
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวันที
 5 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล           
เมอริเดียน เลขที
 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

   

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานุการบริษัท ได้นําเสนอข้อมูลวีดิทศัน์เกี
ยวกบัการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที
เกี
ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวต่อผู้ ถือหุ้น  

 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้น 
(record date) ในวนัที
 8 มีนาคม 2555 ซึ
งรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ
มเติม
โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที
 9 มีนาคม 2555 ซึ
งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงันี L 

 

      
 รายชื$อผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จาํนวนหุ้นที$ถือ ร้อยละ 

1. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 33,913,453 12.48 
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 17,472,800 6.43 
3. บริษัท นํ Lาตาลมติรผล จํากดั 14,369,408 5.29 
4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,832,315 4.75 
 5. HSBC (SINGAPORE)NOMINEES PTE LTD   7,741,377 2.85 
 6. THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE   6,123,312 2.25 
 7. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั    6,121,600 2.25 
8. นายอสิระ ว่องกศุลกิจ    5,910,444 2.17 
9. นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกิจ    3,640,911 1.34 
10. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี)    3,571,000 1.31 
 

 ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 892 ราย และผู้ รับมอบฉันทะซึ
งได้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,481 ราย รวมทั Lงหมดเป็นจํานวน 2,373 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 148,010,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
54.47 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดจํานวน 271,747,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้ทั Lงหมด  
 

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วม
ชี Lแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั Lน บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็น                     

สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 2 
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ผู้สังเกตการณ์ เพื
อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที
จดบนัทกึการประชมุ ดงันี L 
กรรมการที$เข้าร่วมประชุม 
 

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

 

ผู้บริหารที$เข้าร่วมประชุม 
 

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

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
 

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

2. นายธีระยทุธ       ปัญญาทวีทรัพย์  ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

                นายเทพชล   โกศล       บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
 

ประธาน ได้ชี Lแจงให้ที
ประชุมทราบข้อปฏิบตัิที
สําคญัสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

ส่งมาด้วยลําดบัที
 5 และ 6 ที
ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ดงันี L  

 

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 
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• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั Lน 

• ประธานแจ้งต่อที
ประชมุว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุด้วยตนเองซึ
งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตัิใน
วาระนั Lน 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้ นที
ลงมติเห็นด้วย             
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

ประธาน ชี Lแจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 1 ธันวาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าว
อเิล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถงึหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคุณสมบตัิของผู้มี
สิทธิเสนอเรื
อง เรื
องที
จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง ตลอดจนขั Lนตอนในการ
พิจารณาอย่างครบถ้วน 

 

เมื
อครบกําหนดการรับเรื
องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุม 

          

ประธานจงึได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็นลําดบั  
 

วาระที$ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 
เมื
อวนัที
 5 เมษายน 2554 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทํารายงานดงักล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุม 
และได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบ
รายงานการประชมุดงักล่าว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
และให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม 
 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 
 

มตทิี$ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 
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วาระที$ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี$ยวกับ
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 2นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2554 

 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2554 สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดงักล่าวของ
คณะกรรมการบริษทั ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3 ในหนงัสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที
ประชุมพิจารณา
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุปจากข้อมูลในรายงานประจําปี 2554 ซึ
งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบแผ่น
ซีดีรอม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยเริ
มจากการชี Lแจงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และรายงานผลการดําเนินงานในปี 
2554 ดงันี L 

 

1.  วิสยัทศัน์ ของบริษัทฯ คือ 

“เป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที
มีความฉับไว และมุ่งมั
นในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที
มีคุณภาพและเป็น

ที
ยอมรับในฐานะองค์กรที
มีความซื
อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั
นในความเป็นมืออาชีพและมีความห่วงใยต่อสังคมและ

สิ
งแวดล้อม”    

2. พนัธกิจ  5 ประการ  ได้แก่  

1.  พฒันาธุรกิจในสาขาพลงังาน เพื
อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําในภมูภิาคเอเชีย  

2. สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนุไปในธุรกิจที
ช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

3. จดัสรรผลิตภณัฑ์และบริการที
มีคณุภาพและมีความหลากหลาย  โดยเน้นการรักษาพนัธสญัญา การมีความ  

น่าเชื
อถือและความยืดหยุ่นต่อลกูค้า  

4. ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ
งแวดล้อม  

5. สร้างคณุค่าอย่างยั
งยืนให้กบัผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และดํารงตนเป็นพลเมืองที
ดี

ของทกุประเทศที
เราดําเนินธุรกิจ 

การลงทุนในธุรกิจถ่านหนิและไฟฟ้า ทั Lงในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีดงันี L 
 

1. การลงทุนในประเทศไทย ได้แก่  
บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีร้อยละ 50  

 

2. การลงทุนในต่างประเทศ  ได้แก่ 

• ประเทศอินโดนีเ ซีย  ไ ด้แก่  เหมืองอินโด มินโค  เหมืองทรูบาอินโด  เหมืองคิทาดิน -เอ็มบาลุต                     
เหมืองคิทาดิน-ทนัดุงมายงั เหมืองโจ-ร่ง เหมืองบารินโต ทั Lงหมดอยู่บนเกาะกาลิมนัตนั  ซึ
งเป็นแหล่งถ่านหิน
คณุภาพดี มีปริมาณการผลิตรวมประมาณ 25 ล้านตนั ในปี 2554 
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• ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2553 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial Coal Company 
Limited (“Centennial”) มีเหมืองทั Lงหมด 10 เหมือง ในรัฐ New South Wales ในปี 2554  มีปริมาณการผลิต
ตามสดัส่วนการถือหุ้นจํานวน 15.4 ล้านตนั 

• ประเทศจีน บริษัทมีสดัส่วนในเหมืองถ่านหินใต้ดินเกาเหอซึ
งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง ร้อยละ 45  และในเหมือง
ถ่านหินเฮ่อปีL ร้อยละ 40 นอกจากนี Lบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าล่วนหนาน   โรงไฟฟ้า
เจิ Lนติ Lง   และโรงไฟฟ้าโจวผิง  

• ประเทศมองโกเลีย  ในปี 2554 บริษัทได้เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท Hunnu Coal Limited 
โดยบริษัท Hunnu มีแหล่งถ่านหินที
อยู่ระหว่างการพฒันาทั Lงหมดหลายแหล่ง ในประเทศมองโกเลีย 

• ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 40  

 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้รายงานผลการดําเนินงานและการพฒันาที
สําคญัในรอบปี 2554 ดงันี L 
 

สรุปภาวะอุตสาหกรรมถ่านหนิโลก ในปี 2554 
 

1. การนําเข้าถ่านหิน ในปี 2554 มีปริมาณการนําเข้ารวมประมาณ 752 ล้านตนั เพิ
มขึ Lนจากปีก่อนจํานวนร้อยละ 4 

ทั Lงนี Lประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการนําเข้าที
เพิ
มขึ Lนเป็นการเพิ
มขึ Lนในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะการนําเข้าของจีน

และอินเดีย  โดยที
ประเทศจีนนําเข้าถ่านหินประเภทเชื Lอเพลิงให้ความร้อนเพิ
มขึ Lน 10 ล้านตนั  เมื
อเทียบกบัปี 2553 

2. การส่งออกถ่านหิน ในปี 2554 มีปริมาณการส่งออกรวมประมาณ 740 ล้านตนั เพิ
มขึ Lนจากปีที
ผ่านมาจํานวน ร้อย

ละ 2 โดยประเทศอนิโดนีเซียยงัคงเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ที
สดุ มีปริมาณการส่งออกประมาณ 308   ล้านตนั   

ถือเป็นประเทศที
มีการส่งออกถ่านหินเพิ
มขึ Lนมากที
สุดในโลก เนื
องจากในปีที
ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียมีฝนตก

น้อยกว่าปกติทําให้ผลิตถ่านหินได้มากในครึ
งปีหลัง รองลงมาคือประเทศออสเตรเลีย มีปริมาณการส่งออก 146 

ล้านตนั  

3. ราคาส่งออกถ่านหนิ (FOB) ในตลาดจร (spot market) จากท่าเรือนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย สําหรับปี 2554 

อยู่ในระดบั 110-130 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
 

ความเสี$ยงที$สําคัญในปี 2554 ได้แก่ 

1. ความเสี
ยงด้านกลยทุธ์  

2. ความเสี
ยงทางการเงิน  

3. ความเสี
ยงในธุรกิจถ่านหิน 
 

4. ความเสี
ยงจากการเปลี
ยนแปลงกฎเกณฑ์และนโยบายในประเทศที
บริษัทฯ ลงทนุ  
 

5. ความเสี
ยงด้านสิ
งแวดล้อมและความปลอดภยัในการผลติถ่านหิน 

ทั Lงนี Lคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญ ระมัดระวังไม่ให้ความเสี
ยงดังกล่าวมีผลกระทบรุนแรงต่อผลการ
ดําเนินการของบริษัท 
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การเปลี$ยนแปลงและพัฒนาการที$สําคัญในรอบปี 2554 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมในหลายด้านที
สําคญั ดงันี L 
1.  การเข้าไปลงทนุในประเทศมองโกเลียเป็นครั Lงแรก ด้วยการเข้าถือครองหุ้นของ Hunnu ซึ
งเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ออสเตรเลีย  โดยในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ซื Lอหุ้นร้อยละ 12 ในบริษัท Hunnu มลูค่า 45 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย ต่อมาในเดือนกนัยายน บริษัทฯ ได้ทําคําเสนอซื Lอหุ้นทั Lงหมดของ Hunnu มลูคา่ 423 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย หลงัจากนั Lนจึงได้ถอน Hunnu ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ออสเตรเลีย และกลายเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ   

