL าก่อน บริ ษัทฯ มีความเชือมันในข้ อเท็จจริ ง ข้ อกฎหมายทีจะต่อสู้และ
โต้ แย้ งทุกประเด็นเพือความเป็ นธรรม
ขณะนีคL ดีอยู่ในขันL ตอนอุทธรณ์ มีความเป็ นไปได้ ทีจะใช้ เวลาอีก 3-5 ปี ในชันศาลอุ
L
ทธรณ์และมี
แนวโน้ มทีจะเข้ า สู่ก ระบวนการของศาลฎี กาต่อ ไป ทังL นี บL ริ ษัท ฯ ได้ ให้ ความสํา คัญ ต่อคดี นี L
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เนืองจากหลักการดําเนินธุรกิจจะต้ องมีความชอบธรรม และบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมการต่อสู้คดีด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบตลอดมา
สําหรับประเด็นทีบริ ษัทฯ ควรตังหรื
L อไม่ตงสํ
ั L ารองจะต้ องพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ หลายประการ
เช่น กฎ ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักมาตรฐานทางบัญชี ข้ อกฎหมาย โอกาสการต่อสู้
คดี และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาร่ วมกับหลายฝ่ ายแล้ วเห็นว่าไม่
จําเป็ นต้ องตังสํ
L ารอง หรื อหากต้ องตังสํ
L ารองก็ไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษัทฯ เนืองจาก
บริ ษัทฯ มีฐานะการเงินมันคง โดยมีกําไรสะสม ประมาณ 70,000 ล้ านบาท
ต่อมาประธานได้ มอบหมายให้ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีบริ ษัทฯ ชี Lแจงเรื องการตังL
สํารอง ผู้สอบบัญชีชีแL จงว่าผู้สอบบัญชีไ ด้ ติดตามคดีทุก ไตรมาส และเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแต่ไม่ได้ เน้ นยําL เป็ นพิเศษ และไม่ได้ คาดหมายว่าศาลจะพิพากษาให้ จ่าย
ค่าเสียหายเป็ นจํานวนมากเช่นนี L อย่างไรก็ตามจากการสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ฝ่ ายบริ หารเห็นว่าคดีนีไL ม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ PWC เป็ นบริ ษัทระดับ
โลกปฏิ บัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที กํ า หนดไว้ ได้ มีก ารปรึ ก ษาร่ ว มกัน กับ เจ้ าหน้ าที
ระดับสูงและทีปรึกษากฎหมายของ PWC ในเรื องข้ อสังเกตของคดี การพิจารณาการตังสํ
L ารอง
อ้ างอิง ตามมาตรฐานการบัญ ชีฉบับที 37 “ประมาณการหนีสL ิน หนี สL ิน ทีอาจเกิด ขึนL และ
สินทรัพย์ทีอาจเกิดขึ Lน มาตรฐานการบัญชีฉบับนีใL ห้ คํานิยามสําหรับคําว่า ประมาณการหนีสL ิน
ว่าเป็ นหนีสL นิ ทีมีความไม่แน่นอนเกียวกับจังหวะเวลาหรื อจํานวนทีต้ องจ่ายชําระ และกําหนดให้
รับรู้ ประมาณการหนีสL ินก็ต่อเมือเป็ นไปตามเงือนไขทุกข้ อต่อไปนี L 1) กิจการมีภาระผูกพันใน
ปั จจุบนั ซึงเป็ นผลจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนันL จะเป็ นภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันตามการอนุมาน 2) มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ ทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากร
ทีมีประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการเพือจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว 3) สามารถจัดทํา
ประมาณการของจํานวนภาระผูกพันได้ อย่างน่าเชือถือ”
จากมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวจะมีการตังสํ
L ารองก็ต่อเมือครบเงือนไขการรับรู้ ประมาณการ
หนีสL นิ ทังL 3 ข้ อ แต่เนืองจากคดีนี Lยังไม่เป็ นทีสิ Lนสุด จึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ เช่น อาจไม่ต้อง
ชําระค่าเสียหายก็ได้ หรื อชําระค่าเสียหายน้ อยลง จึงเป็ นเหตุผลทีไม่ตั Lงสํารอง
อนึงผู้สอบบัญชีชี Lแจงว่าตนไม่ได้ เป็ นผู้มีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าต้ องตังสํ
L ารอง
หรื อไม่ แต่ต้องเป็ นการพิจารณาและข้ อตัดสินใจของคณะกรรมการ PWC
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2555 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
มติท%ปี ระชุม
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ทีประชุมได้ พิจ ารณาแล้ ว มีมติ รับทราบผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี 2555 และรั บรองรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดํา เนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมาก ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
หมายเหตุ:

