สิ งทีส่งมาด้ วยลําดับที 2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
ของ
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 5 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล
เมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ นประธานทีประชุม (“ประธาน”)
นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้ นําเสนอข้ อมูลวีดิทศั น์เกียวกับการส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเกียวข้ องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยได้ ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น
(record date) ในวันที 8 มีนาคม 2555 ซึงรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติม
โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 9 มีนาคม 2555 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี L
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รายชื$อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากัด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
HSBC (SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD
THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)

จํานวนหุ้นที$ถือ
33,913,453
17,472,800
14,369,408
12,832,315
7,741,377
6,123,312
6,121,600
5,910,444
3,640,911
3,571,000

ร้ อยละ
12.48
6.43
5.29
4.75
2.85
2.25
2.25
2.17
1.34
1.31

ประธาน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจํานวน 892 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึงได้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นจํานวน 1,481 ราย รวมทั Lงหมดเป็ นจํานวน 2,373 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 148,010,758 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
54.47 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังL หมดจํานวน 271,747,855 หุ้น ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 34 ทีกําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทั Lงหมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ัL
ประธาน กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ทีเข้ าร่ วมประชุมเพือร่ วม
ชี แL จงรายละเอี ย ดและตอบข้ อ ซัก ถามต่ อ ที ประชุ ม นอกจากนันL บริ ษัท ฯ ได้ เชิญ ตัวแทนบริ ษัท ที ปรึ ก ษากฎหมายเป็ น
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ผู้ส ังเกตการณ์ เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีจดบันทึกการประชุม ดังนี L
กรรมการที$เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกริกไกร
2. นายวิฑรู ย์
3. นายสมเกียรติ
4. นายกอปร
5. นายรัตน์
6. นายมนตรี
7. นายอโนทัย
8. นายชนินท์
9. นายสวัสดิภาพ
10. นายเมธี
11. นายองอาจ
12. นายวีระเจตน์

จีระแพทย์
ว่องกุศลกิจ
เจริญกุล
กฤตยากีรณ
พานิชพันธ์
มงคลสวัสดิi
เตชะมนตรี กลุ
ว่องกุศลกิจ
กันทาธรรม
เอื Lออภิญญกุล
เอื Lออภิญญกุล
ว่องกุศลกิจ

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

รุจิรวัฒน์
ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร
จารุศิริ

ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้อํานวยการสาย – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสาย – องค์กรสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที$เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมยศ
นางสมฤดี
นายสถิตพงษ์
นายอัครพงษ์
นางอุดมลักษณ์
นางบุญศิริ

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี
1. นายสมชาย

จิณโณวาท

2. นายธีระยุทธ

ปั ญญาทวีทรัพย์

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

โกศล

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด

ผู้สังเกตการณ์
นายเทพชล

ประธาน ได้ ชี Lแจงให้ ทีประชุมทราบข้ อปฏิบตั ิทีสําคัญสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้ วยลําดับที 5 และ 6 ทีได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว) ดังนี L
• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัย
• หนึงหุ้นมีคะแนนเสียงหนึงเสียง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2)
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• ผู้ถือหุ้นซึงมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั Lน
• ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ วิธีเปิ ดเผย
• ผู้ต้องการใช้ สิทธิ ออกเสี ยง ไม่เห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ยง สามารถใช้ สิทธิโดยส่งใบคะแนนที ได้ มอบไว้ ใ ห้ ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้ าหน้ าทีจะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนทีได้ รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองซึงไม่ได้ ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตั ิใน
วาระนันL
• การแจ้ งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํ านวนหุ้นที ลงมติเห็ นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตั ิการประชุมเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และเพือให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่
ผู้ถือหุ้นทุกราย
ประธาน ชีแL จงให้ ทีประชุมทราบว่า เพือเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นการล่วงหน้ าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื อง การกําหนดคุณสมบัติของผู้มี
สิทธิเสนอเรื อง เรื องทีจะไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุม แบบฟอร์ มและช่องทางทีใช้ ในการเสนอเรื อง ตลอดจนขั Lนตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้ วน
เมือครบกําหนดการรับเรื องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ าจากผู้ถือหุ้นแล้ ว ผลปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม
ประธานจึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็ นลําดับ
วาระที$ 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
เมือวันที 5 เมษายน 2554 แล้ วมีความเห็นว่า เลขานุการบริ ษัทได้ จัดทํารายงานดังกล่าว ถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุม
และได้ ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2 จึงขอเสนอให้ ทีประชุมรับทราบ
รายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
มติท$ปี ระชุม

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2)
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วาระที$ 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรั บรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน2 สุดวันที$ 31 ธันวาคม 2554
ประธานได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี ยวกับผลการดํ าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2554 สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของ
คณะกรรมการบริษทั ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้ องและเพียงพอ ขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
รั บทราบผลการดํ าเนิน งานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี 2554 และรั บรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี ยวกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียด
ให้ ทีประชุมทราบ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุปจากข้ อมูลในรายงานประจํ าปี 2554 ซึงได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นในรู ปแบบแผ่น
ซีดีรอม ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยเริ มจากการชี แL จงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายงานผลการดําเนินงานในปี
2554 ดังนี L
1. วิสยั ทัศน์ ของบริษัทฯ คือ
“เป็ นบริษทั พลังงานแห่งเอเชียทีมีความฉับไว และมุ่งมันในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทีมีคุณภาพและเป็ น
ทียอมรับในฐานะองค์กรทีมีความซือสัตย์ยุติธรรม ยึดมันในความเป็ นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม”
2. พันธกิจ 5 ประการ ได้ แก่
1. พัฒนาธุรกิจในสาขาพลังงาน เพือก้ าวไปสู่ความเป็ นผู้นําในภูมภิ าคเอเชีย
2. สร้ างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจทีช่วยสร้ างศักยภาพในการแข่งขัน
3. จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการทีมีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้ นการรักษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชือถือและความยืดหยุ่นต่อลูกค้ า
4. ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม
5. สร้ างคุณค่าอย่างยังยืนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ นพลเมืองทีดี
ของทุกประเทศทีเราดําเนินธุรกิจ
การลงทุนในธุรกิจถ่ านหินและไฟฟ้า ทั Lงในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดงั นี L
1. การลงทุนในประเทศไทย ได้ แก่
บริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้ าบีแอลซีพีร้อยละ 50
2. การลงทุนในต่ างประเทศ ได้ แก่
• ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ได้ แก่ เหมื อ งอิ น โดมิ น โค เหมื อ งทรู บาอิ น โด เหมื อ งคิ ท าดิ น -เอ็ ม บาลุ ต
เหมืองคิทาดิน-ทันดุงมายัง เหมืองโจ-ร่ ง เหมืองบาริ นโต ทังหมดอยู
L
่บนเกาะกาลิมนั ตัน ซึงเป็ นแหล่งถ่านหิน
คุณภาพดี มีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 25 ล้ านตัน ในปี 2554
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ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าลงทุนร้ อยละ 100 ในบริ ษัท Centennial Coal Company
Limited (“Centennial”) มีเหมืองทังหมด
L
10 เหมือง ในรัฐ New South Wales ในปี 2554 มีปริ มาณการผลิต
ตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 15.4 ล้ านตัน
ประเทศจีน บริษัทมีสดั ส่วนในเหมืองถ่านหินใต้ ดินเกาเหอซึงอยู่ในระหว่างก่อสร้ าง ร้ อยละ 45 และในเหมือง
ถ่านหินเฮ่อปี L ร้ อยละ 40 นอกจากนี Lบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าล่วนหนาน โรงไฟฟ้ า
เจิ Lนติ Lง และโรงไฟฟ้ าโจวผิง
ประเทศมองโกเลีย ในปี 2554 บริษัทได้ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ในบริ ษัท Hunnu Coal Limited
โดยบริษทั Hunnu มีแหล่งถ่านหินทีอยู่ระหว่างการพัฒนาทังหมดหลายแหล่
L
ง ในประเทศมองโกเลีย
ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าหงสาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้ อยละ 40