 Hunnu ได้พฒันาแหล่งถ่านหินที
ใช้เป็นเชื Lอเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal) และถ่านโค้ก (Coking Coal) ใน
ประเทศมองโกเลีย ซึ
งมีอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตทางตอนใต้ โดยขณะนี Lบริษัท ฯ กําลงัอยู่ระหว่างการประเมิน
ปริมาณถ่านหินสํารวจพบและแผนการทําเหมืองของ Hunnu ซึ
งได้รายงานปริมาณถ่านหินสํารวจพบตามมาตรฐาน JORC 
ทั Lงในลกัษณะ measured resource และ indicated resource ที
 695 ล้านตนั และคาดว่าจะสามารถผลิตถ่านหินได้
ประมาณ 5 ล้านตนัต่อปีภายในปี 2558 โดยโครงการซานอลู (Tsant Uul) ทางตอนใต้ของประเทศ จะเริ
มผลิตถ่านหินเป็นครั Lง
แรกในปีนี L 

2. การจําหน่ายการลงทนุทั Lงหมดจํานวนร้อยละ 56 ใน เหมืองต้าหนิง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน
มีนาคม 2554  
 

เรื$องเด่นในรอบปี 2554 
1. การขยายปริมาณสํารองถ่านหินเพื
อสร้างความมั
นคงในอนาคต ความมั
นคงของกระแสเงินสดในระยะยาวจะ

เกิดขึ Lนได้นั Lน ขึ Lนอยูก่บัปริมาณสํารองถ่านหินตามมาตรฐาน JORC (มาตรฐานการรายงานปริมาณถ่านหินที
สํารวจพบและ
ปริมาณสํารองถ่านหิน โดยคณะกรรมการ JORC ประเทศออสเตรเลีย) ทั Lงนี Lปริมาณถ่านหินสํารวจพบสามารถสร้างมลูค่าใน
เชิงเศรษฐกิจและเชิงเทคนิคได้ ด้วยเหตนีุ L บริษัทฯ  จงึให้ความสําคญักบัการบริหารงานและการใช้ความเชี
ยวชาญด้านเทคนิค
ที
มีอยู่ในการสร้างการเติบโตแกป่ริมาณสํารองถ่านหินจากสินทรัพย์ที
มีอยู่ และจากการแสวงหาแหล่งสินทรัพย์ใหม่เพิ
มเติม  

ในปี 2554 ปริมาณสํารองถ่านหินของ ITM  ที
ตรวจวดัด้วยวิธี JORC  เพิ
มขึ Lนจํานวน 68 ล้านตนั  จากเหมืองอนิโด
มินโคและบารินโต จากการพฒันาและการนําเครื
องบดถ่านหิน รวมทั Lงระบบสายพานลําเลียงถ่านหินมาใช้ที
หลมุเหมือง หรือ 
ระบบ IPCC (In-Pit Crushing Conveying) แทนการใช้รถบรรทกุ จึงทําให้สามารถขนย้ายหน้าดินจากหลมุเหมืองที
ลกึได้ใน
เวลาอนัรวดเร็วและด้วยต้นทุนที
ตํ
าลง 

ในประเทศออสเตรเลีย ปริมาณสํารองถ่านหินเพิ
มขึ Lนจากเหมืองแองกสั เพลส ปริมาณสํารองถ่านหินเพิ
มขึ Lนจํานวน 
64 ล้านตนั แต่เนื
องจาก Centennial ถือหุ้นในแองกสั เพลส ในสดัส่วนร้อยละ 50  จงึสามารถรับรู้ปริมาณสํารองถ่านหินที

เพิ
มขึ Lนจํานวน 32 ล้านตนั และจากเหมืองคลาเรนซ์ปริมาณสํารองถ่านหินที
เพิ
มขึ Lนจํานวน  9 ล้านตนั ซึ
งเป็นผลมาจากการ
ปรับปรุงแผนการทําเหมืองของเหมืองถ่านหินดงักล่าว ทําให้ปริมาณสํารองถ่านหินของบริษัทฯ  จากเหมืองถ่านหินที
มีอยู่ใน
ปัจจุบนั เพิ
มขึ Lนจํานวน 104 ล้านตนั (ตามสดัส่วนของการถือหุ้น)  

2. การปรับโครงสร้างการบริหารจดัการในบริษัท Centennial  ตลอดปี 2554 บริษัท Centennial ได้ปรับโครงสร้าง
การบริหารจดัการให้เข้ากบับริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ  โดยได้ประสานพลงัร่วมกบัพนกังานในประเทศไทยและประเทศอื
นๆ 
เพื
อทํางานร่วมกนัในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกลยทุธ์ การบริหารจดัการด้านการเงิน การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
ตลอดจนด้านการตลาด และระบบ Logistics  

3. การเข้าลงทนุในบริษัท Hunnu  Coal Limited ดงัที
ได้กล่าวไปแล้ว เป็นการเข้าครอบครองแหล่งถ่านหินใหม่ที

มีแนวโน้มดี 
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การพัฒนาโครงการต่างๆ มีดงันี L 
1. โครงการเหมืองถ่านหนิในอินโดนีเซีย  

• การขยายความสามารถของท่าเรือที
ใช้ลําเลียงและขนส่งถ่านหินที
ท่าเรือบอนตงั   บริษัทฯ มีแผนระยะยาว

ในการขยายท่าเรือบอนตงั ขณะนี L กําลงัอยู่ในระหว่างศึกษาการขยายท่าเรือและลานกองเก็บถ่านหิน เพื
อ

รองรับการขนถ่ายถ่านหินให้มากขึ Lนจากปัจจุบนัที
จํานวน 21 ล้านตนัต่อปี  

• โครงการพัฒนาระบบ In-pit crusher ในพื Lนที
ทิศตะวันออกของเหมืองอินโดมินโค เป็นการนําระบบ

สายพานมาใช้ในการขุดและขนถ่านหินจากหลุมเหมือง เพื
อให้สามารถขุดถ่านหินในพื Lนที
ลึกกว่าเดิม ซึ
ง

บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี
ยวชาญนี Lที
เคยทําที
เหมืองแม่เมาะมาใช้เพื
อเสริมการขนด้วยรถบรรทุก ซึ
งจะช่วยลด

การพึ
งพงิการใช้นํ Lามนั  ระบบดงักล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557  

• การพัฒนาเหมืองบารินโต –เริ
มการผลิตถ่านหินแล้ว  และกําลังก่อสร้างถนนขนถ่านหินเชื
อมต่อกับ

เหมืองทรูบาอนิโด โดยมีประมาณการผลิต 7 แสนตนัในปีนี L  

2. โครงการเหมืองถ่านหนิในออสเตรเลีย 

• การขยายกําลังการผลิตจากโครงการ Newstan  ซึ
งอยู่ใน Northern Operation   โดยจะเริ
มผลิตถ่านหิน
ได้ในปี 2557 ที
กําลงัผลิต 4 ล้านตนั เป็นถ่านหินคณุภาพดี 

• การเพิ
มสดัส่วนการส่งออกให้มากกว่า ร้อยละ 40 ของปริมาณการขายทั Lงหมด 
 

3. การพัฒนาโครงการอื$นๆ มีดังนี 2 

• โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที$ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

โครงการหงสากําลงัอยู่ในระหว่างการดําเนินก่อสร้าง ณ สิ Lนปี 2554 การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว

ประมาณ ร้อยละ 10  ของโครงการ โดยได้ดําเนินการย้ายชุมชนบางส่วน ปรับพื Lนที
สําหรับการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า รวมถึงถนนสําหรับขนส่งวัสดุก่อสร้างกําลังจะแล้วเสร็จ และขณะนี Lกําลังอยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้างโครงสร้างพื Lนฐานของโรงไฟฟ้า  

• การพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน  บริษัทฯ ได้ตั Lงงบลงทนุสําหรับธุรกิจพลงังานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 2 

ของทรัพย์สินรวมต่อปี (ปัจจุบนัประมาณ 4 พนัล้านบาท) ที
ผ่านมาได้ศึกษาพลงังานหมุนเวียนหลายตัว 

แต่ได้ให้ความสนใจพลงังานชีวภาพ และพลังงานลม  บริษัทฯ ได้ก่อตั Lงบริษัทย่อย 2 บริษัทขึ Lน  เพื
อลงทุน

ในธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศไทย โดยหนึ
งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัทนํ Lาตาล

มิตรผล จํากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 เพื
อพฒันาโครงการเอธานอลที
ใช้มนัสําปะหลงัเป็นเชื Lอเพลิง   

ขณะเดียวกนัได้อยู่ในระหวา่งการทดสอบลมอยู่ 2-3 จดุในภาคใต้ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

สรุปปัจจัยที$มีผลต่อผลประกอบการในปี 2554 มีดงันี L คือ 
1. ปี 2554 ถือเป็นปีที
บริษัทฯ  สามารถสร้างการเติบโตทางรายได้ที
ดี  ทั Lงนี Lเป็นผลจากธุรกิจถ่านหินมีปริมาณขาย