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
111,963,975
99.88
4,100
0.00
125,760
0.11
ในวาระนีมL ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึนL 3,061,333 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ า
ร่ วมประชุม ทั Lงหมดจํานวน 112,093,835 หุ้น

วาระที% 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิน3 สุดวันที% 31 ธันวาคม 2555
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่ า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญ ชีกําไรขาดทุน สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีประจํ าปี สินL สุดวัน ที 31 ธัน วาคม 2555 ซึงผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษัท ฯ ได้ ต รวจสอบแล้ ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
โดยปรากฏในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท” ของรายงานประจําปี 2555 ของคณะกรรมการบริ ษัท โดย
ประธานได้ มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร - การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
ดังนี L
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ เสนอรายละเอียดต่างๆ เกียวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ทีผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 จากบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ ตรวจสอบแล้ วอย่าง
ไม่มีเงือนไข เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป จึงนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
พิจารณาอนุมตั ิ โดยได้ ชี Lแจงตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2555 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี L
งบแสดงฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 สรุ ปได้ ดงั นี L
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อ ยมีสิน ทรั พย์ จํา นวน 222,047 ล้ านบาท ลดลง 2,964 ล้ า นบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 เมื อ
เปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2554
หนีสL นิ รวม จํานวน 133,442 ล้ านบาท ลดลง 2,913 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 โดยได้ รวมเงินกู้และหุ้นกู้ทั Lงหมดไว้
แล้ ว จํานวน 97,283 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 88,604 ล้ านบาท ซึงมีกําไรสุทธิจํานวน 9,293 ล้ านบาท และ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 11,169 ล้ านบาทแล้ ว ทุนทีออกและเรียกชําระแล้ วไม่มีการเปลียนแปลง
บัญชีกําไรขาดทุน
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวม จํานวน 117,337 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากงวดเดียวกันของปี 2554 จํานวน 4,933
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 4 จากปริ มาณการขายจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเพิมขึ Lน
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ต้ น ทุน ขาย 72,526 ล้ า นบาท เพิ มขึนL ร้ อยละ 15 และต้ น ทุน ขายเฉลียต่ อ ตัน ของเหมือ งถ่ านหิ น ในประเทศ
ออสเตรเลียเพิมขึนL 5.6 เหรี ยญออสเตรเลีย/ตัน ซึงเกิดจากการส่งออกถ่านหินมากขึนL และการปิ ดเหมืองชัวคราว 2 แห่ง
ได้ แก่ เหมือง Airly และเหมือง Mannering
กําไรขันL ต้ นสําหรับปี 2555 จํานวน 44,811 ล้ านบาท ลดลง 4,632 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 จากการลดลงของ
อัตรากําไรขันL ต้ นของธุรกิจถ่านหินเป็ นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลก
อัตราส่วนกําไรขันต้
L นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 38 ลดลงจากปี ก่อนทีอยู่ระดับร้ อยละ 44
โดยธุร กิ จถ่ า นหินมี อัตราส่ว นกํา ไรขันL ต้ นต่อ ยอดขายร้ อยละ 39 เที ย บกับร้ อยละ 46 ในปี ก่อ นหน้ า และธุรกิ จ ไฟฟ้ามี
อัตราส่วนกําไรขั Lนต้ นต่อยอดขายร้ อยละ 17 เทียบกับร้ อยละ 10 ในปี 2554
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 17,103 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 11 จากปริ มาณขายถ่านหินทีเพิมขึ Lนจากและ
บริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียมีปริ มาณขายในต่างประเทศเพิมขึ Lนจากปี ก่อน 0.57 ล้ านตัน ทําให้
มีค่าขนส่งถ่านหินจากเหมืองไปยังท่าเรื อเพือส่งออก
รายได้ อืนลดลง เนืองจากในปี 2554 มีการบันทึกกําไรจากการขายสินทรัพย์ (Daning) จํานวน 8,254 ล้ านบาท
และไม่มีกําไรจากการขายทรัพย์สนิ ในปี 2555
บริ ษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทังสิ
L Lนรวม 21,348 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 40
มีส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่ ว มจํานวน 2,873 ล้ านบาท เป็ นการรับรู้ ผลกําไรของโรงไฟฟ้า BLCP จํา นวน 2,361
ล้ านบาท และรับรู้ ผลกําไรของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน และอืนๆ จํานวน 510 ล้ านบาท
ดอกเบี Lยจ่ายเพิมขึ Lนจากหุ้นกู้จํานวน 6,000 ล้ านบาท ในไตรมาสที 2 มีผลทําให้ ดอกเบี Lยจ่ายสูงขึนL จํานวน 176
ล้ านบาท และดอกเบี Lยจ่ายของเงินกู้ของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียจํานวน 225 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึงเกิดขึนในช่
L วงไตร
มาสที 4 ของปี 2554 จึงทําให้ ดอกเบี Lยของปี 2555 เพิมขึนL เนืองจากมีการคิดดอกเบี Lยเต็มทังปี
L
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลลดลงจากปี 2554 เนืองจากในปี 2555 ไม่มีกําไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2555 จํานวน 9,293 ล้ านบาท บาท ลดลงจากปี ก่อน 10,767 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
54 ส่วนใหญ่ เกิดจากการรับรู้ ผลประกอบการของเหมืองถ่านหินทีลดลง และกําไรจากการขายเงินลงทุนทีรับรู้ ในปี 2554 โดย
หากพิจารณากําไรจากการดําเนินงาน ผลประกอบการเปรี ยบเทียบปี 2555 และ 2554 จะลดลงจากปี 2554 จํานวน 2,513
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21
อัตราส่วนทางการเงิน
- อัตรากําไรขันต้
L น ร้ อยละ 38.19
- อัตรากําไรสุทธิ ร้ อยละ 7.56
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้ อยละ 4.16
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้ อยละ 10.49
- อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี Lย 9.13 เท่า
- อัตราส่วนหนีสL นิ สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.83 เท่า
- กําไรสุทธิต่อหุ้น 34.18 บาท/หุ้น
- มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น 326.05 บาท
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รายละเอียดอืนปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ชี Lแจงโดยสรุ ป ดังนี L
1.
นายจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามว่า 1) คณะกรรมการตรวจสอบดูแลงานตรวจสอบสําหรับการลงทุน
ในต่างประเทศอย่างไร ความครอบคลุมของพื Lนทีตรวจสอบและข้ อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 2)สาเหตุทีค่าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานทีลดลงจากปี 2554 เนืองจากสํารองค่าใช้ จ่าย
เกียวกับพนักงานหรื อไม่ 3) แนวทางในปี 2556 เพือลดจํานวนค่าปรับการขนถ่ายลงเรื อล่าช้ า 4)
คดีฟ้องร้ องในประเทศอินโดนีเซียศาลชันต้
L นพิพากษาอย่างไร
• นายมนตรี มงคลสวัสดิj กรรมการตรวจสอบชี Lแจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน อนุมตั ิแผนงานตรวจสอบทีกําหนดไว้ ลว่ งหน้ า ซึงครอบคลุมบริ ษัทในเครื อทุก
ประเทศ โดยสํานักงานตรวจสอบภายในทําหน้ าทีประสานงานร่ ว มกันภายในกลุ่ม ผลการ
ตรวจสอบรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ข้อแนะนํา อาทิ
การจัดการบริ หารสัญญาโครงการให้ สอดคล้ องกับงบประมาณการลงทุน เพือลดต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่าย
•