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ รายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาทีสําคัญในรอบปี 2554 ดังนี L
สรุ ปภาวะอุตสาหกรรมถ่ านหินโลก ในปี 2554
1. การนําเข้ าถ่ านหิน ในปี 2554 มีปริ มาณการนําเข้ ารวมประมาณ 752 ล้ านตัน เพิมขึนL จากปี ก่อนจํานวนร้ อยละ 4
ทังนี
L Lประมาณร้ อยละ 70 ของปริมาณการนําเข้ าทีเพิมขึ Lนเป็ นการเพิมขึ Lนในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะการนําเข้ าของจีน
และอินเดีย โดยทีประเทศจีนนําเข้ าถ่านหินประเภทเชื Lอเพลิงให้ ความร้ อนเพิมขึ Lน 10 ล้ านตัน เมือเทียบกับปี 2553
2. การส่ งออกถ่ านหิน ในปี 2554 มีปริมาณการส่งออกรวมประมาณ 740 ล้ านตัน เพิมขึ Lนจากปี ทีผ่านมาจํานวน ร้ อย
ละ 2 โดยประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็ นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ทีสุด มีปริมาณการส่งออกประมาณ 308 ล้ านตัน
ถือเป็ นประเทศทีมีการส่งออกถ่านหินเพิมขึนL มากทีสุดในโลก เนืองจากในปี ทีผ่านมาประเทศอินโดนีเซียมีฝนตก
น้ อยกว่าปกติทําให้ ผลิตถ่านหินได้ มากในครึงปี หลัง รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย มีปริ มาณการส่งออก 146
ล้ านตัน
3. ราคาส่ งออกถ่ านหิน (FOB) ในตลาดจร (spot market) จากท่าเรื อนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย สําหรับปี 2554
อยู่ในระดับ 110-130 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ความเสี$ยงที$สําคัญในปี 2554 ได้ แก่
1. ความเสียงด้ านกลยุทธ์
2. ความเสียงทางการเงิน
3. ความเสียงในธุรกิจถ่านหิน
4. ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศทีบริษัทฯ ลงทุน
5. ความเสียงด้ านสิงแวดล้ อมและความปลอดภัยในการผลิตถ่านหิน
ทังL นีคL ณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญ ระมัดระวังไม่ให้ ความเสียงดังกล่าวมีผลกระทบรุ นแรงต่อผลการ
ดําเนินการของบริษัท
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การเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการที$สําคัญในรอบปี 2554
ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมในหลายด้ านทีสําคัญ ดังนี L
1. การเข้ าไปลงทุนในประเทศมองโกเลียเป็ นครังL แรก ด้ วยการเข้ าถือครองหุ้นของ Hunnu ซึงเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย โดยในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ ซื Lอหุ้นร้ อยละ 12 ในบริษัท Hunnu มูลค่า 45 ล้ าน
เหรี ยญออสเตรเลีย ต่อมาในเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ ทําคําเสนอซื Lอหุ้นทังหมดของ
L
Hunnu มูลค่า 423 ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย หลังจากนั Lนจึงได้ ถอน Hunnu ออกจากการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และกลายเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
Hunnu ได้ พฒ
ั นาแหล่งถ่านหินทีใช้ เป็ นเชื Lอเพลิงให้ ความร้ อน (Thermal Coal) และถ่านโค้ ก (Coking Coal) ใน
ประเทศมองโกเลีย ซึงมีอยู่เป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตทางตอนใต้ โดยขณะนี Lบริษัท ฯ กําลังอยู่ระหว่างการประเมิน
ปริมาณถ่านหินสํารวจพบและแผนการทําเหมืองของ Hunnu ซึงได้ รายงานปริมาณถ่านหินสํารวจพบตามมาตรฐาน JORC
ทั Lงในลักษณะ measured resource และ indicated resource ที 695 ล้ านตัน และคาดว่าจะสามารถผลิตถ่านหินได้
ประมาณ 5 ล้ านตันต่อปี ภายในปี 2558 โดยโครงการซานอูล (Tsant Uul) ทางตอนใต้ ของประเทศ จะเริมผลิตถ่านหินเป็ นครังL
แรกในปี นี L
2. การจําหน่ายการลงทุนทังหมดจํ
L
านวนร้ อยละ 56 ใน เหมืองต้ าหนิง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน
มีนาคม 2554
เรื$ องเด่ นในรอบปี 2554
1. การขยายปริมาณสํารองถ่านหินเพือสร้ างความมันคงในอนาคต ความมันคงของกระแสเงินสดในระยะยาวจะ
เกิดขึ Lนได้ นั Lน ขึ Lนอยูก่ บั ปริมาณสํารองถ่านหินตามมาตรฐาน JORC (มาตรฐานการรายงานปริมาณถ่านหินทีสํารวจพบและ
ปริมาณสํารองถ่านหิน โดยคณะกรรมการ JORC ประเทศออสเตรเลีย) ทั Lงนี Lปริมาณถ่านหินสํารวจพบสามารถสร้ างมูลค่าใน
เชิงเศรษฐกิจและเชิงเทคนิคได้ ด้ วยเหตุนี L บริษัทฯ จึงให้ ความสําคัญกับการบริหารงานและการใช้ ความเชียวชาญด้ านเทคนิค
ทีมีอยู่ในการสร้ างการเติบโตแก่ปริมาณสํารองถ่านหินจากสินทรัพย์ทีมีอยู่ และจากการแสวงหาแหล่งสินทรัพย์ใหม่เพิมเติม
ในปี 2554 ปริมาณสํารองถ่านหินของ ITM ทีตรวจวัดด้ วยวิธี JORC เพิมขึ Lนจํานวน 68 ล้ านตัน จากเหมืองอินโด
มินโคและบารินโต จากการพัฒนาและการนําเครืองบดถ่านหิน รวมทังระบบสายพานลํ
L
าเลียงถ่านหินมาใช้ ทีหลุมเหมือง หรื อ
ระบบ IPCC (In-Pit Crushing Conveying) แทนการใช้ รถบรรทุก จึงทําให้ สามารถขนย้ ายหน้ าดินจากหลุมเหมืองทีลึกได้ ใน
เวลาอันรวดเร็วและด้ วยต้ นทุนทีตําลง
ในประเทศออสเตรเลีย ปริมาณสํารองถ่านหินเพิมขึ Lนจากเหมืองแองกัส เพลส ปริมาณสํารองถ่านหินเพิมขึ Lนจํานวน
64 ล้ านตัน แต่เนืองจาก Centennial ถือหุ้นในแองกัส เพลส ในสัดส่วนร้ อยละ 50 จึงสามารถรับรู้ ปริมาณสํารองถ่านหินที
เพิมขึ Lนจํานวน 32 ล้ านตัน และจากเหมืองคลาเรนซ์ปริมาณสํารองถ่านหินทีเพิมขึ Lนจํานวน 9 ล้ านตัน ซึงเป็ นผลมาจากการ
ปรับปรุงแผนการทําเหมืองของเหมืองถ่านหินดังกล่าว ทําให้ ปริมาณสํารองถ่านหินของบริษัทฯ จากเหมืองถ่านหินทีมีอยู่ใน
ปั จจุบนั เพิมขึ Lนจํานวน 104 ล้ านตัน (ตามสัดส่วนของการถือหุ้น)
2. การปรับโครงสร้ างการบริหารจัดการในบริษัท Centennial ตลอดปี 2554 บริษัท Centennial ได้ ปรับโครงสร้ าง
การบริหารจัดการให้ เข้ ากับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยได้ ประสานพลังร่ วมกับพนักงานในประเทศไทยและประเทศอืนๆ
เพือทํางานร่วมกันในด้ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการด้ านการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนด้ านการตลาด และระบบ Logistics
3. การเข้ าลงทุนในบริษัท Hunnu Coal Limited ดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว เป็ นการเข้ าครอบครองแหล่งถ่านหินใหม่ที
มีแนวโน้ มดี
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การพัฒนาโครงการต่ างๆ มีดงั นี L
1. โครงการเหมืองถ่ านหินในอินโดนีเซีย
• การขยายความสามารถของท่าเรื อทีใช้ ลําเลียงและขนส่งถ่านหินทีท่าเรือบอนตัง บริ ษัทฯ มีแผนระยะยาว
ในการขยายท่าเรือบอนตัง ขณะนี L กําลังอยู่ในระหว่างศึกษาการขยายท่าเรื อและลานกองเก็บถ่านหิน เพือ
รองรับการขนถ่ายถ่านหินให้ มากขึ Lนจากปั จจุบนั ทีจํานวน 21 ล้ านตันต่อปี
• โครงการพัฒนาระบบ In-pit crusher ในพื นL ที ทิ ศตะวันออกของเหมื อ งอินโดมินโค เป็ นการนํ าระบบ
สายพานมาใช้ ในการขุดและขนถ่านหินจากหลุมเหมือง เพือให้ สามารถขุดถ่านหินในพื Lนทีลึกกว่าเดิม ซึง
บริษัทฯ ได้ ใช้ ความเชียวชาญนี Lทีเคยทําทีเหมืองแม่เมาะมาใช้ เพือเสริ มการขนด้ วยรถบรรทุก ซึงจะช่วยลด
การพึงพิงการใช้ นํ Lามัน ระบบดังกล่าวคาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2557
• การพัฒ นาเหมือ งบาริ นโต –เริ มการผลิ ตถ่ านหิน แล้ ว และกํ าลังก่ อสร้ างถนนขนถ่า นหิ นเชื อมต่ อกับ
เหมืองทรูบาอินโด โดยมีประมาณการผลิต 7 แสนตันในปี นี L
2. โครงการเหมืองถ่ านหินในออสเตรเลีย
• การขยายกําลังการผลิตจากโครงการ Newstan ซึงอยู่ใน Northern Operation โดยจะเริ มผลิตถ่านหิน
ได้ ในปี 2557 ทีกําลังผลิต 4 ล้ านตัน เป็ นถ่านหินคุณภาพดี
• การเพิมสัดส่วนการส่งออกให้ มากกว่า ร้ อยละ 40 ของปริมาณการขายทังหมด
L
3. การพัฒนาโครงการอื$นๆ มีดังนี 2
• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนหงสา ที$ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการหงสากําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินก่อสร้ าง ณ สิ Lนปี 2554 การก่อสร้ างมีความคืบหน้ าไปแล้ ว
ประมาณ ร้ อยละ 10 ของโครงการ โดยได้ ดําเนินการย้ ายชุมชนบางส่วน ปรับพื Lนทีสําหรับการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ า รวมถึงถนนสําหรับขนส่งวัส ดุก่อ สร้ างกํ าลังจะแล้ วเสร็ จ และขณะนี กL ํ าลังอยู่ใ นระหว่างการ
ก่อสร้ างโครงสร้ างพื Lนฐานของโรงไฟฟ้ า
• การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทฯ ได้ ตงงบลงทุ
ัL
นสําหรับธุรกิจพลังงานทดแทนคิดเป็ นร้ อยละ 2
ของทรัพย์สินรวมต่อปี (ปั จจุบนั ประมาณ 4 พันล้ านบาท) ทีผ่านมาได้ ศึกษาพลังงานหมุนเวียนหลายตัว
แต่ได้ ให้ ความสนใจพลังงานชีวภาพ และพลังงานลม บริษัทฯ ได้ ก่อตังบริ
L ษัทย่อย 2 บริ ษัทขึ Lน เพือลงทุน
ในธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยหนึงในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงทุนกับ บริ ษัทนํ Lาตาล
มิตรผล จํากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 30 เพือพัฒนาโครงการเอธานอลทีใช้ มนั สําปะหลังเป็ นเชื Lอเพลิง
ขณะเดียวกันได้ อยู่ในระหว่างการทดสอบลมอยู่ 2-3 จุดในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สรุ ปปั จจัยที$มีผลต่ อผลประกอบการในปี 2554 มีดงั นี L คือ
1. ปี 2554 ถือเป็ นปี ทีบริษัทฯ สามารถสร้ างการเติบโตทางรายได้ ทีดี ทังนี
L Lเป็ นผลจากธุรกิจถ่านหินมีปริมาณขาย
และราคาถ่านหินเพิมขึ Lน อีกทังเป็
L นปี แรกทีรับรู้ผลการดําเนินงานของ Centennial เต็มปี
2. ผลการดําเนินงานในปี 2554 ลดลงเหลือ 20,060 ล้ านบาท จากปี 2553 หรือลดลงร้ อยละ 19 เนืองจากกําไร
จากการจําหน่ายเงินลงทุนลดลง โดยบริษัทฯ รับรู้กําไรหลังภาษีจากการจําหน่ายเงินลงทุนในเหมืองต้ าหนิง
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จํานวน 6,307 ล้ านบาท เทียบกับการรับรู้กําไรจากรายการพิเศษจํานวน 15,776 ล้ านบาท จากการลดสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท PT Indo Tambangraya Megah (ITM) ร้ อยละ 8.72 และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิ Lง จํากัด (มหาชน) ในปี 2553