และราคาถ่านหินเพิ
มขึ Lน  อีกทั Lงเป็นปีแรกที
รับรู้ผลการดําเนินงานของ Centennial เต็มปี 
2. ผลการดําเนินงานในปี 2554 ลดลงเหลือ 20,060 ล้านบาท จากปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 19  เนื
องจากกําไร

จากการจําหน่ายเงินลงทนุลดลง โดยบริษัทฯ รับรู้กําไรหลงัภาษีจากการจําหน่ายเงินลงทนุในเหมืองต้าหนิง 
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จํานวน 6,307 ล้านบาท เทียบกบัการรับรู้กําไรจากรายการพเิศษจํานวน 15,776 ล้านบาท จากการลดสดัส่วน
การถือหุ้นในบริษัท PT Indo Tambangraya Megah (ITM)  ร้อยละ 8.72  และการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท 
ผลติไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) ในปี 2553 

 
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน เป็นผู้ ชี Lแจง

ผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2554 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2554 ให้ที
ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี Lแจงผลการดําเนินงานในปี 2554 โดยสรุปให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบดงันี L 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 225,010 ล้านบาท เพิ
มขึ Lน 31,889 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 17 เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2553  ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที
ได้จากการดําเนินงาน  ค่าสิทธิในการทําเหมือง
ถ่านหินเพิ
มขึ Lนจากต้นทุนของการซื Lอกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลียสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์  และเงิน
ปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม  

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 88,656 ล้านบาท เพิ
มขึ Lน 19,597 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เมื
อเทียบกบั ณ 
วนัที
 31 ธันวาคม 2553  โดยมาจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน 20,060 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากส่วนได้เสียที
ไม่มีอํานาจ
ควบคมุ จํานวน 6,480 ล้านบาท ในขณะที
จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 6,840 ล้านบาท 

รายได้จากการขายรวมจํานวน 112,404 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจํานวน 47,119 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 72 จากมีการรวมงบการเงินของบริษัท Centennial  เต็มจํานวน 12 เดือน และปริมาณการขายและราคาขายถ่าน
หินจากเหมืองในประเทศอนิโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิ
มขึ Lน  

ปริมาณขายถ่านหินสําหรับปี 2554 จํานวน 39.57 ล้านตนั  จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 24.64 ล้านตนั จาก
เหมืองในประเทศออสเตรเลีย 14.87 ล้านตนั และจากเหมืองในประเทศไทย 0.06 ล้านตนั 

โดยที
ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซียสําหรับปี 2554 เท่ากบั 97.06 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  
ขณะที
ปี 2553 ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยจากเหมืองในประเทศอนิโดนีเซียเท่ากบั 74.65 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั 

กําไรขั Lนต้นสําหรับปี 2554 จํานวน 49,444 ล้านบาท เพิ
มขึ Lน 22,669 ล้านบาท จากปริมาณการขายและราคาขาย
ถ่านหินจากเหมืองในประเทศอนิโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียปรับเพิ
มขึ Lน  

อตัราส่วนกําไรขั Lนต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 44  สูงกว่างวดเดียวกนัของปี 2553 ที
อยู่
ระดบัร้อยละ 41  โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราส่วนกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายร้อยละ 46 เทียบกบัร้อยละ 43 ในปี 2553 และธุรกิจ
ไฟฟ้ามีอตัราส่วนกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายร้อยละ 10 เทียบกบัร้อยละ 16 ในปี 2553  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี Lย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จํานวน 31,768 ล้านบาท 
เพิ
มขึ Lน 9,809 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 เมื
อเทียบกบังวดเดียวกันของปี 2553 โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน
จํานวน 29,847 ล้านบาท  และจากธรุกิจไฟฟ้าจํานวน 1,922 ล้านบาท  

กําไรสุทธิ  จํานวน 20,060 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19  
โดยเป็นผลของกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนที
ลดลง  โดยในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 56 ของเหมืองต้าหนิง ในสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรู้กําไรหลงัภาษีจํานวน 6,307 ล้านบาท ในขณะที
ในปี 2553 
บริษัทมีการจําหน่ายเงินลงทุน 2 รายการได้แก่ การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ITM ลง จํานวนร้อยละ 8.72 และการ
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จําหน่ายเงินลงทนุร้อยละ 14.9 ใน บริษัท ราชบุรีโฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) เป็นผลให้มีการรับรู้กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
หลงัภาษีจํานวน 15,176 ล้านบาท 

กําไรต่อหุ้น จํานวน 73.82 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 19 เมื
อเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน ซึ
งมีกําไรต่อหุ้น 91.56 
บาทต่อหุ้น  

หนี Lสินสุทธิรวมจํานวน 65,289 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 8,360 ล้านบาท  จากเงินสดที
เพิ
มขึ Lนจากการ
ดําเนินงานจํานวน 12,543 ล้านบาท ในขณะที
มีการกู้ ยืมเงินในประเทศเพิ
มขึ Lนจํานวน 4,183 ล้านบาท  

อตัราส่วนหนี Lสินสุทธิต่อทนุ ลดลงจาก 1.07 เท่า ในปี 2553 เป็น 0.74 เท่าในปี 2554   
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ชี Lแจงเพิ
มเติมว่ารายได้ในปี 2554 เพิ
มขึ Lน เนื
องจากครึ
งปีหลังสามารถผลิตถ่านหินได้
เพิ
มขึ Lน เนื
องจากสภาพภมูิอากาศเอื Lออํานวย และถ่านหินมีคุณภาพดีจึงเป็นที
ต้องการ ดงันั Lน กําไรที
เกิดจากการดําเนินงาน
เพิ
มขึ Lนร้อยละ 45 เทียบกบัปี 2553   นอกจากนี Lได้ชี Lแจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบเกี
ยวกับการบริหารองค์กรและความคืบหน้าในด้าน
พฒันาการด้านการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาองค์กรที
สําคญั ซึ
งเป็นส่วนสําคญัในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ ดงันี L 

 

การบริหารองค์กร 

• การขยายธุรกิจสู่ระดบัภมูิภาคในปีที
ผ่านมา ส่งผลให้บ้านปมีูพนกังานประมาณเกือบ 6,500 คน ใน 5 ประเทศ 

คือ ไทย อนิโดนีเซีย  ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ดงันั Lนบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการประสานงานและ

หลอมรวมพนกังานในออสเตรเลียเข้าสู่กลุม่พนกังานบริษัทฯ  และให้การต้อนรับพนกังานใหม่ราว 240 คนจาก 

Hunnu  

• บริษัทฯ นํา “บ้านป ูสปิริต”  ซึ
งเป็นค่านิยมร่วม หรือ วฒันธรรมองค์กร อนัประกอบด้วย 4 ค่านิยมหลกั ได้แก่ 

ยดึมั
นในความถกูต้อง  นวตักรรม  ห่วงใยและเอาใจใส่  และ พลงัร่วม   มาใช้เป็นหลกัปฏิบตัิเพื
อให้เกิด

เอกภาพอย่างต่อเนื
องระหว่างพนกังานที
อยู่ในทกุประเทศที
บริษัทฯ ดําเนินธรุกิจ 

• หวัใจสําคญัของกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์ของบริษัทฯ  ในปี 2555 นี L คือ การบริหารบคุคล การบริหารผล
การปฏิบตัิงาน ทกัษะผู้นํา และ การขยายผลโครงการบ้านป ูสปิริต  

พัฒนาการด้านการกํากับดูแลกิจการและด้านอื$นๆ ที$สําคัญ 

• ด้านการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการและการพฒันาองค์กรที
สําคญัๆ ซึ
งมีส่วนสําคญัในการรองรับการเติบโต

ของธุรกิจ  ในปี 2554 บริษัทฯ ได้  

• ดําเนินการตามแผนงานส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและทศันคติด้านบรรษัทภิบาล ซึ
งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเพื
อนําไปสู่การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

• ดําเนินการตามนโยบายการพฒันาที
ยั
งยืน 

• ดําเนินการต่อเนื
องด้านแผนพฒันาผู้บริหารเพื
อรองรับการเติบโตขององค์กร  และริเริ
มโครงการพฒันาสงัคม

ใหม่ๆ หลายโครงการทั Lงในสํานกังานใหญ่และท้องถิ
น 

รางวัลด้านการกํากับดูแลกิจการที$ดี ในปี 2554 มีดังนี 2 คือ 
 

• ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับการจัดอนัดบัเป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียนที
ได้รับการจัดอนัดบั  Excellent CG 

Scoring  จากการรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2554  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

  บริษัทฯ ยดึมั
นในปณิธานที
ว่า “อตุสาหกรรมที
ดีจะต้องพฒันาไปพร้อมๆ กบัสงัคมและสิ
งแวดล้อมที
ดี”  ดงันั Lนจงึได้
ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม (หรือ ซีเอสอาร์) มาอย่างต่อเนื
อง และอยู่บนพื Lนฐานของความสํานกึด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม หลกับรรษัทภิบาล การพฒันาอย่างยั
งยืน  

ในปี 2554 เราได้ประกาศแนวคิด “ทําด้วยใจ”  หรือ “Do by Heart” ในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม
ต่างๆ ของบ้านปฯู ทั Lงในประเทศไทย และต่างประเทศ อยู่บนพื Lนฐานของความ “จริงใจ” “จริงจงั” และ “เต็มใจ” ในการดําเนิน
กิจกรรมให้บรรลเุป้าหมาย   และได้ประกาศกลยทุธ์ในการดําเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในระดบัองค์กรในระยะยาว (2554-2558)  
ทั Lงที
สํานกังานใหญ่ และบริษัทย่อยในต่างประเทศ มุ่งส่งเสริม “การศกึษาและการเรียนรู้” ให้กบัเด็กและเยาวชน ซึ
งถือเป็น
รากฐานสําคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาติอย่างยั
งยืน 