•
•

นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน ชี Lแจงว่าสืบเนืองจากการบริ หาร
ต้ นทุนการผลิต จึงได้ มีการลดพนักงานทีเหมืองในประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน รวมทังL
ในปี 2555 จ่ายผลตอบแทนในรูปเงินโบนัสพนักงานลดลงมากเมือเปรี ยบเทียบกับปี 2554
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า หากจะให้ มีปริ มาณการขนถ่ายถ่านหินมากขึ Lนค่าใช้ จ่ายในการ
ขนถ่ายก็จะเพิมขึนL ด้ วย ทั Lงนี L บริ ษัทฯ จะบริ หารค่าใช้ จ่ายในการขนถ่ายทางเรื อให้ ลดลง
นายสุทธิชยั เลาหวิโรจน์ ผู้อํานวยการสายอาวุโส -กฎหมาย ชี Lแจงคดีทีประเทศอินโดนีเซียว่าเป็ น
คดีทีผู้เสียหายอ้ างว่าทีดินทีบริ ษัทฯ ประกอบกิจการเป็ นของผู้เสียหาย แต่ข้อเท็จจริ งบริ ษัทฯ ได้
ซื Lอทีดินและจดทะเบียนกรรมสิทธิjเป็ นของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึงศาลพิพากษาชันL ต้ นให้ บริ ษัทฯ ชนะ
คดี และต่อมาผู้เสียหายได้ ยืนอุทธรณ์ ผลการพิจารณาศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชันต้
L น
ปั จจุบนั คดีนีอL ยู่ในระหว่างฎีกา

ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที
31 ธันวาคม 2555 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
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มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
หมายเหตุ:

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
112,028,880
23,550
42,810

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.94
0.02
0.03

ในวาระนีมL ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึนL 1,405 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม
ทั Lงหมดจํานวน 112,095,240 หุ้น

วาระที% 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ แถลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ดังนี L
“บริ ษัท ฯ จะจ่ายเงิน ปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกํา ไรสุทธิ ของงบการเงิน รวมหลังหักเงินสํา รองต่า งๆ ทุก
ประเภททีกฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึนL อยู่กับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครือ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ”
นอกจากนันL บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมือปรากฏว่า
1. ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีกําไร
2. บริ ษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาแล้ วมีความเห็นว่าในปี นี L บริ ษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้ ทั Lงนี L ได้ พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ วจึง
เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2555 และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2555
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 18 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
L Lน 4,891.46 ล้ านบาท ประกอบด้ วย การจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานงวดวันที 1 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2555 หุ้นละ 9 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้ านบาท ซึงได้ จ่ายเป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมือวันที 26 กันยายน 2555 ดังนันL คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี
2555 ในงวดนีอL ีกหุ้นละ 9 บาท เป็ นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้ านบาท
จึงขอเสนอทีประชุมเพือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนิน งานงวดวัน ที 1
กรกฎาคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9 บาท ทังL นีใL ห้ จ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ นิติบคุ คล ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี โดยกําหนดรายชือรายชือผู้ถือหุ้นทีมี
สิทธิรับเงินปั นผล (record date) ในวันที 10 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.
2535 แก้ ไขเพิมเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที 11 เมษายน
2556 ทั Lงนี Lกําหนดจ่ายเงินปั นผลใน วันที 26 เมษายน 2556 และไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจาก
บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ชี Lแจงโดยสรุ ป ดังนี L

•

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามการเครดิตภาษีเงินปั นผล
ในอัตราเท่าใด หรื อได้ รับยกเว้ นภาษี
นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ า ทีบริ หาร – การเงิน ชี Lแจงว่า การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
เป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิทีได้ รับยกเว้ นภาษี ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถนําไปเครดิตภาษี ได้ ทังนี
L นL ายชนินท์
ว่องกุศลกิจ ชีแL จงเพิมเติมว่ากําไรส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ เป็ นกําไรทีเกิดจากต่างประเทศ

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
112,033,590
23,400
38,250

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.94
0.02
0.03

วาระที% 5 พิจารณาเลือกตัง3 กรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครังL
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
L
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันL ให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใดจะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ตอ่ ๆ ไปให้ กรรมการคนทีได้ อยู่ในตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผู้อออก กรรมการทีออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังเข้
L าเป็ นกรรมการอีกก็ได้ ”
ประธานรายงานว่าในปี นีมL ีกรรมการครบวาระ 4 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เสนอชือกรรมการให้
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ และได้ มอบหมายให้ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี L
นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ ชี Lแจงต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายสมเกียรติ เจริ ญกุล นายระวิ คอศิริ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ได้ ชีแL จงขันตอนการสรรหาบุ
L
คคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อนั ประกอบด้ วย
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•
•
•
•

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท
คุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา

จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตังกรรมการเป็
L
นรายบุคคล ดังนี L
5.1

เลือกตังL นายสมเกียรติ เจริ ญกุล ให้ ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาและคณะกรรมการบริ ษั ท พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า นายสมเกี ย รติ เจริ ญ กุล มี
คุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเป็ น
อย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั หิ น้ าทีทีผ่าน
มาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)

จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังL นายสมเกียรติ เจริ ญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วนั ที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2559
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมสอบถามดังนี L

•

นายจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามเรืองว่าอายุกรรมการทีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และทีเสนอบนจอไม่
ตรงกัน จึงสอบถามว่าอายุทีถูกต้ อง ซึงหากอายุ 72 ปี อาจขัดกับหลักทีบริษัทฯ ปฏิบตั ไิ ด้
ประธานชี Lแจงว่าเนืองจากกรรมการอายุยงั ไม่ครบ 72 ปี ในวันประชุมผู้ถือหุ้นนี L สําหรับกรรมการทีมีอายุ
ครบ 72 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี หน้ ากรรมการจะลาออกตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

ประธานเสนอให้ ทประชุ
ี มพิจารณาลงมติเลือกตังนายสมเกี
L
ยรติ เจริญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายสมเกียรติ เจริ ญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วันที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L

มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
109,538,841
1,387,350
1,179,749

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
97.71
1.23
1.05
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5.2

เลือกตังL นายระวิ คอศิริ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ตําแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัตขิ องกรรมการและการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)

จึง ขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น พิจ ารณาเลือกตังL นายระวิ คอศิริ กรรมการทีต้ อ งออกจากตํา แหน่ งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วนั ที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2559
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรือง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังL นายระวิ คอศิริ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตั Lงนายระวิ คอศิริ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึง โดยมีว าระการดํารงตําแหน่งตังL แต่วนั ที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
107,616,732
4,327,148
162,060

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
95.99
3.86
0.14

5.3 เลือกตังL นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติ
ของกรรมการ และการปฏิบตั หิ น้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วนั ที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรือง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังL นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
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มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วันที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
111,927,527
23,753
154,660

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.84
0.02
0.14

5.4 เลือกตังL นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิ
หน้ าทีในตําแหน่งกรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ
และการปฏิบตั หิ น้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังL นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตํา แหน่งตังL แต่วนั ที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วนั ที 3 เมษายน 2556 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
หมายเหตุ:

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
111,627,247
99.57
323,933
0.29
154,760
0.14
ในวาระนีมL ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึนL 10,700 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่ วม
ประชุม ทังหมดจํ
L
านวน 112,105,940 หุ้น
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วาระที% 6 พิจารณาอนุมัตกิ ําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงต่อทีประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ ามมิให้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท” และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ข้ อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจมีลกั ษณะอย่างหนึงอย่างใด
หรื อหลายอย่างหรื อ ทั Lงหมดรวมกันก็ไ ด้ อาทิ ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจําเป็ นรายเดือน เบี Lยประชุม เบี Lยเลี Lยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนใดก็ได้ ทั Lงนี L ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อจะให้ มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ ”
ประธานได้ มอบหมายให้ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี L
นายรั ตน์ พานิชพัน ธ์ ได้ แ จ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า การจ่ายบําเหน็จกรรมการนันL ได้ พิจารณาจากภาระหน้ าที ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเงินปั นผลทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ จากภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี L
1. บําเหน็จกรรมการประจําปี 2555 ให้ จ่า ยเป็ นเงินรวม 49 ล้ า นบาท ลดลงจาก ปี 2554 จํานวน 8 ล้ า นบาท
เนืองจากจ่ายเงินปั นผลลดลง ทังนี
L บL ริ ษัทฯ ได้ แจ้ งแก้ ไขจํานวนเงินจ่ายปั นผลในหนังสือเชิญประชุมไปแล้ ว โดย
รายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปี ทีได้ จัดส่ง
ให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนัง สือเชิญประชุมในครังL นี L (สิงทีส่ง มาด้ ว ยลําดับที 3) ทังL นี L บํา เหน็ จของประธาน
กรรมการบริ ษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริ ษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2556 ได้ มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ วบริ ษัท ฯ เสนอให้ พิจารณาคง
ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2555 โดย ดังรายละเอียดต่อไปนี L
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
• ค่าตอบแทนประจํ าเดือน ให้ จ่ า ยทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ
69,000 บาท/เดือน และกรรมการอืนคนละ 60,000 บาท/เดือน
• เบี Lยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ จ่ายเป็ นรายครังL เฉพาะเมือมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ
39,000 บาท/ครังL รองประธานฯ 34,500 บาท/ครังL และกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารคนละ 30,000
บาท/ครังL (กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารไม่ได้ เบี Lยประชุม)
2.2. เบี Lยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายเป็ นรายครังL เฉพาะเมือมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจ่ายประธาน
46,800 บาท/ครังL และ กรรมการอืนคนละ 36,000 บาท/ครังL
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2.3. เบี Lยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้ จ่ายเป็ น
รายครังL เฉพาะเมือมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครังL และกรรมการอืนคนละ 30,000
บาท/ครังL
ประธานแจ้ งว่า กรรมการบริ ษัททีถือว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี Lยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นทีกรรมการทั Lงหมดถือนับ
รวมกันได้ 5,790,678 หุ้น ดังนันL จํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี Lจึงมีจํานวน 106,315,262 เสียง
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรือง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นบําเหน็จกรรมการปี 2555 และเบี Lย
ประชุมกรรมการ สําหรับปี 2556
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติกําหนดค่า ตอบแทนกรรมการตามความเห็น ของคณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
106,183,639
65,303
66,320