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร – การเงิน เป็ นผู้ชี Lแจง
ผลการดําเนินงานด้ านการเงินของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2554 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2554 ให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ ชี Lแจงผลการดําเนินงานในปี 2554 โดยสรุปให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี L
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 225,010 ล้ านบาท เพิมขึ Lน 31,889 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 17 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดทีได้ จากการดําเนินงาน ค่าสิทธิในการทําเหมือง
ถ่านหินเพิมขึ Lนจากต้ นทุนของการซื Lอกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลียสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และเงิน
ปั นผลค้ างรับจากบริษัทร่วม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 88,656 ล้ านบาท เพิมขึนL 19,597 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28 เมือเทียบกับ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2553 โดยมาจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน 20,060 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจ
ควบคุม จํานวน 6,480 ล้ านบาท ในขณะทีจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 6,840 ล้ านบาท
รายได้ จากการขายรวมจํานวน 112,404 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 47,119 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 72 จากมีการรวมงบการเงินของบริ ษัท Centennial เต็มจํานวน 12 เดือน และปริ มาณการขายและราคาขายถ่าน
หินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิมขึ Lน
ปริ มาณขายถ่านหินสําหรับปี 2554 จํานวน 39.57 ล้ านตัน จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 24.64 ล้ านตัน จาก
เหมืองในประเทศออสเตรเลีย 14.87 ล้ านตัน และจากเหมืองในประเทศไทย 0.06 ล้ านตัน
โดยทีราคาขายถ่านหินเฉลียจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียสําหรับปี 2554 เท่ากับ 97.06 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
ขณะทีปี 2553 ราคาขายถ่านหินเฉลียจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับ 74.65 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน
กําไรขันL ต้ นสําหรับปี 2554 จํานวน 49,444 ล้ านบาท เพิมขึ Lน 22,669 ล้ านบาท จากปริมาณการขายและราคาขาย
ถ่านหินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิมขึ Lน
อัตราส่วนกําไรขันL ต้ นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 44 สูงกว่างวดเดียวกันของปี 2553 ทีอยู่
ระดับร้ อยละ 41 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตั ราส่วนกําไรขันต้
L นต่อยอดขายร้ อยละ 46 เทียบกับร้ อยละ 43 ในปี 2553 และธุรกิจ
ไฟฟ้ ามีอตั ราส่วนกําไรขั Lนต้ นต่อยอดขายร้ อยละ 10 เทียบกับร้ อยละ 16 ในปี 2553
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Lย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) จํานวน 31,768 ล้ านบาท
เพิมขึ Lน 9,809 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 45 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 โดยแบ่งเป็ น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน
จํานวน 29,847 ล้ านบาท และจากธุรกิจไฟฟ้ าจํานวน 1,922 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ จํานวน 20,060 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจํานวน 4,820 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19
โดยเป็ นผลของกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีลดลง โดยในเดื อนมีนาคม 2554 บริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายเงินลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 56 ของเหมืองต้ าหนิง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรู้ กําไรหลังภาษี จํานวน 6,307 ล้ านบาท ในขณะทีในปี 2553
บริ ษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุน 2 รายการได้ แก่ การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท ITM ลง จํานวนร้ อยละ 8.72 และการ
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จําหน่ายเงินลงทุนร้ อยละ 14.9 ใน บริ ษัท ราชบุรีโฮลดิ Lง จํากัด (มหาชน) เป็ นผลให้ มีการรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
หลังภาษีจํานวน 15,176 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น จํานวน 73.82 บาทต่อหุ้น ลดลงร้ อยละ 19 เมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึงมีกําไรต่อหุ้น 91.56
บาทต่อหุ้น
หนี Lสินสุทธิรวมจํานวน 65,289 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 8,360 ล้ านบาท จากเงินสดทีเพิมขึ Lนจากการ
ดําเนินงานจํานวน 12,543 ล้ านบาท ในขณะทีมีการกู้ยืมเงินในประเทศเพิมขึ Lนจํานวน 4,183 ล้ านบาท
อัตราส่วนหนี Lสินสุทธิต่อทุน ลดลงจาก 1.07 เท่า ในปี 2553 เป็ น 0.74 เท่าในปี 2554
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ ชีแL จงเพิมเติมว่ารายได้ ในปี 2554 เพิมขึนL เนืองจากครึงปี หลังสามารถผลิตถ่านหินได้
เพิมขึ Lน เนืองจากสภาพภูมิอากาศเอื Lออํานวย และถ่านหินมีคุณภาพดีจึงเป็ นทีต้ องการ ดังนั Lน กําไรทีเกิดจากการดําเนินงาน
เพิมขึ Lนร้ อยละ 45 เทียบกับปี 2553 นอกจากนี Lได้ ชี Lแจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเกียวกับการบริ หารองค์กรและความคืบหน้ าในด้ าน
พัฒนาการด้ านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรทีสําคัญ ซึงเป็ นส่วนสําคัญในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดังนี L
การบริหารองค์ กร
• การขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคในปี ทีผ่านมา ส่งผลให้ บ้านปูมีพนักงานประมาณเกือบ 6,500 คน ใน 5 ประเทศ
คือ ไทย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ดังนั Lนบริษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการประสานงานและ
หลอมรวมพนักงานในออสเตรเลียเข้ าสู่กลุม่ พนักงานบริษัทฯ และให้ การต้ อนรับพนักงานใหม่ราว 240 คนจาก
Hunnu
• บริษัทฯ นํา “บ้ านปู สปิ ริต” ซึงเป็ นค่านิยมร่วม หรื อ วัฒนธรรมองค์กร อันประกอบด้ วย 4 ค่านิยมหลัก ได้ แก่
ยึดมันในความถูกต้ อง นวัตกรรม ห่วงใยและเอาใจใส่ และ พลังร่วม มาใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิเพือให้ เกิด
เอกภาพอย่างต่อเนืองระหว่างพนักงานทีอยู่ในทุกประเทศทีบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ
• หัวใจสําคัญของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ในปี 2555 นี L คือ การบริหารบุคคล การบริหารผล
การปฏิบตั ิงาน ทักษะผู้นํา และ การขยายผลโครงการบ้ านปู สปิ ริ ต
พัฒนาการด้ านการกํากับดูแลกิจการและด้ านอื$นๆ ที$สําคัญ
• ด้ านการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กรทีสําคัญๆ ซึงมีส่วนสําคัญในการรองรับการเติบโต
ของธุรกิจ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้
• ดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาล ซึงมุ่งเสริมสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจเพือนําไปสู่การปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
• ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาทียังยืน
• ดําเนินการต่อเนืองด้ านแผนพัฒนาผู้บริหารเพือรองรับการเติบโตขององค์กร และริเริมโครงการพัฒนาสังคม
ใหม่ๆ หลายโครงการทังในสํ
L านักงานใหญ่และท้ องถิน
รางวัลด้ านการกํากับดูแลกิจการที$ดี ในปี 2554 มีดังนี 2 คือ
• ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดอันดับเป็ น 1 ใน 47 บริ ษัทจดทะเบียนทีได้ รับการจัดอันดับ Excellent CG
Scoring จากการรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2)
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ความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
บริษัทฯ ยึดมันในปณิธานทีว่า “อุตสาหกรรมทีดีจะต้ องพัฒนาไปพร้ อมๆ กับสังคมและสิงแวดล้ อมทีดี” ดังนันจึ
L งได้
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (หรื อ ซีเอสอาร์ ) มาอย่างต่อเนือง และอยู่บนพื Lนฐานของความสํานึกด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม หลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยังยืน
ในปี 2554 เราได้ ประกาศแนวคิด “ทําด้ วยใจ” หรือ “Do by Heart” ในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่างๆ ของบ้ านปูฯ ทังในประเทศไทย
L
และต่างประเทศ อยู่บนพื Lนฐานของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” ในการดําเนิน
กิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย และได้ ประกาศกลยุทธ์ในการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ในระดับองค์กรในระยะยาว (2554-2558)
ทั Lงทีสํานักงานใหญ่ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ มุ่งส่งเสริม “การศึกษาและการเรียนรู้ ” ให้ กบั เด็กและเยาวชน ซึงถือเป็ น
รากฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยังยืน
ในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนิน โครงการความรั บผิด ชอบต่อสังคมในหลายด้ าน ทังL ในประเทศและต่างประเทศ
โดยสรุปดังนี L
1. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ในประเทศไทย
• ด้ านการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนจากโรงเรี ยนทีตังอยู
L ่รอบเหมืองลําปาง เหมืองเชียงม่วน และ
เหมืองลําพูน
• ด้ านศาสนาและประเพณีท้องถิน สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่วดั ในพื Lนที
•