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน ทั Lงในประเทศและต่างประเทศ                     
โดยสรุปดงันี L 

1. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ในประเทศไทย 

• ด้านการศกึษา  มอบทนุการศึกษาให้กบันกัเรียนจากโรงเรียนที
ตั Lงอยู่รอบเหมืองลําปาง เหมืองเชียงม่วน และ
เหมืองลําพนู  

• ด้านศาสนาและประเพณีท้องถิ
น  สนบัสนุนกจิกรรมทางศาสนาแก่วดัในพื Lนที
 

•  ด้านสาธารณสขุ  นําหน่วยแพทย์เคลื
อนที
ออกให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน อ.ลี L จ.ลําพนู 

• ด้านพฒันาชุมชน  ร่วมปรับปรุงพื Lนที
ส่วนกลางในชุมชน เส้นทางบ้านโฮ่ง – บ้านนากลาง ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

2. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย  

• ด้านการศกึษา   จดักิจกรรมอาสาสมคัรภายใต้โครงการ ‘Employee Volunteer’ ที
เหมือง Kitadin Embalut  

โดยมีการแสดงละครและแจกหนงัสือนิทานเรื
อง “ผจญภยัในเหมืองถ่านหิน”  

• ด้านสิ
งแวดล้อม  จดักิจกรรมปลกูต้นไม้ขึ Lนบนพื Lนที
ใกล้กบัเส้นทางขนส่งถ่านหินของเหมืองอนิโดมนิโค ร่วมกบั

ชมุชน  (จํานวน 37,000 ต้น) 

• ด้านสาธารณปูโภค บริษัทได้ซ่อมแซมและปรับสภาพแวดล้อมริมถนน หมู่บ้าน ที
เหมือง Kitadin Embalut 

• ด้านการสร้างอาชีพ   จดัอบรมด้านการบริหารจดัการการเงินให้แก่ชมุชน ส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรกรรม 

หตัถกรรม และวิชาชีพด้านเทคนิค ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรอบเหมืองต่างๆ 

 

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

ด้านการศกึษา  ในปี 2554 บริษัทฯ ยงัคงดําเนินโครงการ 

• สนบัสนุนการศกึษาเพื
อการพฒันาที
ยั
งยืนต่อเนื
องเป็นปีที
 8 โดยมอบทนุสนบัสนนุการพฒันาอปุกรณ์และ

ระบบการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในจงัหวดัลําพูน ลําปาง และพะเยา 

• มอบทนุสนบัสนนุโรงเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ ต่อเนื
องเป็นปีที
 5  

• มอบทนุการศึกษาสําหรับนกัเรียนสาขาธรณีวิทยาและวิศวกรรมเหมืองแร่ ต่อเนื
องเป็นปีที
 3 
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ด้านสิ$งแวดล้อม  
 

• ค่ายเพาเวอร์กรีน 6 บริษัทฯ ร่วมกบัคณะสิ
งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ดําเนิน

โครงการ “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ต่อเนื
องเป็นปีที
 6 เพื
อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์

สิ
งแวดล้อม เพื
อสร้างจิตสํานกึในการรักษาสิ
งแวดล้อมอย่างยั
งยืนแก่เยาวชน 

ด้านเยาวชน  

• ส่งเสริมทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้กบัเยาวชนนกักีฬาในประเทศไทยและในประเทศจีน โดยในปีที
ผ่านมา

ได้นําโค้ชชาวจีนมาฝึกทกัษะด้านปิงปองให้แก่นกักีฬาของสโมสรบ้านป ูในประเทศไทย 

•  สนบัสนนุและดําเนินกิจกรรม “โครงการพลงัเปลี
ยนแปลงเพื
อสงัคม”  หรือ โครงการ Banpu Champions for 

Change อย่างต่อเนื
อง  เพื
อสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการทางสงัคมรุ่นใหม่ในรูปแบบการดําเนิน “กิจการ

เพื
อสงัคม” 

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ  

ในปีที
ผ่านมาได้เกิดภยัพบิติัต่างๆ ในเกือบทกุภมูิภาคทั
วโลก ซึ
งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ
งเหตกุารณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ในประเทศญี
ปุ่ น รวมทั Lง
มหาอทุกภยัในรอบ 50 ปีของประเทศไทย บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ
งในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากมหนัตภยั
ดงักล่าวดงันี L 

• การช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากแผ่นดินไหวและสนึามใินประเทศญี
ปุ่ น  บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศ

อนิโดนีเซียและออสเตรเลีย ร่วมกบัพนกังานจากทั Lง 3 ประเทศ บริจาคเงินประมาณ 1 ล้าน 4 พนัเหรียญ

สหรัฐ แก่สภากาชาดญี
ปุ่ นเพื
อช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดนิไหวและสนึาม ิ

• การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอทุกภยั ในประเทศไทย  นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบ 

คลงัสนิค้า ในจงัหวดัอยธุยาแล้ว บริษทัฯ ยงัได้ดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภยันํ Lาท่วมในรูปแบบต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุ กองทพับก กองทพัเรือ ในการดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภยันํ Lาท่วม 

สนบัสนุนขบวนรถบรรทกุแก่สภากาชาดไทยสําหรับลําเลียงถงุยังชีพ และหน่วยแพทย์เคลื
อนที
 และใช้ในการ

ขนย้ายผู้ ป่วย ที
ได้รับผลกระทบจากนํ Lาท่วม รวมทั Lงร่วมสมทบกองทนุตลาดหุ้น ช่วยภยันํ Lาท่วม คิดเป็นมลูค่า

รวมประมาณ 40 ล้านบาท 

• พนกังาน “บ้านปฯู อาสาช่วยภยันํ Lาท่วม” ได้นําสิ
งของถงุยงัชีพ และอาหาร ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที
ศนูย์

พกัพิงผู้ประสบภยันํ Lาท่วม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต รวมทั Lงออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั

ร่วมกบักองทพัเรือและสภากาชาดไทย 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติมปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ   
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 
  

1. นายสพุจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามผลการดําเนินงานของบริษัทในปีนี Lเมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2553 
 

ประธานได้ชี Lแจงว่าสืบเนื
องจากปี 2554 บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทุนลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2553 จึงปรากฏว่า

บริษัทฯ มีกําไรลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2553  แต่หากพิจาณาจากผลการดําเนินงานที
แท้จริงในปี 2554 แล้วปรากฏว่าบริษัท

มีกําไรจากผลการดําเนินงานเพิ
มขึ Lนร้อยละ 45 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า  ประเด็นที
สําคัญสําหรับการดําเนินงานในปี 2554 คือ การลดสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท PT Indo Tambangraya Megah (ITM) จํานวนร้อยละ 8.72 และการจําหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 14.9 ใน 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน)  (Ratch) ทําให้บริษทัฯ ได้รับเงินจํานวนประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และบริษัทฯ นําไปซื Lอกิจการ Centennial Coal  ในประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ    นอกจากนั Lน
บริษัทฯ ได้พจิารณาถงึผลกระทบทางความเสี
ยงแล้วจงึได้จําหน่ายเงินลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 56  ในเหมืองต้าหนิง  คิด
เป็นเงินจํานวน 669 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื
อนําไปซื Lอหุ้น Hunnu Coal  ที
ประเทศมองโกเลีย  ทั Lงนี Lได้ประมาณการผลิตใน
ปี 2555 ในประเทศอินโดนีเซีย จากเดิม 25 ล้านตนั เป็น 27 ล้านตนั และประเทศออสเตรเลียจากเดิม 14 ล้านตนั เป็น 
16  ล้านตนั  ความเสี
ยงด้านราคาถ่านหินยงัเป็นความเสี
ยงหลกั ซึ
งอาจมีผลกระทบบ้างแต่ไม่รุนแรง  
 

2. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามข้อมลูดงัต่อไปนี L 

• บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านธุรกิจต่อกรณีการขึ Lนภาษีเหมืองแร่ของออสเตรเลียหรือไม่ 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าตามที
ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัทฯ แจ้งข่าวสารเรื
องภาษีเหมืองแร่ให้รวดเร็วนั Lน  

ปกติแล้วบริษัทฯ จะแจ้งข่าวสารผ่านระบบการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว   กรณีที
สมาชิกวุฒิสภา

ออสเตรเลีย มีมติให้ผ่านกฎหมายขึ Lนภาษีเหมืองแร่ หรือ MRRT (Mineral Resource Rent Tax) บงัคบัใช้สําหรับบริษัท ที


มีกําไรมากกว่า 75 ล้านเหรียญออสเตรเลียไม่น่าจะส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  เนื
องจากบริษัทฯ

สามารถนําเงินลงทุนในกิจการมาหกัเป็นค่าลดหย่อนได้  จึงไม่ต้องเสียภาษีภายใน 10 ปีแรก นอกจากนั Lนการลงทุนใน 

Centennial  จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื
องซึ
งสามารถนํามาคํานวณเป็นส่วนลดหักภาษีและยังสามารถหักส่วนลดตาม