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.88
0.06
0.06

วาระที% 7 พิจารณาแต่ งตัง3 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ประธาน ได้ แถลงต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 (5) กําหนดว่า “กิจการซึงทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พึงกระทํา คือ พิจารณาแต่งตังผู
L ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”
ประธาน ขอให้ นายสมเกียรติ เจริ ญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L
นายสมเกียรติ เจริ ญกุล ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนืองจาก
PwC มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับทีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทังL PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ
และเป็ นทียอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงาน
ประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
จึง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้ นพิ จ ารณาอนุ มัติ แ ต่ ง ตังL ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกํ า หนดจํ า นวนเงิ น
ค่าสอบบัญชีเพือสอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ดังนี L
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1. นายสมชาย
2. นางสาวอมรรัตน์
3. นายวิเชียร

จิณโณวาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 และ/หรื อ
เพิมพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4599 และ/หรื อ
กิงมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3977

แห่งบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 2,100,000 บาท เท่ากันกับปี
2555 เพือสอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ทังนี
L คL ่าสอบบัญ ชีไม่
รวมถึงค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึนL ระหว่า งการให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึงค่าใช้ จ่ายดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี
ทังนี
L L ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันL ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ทีเกี ยวข้ อ งกับบุคคลดัง กล่าวแต่อย่า งใด จึงมีค วามเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่ อ
งบการเงินของบริ ษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
หรื อให้ ข้ อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตังL ผู้สอบบัญชีแ ละกําหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
L ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพือสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
111,112,444
948,296
45,200

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.11
0.85
0.04

วาระที% 8 เรื%องอื%นๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ งว่า วาระนีกL ําหนดไว้ เ พือให้ ผ้ ูถือหุ้น ได้ สอบถามข้ อสงสัย หรื อ เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแL จง
ข้ อซักถามหรือข้ อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนันL จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี L
ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี L
1.

นางสาววสินี มิตรประชาปราณี สอบถามสาเหตุทีบริ ษัทฯ ซื Lอหุ้นคืนจํานวนน้ อย ทังที
L ราคาหุ้นในปั จจุบนั ยัง
มีราคาตํา และขอให้ ชี Lแจงเพิมเติมเรืองการซื Lอหุ้นคืนและขอให้ ยกเลิกการขายหุ้นคืน
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรืองการขายหุ้นทีซื Lอหุ้นคืน ต้ องพิจารณาความเหมาะสมในอนาคตด้ วย ซึง
ถ้ ามีกําไรมาก เมือขายจะทําให้ กําไรสะสมหรือส่วนทุนเพิมขึ Lน

2.

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ เสนอแนะว่าควรเพิมเติมในรายงานประจําปี เรื องความเสียงของโรงไฟฟ้าหงสา
ว่าบริ ษัทฯ มีความเห็นต่อกรณีการชําระค่าเสียหายในคดีนีวL ่ามีความเสียงต้ องชําระค่าเสียหายในคดีนี L
หรื อไม่
ประธานเรี ยนว่าข้ อมูลความเสียงของโรงไฟฟ้าหงสา และความเห็นดังกล่าวอยู่ในหน้ า 56 และ 167 ของ
รายงานประจําปี