ด้ านสาธารณสุข นําหน่วยแพทย์เคลือนทีออกให้ บริการประชาชนในหมู่บ้าน อ.ลี L จ.ลําพูน

• ด้ านพัฒนาชุมชน ร่วมปรับปรุงพื Lนทีส่วนกลางในชุมชน เส้ นทางบ้ านโฮ่ง – บ้ านนากลาง ให้ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย
2. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
• ด้ านการศึกษา จัดกิจกรรมอาสาสมัครภายใต้ โครงการ ‘Employee Volunteer’ ทีเหมือง Kitadin Embalut
โดยมีการแสดงละครและแจกหนังสือนิทานเรื อง “ผจญภัยในเหมืองถ่านหิน”
• ด้ านสิงแวดล้ อม จัดกิจกรรมปลูกต้ นไม้ ขึ Lนบนพื Lนทีใกล้ กบั เส้ นทางขนส่งถ่านหินของเหมืองอินโดมินโค ร่วมกับ
ชุมชน (จํานวน 37,000 ต้ น)
• ด้ านสาธารณูปโภค บริ ษัทได้ ซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้ อมริมถนน หมู่บ้าน ทีเหมือง Kitadin Embalut
• ด้ านการสร้ างอาชีพ จัดอบรมด้ านการบริหารจัดการการเงินให้ แก่ชมุ ชน ส่งเสริมด้ านอาชีพเกษตรกรรม
หัตถกรรม และวิชาชีพด้ านเทคนิค ให้ แก่ชาวบ้ านในชุมชนรอบเหมืองต่างๆ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่ อสังคม
ด้ านการศึกษา ในปี 2554 บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการ
• สนับสนุนการศึกษาเพือการพัฒนาทียังยืนต่อเนืองเป็ นปี ที 8 โดยมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์และ
ระบบการเรี ยนการสอนแก่โรงเรี ยนในจังหวัดลําพูน ลําปาง และพะเยา
• มอบทุนสนับสนุนโรงเรี ยนในเขตชายแดนภาคใต้ ต่อเนืองเป็ นปี ที 5
• มอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรี ยนสาขาธรณีวทิ ยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ ต่อเนืองเป็ นปี ที 3
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2)
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ด้ านสิ$งแวดล้ อม
• ค่ายเพาเวอร์ กรี น 6 บริษัทฯ ร่วมกับคณะสิงแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนิน
โครงการ “ค่ายเพาเวอร์ กรี น” ต่อเนืองเป็ นปี ที 6 เพือเสริมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจแก่เยาวชนด้ านวิทยาศาสตร์
สิงแวดล้ อม เพือสร้ างจิตสํานึกในการรักษาสิงแวดล้ อมอย่างยังยืนแก่เยาวชน
ด้ านเยาวชน
• ส่งเสริ มทางด้ านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้ กบั เยาวชนนักกีฬาในประเทศไทยและในประเทศจีน โดยในปี ทีผ่านมา
ได้ นําโค้ ชชาวจีนมาฝึ กทักษะด้ านปิ งปองให้ แก่นกั กีฬาของสโมสรบ้ านปู ในประเทศไทย
•

สนับสนุนและดําเนินกิจกรรม “โครงการพลังเปลียนแปลงเพือสังคม” หรื อ โครงการ Banpu Champions for
Change อย่างต่อเนือง เพือสร้ างเยาวชนให้ เป็ นผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ในรูปแบบการดําเนิน “กิจการ
เพือสังคม”
ด้ านการช่ วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ

ในปี ทีผ่านมาได้ เกิดภัยพิบตั ิต่างๆ ในเกือบทุกภูมิภาคทัวโลก ซึงได้ สร้ างความเสียหายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิงเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศญีปุ่ น รวมทังL
มหาอุทกภัยในรอบ 50 ปี ของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากมหันตภัย
ดังกล่าวดังนี L
• การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญีปุ่ น บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ
อินโดนีเซียและออสเตรเลีย ร่วมกับพนักงานจากทังL 3 ประเทศ บริจาคเงินประมาณ 1 ล้ าน 4 พันเหรี ยญ
สหรัฐ แก่สภากาชาดญีปุ่ นเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ
•

การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัย ในประเทศไทย นอกเหนือจากการให้ ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบ
คลังสินค้ า ในจังหวัดอยุธยาแล้ ว บริษทั ฯ ยังได้ ดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ Lาท่วมในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการสนับสนุน กองทัพบก กองทัพเรื อ ในการดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ Lาท่วม
สนับสนุนขบวนรถบรรทุกแก่สภากาชาดไทยสําหรับลําเลียงถุงยังชีพ และหน่วยแพทย์เคลือนที และใช้ ในการ
ขนย้ ายผู้ป่วย ทีได้ รับผลกระทบจากนํ Lาท่วม รวมทั Lงร่วมสมทบกองทุนตลาดหุ้น ช่วยภัยนํ Lาท่วม คิดเป็ นมูลค่า
รวมประมาณ 40 ล้ านบาท

•

พนักงาน “บ้ านปูฯ อาสาช่วยภัยนํ Lาท่วม” ได้ นําสิงของถุงยังชีพ และอาหาร ไปแจกจ่ายให้ แก่ประชาชนทีศูนย์
พักพิงผู้ประสบภัยนํ Lาท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมทั Lงออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ร่วมกับกองทัพเรื อและสภากาชาดไทย

รายละเอียดอืนปรากฏตามรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติมปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี Lแจงโดยสรุป ดังนี L
1. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามผลการดําเนินงานของบริษัทในปี นี Lเมือเปรี ยบเทียบกับปี 2553
ประธานได้ ชี Lแจงว่าสืบเนืองจากปี 2554 บริษัทฯ ได้ จําหน่ายเงินลงทุนลดลงเมือเทียบกับปี 2553 จึงปรากฏว่า
บริษัทฯ มีกําไรลดลงเมือเทียบกับปี 2553 แต่หากพิจาณาจากผลการดําเนินงานทีแท้ จริงในปี 2554 แล้ วปรากฏว่าบริ ษัท
มีกําไรจากผลการดําเนินงานเพิมขึ Lนร้ อยละ 45
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแL จงว่า ประเด็นทีสําคัญสําหรับการดําเนินงานในปี 2554 คือ การลดสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท PT Indo Tambangraya Megah (ITM) จํานวนร้ อยละ 8.72 และการจํ าหน่ายเงินลงทุนร้ อยละ 14.9 ใน
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ Lง จํากัด (มหาชน) (Ratch) ทําให้ บริษทั ฯ ได้ รับเงินจํานวนประมาณ 600 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
และบริษัทฯ นําไปซื Lอกิจการ Centennial Coal ในประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 2,600 ล้ านเหรียญสหรัฐ นอกจากนันL
บริษัทฯ ได้ พจิ ารณาถึงผลกระทบทางความเสียงแล้ วจึงได้ จําหน่ายเงินลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 56 ในเหมืองต้ าหนิง คิด
เป็ นเงินจํานวน 669 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพือนําไปซื Lอหุ้น Hunnu Coal ทีประเทศมองโกเลีย ทั Lงนี Lได้ ประมาณการผลิตใน
ปี 2555 ในประเทศอินโดนีเซีย จากเดิม 25 ล้ านตัน เป็ น 27 ล้ านตัน และประเทศออสเตรเลียจากเดิม 14 ล้ านตัน เป็ น
16 ล้ านตัน ความเสียงด้ านราคาถ่านหินยังเป็ นความเสียงหลัก ซึงอาจมีผลกระทบบ้ างแต่ไม่รุนแรง
2. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามข้ อมูลดังต่อไปนี L
• บริษัทฯ ได้ รับผลกระทบด้ านธุรกิจต่อกรณีการขึ Lนภาษีเหมืองแร่ของออสเตรเลียหรื อไม่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าตามทีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้ บริษัทฯ แจ้ งข่าวสารเรื องภาษี เหมืองแร่ ให้ รวดเร็ วนั Lน
ปกติแล้ วบริ ษัทฯ จะแจ้ งข่าวสารผ่านระบบการเผยแพร่ ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ ว กรณีทีสมาชิกวุฒิสภา
ออสเตรเลีย มีมติให้ ผ่านกฎหมายขึ Lนภาษีเหมืองแร่ หรื อ MRRT (Mineral Resource Rent Tax) บังคับใช้ สําหรับบริ ษัท ที
มีกําไรมากกว่า 75 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลียไม่น่าจะส่ ง ผลกระทบกับการดํ าเนินงานของบริ ษัทฯ เนื องจากบริ ษัทฯ
สามารถนําเงินลงทุนในกิจการมาหักเป็ นค่าลดหย่อนได้ จึงไม่ต้องเสียภาษี ภายใน 10 ปี แรก นอกจากนั Lนการลงทุนใน
Centennial จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื องซึงสามารถนํามาคํานวณเป็ นส่วนลดหักภาษีและยังสามารถหักส่วนลดตาม
กฎหมายได้ อีกร้ อยละ 25 อย่ างไรก็ตามก่อนการซื Lอกิจ การ Centennial บริ ษัทฯ ได้ รับทราบถึงกระบวนการทีรัฐบาล
ออสเตรเลียจะนํากฎหมายภาษี ดงั กล่าวให้ วุฒิสภาอนุมตั ิอยู่แล้ ว และการซือL กิจการ Centennial บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึง
เรื องดังกล่าวไว้ แล้ วในการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการการลงทุนนี L
• บริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบจากแนวโน้ มทีมีการนําพลังงานทดแทนอืนๆ มาแทนการใช้ ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ า
เช่น Coking Coal แอนทราไซต์ รวมถึงก๊ าซธรรมชาติเหลว หรื อเชลก๊ าซ หรื อไม่ เนืองจากในปั จจุบนั มีการ
ต่ อ ต้ านพลัง งานไฟฟ้ าที ใช้ ถ่ า นหิ น เป็ นเชื อL เพลิ ง ซึงจะส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้ อม จึ ง ต้ องการทราบ
กระบวนการจัดการเพือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ดังกล่าว
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า ปั จจุบนั ความต้ องการถ่านหินยังมีสงู เพือใช้ ผลิตไฟฟ้ า เนืองจาก Coking Coal
เป็ นถ่านหินคุณภาพสูงและหายาก จึงใช้ สําหรับอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเท่านันL ไม่นําไปผลิตไฟฟ้ า ถ่านหินทีผลิตไฟฟ้ า
เป็ นชนิด บิทูมินัส หรื อ ซับบิทูมินสั ซึงพบมากในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย ส่วนกระบวนในการ
จัดการปั ญหาสิงแวดล้ อมสําหรับโรงไฟฟ้ าจะใช้ วิธี Super Critical หรื อ Ultra Super Critical สําหรับพลังงาน
ทางเลื อกอืน เช่น พลังงานนิวเคลีย ร์ หลังจากเหตุการณ์ ทีประเทศญี ปุ่ นทําให้ หลายประเทศหยุดโครงการนิวเคลียร์
และนําL มันยังคงเป็ นเชื อL เพลิงต้ นทุนสูงในการผลิตไฟฟ้ าส่วนใหญ่ใ ช้ สํ าหรั บภาคขนส่ง สํ าหรั บพลังงานทดแทนใน
รูปแบบก๊ าซธรรมชาติทีเป็ นของเหลว เรี ยกว่า LNG การส่งออกยังมีต้นทุนสูงอยู่ บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ ความสําคัญต่อธุรกิจ
ถ่านหินซึงยังมีแนวโน้ มการเติบโตทีดี สําหรับการเก็บภาษีส่งออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซียนันL ได้ เคยถูกคัดค้ าน
และยกเลิกไปเนืองจากมีการเก็บค่าภาคหลวงทีร้ อยละ 13.5 อยู่แล้ ว
3. นายโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี L
• บริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบเรืองปริมาณถ่านหินสํารองหรื อไม่ หากบริษัทยังไม่ซื Lอกิจการถ่านหินเพิมเติม
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า การสํารวจแหล่งถ่านหินเพือเพิมปริ มาณสํารองถ่านหินทําได้ จากการสํารวจ
แหล่งถ่านหินทีมีอยู่จากประทานบัตรทีได้ รับอยู่แล้ ว และการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตเพือลดต้ นทุน
• บริษัทฯ จะได้ รับผลกระทบเรืองการจํากัดการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศอินโดนีเซีย หรือไม่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี แL จงว่า การกํ าหนดให้ ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50 จะมี ผ ลกระทบต่อบริ ษัท
ต่างประเทศ แต่บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนผ่านบริ ษัทย่อยซึงเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย
จึงไม่น่าจะได้ รับผลกระทบในเรื องดังกล่าว
• ประเภทถ่านหินทีใช้ ในการผลิตไฟฟ้ า ผลประกอบการของ โรงไฟฟ้ า BLCP และเคยปรากฏว่าเกิดอุบตั ิเหตุ
หรื อไม่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าโรงไฟฟ้ า BLCP เป็ นโรงไฟฟ้ าใช้ ถา่ นหินคุณภาพดีประเภทบิทบู นิ สั ผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ าให้ แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยในปี 2554 มีกําไรตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ
2 พันล้ านบาท โรงไฟฟ้ าแห่งนี Lได้ รับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการบันทึกผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ านความปลอดภัยทีดีเยียม
• การผลิตถ่านหินทีประเทศมองโกเลียจะเริมต้ นเมือไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าประมาณการผลิตถ่านหินครังL แรกในประเทศมองโกเลีย เป็ นจํานวน 1
ล้ านตัน ในปี 2555 ซึงขณะนี Lอยู่ในระหว่างเปิ ดหน้ าเหมือง
4. นายสุริยน จิตรภัณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ดังนี L
• สาเหตุทีปริมาณการขายถ่านหินของเหมืองคิทาดิน-ทันดุงมายัง มีเพียง 0.43 ล้ านตัน ทั Lงทีมีอตั รากําไรขั Lนต้ นสูงมาก
เมือเปรียบเทียบกับแหล่งอืน และสาเหตุทีไม่ดําเนินการผลิตเพิมเติม
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นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร-การเงิน ชีแL จงว่าเหมือ งคิทาดิน-ทันดุงมายังเริ มผลิต
เป็ นปี แรกจึงมีปริ มาณจํ าหน่ายอยู่เพียง 0.43 ล้ านตัน โดยคาดว่าจะปรับตัวเพิมขึนL โดยประมาณการที จํ านวน 1.5
ล้ านตัน สําหรับอัตรากําไรขันต้
L นทีมีอตั ราสูงกว่าแหล่งอืนๆ เนืองจากการผลิตในปี แรก
• สาเหตุทีอัตรากําไรขันต้
L นของเหมือง Centennial ยังมีจํานวนน้ อยกว่าแหล่งอืน
นางสมฤดี ชัยมงคล ชีแL จงว่ากรณี ปริ มาณการจําหน่ายถ่านหินของ Centennial ส่วนใหญ่คือร้ อยละ 60 จําหน่าย
ให้ กบั โรงไฟฟ้ าในประเทศซึงเป็ นของรัฐบาลในรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยราคาถ่านหินได้ ถูกกําหนดไว้ ในสัญญาระยะยาวของ
Centennial ทีมีอยู่เดิมก่อนบริ ษัทฯ จะซื Lอกิจการ เมือสัญญาดังกล่าวทยอยหมดอายุจะมีการกําหนดราคาถ่านหินเป็ น
ราคาใหม่ อัตรากําไรขั Lนต้ นก็จะทยอยเพิมขึ Lน จํานวนถ่านหินรวมทังหมด
L
9 ล้ านตัน จะทยอยหมดอายุปีละ 1-2 ล้ านตัน
• จํานวนอัตรากําไรขั Lนต้ นของเหมือง Hunnu ในปั จจุบนั
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่ายังไม่สามารถระบุอตั รากําไรขั Lนต้ นของ Hunnu ได้ ในขณะนี Lเนืองจากยังอยู่ระหว่าง
เริ มต้ น บริ ษัทฯตัดสินใจลงทุนทําเหมืองแร่ทีประเทศมองโกเลียเนืองจากเป็ นแหล่งถ่านหิน Coking Coal ทีมีคุณภาพดี
แต่ยงั ต้ องใช้ เวลาสํารวจเพิมเติมอีก ขณะนี Lจึงยังให้ ข้อมูลไม่ได้ มาก อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นจะได้ รับทราบเพิมเติมจากการ
ชี Lแจงผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทาง Opportunity Day ซึงจัดขึ Lนทุกไตรมาส
• การเริมดําเนินการร่วมลงทุนกับบริ ษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากัด ในธุรกิจพลังงานทดแทน ได้ เริ มดําเนินการเมือไร และ
คาดการณ์รายได้ ของธุรกิจนี Lเป็ นจํานวนเท่าไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าโครงการนี Lยังอยู่ในระยะแรกของการพัฒนาพื Lนทีปลูกมันสําปะหลังเพือใช้ เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตเชื Lอเพลิงร่วมกับ บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากัด จํานวนเงินลงทุน และรายได้ ไม่ มากเมือเปรี ยบเทียบ
กับธุรกิจถ่านหิน
5. นายสุธีร์ สหัสสะรังสี ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม การสํารวจ เชลก๊ าซ (shale gas) เพือทดแทนถ่านหิน ทีมีการสํารวจ
พบปริ มาณสูงในสหรัฐอเมริ กา และอาจเปลียนการผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหินเป็ นก๊ าซธรรมชาติ ในอนาคตจะส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯหรื อไม่
นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการ ได้ ชี Lแจงว่า ก๊ าซธรรมชาติดงั กล่าวมีลักษณะการผลิตและการเก็บรักษาทีมีความ
เฉพาะตัว จึงจําเป็ นทีจะต้ องมีการลงทุนสูง เป็ นเทคโนโลยีใหม่ เป็ นการอัดของเหลวทีมีความดันสูงในชันL หิน เพือให้
ปล่อยก๊ าซธรรมชาติทีแทรกตัวอยู่ออกมา กระบวนการผลิตทีต้ องใช้ เทคโนโลยีอดั ของเหลวแรงดันสูงอาจส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งนําL ใต้ ดินขนาดใหญ่ และกระทบต่อสิงแวดล้ อมทีสําคัญ แม้ ว่าในระยะสั Lนอาจทําให้ ราคาก๊ าซลดลงแต่ยังไม่
ชัดเจนนัก โดยเฉพาะในยุโรป และ จีน ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบอยู่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีให้ ความสําคัญเรื องก๊ าซธรรมชาติทีจะนํามาใช้ ทดแทนถ่านหิน ซึง
บริษัทฯ ได้ ติดตามและศึกษาเรื องดังกล่าวอยู่
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555 (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที 2)
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
มติท$ปี ระชุม
ที ประชุม ได้ พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติรับ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2554 และรั บรองรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สินL สุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ด้ วยคะแนนเสีย ง
ข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
147,879,864
44,750
2,666,800