กฎหมายได้อีกร้อยละ 25 อย่างไรก็ตามก่อนการซื Lอกิจการ Centennial บริษัทฯ ได้รับทราบถึงกระบวนการที
รัฐบาล

ออสเตรเลียจะนํากฎหมายภาษีดงักล่าวให้วุฒิสภาอนุมตัิอยู่แล้ว    และการซื Lอกิจการ Centennial บริษัทฯ ได้คํานึงถึง

เรื
องดงักล่าวไว้แล้วในการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการการลงทนุนี L  
 

• บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที
มีการนําพลงังานทดแทนอื
นๆ มาแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า 

เช่น Coking Coal  แอนทราไซต์ รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว หรือเชลก๊าซ หรือไม่ เนื
องจากในปัจจุบนัมีการ

ต่อต้านพลังงานไฟฟ้าที
ใช้ถ่านหินเป็นเชื Lอเพลิงซึ
งจะส่งผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม   จึงต้องการทราบ

กระบวนการจดัการเพื
อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม ดงักล่าว 
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า ปัจจุบนัความต้องการถ่านหินยงัมีสงูเพื
อใช้ผลิตไฟฟ้า เนื
องจาก Coking Coal 

เป็นถ่านหินคณุภาพสูงและหายาก จงึใช้สําหรับอตุสาหกรรมถลุงเหล็กเท่านั Lน ไม่นําไปผลิตไฟฟ้า   ถ่านหินที
ผลิตไฟฟ้า

เป็นชนิด บิทูมินัส หรือ ซบับิทูมินสั ซึ
งพบมากในประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย    ส่วนกระบวนในการ

จัดการปัญหาสิ
งแวดล้อมสําหรับโรงไฟฟ้าจะใช้วิธี Super Critical  หรือ Ultra Super Critical    สําหรับพลังงาน

ทางเลือกอื
น เช่น พลังงานนิวเคลียร์ หลังจากเหตุการณ์ที
ประเทศญี
ปุ่ นทําให้หลายประเทศหยุดโครงการนิวเคลียร์   

และนํ Lามันยังคงเป็นเชื Lอเพลิงต้นทุนสูงในการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้สําหรับภาคขนส่ง  สําหรับพลังงานทดแทนใน

รูปแบบก๊าซธรรมชาติที
เป็นของเหลว เรียกว่า LNG  การส่งออกยงัมีต้นทุนสูงอยู่ บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคญัต่อธุรกิจ

ถ่านหินซึ
งยงัมีแนวโน้มการเติบโตที
ดี    สําหรับการเก็บภาษีส่งออกถ่านหินของประเทศอนิโดนีเซียนั Lน ได้เคยถูกคัดค้าน

และยกเลิกไปเนื
องจากมีการเก็บค่าภาคหลวงที
ร้อยละ 13.5 อยู่แล้ว 

 

3. นายโชคบญุ จิตรประดบัศิลป์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดงันี L 

• บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบเรื
องปริมาณถ่านหินสํารองหรือไม่ หากบริษัทยงัไม่ซื Lอกจิการถ่านหินเพิ
มเติม 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า การสํารวจแหล่งถ่านหินเพื
อเพิ
มปริมาณสํารองถ่านหินทําได้จากการสํารวจ

แหล่งถ่านหินที
มีอยู่จากประทานบตัรที
ได้รับอยู่แล้ว  และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตเพื
อลดต้นทนุ  

• บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบเรื
องการจํากดัการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจเหมืองแร่ในประเทศอินโดนีเซีย หรือไม ่

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า การกําหนดให้ต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 จะมีผลกระทบต่อบริษัท

ต่างประเทศ แต่บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยซึ
งเป็นบริษัทที
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย 

จงึไม่น่าจะได้รับผลกระทบในเรื
องดงักล่าว 

• ประเภทถ่านหินที
ใช้ในการผลิตไฟฟ้า   ผลประกอบการของ  โรงไฟฟ้า BLCP  และเคยปรากฏว่าเกิดอบุตัิเหตุ

หรือไม ่

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าโรงไฟฟ้า BLCP เป็นโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินคณุภาพดีประเภทบทิบูนิสั  ผลิตและ

จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   โดยในปี 2554 มีกําไรตามสดัส่วนการถือหุ้นประมาณ  

2 พนัล้านบาท  โรงไฟฟ้าแห่งนี Lได้รับมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มีการบนัทกึผลการ

ปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัที
ดีเยี
ยม  

• การผลติถ่านหินที
ประเทศมองโกเลียจะเริ
มต้นเมื
อไร 

  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าประมาณการผลิตถ่านหินครั Lงแรกในประเทศมองโกเลีย เป็นจํานวน 1 

ล้านตนั ในปี 2555 ซึ
งขณะนี Lอยู่ในระหวา่งเปิดหน้าเหมือง 
 

4. นายสริุยน จิตรภณัฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะสอบถาม ดงันี L 

• สาเหตทีุ
ปริมาณการขายถ่านหินของเหมืองคิทาดิน-ทนัดงุมายงั มีเพียง 0.43 ล้านตนั ทั Lงที
มีอตัรากําไรขั Lนต้นสูงมาก

เมื
อเปรียบเทียบกบัแหล่งอื
น และสาเหตทีุ
ไม่ดําเนินการผลิตเพิ
มเติม  
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นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร-การเงิน ชี Lแจงว่าเหมืองคิทาดิน-ทนัดุงมายงัเริ
มผลิต

เป็นปีแรกจึงมีปริมาณจําหน่ายอยู่เพียง 0.43 ล้านตัน โดยคาดว่าจะปรับตัวเพิ
มขึ Lนโดยประมาณการที
จํานวน 1.5      

ล้านตนั สําหรับอตัรากําไรขั Lนต้นที
มีอตัราสงูกว่าแหล่งอื
นๆ เนื
องจากการผลิตในปีแรก  
 

• สาเหตทีุ
อตัรากําไรขั Lนต้นของเหมือง Centennial ยงัมีจํานวนน้อยกว่าแหล่งอื
น 

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี Lแจงว่ากรณีปริมาณการจําหน่ายถ่านหินของ Centennial ส่วนใหญ่คือร้อยละ 60 จําหน่าย

ให้กบัโรงไฟฟ้าในประเทศซึ
งเป็นของรัฐบาลในรัฐนิวเซาท์เวลส์  โดยราคาถ่านหินได้ถูกกําหนดไว้ในสัญญาระยะยาวของ 

Centennial ที
มีอยู่เดิมก่อนบริษัทฯ จะซื Lอกิจการ เมื
อสัญญาดังกล่าวทยอยหมดอายุจะมีการกําหนดราคาถ่านหินเป็น

ราคาใหม่  อตัรากําไรขั Lนต้นก็จะทยอยเพิ
มขึ Lน  จํานวนถ่านหินรวมทั Lงหมด 9 ล้านตนั จะทยอยหมดอายปีุละ 1-2 ล้านตนั   

 

• จํานวนอตัรากําไรขั Lนต้นของเหมือง Hunnu ในปัจจบุนั 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่ายังไม่สามารถระบุอตัรากําไรขั Lนต้นของ Hunnu ได้ในขณะนี Lเนื
องจากยงัอยู่ระหว่าง

เริ
มต้น บริษัทฯตดัสินใจลงทุนทําเหมืองแร่ที
ประเทศมองโกเลียเนื
องจากเป็นแหล่งถ่านหิน Coking Coal ที
มีคุณภาพดี  

แต่ยงัต้องใช้เวลาสํารวจเพิ
มเติมอีก  ขณะนี Lจงึยงัให้ข้อมลูไม่ได้มาก อย่างไรก็ตามผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบเพิ
มเติมจากการ

ชี Lแจงผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผ่านทาง Opportunity Day ซึ
งจัดขึ Lนทกุไตรมาส     
 

• การเริ
มดําเนินการร่วมลงทุนกบับริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั ในธุรกิจพลงังานทดแทน ได้เริ
มดําเนินการเมื
อไร และ

คาดการณ์รายได้ของธรุกิจนี Lเป็นจํานวนเท่าไร 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าโครงการนี Lยงัอยู่ในระยะแรกของการพฒันาพื Lนที
ปลกูมนัสําปะหลงัเพื
อใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลิตเชื Lอเพลิงร่วมกบั บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากดั  จํานวนเงนิลงทนุ และรายได้ไม่ มากเมื
อเปรียบเทียบ
กบัธุรกิจถ่านหิน 

 

5. นายสธีุร์ สหสัสะรังสี ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถาม การสํารวจ เชลก๊าซ (shale gas) เพื
อทดแทนถ่านหิน ที
มีการสํารวจ

พบปริมาณสูงในสหรัฐอเมริกา และอาจเปลี
ยนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติ  ในอนาคตจะส่งผล

กระทบต่อบริษัทฯหรือไม่  
 

นายกอปร กฤตยากีรณ กรรมการ ได้ชี Lแจงว่า ก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีลักษณะการผลิตและการเก็บรักษาที
มีความ

เฉพาะตวั จึงจําเป็นที
จะต้องมีการลงทุนสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่  เป็นการอดัของเหลวที
มีความดนัสูงในชั Lนหิน เพื
อให้

ปล่อยก๊าซธรรมชาติที
แทรกตวัอยู่ออกมา   กระบวนการผลิตที
ต้องใช้เทคโนโลยีอดัของเหลวแรงดนัสูงอาจส่งผลกระทบ