•

3.
•

นาย ธีรชาติ กิจรุ่ งเรื องไพศาล สอบถามเป้าหมายของยอดขายถ่านหิน ในระยะเวลา 5 ปี แนวโน้ มต่อไป
ของราคาถ่านหิน และผลกระทบต่อกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ กรณีทีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ Lน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เรี ยนว่า ในปี 2556 ตังเป
L ้ าหมายการขายถ่านหินทีอินโดนีเซียไว้ ที 29.5 ล้ านตัน ซึง
เพิมขึนL จากปี 2554 ที 27.2 ล้ านตัน จํานวนการจําหน่ายทีออสเตรเลียไว้ ที 14.5 ล้ านตัน ใกล้ เคียงกับปี
2555 สําหรับประเทศจีนเนืองจากเหมืองGaoheขยายกําลังการผลิตจึงคาดว่าปริ มาณการจําหน่ายจะ
เพิมขึนL ซึงคาดว่ายอดจากผลิตและจําหน่ายจะเพิมขึ Lนประมาณร้ อยละ 5 หรื อประมาณ 2 ล้ านตัน
เป้าหมายยอดขายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ที 29 ล้ านตัน โดยในปี 2557-2558 ตังเป
L ้ าหมายไว้
ที 32 ล้ านตัน สําหรับเป้าหมายการขายในประเทศออสเตรเลียจาก 14.5 ล้ านตัน เป็ น 15-17 ล้ านตัน
และ18 ล้ านตัน ในปี 2558 ยังไม่มีแ นวคิดซือL กิ จการถ่ านหิน เพิมเติมในออสเตรเลีย แต่อาจผลิตใน
ประเทศอินโดนีเซียเพิมเติม สําหรับราคาถ่านหินในอนาคตยังมีความอ่อนไหวอยู่ โดยคาดการณ์ ว่าราคา
ถ่านหินปลายปี นี Lอยู่ที 95 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน สําหรับการแข็งค่าของเงินบาทมีผลกระทบต่อบริษัทฯ น้ อย
ทั Lงนี Lหากราคาถ่านหินยังเป็ นเช่นปั จจุบนั ซึงราคาถ่านหินเฉลียตําทีสุดที 80 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน สําหรับปี
2555 เพิมขึนL ในไตรมาส1/2556 อยู่ที 95 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน ลดลงในเดือนมีนาคม 2556 อยู่ที 90 เหรี ยญ
สหรัฐ/ตัน แม้ ว่าในปี 2555 บริ ษัทฯ จะดําเนินการลดต้ นทุนไปแล้ ว ผลการดําเนินงานในปี 2556 จึงอาจ
ไม่เพิมสูงขึนL จากปี 2555 สําหรับธุร กิจไฟฟ้าคาดว่าใกล้ เคียงกับปี 2555 เนืองจากโรงไฟฟ้าหงสายังไม่
เปิ ดดําเนิน การ บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมงบประมาณส่วนหนึงไว้ เพือลงทุนเพิมความสามารถให้ ธุรกิจไฟฟ้าทํา
กําไรดีขึ Lน
การคํานวณปริ มาณสํารองถ่านหินของบริ ษัทฯในระยะเวลา 15 ปี นันL ใช้ ราคาที ประมาณ 100 เหรี ยญ
สหรัฐ/ตัน หากราคาถ่านหินลดลงไปอยู่ที 85 เหรี ยญสหรัฐ/ตัน เป็ นเวลานานๆ อาจทําให้ เหมืองถ่านหิน
หลายแห่ง ต้ อ งปิ ดตัว ลง ซึงจะส่ง ผลดี ให้ อุปทานในตลาดลดลง ดัง นันL จึงเป็ นช่วงทีบริ ษั ท ฯ จะต้ อ ง
พิจารณาว่าจะสร้ างโอกาสจากสิงทีมีอยู่โดยอาศัยโครงสร้ างพื Lนฐานทีบริ ษัทฯ มีอยู่เดิม สําหรับราคาหุ้น
บริ ษั ท ฯ ในระยะเวลาใกล้ อ าจจะยัง ไม่ดี นัก แต่บริ ษั ท ฯ ยัง มีความพร้ อมด้ า นต่ า งๆ เช่ น ทรั พ ย์ สิ น
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี เป็ นต้ น ซึงจะส่งผลดีตอ่ ราคาหุ้นในระยะยาว

4.

นางสาวจิตวิภา วาระศิริ สอบถามตามทีเขียนถึงว่าบริ ษัทฯ ใช้ นวัตกรรมในการขับเคลือนองค์กร จึงขอให้
เล่า ถึงนวัตกรรมเรื องของถ่านหิน กับพลังงาน กับสิงแวดล้ อมเพือจะไปเป็ นผลบวกต่อการใช้ พลังงานที
คุ้มค่าของเรา
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า นวัตกรรมของบริ ษัทฯ จะหมายความถึงการสร้ างให้ ทุกคนมีแนวคิดใหม่
ซึงไม่ จํา กัดเฉพาะด้ า นเทคโนโลยีเท่านันL โดยบริ ษัท ฯ ส่ง เสริ มให้ มีการประกวดด้ านนวัตกรรมดัง เช่น
นวัตกรรมด้ านการเงินทีได้ ดําเนินการไปแล้ ว คือการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็ นแห่งแรกในประเทศ
นอกจากนันL บริ ษัทฯ ยังมีนวัตกรรมการผลิตและขนส่ง และยังมีอีกมากส่วนใหญ่ เป็ นกระบวนการทาง
เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ ทังL นี บL ริ ษั ท ฯ สนับสนุน ด้ านนวัต กรรมเป็ นอย่า งมากมีก ารประกวดด้ า น
นวัตกรรม ในปี 2555 ผลการสํารวจความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามบ้ านปู สปิ ริ ต สูงสุดถึงร้ อยละ 81 ซึง
นวัตกรรมเป็ น 1 ใน 4 ของบ้ านปู สปิ ริต ทีมีผลสํารวจเพิมขึ Lน

5.