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.20
0.03
1.77

หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึ Lน 2,580,656 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
ทังหมดจํ
L
านวน 150,591,414 หุ้น
วาระที$ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติง บดุ ล และบั ญชี กํ า ไรขาดทุน สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี ป ระจํา ปี สิน2 สุ ด วั น ที$ 31
ธันวาคม 2554
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํางบดุลและบัญชี กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ซึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ าถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน และเพี ย งพอ ตามหลัก การบัญชี ทีรั บ รองทัวไป โดยปรากฏในหมวด
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ” ของรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริ ษัท โดยประธานได้ มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร - การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม ดังนี L
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ เสนอรายละเอียดต่างๆ เกียวกับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจํ าปี สินL สุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ที ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 3271 จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าถูกต้ องและ
เพียงพอในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป จึงนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ โดยได้ ชี Lแจง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2554 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี L
ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวม 225,010 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 17 ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดทีได้ จากการดําเนินงาน ค่าสิทธิในเหมืองถ่านหินเพิมขึ Lนจาก
ต้ นทุนของการซื Lอกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลีย และเงินปั นผลค้ างรับจากบริษทั ร่วม
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หนี Lสินรวม 136,355 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 10 จากกู้ยืมเงินในประเทศเพิมขึ Lนจํานวน 4,183 ล้ านบาท และ
จากภาษีเงินได้ ค้างจ่ายและค่าเปิ ดหน้ าดินค้ างจ่าย
ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 88,656 ล้ านบาท เพิมขึนL ร้ อยละ 28 มาจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน
20,060 ล้ านบาท เพิมขึ Lนจากส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม จํานวน 6,480 ล้ านบาท ในขณะทีจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
จํานวน 6,840 ล้ านบาท
ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 2,717 ล้ านบาท ไม่เปลียนแปลง
รายได้ จากการขายรวม 112,404 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 72 จากปริ มาณการขายและราคาขายถ่านหินจาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซียปรับเพิมขึนL นอกจากนี Lบริษัทได้ มีการรวมงบการเงินของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย 12
เดือน เป็ นปี แรก
ต้ นทุนขาย 62,960 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 63 เป็ นผลมาจากต้ นทุนทีเพิมขึ Lนของเหมืองในอินโดนีเซียจาก
การเพิมขึ Lนของปริมาณการขายถ่านหิน ราคาดีเซลทีปรับตัวเพิมขึนL ตลอดทั Lงปี และการทําเหมืองในแนวลึกมากขึนL เมือเทียบ
กับปี ก่อนหน้ า อีกทังได้
L รับรู้ ต้ นทุนขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียในงบการเงินรวมเต็มปี ในขณะทีในปี ก่อนรับรู้
เพียง 1 ไตรมาส
กําไรขันL ต้ นสําหรับปี 2554 จํานวน 49,444 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 86 อัตราส่วนการทํากําไรขันL ต้ นต่อ
ยอดขายรวม (gross profit margin) สําหรับปี 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 44 ซึงธุรกิจถ่านหินมีอตั รากําไรขันต้
L นร้ อยละ 46 และ
ธุรกิจไฟฟ้ ามีอตั รากําไรขันต้
L นร้ อยละ 10
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน 10,254 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 48 การเริมรวมงบการเงินเต็มปี
ของบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย และจากการเพิมขึนL ของเรื อทีต้ องจอดรอรับถ่านหิน หรื อ demurrage ซึงเป็ นผลมา
จากปริมาณฝนทีเกาะกะลิมนั ตันตกมากกว่าปกติ
รายได้ อืนมีจํานวน 13,086 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 27 เนืองจากปี 2553 มีกําไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุน
ในบริ ษัท ITM ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ร้ อยละ 8.72 และกําไรจากการจําหน่ายการลงทุนในบริ ษัท ผลิต
ไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ Lง จํากัด (มหาชน)
ทําให้ บริ ษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทังสิ
L Lนรวม 35,361 ล้ านบาท เพิมขึ Lนร้ อยละ 34 มีส่วนแบ่งกําไรจาก
บริ ษัทร่ วมจํานวน 1,939 ล้ านบาท เป็ นการรับรู้ ผลกําไรของ BLCP จํานวน 1,952 ล้ านบาท และรับรู้ ผลกําไรของธุรกิจถ่าน
หินในประเทศจีนลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทุนในต้ าหนิง
ดอกเบี Lยจ่ายเพิมขึนL จากเงินกู้เพือการลงทุนในเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย
ส่วนภาษีเงินได้ เพิมขึ Lนส่วนใหญ่เกิดจากกําไรทีเพิมขึนL ของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และภาษี จากการขายเงิน
ลงทุนใน ต้ าหนิง
กําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน 20,060 ล้ านบาท ลดลง 4,820 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19 อัตรากําไร
ขันต้
L นคิดเป็ นร้ อยละ 44 เพิมขึนL จากปริ มาณการขายและราคาถ่านหินเพิมขึนL อัตราการทํากําไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละ 16
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็ นร้ อยละ 10 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 25 และอัตราส่วนหนี Lสินสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิมขึ Lนอยู่ที 1.07 เท่า จากระดับ 0.74 เท่า บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิต่อหุ้น 73.82 บาทต่อหุ้น มี
มูลค่าตามบัญชี 326.24 บาทต่อหุ้น เพิมขึ Lนร้ อยละ 28 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2553
รายละเอียดอืนปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินL สุดวันที 31
ธันวาคม 2554 ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 ซึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี Lแจงโดยสรุป ดังนี L
1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถาม สาเหตุทีกําไรลดลง และแนวทางแก้ ไข ทังนี
L สL อบถามถึงการเพิมขึ Lน
ของต้ นทุนขาย ค่าใช้ จ่ายในการขาย และส่วนแบ่งกําไรของบริษัทย่อยลดลง
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี แL จงว่าการเพิมขึนL ของต้ นทุนต่างๆ สอดคล้ องกับราคาขายทีเพิมขึนL นอกจากนั Lนยังมีต้นทุนที
สูงขึ Lนเมือเปรี ยบเทียบกับปี ทีแล้ วได้ แก่ต้นทุนค่านํ Lามัน เป็ นต้ น สําหรับค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารเพิมขึ Lนจากการเพิมขึ Lน
ของค่า Demurrage และส่วนแบ่งกําไรของบริ ษัทย่อยลดลงเนืองจากการขายเหมืองต้ าหนิง สําหรับแนวทางแก้ ไขในเรื อง
ต้ นทุนค่านํ Lามัน ทําโดยการซื Lอนํ Lามันล่วงหน้ า (Hedging ) เพือให้ เกิดผลกระทบน้ อยทีสุด
2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ มีข้อเสนอแนะดังนี L
• กล่าวชืนชมเรื องมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value)ทีเพิมขึ Lน แต่ควรปรับปรุงเรื องอัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น และควรมี
การเข้ าซื Lอกิจการในแหล่งอืนเช่น ประเทศโมแซมบิก รวมถึงควรปรับปรุงเรื องค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารทีมี
จํานวนสูงขึ Lนพยายามควบคุมค่าใช้ จ่ายคงที และยังคาดหวังให้ จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ไปสู่ระดับทีสูงสุดอีกครังL
และเห็นว่างบเฉพาะของบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที ดีกว่างบการเงินรวม แสดงถึงการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ ใน
ต่างประเทศจะทําให้ กําไรลดลง ดูจาก IRR ทีร้ อยละ 15
ประธานได้ กล่ าวขอบคุณสํ าหรับคํ าแนะนํา และประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารได้ ชีแL จงเพิมเติมว่าบริ ษัทฯมี การ
ติดตามและหาโอกาสการลงทุนในประเทศต่างๆอยู่ตลอดเวลา ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) คงต้ องดูในระยะยาว
กว่านี L เพราะบริษทั ฯเพิงเริมมีการลงทุนขนาดใหญ่ที Centennial และ Hunnu และกล่าวขอบคุณสําหรับข้ อซักถาม
3. นางสาวงามจิต แซ่เตียว ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ สอบถามสาเหตุทีค่าภาคหลวงเพิมขึนL จาก 6,925 ล้ านบาท เป็ น 11,370
ล้ านบาท และขอให้ เปรี ยบเทียบกับปริมาณการใช้ ถ่านหินในประเทศไทย
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี Lแจงว่า ประเทศอินโดนีเซียเก็บค่าภาคหลวงในอัตรา ร้ อยละ 13.5 และประเทศออสเตรเลีย
เก็บในอัตราร้ อยละ 6.5 - 7 ของราคาขาย ดังนั Lนค่าภาคหลวงเฉลียสองประเทศอยู่ทีประมาณร้ อยละ 10 ของราคาขาย
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรื องโรงไฟฟ้ าแม่เมาะใช้ ถ่านลิกไนต์เป็ นเชื Lอเพลิง ประมาณ 14-15 ล้ านตันต่อปี เพือ
ผลิตไฟฟ้ าประมาณ 2,200 เมกะวัตต์ หากเปรี ยบเทียบโดยคุณภาพถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอยู่ทีประมาณ
5 - 6 ล้ านตัน หากรวมกับการใช้ ถ่านหินจากอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และโรงไฟฟ้ าอืนๆ เป็ นการใช้ ถ่านหินของประเทศ
ไทยประมาณ 10 ล้ านตันต่อปี ซึงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของพลังงานรวม เปรี ยบเทียบกับสหรัฐอเมริ กาใช้ ถ่านหินประมาณ
ผลิตไฟฟ้ าอยู่ที ร้ อยละ 50 ของการผลิตไฟฟ้ าทังหมด
L
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4.