ต่อแหล่งนํ Lาใต้ดินขนาดใหญ่ และกระทบต่อสิ
งแวดล้อมที
สําคัญ  แม้ว่าในระยะสั Lนอาจทําให้ราคาก๊าซลดลงแต่ยังไม่

ชดัเจนนกั โดยเฉพาะในยโุรป และ จีน ยงัอยู่ในระหวา่งการศึกษาผลกระทบอยู่  

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที
ให้ความสําคัญเรื
องก๊าซธรรมชาติที
จะนํามาใช้ทดแทนถ่านหิน ซึ
ง

บริษัทฯ ได้ติดตามและศกึษาเรื
องดงักล่าวอยู ่
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และลงมติรับรอง
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 
 

มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ Lนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี L 

 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,879,864 98.20 
2. ไม่เห็นด้วย 44,750 0.03 
3. งดออกเสียง 2,666,800 1.77 
 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ Lน 2,580,656 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั Lงหมดจํานวน 150,591,414 หุ้น 

 
     

วาระที$  3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ 2นสุดวันที$  31 
ธันวาคม 2554 

  

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Lนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ซึ
งผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที
รับรองทั
วไป โดยปรากฏในหมวด           
“งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั” ของรายงานประจําปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม ดงันี L 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกบังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิ Lนสุดวันที
 31 ธันวาคม 2554 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที
 3271 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและ
เพียงพอในสาระสําคญั ตามหลักการบญัชีที
รับรองทั
วไป จึงนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี Lแจง
ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2554 ให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี L 

ฐานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2554  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวม 225,010 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 17  ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที
ได้จากการดําเนินงาน  ค่าสิทธิในเหมืองถ่านหินเพิ
มขึ Lนจาก
ต้นทนุของการซื Lอกิจการเหมืองถ่านหินในประเทศมองโกเลีย  และเงินปันผลค้างรับจากบริษทัร่วม  
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หนี Lสินรวม 136,355 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 10 จากกู้ ยืมเงินในประเทศเพิ
มขึ Lนจํานวน 4,183 ล้านบาท และ
จากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าเปิดหน้าดินค้างจ่าย 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวน 88,656 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 28  มาจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน 
20,060 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนจากส่วนได้เสียที
ไม่มีอํานาจควบคมุ จํานวน 6,480 ล้านบาท ในขณะที
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
จํานวน 6,840 ล้านบาท 

ทนุที
ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 2,717 ล้านบาท ไม่เปลี
ยนแปลง 
 

รายได้จากการขายรวม 112,404 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 72 จากปริมาณการขายและราคาขายถ่านหินจาก
เหมืองในประเทศอินโดนีเซียปรับเพิ
มขึ Lน นอกจากนี Lบริษัทได้มีการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย 12 
เดือน เป็นปีแรก       

ต้นทุนขาย 62,960 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 63  เป็นผลมาจากต้นทุนที
เพิ
มขึ Lนของเหมืองในอินโดนีเซียจาก
การเพิ
มขึ Lนของปริมาณการขายถ่านหิน ราคาดีเซลที
ปรับตวัเพิ
มขึ Lนตลอดทั Lงปีและการทําเหมืองในแนวลึกมากขึ Lนเมื
อเทียบ
กบัปีก่อนหน้า อีกทั Lงได้รับรู้ต้นทุนขายของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียในงบการเงินรวมเต็มปี  ในขณะที
ในปีก่อนรับรู้
เพียง 1 ไตรมาส  

กําไรขั Lนต้นสําหรับปี 2554 จํานวน  49,444 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 86 อตัราส่วนการทํากําไรขั Lนต้นต่อ
ยอดขายรวม (gross profit margin) สําหรับปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 44   ซึ
งธุรกิจถ่านหินมีอตัรากําไรขั Lนต้นร้อยละ 46 และ
ธุรกิจไฟฟ้ามีอตัรากําไรขั Lนต้นร้อยละ 10  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 10,254 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ  48  การเริ
มรวมงบการเงินเต็มปี
ของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย และจากการเพิ
มขึ Lนของเรือที
ต้องจอดรอรับถ่านหิน หรือ demurrage ซึ
งเป็นผลมา
จากปริมาณฝนที
เกาะกะลิมนัตนัตกมากกว่าปกติ  

รายได้อื
นมีจํานวน 13,086 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 เนื
องจากปี 2553 มีกําไรจากการลดสดัส่วนเงินลงทุน
ในบริษัท ITM ซึ
งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 8.72  และกําไรจากการจําหน่ายการลงทุนในบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) 

ทําให้บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั Lงสิ Lนรวม 35,361 ล้านบาท เพิ
มขึ Lนร้อยละ 34  มีส่วนแบ่งกําไรจาก
บริษัทร่วมจํานวน 1,939 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลกําไรของ BLCP จํานวน 1,952 ล้านบาท และรับรู้ผลกําไรของธุรกิจถ่าน
หินในประเทศจีนลดลงจากการจําหน่ายเงินลงทนุในต้าหนิง  

ดอกเบี Lยจ่ายเพิ
มขึ Lนจากเงินกู้ เพื
อการลงทุนในเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย  
ส่วนภาษีเงินได้ เพิ
มขึ Lนส่วนใหญ่เกิดจากกําไรที
เพิ
มขึ Lนของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และภาษีจากการขายเงิน
ลงทุนใน ต้าหนิง  

กําไรสุทธิสําหรับปี 2554 จํานวน 20,060 ล้านบาท ลดลง  4,820 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19   อตัรากําไร
ขั Lนต้นคิดเป็นร้อยละ 44  เพิ
มขึ Lนจากปริมาณการขายและราคาถ่านหินเพิ
มขึ Lน  อตัราการทํากําไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 16  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ  10 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25   และอตัราส่วนหนี Lสินสทุธิต่อ
ส่วนของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ
มขึ Lนอยู่ที
 1.07  เท่า  จากระดบั 0.74 เท่า บริษัทฯ มีกําไรสุทธิต่อหุ้น 73.82 บาทต่อหุ้น มี
มลูค่าตามบญัชี 326.24 บาทต่อหุ้น เพิ
มขึ Lนร้อยละ 28 เมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2553 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิ Lนสุดวันที
 31 
ธันวาคม 2554 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 
 

1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม สาเหตุที
กําไรลดลง และแนวทางแก้ไข ทั Lงนี Lสอบถามถึงการเพิ
มขึ Lน

ของต้นทนุขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และส่วนแบง่กําไรของบริษัทย่อยลดลง  

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าการเพิ
มขึ Lนของต้นทุนต่างๆ สอดคล้องกบัราคาขายที
เพิ
มขึ Lน นอกจากนั Lนยังมีต้นทุนที


สูงขึ Lนเมื
อเปรียบเทียบกบัปีที
แล้วได้แก่ต้นทนุค่านํ Lามนั  เป็นต้น  สําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ
มขึ Lนจากการเพิ
มขึ Lน

ของค่า Demurrage  และส่วนแบ่งกําไรของบริษัทย่อยลดลงเนื
องจากการขายเหมืองต้าหนิง   สําหรับแนวทางแก้ไขในเรื
อง

ต้นทนุค่านํ Lามนั ทําโดยการซื Lอนํ Lามนัล่วงหน้า (Hedging ) เพื
อให้เกิดผลกระทบน้อยที
สดุ 
 

2. นาย Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้มีข้อเสนอแนะดงันี L 

• กล่าวชื
นชมเรื
องมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (Book Value)ที
เพิ
มขึ Lน แต่ควรปรับปรุงเรื
องอตัรากําไรสุทธิต่อหุ้น และควรมี

การเข้าซื Lอกิจการในแหล่งอื
นเช่น ประเทศโมแซมบกิ รวมถึงควรปรับปรุงเรื
องค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที
มี

จํานวนสูงขึ Lนพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายคงที
  และยงัคาดหวงัให้จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ไปสู่ระดบัที
สูงสุดอีกครั Lง 

และเห็นว่างบเฉพาะของบริษัทฯ มีผลประกอบการที
ดีกว่างบการเงินรวม แสดงถึงการบริหารจัดการบริษัทฯ ใน

ต่างประเทศจะทําให้กําไรลดลง ดจูาก IRR ที
ร้อยละ 15  

ประธานได้กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และประธานเจ้าหน้าที
บริหารได้ชี Lแจงเพิ
มเติมว่าบริษัทฯมีการ
ติดตามและหาโอกาสการลงทุนในประเทศต่างๆอยู่ตลอดเวลา  ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) คงต้องดูในระยะยาว
กว่านี L เพราะบริษทัฯเพิ
งเริ
มมีการลงทนุขนาดใหญ่ที
 Centennial และ Hunnu  และกล่าวขอบคณุสําหรับข้อซกัถาม 

 
3. นางสาวงามจิต แซ่เตียว ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามสาเหตุที
ค่าภาคหลวงเพิ
มขึ Lน จาก 6,925 ล้านบาท เป็น 11,370 

ล้านบาท และขอให้เปรียบเทียบกบัปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศไทย   

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงว่า ประเทศอินโดนีเซียเก็บค่าภาคหลวงในอตัรา ร้อยละ 13.5 และประเทศออสเตรเลีย 

เก็บในอตัราร้อยละ 6.5 - 7 ของราคาขาย  ดงันั Lนค่าภาคหลวงเฉลี
ยสองประเทศอยู่ที
ประมาณร้อยละ 10 ของราคาขาย
  