นาง อภัยรัตน์ อรวิวฒ
ั นกุล สอบถามความท้ าทายสําหรับผู้บริ หารบริ ษัทฯ ในเรื องการบริ หารงาน
บริ ษัทฯ

•

นายชนินท์ ว่องกุศลกิ จ ชีแL จงว่า ประเด็นทียังต้ องแก้ ไขในระยะเวลาอันใกล้ คือยังไม่สามารถทํากําไร
ได้ มากพอสําหรับประเทศออสเตรเลียซึงมีทรัพย์สนิ อยู่มาก ความท้ าทายสําคัญในระยะยาวคือปั จจุบนั มี
เทคโนโลยีใหม่ทีเกิดขึนL ใหม่ อุปสงค์ใหม่ด้านพลังงานทีเกิดขึนL รวมทั Lงพลังงานทางเลือก แนวทางการใช้
เชือL เพลิงของตลาด บริ ษัท ฯ จึง ต้ องพิจ ารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจทีจะมุ่งเน้ นพลัง งานอืนใน
ทิศทางใด โดยไม่ให้ บริ ษัทฯ เสียจุดแข็งในด้ านพลังงานถ่านหินทีมีอยู่แล้ ว

6.

นายอรุ ณ นิรมลภารดี สอบถามเรื องการลดค่าใช้ จ่ายด้ วยการปิ ดเหมืองชัวคราวทีประเทศออสเตรเลีย
บริ ษัทฯ จะหาตลาดใหม่ได้ อย่างไร การลดการจ้ างงานจะมีค่าใช้ จ่ายในการจ่า ยเงินชดเชยจากการจ้ าง
งานหรื อไม่ ระยะเวลาในการปิ ดเหมืองนานเท่าใด นโยบายของประเทศออสเตรเลียปรับลดโรงไฟฟ้าจาก
ถ่านหินเป็ นพลังงงานทดแทนอืน อนาคตปริ มาณถ่านหินจําหน่ายในออสเตรเลียจึงอาจจะจะลดลง
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแL จงว่า บริ ษัทฯ ได้ สะท้ อนค่าใช้ จ่ายในการลดคนไปแล้ ว โดยดําเนินไปอย่าง
ราบรื น สําหรับเหมือง Airly มีความพร้ อมมากกว่าโดยอาจพิจารณาความเหมาะสมเปิ ดดําเนินการในปี
หน้ า กรณีการใช้ พลังงานในประเทศออสเตรเลียในการผลิตกระแสไฟฟ้ายังใช้ ถ่านหินอยู่มาก และมี
ความต้ องการสูง ขณะเดียวกันมีเหมืองถ่านหินทีจะผลิตส่งให้ โรงไฟฟ้าในปริ มาณทีจํากัด ดังนันการเจรจา
L
ขายแก่โรงไฟฟ้าในประเทศจึงมีสว่ นสําคัญ อีกทังการขายเป็
L
นรายรับสกุลเงินเหรี ยญออสเตรเลียทีป้องกัน
ต้ นทุนออสเตรเลียได้

•

ประธานได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ที ประชุ ม สอบถามและให้ ข้ อ เสนอแนะ ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ูส อบถามเพิ มเติ ม
ทั Lงนี กL ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา ปี 2556 นี L เป็ นการประชุมทีเป็ นประวัติก ารณ์ 3 เรื องคือ ผู้เข้ า
ประชุมมากทีสุด มีคําถามมากทีสุด และเป็ นคําถามทีมีสาระและคุณค่า ทังนี
L L ท่า มกลางภาวะเศรษฐกิจ
โลกทีชะลอตัว รวมถึงผลกระทบทีมีต่อบริษัทฯ เช่น สถานการณ์ความผันผวนของราคาถ่านหิน พลังงาน
ทางเลือกอืนทีอาจเข้ ามาทดแทนถ่านหิน และคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ทําให้ กรรมการและผู้บริ หารได้
ตระหนักถึงการทํางานหนักขึนL ด้ วยความ รอบคอบ และชาญฉลาด โดยยึดมันหลักบรรษัทภิบาลทีดีเพือ
สร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างยังยืนต่อไป
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ประธานแจ้ งว่า บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14
วัน นับแต่วนั ประชุมนี L และจะจัดใส่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรื อ
ข้ อแก้ ไขทีมีนัยสําคัญ โปรดแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัททราบที bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจาการ
เผยแพร่ รายงานการประชุมนี L
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรืองอืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชือ

ประธานทีประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั

ลงชือ

เลขานุการทีประชุม
( นางบุญศิริ จารุ ศริ ิ )
เลขานุการบริ ษทั
บันทึกการประชุม