นายบุญชู ทองเจริญพูลพร ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามดังนี L

• บทวิเคราะห์แห่งหนึงระบุว่าการซื Lอกิจการ Centennial เป็ นสาเหตุทําให้ อตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ตํา
และอัตราส่วนกําไรขั Lนต้ นต่อยอดขายตําใช่หรือไม่
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี Lแจงเรื อง Centennial ทีมีอตั ราส่วนกําไรขันL ต้ นทีร้ อยละ 36 เนืองจากยังเป็ นราคาถ่านหินที
ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาระยะยาวของ Centennial ทีมีอยู่เดิมก่อนบริษัทฯ จะซื Lอกิจการ ทังนี
L Lแม้ ว่าอัตรากําไรขันL ต้ นยังไม่
สูงมากแต่เมือพิจารณาถึงกําไรทีเพิมขึ Lนจากปี ทีแล้ ว ประมาณร้ อยละ 40 ถือเป็ นการเพิมขึ Lนของกําไรอย่างมีสาระสําคัญ
สําหรับอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2553 เป็ นกําไรจากการดําเนินงานรวมกับกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
และผลการดําเนินงานดีกว่าปี 2553 โดย ROE ในปี 2554 เพิมขึ Lนจากเดิม ร้ อยละ 13 เป็ น ร้ อยละ 16
• สอบถามว่าบริษทั ฯ มีแนวโน้ มจะลดการถือครองหุ้นในประเทศอินโดนีเซียหรื อไม่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรื อง การถือครองหุ้น ITM ทีร้ อยละ 65 ซึงเป็ นระดับการบริหารงานทียังควบคุมได้ และ
สัดส่วนนี Lเหมาะสมกับสภาพคล่องของหุ้น จึงยังไม่ลดการถือครองให้ น้อยลงยกเว้ นจะมีกฎระเบียบใดเปลียนแปลงไป
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที
31 ธันวาคม 2554 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
147,881,268
45,550
2,687,350

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.19
0.03
1.78

หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึ Lน 22,754 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
ทั Lงหมดจํานวน 150,614,168 หุ้น
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วาระที$ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ แถลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ดังนี L
“บริ ษัทฯ จะจ่ ายเงิน ปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกํ า ไรสุทธิ ข องงบการเงิ นรวมหลังหัก เงินสํ ารองต่ างๆ ทุ ก
ประเภททีกฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ Lนอยู่กับกระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ”
นอกจากนันL บริษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมือปรากฏว่า
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าในปี นี L บริ ษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
ประกอบกับบริษัทฯ มี กระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้ ทังL นี L ได้ พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ
แล้ วจึงเห็นสมควรนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกํ าไรประจําปี 2554 และการจ่ายเงินปั น
ผล ประจํ า ปี 2554 ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ในอัต ราหุ้น ละ 21 บาท เป็ นจํ า นวนเงิ น รวมทังL สิ นL 5,706.70 ล้ า นบาท
ประกอบด้ วย การจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 หุ้นละ 9 บาท
เป็ นจํ านวนเงิน 2,445.73 ล้ านบาท ซึงได้ จ่ ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมื อวันที 28 กัน ยายน 2554
นอกจากนี L บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็ นจํ านวนเงิน 815.24 ล้ านบาท เมือวันที 10
กุมภาพันธ์ 2555 ดังนั Lน คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในงวดนี Lอีกหุ้นละ 9 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้ านบาท
จึงขอเสนอทีประชุมเพือพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที 1
กรกฎาคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9 บาท ทังL นี Lให้ จ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ น
ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ นิติบุคคล ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี โดยกํ าหนดรายชื อ
รายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล (record date) ในวันที 18 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225
ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิมเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น ในวันที 19 เมษายน 2555 ทังนี
L กL ําหนดจ่ายเงินปั นผลใน วันที 30 เมษายน 2555 และไม่ขอจัดสรร
เงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัทฯ ได้ จัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี Lแจงโดยสรุป ดังนี L
นายรวี พัฒนาปั ญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามสาเหตุทีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิ นําไปเครดิตภาษี และในอนาคตจะ
เครดิตภาษีได้ หรือไม่
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นางสมฤดี ชัยมงคล ชี Lแจงว่าตามกฎหมายภาษีอากรของไทย เงินทีบริษทั นํามาจ่ายเงินปั นผลเป็ นกําไรทีได้ รับยกเว้ นภาษี
อยู่แล้ วจึงทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถนําไปเครดิตภาษีคืนได้ ทั Lงในปั จจุบนั และอนาคต
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
147,899,118
47,850
2,667,300

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.20
0.03
1.77

หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึนL 100 หุ้น นับเป็ นจํ านวนหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
ทั Lงหมดจํานวน 150,614,268 หุ้น

วาระที$ 5 พิจารณาเลือกตัง2 กรรมการและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที$ 5.1 อนุมัตเิ ลือกตัง2 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
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั Lน ให้ ใช้ วธิ ีจบั สลากว่าผู้ใดจะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนทีได้ อยู่ในตําแหน่งนาน
ทีสุดเป็ นผู้อออก กรรมการทีออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังเข้
L าเป็ นกรรมการอีกก็ได้ ”
ประธานรายงานว่าในปี นี Lมีกรรมการครบวาระ 4 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้ วย และได้ มอบหมายให้ นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี L
นายกอปร กฤตยากีรณ ชีแL จงต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2555 มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล และ
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ
นายกอปร กฤตยากี รณ ได้ ชีแL จงขันL ตอนการสรรหาบุค คลเพื อดํ ารงตํ า แหน่ งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อนั ประกอบด้ วย
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•
•
•
•

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา

จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั Lงกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี L
5.1.1. เลือกตั Lง นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริ ษัทเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้
เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงที
ส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาเลือ กตังL นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที ต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังนายนายวิ
L
ฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
145,651,542
96.71
2. ไม่เห็นด้ วย
2,295,626
1.52
3. งดออกเสียง
2,667,100
1.77
5.1.2 เลือกตั Lง นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาและคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังL นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังL นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล กรรมการอิสระทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตั Lงนายอโนทัย เตชะมนตรี กุล กรรมการอิสระทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังL แต่วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
146,101,438
1,846,130
2,666,700

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
97.00
1.23
1.77

5.1.3 เลือกตังL นายองอาจ เอื Lออภิญญกุลให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการ เป็ นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติ
ของกรรมการ และการปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังL นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
145,646,995
96.70
2. ไม่เห็นด้ วย
2,299,073
1.53
3. งดออกเสียง
2,668,200
1.77
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5.1.4 เลือกตังL นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งกรรมการ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของ
กรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังL นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังL แต่วันที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนั ที 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
145,640,292
96.70
2. ไม่เห็นด้ วย
2,307,076
1.53
3. งดออกเสียง
2,667,100
1.77
หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึ Lน 200 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม ทั Lงหมด
จํานวน 150,614,468.00 หุ้น
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วาระที$ 5.2 อนุมัตเิ ลือกตัง2 กรรมการแทนกรรมการที$ลาออกและให้ มีวาระเท่ ากับวาระที$เหลืออยู่ของ
กรรมการที$ลาออก
เนืองด้ วยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 2 คน ได้ แก่ นายกอปร กฤตยากีรณ และนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม
ได้ มีหนังสือแจ้ งลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยให้ มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 เป็ นต้ น
ไป
ประธานกรรมการ ชี Lแจงว่าบริษัทฯ ได้ สร้ างธรรมเนียมปฏิบตั ิเพือหลักการบรรษัทภิบาลทีดี โดยกรรมการที
มี อ ายุค รบ 72 ปี จะลาออกเพื อเปิ ดโอกาสให้ มี ค นรุ่ น ใหม่ ม าเข้ า รั บ ช่ ว งงาน และสร้ างแนวคิ ด ใหม่ แ ม้ ว่ า ตนจะยัง มี
ความสามารถและสุขภาพทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ต่อไปก็ตาม กรรมการบริ ษัทฯ ทังL 2 คน ได้ แก่ นายกอปร กฤตยากีรณ และ
นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ได้ ปฏิบตั ิช่วยเหลือบริษัทฯ มานาน มีผลงานโดดเด่น น่าชืนชม จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นแสดง
ความขอบคุณโดยการปรบมือ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ทําการสรรหากรรมการเพือทดแทน
แล้ วพิจารณาเห็นว่าบุคคลทีได้ รับการเสนอชือได้ แก่ นายระวิ คอศิริ และ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ทังL 2 คนดังกล่าวเป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั Lงกรรมการบริ ษัท
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีลาออก ดังนี L
5.2.1 เลื อ กตังL นายระวิ คอศิ ริ ให้ ดํา รงตํ าแหน่ง กรรมการ แทน นายสวัส ดิภ าพ กันทาธรรม ซึงได้ เสนอ
รายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึง ขอเสนอที ประชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาเลื อ กตังL นายระวิ คอศิริ ดํ ารงตํ า แหน่ งกรรมการ แทนนายสวัส ดิ ภ าพ
กันทาธรรม โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังL นายระวิ คอศิริ
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายระวิ คอศิริ แทนนายสวัสดิภาพ กันทาธรรม โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งตังแต่
L เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
146,892,681
97.53
2. ไม่เห็นด้ วย
1,056,887
0.70
3. งดออกเสียง
2,667,200
1.77
หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึ Lน 2,300.00 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม
ทังหมดจํ
L
านวน 150,616,768.00 หุ้น
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5.2.2 เลือกตั Lงนายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายกอปร กฤตยากีรณ ซึงได้ เสนอ
รายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังL นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายกอปร
กฤตยากีรณ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
L เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังL นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตังL นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ แทน นายกอปร กฤตยากีรณ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตั Lงแต่เมษายน 2553 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
147,903,018
44,000
2,669,750