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรื
องโรงไฟฟ้าแม่เมาะใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื Lอเพลิง ประมาณ 14-15 ล้านตนัต่อปี เพื
อ

ผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,200  เมกะวตัต์  หากเปรียบเทียบโดยคุณภาพถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอยู่ที
ประมาณ      

5 - 6 ล้านตนั  หากรวมกับการใช้ถ่านหินจากอุตสาหกรรมปนูซีเมนต์ และโรงไฟฟ้าอื
นๆ  เป็นการใช้ถ่านหินของประเทศ

ไทยประมาณ 10 ล้านตนัต่อปี ซึ
งน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของพลงังานรวม เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาใช้ถ่านหินประมาณ

ผลิตไฟฟ้าอยู่ที
 ร้อยละ 50 ของการผลิตไฟฟ้าทั Lงหมด 
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4. นายบญุช ูทองเจริญพลูพร ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถามดงันี L 

• บทวิเคราะห์แห่งหนึ
งระบุว่าการซื Lอกิจการ Centennial เป็นสาเหตุทําให้อตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น  (ROE) ตํ
า  

และอตัราส่วนกําไรขั Lนต้นต่อยอดขายตํ
าใช่หรือไม่  
 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงเรื
อง Centennial ที
มีอตัราส่วนกําไรขั Lนต้นที
ร้อยละ 36 เนื
องจากยังเป็นราคาถ่านหินที


ได้กําหนดไว้ในสญัญาระยะยาวของ Centennial ที
มีอยู่เดิมก่อนบริษัทฯ จะซื Lอกิจการ ทั Lงนี Lแม้ว่าอตัรากําไรขั Lนต้นยงัไม่

สงูมากแต่เมื
อพจิารณาถงึกําไรที
เพิ
มขึ Lนจากปีที
แล้ว ประมาณร้อยละ 40  ถือเป็นการเพิ
มขึ Lนของกําไรอย่างมีสาระสําคญั 

สําหรับอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (ROE) ปี 2553 เป็นกําไรจากการดําเนินงานรวมกบักําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 

และผลการดําเนินงานดีกว่าปี 2553 โดย ROE ในปี 2554 เพิ
มขึ Lนจากเดิม ร้อยละ 13 เป็น ร้อยละ 16   

 

• สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มจะลดการถือครองหุ้นในประเทศอินโดนีเซียหรือไม่ 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเรื
อง การถือครองหุ้น ITM ที
ร้อยละ 65 ซึ
งเป็นระดบัการบริหารงานที
ยงัควบคุมได้ และ

สดัส่วนนี Lเหมาะสมกบัสภาพคล่องของหุ้น จงึยงัไม่ลดการถือครองให้น้อยลงยกเว้นจะมีกฎระเบียบใดเปลี
ยนแปลงไป 
   

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก 

  

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ Lนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2554 

 

 

มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสุดวนัที
   
31 ธนัวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,881,268 98.19 
2. ไม่เห็นด้วย 45,550 0.03 
3. งดออกเสียง 2,687,350 1.78 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 22,754 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 
ทั Lงหมดจํานวน 150,614,168 หุ้น 
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วาระที$ 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี L 
 

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

 

นอกจากนั Lน บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื
อปรากฏว่า 
 

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี L  บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั Lงนี L ได้พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ 
แล้วจึงเห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2554 และการจ่ายเงินปัน
ผล ประจําปี 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ในอัตราหุ้ นละ 21 บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั Lงสิ Lน 5,706.70  ล้านบาท 
ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 หุ้นละ 9 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท  ซึ
งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื
อวันที
 28 กันยายน 2554   
นอกจากนี L บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นจํานวนเงิน   815.24 ล้านบาท เมื
อวนัที
 10 
กมุภาพนัธ์ 2555   ดงันั Lน คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในงวดนี Lอีกหุ้นละ 9 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 2,445.73 ล้านบาท 

จงึขอเสนอที
ประชมุเพื
อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 
กรกฎาคม 2554 ถงึวนัที
 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 9 บาท ทั Lงนี Lให้จ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ
งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี  โดยกําหนดรายชื
อ
รายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวนัที
 18 เมษายน 2555  และรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 
ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดยพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหุ้น ในวนัที
 19 เมษายน 2555 ทั Lงนี Lกําหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัที
 30 เมษายน 2555 และไม่ขอจัดสรร
เงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื
องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว 

  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี Lแจงโดยสรุป ดงันี L 

 

นายรวี พัฒนาปัญญาสัตย์  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามสาเหตุที
ผู้ ถือหุ้นไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี และในอนาคตจะ

เครดิตภาษีได้หรือไม่ 
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นางสมฤดี ชยัมงคล ชี Lแจงว่าตามกฎหมายภาษีอากรของไทย เงินที
บริษทันํามาจ่ายเงินปันผลเป็นกําไรที
ได้รับยกเว้นภาษี

อยู่แล้วจงึทําให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถนําไปเครดิตภาษีคืนได้ทั Lงในปัจจุบนั และอนาคต 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
 
มตทิี$ประชุม 
 

 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,899,118 98.20 
2. ไม่เห็นด้วย 47,850 0.03 
3. งดออกเสียง 2,667,300 1.77 
 
หมายเหตุ:  ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 100 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม 

ทั Lงหมดจํานวน 150,614,268 หุ้น 
 
 
วาระที$ 5 พิจารณาเลือกตั2งกรรมการและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

วาระที$ 5.1  อนุมัตเิลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการที$ต้องออกตามวาระ 
 

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั Lง    
ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั Lงหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สุดกบัส่วนหนึ
งในสาม กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที
สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Lน ให้ใช้วธีิจบัสลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที
ได้อยู่ในตําแหน่งนาน
ที
สดุเป็นผู้อออก กรรมการที
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั Lงเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 

ประธานรายงานว่าในปีนี Lมีกรรมการครบวาระ 4 คน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอกรรมการ
ทดแทนโดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้มอบหมายให้ นายกอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี L 

 

 นายกอปร กฤตยากีรณ ชี Lแจงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน คือ นายวิฑรูย์  ว่องกุศลกิจ    นายอโนทยั  เตชะมนตรีกุล   นายองอาจ   เอื Lออภิญญกุล     และ             
นายวีระเจตน์    วอ่งกุศลกิจ            

 

นายกอปร กฤตยากีรณ ได้ชี Lแจงขั Lนตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 
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• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอสิระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา 
  

จงึขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี L 
 

5.1.1. เลือกตั Lง นายวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ    ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ    มีคุณสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบัติหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้
เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที

ส่งมาด้วยลําดบัที
 4)    
        

    จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั Lง นายวิฑูรย์  ว่องกุศลกิจ    กรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555  ถึงวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตั Lงนายนายวิฑรูย์  ว่องกุศลกิจ    กรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายวิฑรูย์  ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 145,651,542 96.71 
2. ไม่เห็นด้วย 2,295,626 1.52 
3. งดออกเสียง 2,667,100 1.77 

 
5.1.2   เลือกตั Lง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมและปฏิบติัหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการ
ปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 
 

มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lงนายอโนทยั เตชะมนตรีกุล กรรมการอิสระที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 146,101,438 97.00 
2. ไม่เห็นด้วย 1,846,130 1.23 
3. งดออกเสียง 2,666,700 1.77 

 
5.1.3   เลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกลุให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล มีคุณสมบตัิเหมาะสม
และปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติ
ของกรรมการ และการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 
 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555  ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายองอาจ เอื Lออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 145,646,995 96.70 
2. ไม่เห็นด้วย 2,299,073 1.53 
3. งดออกเสียง 2,668,200 1.77 
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5.1.4   เลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาและคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและ
ปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกศุลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วันที
 6 เมษายน 2555 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2558 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่วนัที
 6 เมษายน 2555 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 145,640,292 96.70 
2. ไม่เห็นด้วย 2,307,076 1.53 
3. งดออกเสียง 2,667,100 1.77 

 
หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ Lน 200 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชุม ทั Lงหมด

จํานวน 150,614,468.00 หุ้น 
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วาระที$ 5.2 อนุมัตเิลือกตั 2งกรรมการแทนกรรมการที$ลาออกและให้มีวาระเท่ากับวาระที$เหลืออยู่ของ
กรรมการที$ลาออก 

 
เนื
องด้วยกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 2 คน ได้แก่ นายกอปร  กฤตยากีรณ และนายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม   

ได้มีหนงัสือแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เป็นต้น
ไป 

ประธานกรรมการ ชี Lแจงว่าบริษัทฯ ได้สร้างธรรมเนียมปฏิบตัิเพื
อหลกัการบรรษัทภิบาลที
ดี โดยกรรมการที

มีอายุครบ 72 ปี จะลาออกเพื
อเปิดโอกาสให้มีคนรุ่นใหม่มาเข้ารับช่วงงาน และสร้างแนวคิดใหม่แม้ว่าตนจะยังมี
ความสามารถและสขุภาพที
จะปฏิบตัิหน้าที
ได้ต่อไปก็ตาม   กรรมการบริษัทฯ ทั Lง 2 คน ได้แก่ นายกอปร  กฤตยากีรณ และ
นายสวสัดิภาพ กนัทาธรรม   ได้ปฏิบตัิช่วยเหลือบริษัทฯ มานาน มีผลงานโดดเด่น น่าชื
นชม จึงขอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นแสดง
ความขอบคุณโดยการปรบมือ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้ทําการสรรหากรรมการเพื
อทดแทน
แล้วพิจารณาเห็นว่าบคุคลที
ได้รับการเสนอชื
อได้แก่ นายระวิ คอศิริ และ นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์    ทั Lง 2 คนดงักล่าวเป็นผู้ มี
ความรู้    ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสม   จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตั Lงกรรมการบริษัท
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที
ลาออก ดงันี L 

 
5.2.1 เลือกตั Lงนายระวิ  คอศิริ  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม ซึ
งได้เสนอ

รายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 
 

จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตั Lง นายระวิ  คอศิริ  ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายสวัสดิภาพ         
กนัทาธรรม  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่เมษายน 2553 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติเลือกตั Lง นายระวิ  คอศิริ   
มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายระวิ  คอศิริ  แทนนายสวัสดิภาพ  กันทาธรรม  โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งตั Lงแต่เมษายน 2553 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 146,892,681 97.53 
2. ไม่เห็นด้วย 1,056,887 0.70 
3. งดออกเสียง 2,667,200 1.77 
หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ Lน 2,300.00 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ  

ทั Lงหมดจํานวน   150,616,768.00 หุ้น 
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5.2.2  เลือกตั Lงนายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์   ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายกอปร กฤตยากีรณ  ซึ
งได้เสนอ
รายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั Lง นายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์   ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทน นายกอปร 
กฤตยากีรณ    โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั Lงแต่เมษายน 2553 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติเลือกตั Lง นายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์    
 
 
มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั Lง นายตีรณ    พงศ์มฆพฒัน์   แทน นายกอปร กฤตยากีรณ โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งตั Lงแต่เมษายน 2553 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,903,018 98.20 
2. ไม่เห็นด้วย 44,000 0.03 
3. งดออกเสียง 2,669,750 1.77 

 
 
วาระที$ 5.3   อนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานได้แถลงต่อที
ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท” และข้อบงัคับบริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ
งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ
งอย่างใด
หรือหลายอย่างหรือทั Lงหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี Lยประชุม เบี Lยเลี Lยง โบนัส 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได้ ทั Lงนี L ตามที
ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึ
งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี
ยนแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จกรรมการนั Lนได้พิจารณาจากภาระหน้าที
ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
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คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากภาระหน้าที
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดงันี L 

 

1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2554 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 57 ล้านบาท เท่ากับปี 2553 โดยรายละเอียดบําเหน็จ
กรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที
ได้จัดส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั Lงนี L (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 3) ทั Lงนี L บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2555 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาคง

ค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2554 โดย ดงัรายละเอียดต่อไปนี L 

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 78,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 

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

• เบี Lยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 

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

บาท/ครั Lง (กรรมการที
เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี Lยประชมุ) 

2.2. เบี Lยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 

46,800 บาท/ครั Lง และ กรรมการอื
นคนละ 36,000 บาท/ครั Lง 

2.3. เบี Lยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น   
รายครั Lงเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000 บาท/ครั Lง และกรรมการอื
นคนละ 30,000 
บาท/ครั Lง  

 

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จกรรมการและเบี Lยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั Lงหมดถือ           
นบัรวมกนัได้ 6,061,223 หุ้น ดงันั Lนจํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี Lจงึมีจํานวน 144,556,345 เสียง 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเรื
อง
อื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติ อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนที
เป็นบําเหน็จกรรมการปี 2554 และเบี Lย
ประชมุกรรมการ สําหรับปี 2555 
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มตทิี$ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 141,052,168 97.58 
2. ไม่เห็นด้วย 49,927 0.03 
3. งดออกเสียง 3,454,250 2.39 
หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ Lน 800.00 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วมประชมุ  

ทั Lงหมดจํานวน  144,556,345.00 หุ้น 
 
 
วาระที$ 6 พิจารณาแต่งตั 2งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

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

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (PwC) เนื
องจาก 
PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที
น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั Lง PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศ
และเป็นที
ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงาน
ประจําปีที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2555 ดงันี L 

 

1. นายสมชาย  จิณโณวาท  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
 3271 และ/หรือ 
2. นายประสิทธิi  เยื
องศรีกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4174 และ/หรือ 
3. นายวิเชียร  กิ
งมนตรี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3977 
 

แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) โดยกําหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 2,100,000 บาท เพิ
มขึ Lน      
ร้อยละ 9.7 เมื
อเทียบกับปี 2554 เพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Lนสุดวันที
 31 ธันวาคม 
2555  
 ทั Lงนี L ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั Lนไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ         
งบการเงินของบริษัทฯ จงึเสนอขอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการ       
สอบบญัชี 
 

มตทิี$ประชุม 
ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแต่งตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบบญัชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2555 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,843,768 98.16 
2. ไม่เห็นด้วย 46,050 0.03 
3. งดออกเสียง 2,727,750 1.81 
 
วาระที$ 7 พจิารณาเรื$องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร เป็นผู้ ชี Lแจงรายละเอียดในวาระนี L 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ได้แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ดงันี L  
• สิ Lนเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี Lสินประมาณ 93,300 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนหุ้นกู้ ร้อยละ 33   และเป็นเงินกู้จาก

สถาบนัการเงินร้อยละ 67 
• หุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ
งในการจดัหาเงินมาชําระคืนเงินกู้ เดิม ทําให้ลดยอดภาระเงินกู้ที
มีอยู่กบัสถาบนัการเงิน ทั Lงยงั

สามารถใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ    ในอนาคตได้ นอกจากนี L หุ้นกู้ยงัเพิ
มความคล่องตวัให้กบับริษัทฯ 
เนื
องจากมีระยะเวลาการชําระคืนเงินที
ยาวกว่าเงินกู้จากสถาบนัการเงิน  

• ทั Lงนี L เพื
อให้บริษัทฯ มีความคล่องตวัมากขึ Lนในการขยายธุรกิจต่อไป จงึขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้เพิ
มเติม
จากวงเงินหุ้นกู้ ที
มีอยู่เดิมอีกเป็นจํานวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้น ดงันี L 
 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กนัได้ครั Lงเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ Lนอยู่กบั
ดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
และ/หรือสกลุเงินต่างประเทศอื
นได้ตามที
บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่
เกินสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอื
นในจํานวนที
เท่ากนัโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยนในขณะที
มีการ
เสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื
อนไข ดงันี L 

ประเภท      :   หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

และมีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั)  ตามความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะที


มีการเสนอขายหุ้นกู้   

สกลุเงิน       :   สกลุเงินบาท หรือสกุลเงินดอลลา่ห์ สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกลุเงินต่างประเทศอื
น  

จํานวนเงนิ  :  ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินดอลล่าห์สหรัฐฯ หรือเงินสกลุต่างประเทศอื
นใน 

จํานวนที
เท่ากนัโดยใช้อตัราแลกเปลี
ยนในขณะที
มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว  
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อาย ุ  :   ไม่เกิน 15 ปี  

อตัราดอกเบี Lย  :   ขึ Lนอยู่กบัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที
ออกและเสนอขาย 

การชําระคืนเงินต้น :   ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื
อครบกําหนด  

สิทธิของบริษัท     :     บริษัทอาจกําหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้    

รวมทั Lง การซื Lอคืนหุ้นกู้ดงักล่าว  

สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้  :    บริษัทอาจให้สิทธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้    คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้   

ตามเงื
อนไขที
จะได้กําหนดตอ่ไป  

ตลาดรอง            :   บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื Lอขายตราสารหนี Lไทยหรือศนูย์ซื Lอขายตราสารหนี L 

อื
นในต่างประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั Lงเดียวเต็ม 

จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ Lนอยู่กบัดลุพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของ 

บริษัทฯ 

ในกรณีที
มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าด้วยเหตใุด รวมทั Lงกรณีที
มีการซื Lอคืนหุ้นกู้ดงักล่าว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้น
กู้ลดลงให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ
มเติมได้อีกภายในวงเงินที
ขออนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักล่าวข้างต้น 

 
2. ให้ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร หรือ นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงนิ มีอํานาจกําหนดราคา

เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียด   อื
น ๆ ที
เกี
ยวข้อง  การเปิดบญัชีสําหรับการจ่าย
ดอกเบี Lยและเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ การแต่งตั Lงที
ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือ เอกสาร ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมลู  ยื
นเอกสาร
หลกัฐานต่อสํานกังาน ก.ล.ต.   ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื
อถือ และ/หรือ หน่วยงาน
อื
นใดที
เกี
ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวตลอดจนการใด ๆ ที
เกี
ยวเนื
องได้ตามความเหมาะสม   

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิ 
 

มตทิี$ประชุม 
ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั Lงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
 ดงันี L 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที$มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 147,760,342 98.10 
2. ไม่เห็นด้วย 80,050 0.05 
3. งดออกเสียง 2,777,176 1.84 
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วาระที$ 8 เรื$องอื$นๆ (ถ้ามี) 
 

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

 

ปรากฏว่ามีไม่ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ  

 
ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน            

นบัแต่วนัประชุมนี L และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที
มี
นยัสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที
 bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 วัน หลังจาการเผยแพร่รายงานการ
ประชมุนี L 

 

เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

 
                  ลงชื
อ..............................................ประธานที
ประชุม 

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
              
                  

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

เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 

 