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.20
0.03
1.77

วาระที$ 5.3 อนุมัตกิ ําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงต่อที ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ ามมิใ ห้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท” และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ข้ อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใด
หรื อหลายอย่างหรื อทังL หมดรวมกันก็ ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจําเป็ นรายเดือน เบี Lยประชุม เบียL เลี Lยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนใดก็ได้ ทังนี
L 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 พานิชพันธ์ ได้ แ จ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าการจ่ ายบําเหน็จ กรรมการนันL ได้ พิจารณาจากภาระหน้ าที ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปั นผลทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทฯ จากภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี L
1. บําเหน็จกรรมการประจํ าปี 2554 ให้ จ่ายเป็ นเงินรวม 57 ล้ านบาท เท่ากับปี 2553 โดยรายละเอียดบําเหน็จ
กรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปี ทีได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครังL นี L (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) ทังL นี L บําเหน็จของประธานกรรมการบริ ษัทสูงกว่า
กรรมการร้ อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2555 ได้ มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ วบริ ษัทฯ เสนอให้ พิจารณาคง
ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2554 โดย ดังรายละเอียดต่อไปนี L
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
• ค่าตอบแทนประจํ าเดื อ น ให้ จ่ ายทุก เดื อ น โดยจ่ ายประธานฯ 78,000 บาท/เดื อ น รองประธานฯ
69,000 บาท/เดือน และกรรมการอืนคนละ 60,000 บาท/เดือน
• เบี Lยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ายเป็ นรายครังL เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ
39,000 บาท/ครั งL รองประธานฯ 34,500 บาท/ครังL และกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารคนละ 30,000
บาท/ครังL (กรรมการทีเป็ นผู้บริหารไม่ได้ เบี Lยประชุม)
2.2. เบี Lยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายเป็ นรายครังL เฉพาะเมือมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจ่ายประธาน
46,800 บาท/ครังL และ กรรมการอืนคนละ 36,000 บาท/ครังL
2.3. เบี Lยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้ จ่ายเป็ น
รายครังL เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครังL และกรรมการอืนคนละ 30,000
บาท/ครังL
ประธานแจ้ งว่า กรรมการบริ ษัททีถือว่าเป็ นผู้มี ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจ ารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี Lยประชุมกรรมการ จํ านวนหุ้นที กรรมการทังL หมดถื อ
นับรวมกันได้ 6,061,223 หุ้น ดังนันจํ
L านวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี Lจึงมีจํานวน 144,556,345 เสียง
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถามเรื อง
อืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นบําเหน็จกรรมการปี 2554 และเบี Lย
ประชุมกรรมการ สําหรับปี 2555
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มติท$ปี ระชุม
ที ประชุมได้ พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
141,052,168
97.58
2. ไม่เห็นด้ วย
49,927
0.03
3. งดออกเสียง
3,454,250
2.39
หมายเหตุ: ในวาระนี Lมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิมขึ Lน 800.00 หุ้น นับเป็ นจํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม
ทังหมดจํ
L
านวน 144,556,345.00 หุ้น

วาระที$ 6 พิจารณาแต่ งตัง2 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ประธาน ได้ แถลงต่อที ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 กํ าหนดว่า “กิจการซึงที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั Lงผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”
ประธาน ขอให้ นายสมเกียรติ เจริญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L
นายสมเกียรติ เจริญกุล ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เนืองจาก
PwC มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับทีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทังL PwC มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ
และเป็ นทียอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงาน
ประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
จึง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ แ ต่ ง ตังL ผู้ สอบบัญ ชี แ ละกํ า หนดจํ า นวนเงิน
ค่าสอบบัญชีเพือสอบบัญชีของบริษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ดังนี L
1. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 และ/หรื อ
2. นายประสิทธิi เยืองศรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4174 และ/หรื อ
3. นายวิเชียร กิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3977
แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 2,100,000 บาท เพิมขึ Lน
ร้ อยละ 9.7 เมือเทียบกับปี 2554 เพือสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินL สุดวันที 31 ธันวาคม
2555
ทังนี
L L ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
L มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับบุคคลดัง กล่าวแต่ อย่างใด จึงมีค วามเป็ นอิส ระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่ อ
งบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
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ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
หรื อให้ ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตังL ผู้ส อบบัญชี แ ละกํ าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
L ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพือสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
147,843,768
46,050
2,727,750

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.16
0.03
1.81

วาระที$ 7 พิจารณาเรื$องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
ประธาน ได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร เป็ นผู้ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร ได้ แจ้ งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี L
• สิ Lนเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี Lสินประมาณ 93,300 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนหุ้นกู้ร้อยละ 33 และเป็ นเงินกู้จาก
สถาบันการเงินร้ อยละ 67
• หุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึงในการจัดหาเงินมาชําระคืนเงินกู้เดิม ทําให้ ลดยอดภาระเงินกู้ทีมีอยู่กบั สถาบันการเงิน ทังยั
L ง
สามารถใช้ รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตได้ นอกจากนี L หุ้นกู้ยงั เพิมความคล่องตัวให้ กบั บริษัทฯ
เนืองจากมีระยะเวลาการชําระคืนเงินทียาวกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน
• ทังนี
L L เพือให้ บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ Lนในการขยายธุรกิจต่อไป จึงขอเสนอให้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้ เพิมเติม
จากวงเงินหุ้นกู้ทีมีอยู่เดิมอีกเป็ นจํานวนไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้น ดังนี L
1. ให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ ครังL เดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ขึ Lนอยู่กบั
ดุลพินิจและความจําเป็ นในการใช้ เงินของบริ ษัทฯ โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอืนได้ ตามทีบริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อในวงเงินไม่
เกินสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอืนในจํานวนทีเท่ากันโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการ
เสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้ เงือนไข ดังนี L
ประเภท
:
หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ หรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
และมีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะที
มีการเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน

:

สกุลเงินบาท หรื อสกุลเงินดอลล่าห์ สหรัฐอเมริกา และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอืน

จํานวนเงิน

:

ไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรือสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ หรื อเงินสกุลต่างประเทศอืนใน
จํานวนทีเท่ากันโดยใช้ อตั ราแลกเปลียนในขณะทีมีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
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อายุ

:

ไม่เกิน 15 ปี

อัตราดอกเบี Lย

:

ขึ Lนอยู่กบั ความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย

การชําระคืนเงินต้ น :

ทยอยคืนเงินต้ น หรื อชําระงวดเดียวเมือครบกําหนด

สิทธิของบริษัท

บริษัทอาจกําหนดให้ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้

:

รวมทังL การซื Lอคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ :

บริษัทอาจให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้
ตามเงือนไขทีจะได้ กําหนดต่อไป

ตลาดรอง

:

บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบั ศูนย์ซื Lอขายตราสารหนี Lไทยหรื อศูนย์ซื Lอขายตราสารหนี L
อืนในต่างประเทศ โดยให้ บริษัทฯ สามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้ได้ ครังL เดียวเต็ม
จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็ นคราวๆ ขึ Lนอยู่กบั ดุลพินิจและความจําเป็ นในการใช้ เงินของ
บริษัทฯ

ในกรณีทีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้ วยเหตุใด รวมทังกรณี
L ทีมีการซื Lอคืนหุ้นกู้ดงั กล่าว อันมีผลให้ ต้นเงินคงค้ างของหุ้น
กู้ลดลงให้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิมเติมได้ อีกภายในวงเงินทีขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
2. ให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร หรื อ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร - การเงิน มีอํานาจกําหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียด อืน ๆ ทีเกียวข้ อง การเปิ ดบัญชีสําหรับการจ่าย
ดอกเบี Lยและเงินต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ การแต่งตังที
L ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้ าทํา ลงนาม แก้ ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ เอกสาร ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร
หลักฐานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ และ/หรือ หน่วยงาน
อืนใดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าวตลอดจนการใด ๆ ทีเกียวเนืองได้ ตามความเหมาะสม
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
หรือให้ ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิ
มติท$ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มี มติอนุมัติแต่งตังL การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิ น 20,000 ล้ านบาท ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ดังนี L
มติท$ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที$ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
147,760,342
80,050
2,777,176

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
98.10
0.05
1.84
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วาระที$ 8 เรื$องอื$นๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ งว่า วาระนี กL ําหนดไว้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ส อบถามข้ อสงสัย หรื อ เพื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแL จง
ข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนั Lน จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี L
ปรากฏว่ามีไม่ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ
ประธานแจ้ งว่า บริ ษัท ฯ จะจัดทํา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุมนี L และจะจัดใส่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อแก้ ไขทีมี
นัยสํ าคัญ โปรดแจ้ งให้ เลขานุก ารบริ ษัททราบที bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมนี L
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื องอืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชือ..............................................ประธานทีประชุม
(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริ ษัท

ลงชือ..............................................เลขานุการทีประชุม
( นางบุญศิริ จารุศิริ )
เลขานุการบริษัท
บันทึกการประชุม
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