
 

  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/ 2556  
ของ 

    บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

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

   

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานกุารบริษัทฯ ได้นําเสนอข้อมลูวีดิทศัน์เกี
ยวกบัการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที
เกี
ยวข้องกบัการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวต่อผู้ ถือหุ้น  

 

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ ถือ
หุ้น (record date) ในวนัที
 15 สิงหาคม 2556 ซึ
งรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ
มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที
 16 สิงหาคม 2556 ซึ
งเป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั Lงที
 1/2556 โดยมีรายละเอียดดงันี L 

รายชื�อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที�ถือ ร้อยละ 

1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 22,356,730.00 8.23 

2.  บริษัท นํ Lาตาลมิตรผล จํากัด 14,406,408.00 5.30 

3. บริษัท บ้านป ูจํากัด (มหาชน) 13,560,000.00 4.99 

4. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากัด  6,151,600.00 2.26 

5. นายอสิระ วอ่งกศุลกิจ 6,150,444.00 2.26 

6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 4,883,150.00 1.80 

7. GIC PRIVATE LIMITED - C 4,645,800.00 1.71 

8. นายกมล วอ่งกศุลกิจ 4,309,621.00 1.59 

9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 4,110,312.00 1.51 

10. นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 3,710,911.00 1.37 

 
 

ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 889 ราย และผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น
จํานวน 799 ราย รวมทั Lงหมดเป็นจํานวน 1,688 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 96,359,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.32  ของจํานวนหุ้น
ที
จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดจํานวน 258,187,855 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ
ง
หนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ทั Lงหมด  ทั Lงนี L
จํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ทั Lงหมด จํานวน 258,187,855 หุ้น  คํานวณจากจํานวนหุ้นของบริษัททั Lงหมด จํานวน 271,747,855 
หุ้น หกัด้วยจํานวนหุ้นสามญัที
บริษัทฯ ซื Lอหุ้นคืนจากโครงการซื Lอหุ้นคืน จํานวน 13,560,000.00 หุ้น  ซึ
งเป็นไปตามมาตรา 
66/1 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที
 2) พ.ศ.2544 ที
กําหนดเกี
ยวกับการซื Lอหุ้นคืนของบริษัทว่า “หุ้นที

บริษัทถืออยู่นั Lน จะไม่นบัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั Lงไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับ
เงินปันผลด้วย” 
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ประธาน เปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร  ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วมชี Lแจงรายละเอียด
และตอบข้อซกัถามต่อที
ประชุม นอกจากนั Lน บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื
อให้การ
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทฯ มอบหมายให้ เลขานุการ
บริษัทฯ ทําหน้าที
จดบนัทึกการประชุม ดงันี L 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
 

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

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

 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
 

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

 

ผู้สังเกตการณ์ 
 

               1.  นางพรภินนัท์  อศัววฒันาพร         บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
   2. นายยทุธชยั วิธีกล  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั 
 

ประธาน ได้ชี Lแจงให้ที
ประชุมทราบข้อปฏิบตัิที
สําคญัสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 และ 3 ที
ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ดงันี L  

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 

• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั Lน 
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• ประธานแจ้งต่อที
ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผยผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง สามารถส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหัก
ออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมด้วยตนเอง
และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ
งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตัิในวาระนั Lน  

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้ นที
ลงมติเห็นด้วย             
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

• เพื
อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

          

ประธานจงึได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็นลําดบั  
 

วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

เมื
อวนัที
 3 เมษายน 2556 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานดงักล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุม 
และได้ส่งให้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 1 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบ
รายงานการประชมุดงักล่าว  

 
 

ประธานเปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผู้ เข้าประชมุสอบถาม 
 

 ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
 
มตทิี�ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
 
วาระที� 2 พจิารณาอนุมัตกิารเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ของบริษัทฯ  

 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื
อเป็นการเพิ
มสภาพคล่องใน

การซื Lอขายหุ้นของบริษทัฯ เพื
อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ต่างๆที
จะเกิดขึ Lนในอนาคต จงึ

เห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้  โดยประธานได้มอบหมายให้ นายชนินท์     

ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร แจ้งให้ที
ประชมุทราบว่า สืบเนื
องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกได้

ปรับตวัลดลง และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ
งรวมทั Lงราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้ลดลงตํ
ากว่ามลูค่าพื Lนฐานที


ควรจะเป็นจริง ในช่วงที
ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขด้วยวิธีซื Lอหุ้นคืนเป็นจํานวนร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้

แล้ว  ในระยะเวลา 1 ปีที
ผ่านมา หุ้นบริษทัฯ มีการซื Lอขายในจํานวนหุ้นที
ลดตํ
าลงมาก   การเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ของ

บริษัท  ฯ  เป็นอีกเครื
องมือหนึ
งที
จะเพิ
มสภาพคล่องในการซื Lอขายหุ้นของบริษทัฯ   และกระจายหุ้นบริษัทฯ ไปยงันกัลงทนุได้

อย่างกว้างขวาง  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ควรนําเสนอผู้ ถือหุ้น เพื
อการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นจากเดิม 10 

บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น เพื
อให้หุ้นมีการซื Lอขายที
มีสภาพคลอ่งสูงขึ Lน  และนําเสนอให้กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื
อกําหนด

สิทธิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็น วนัที
 13 กนัยายน 2556 เป็นการจ่ายตามมลูค่าหุ้นที
ตราไว้เดิม (หุ้นละ 10 บาท)    
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หากที
ประชมุมีมติอนมุตักิารเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทฯ จะขอแก้ไขเปลี
ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที
ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ และแจ้งการเปลี
ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ พร้อมส่งหลกัฐานการ

เปลี
ยนแปลงต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

การซื Lอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ใหม่ (หุ้นละ 1 บาท) จะมีผลในวนัที
 26 กนัยายน 2556  โดย

รายละเอียดการเปลี
ยนแปลงมีดงันี L 

มลูค่าที
ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมลูค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท  หุ้นสามญัจดทะเบียนจํานวน 

354,050,479 หุ้น จะเปลี
ยนแปลงเป็น จํานวน 3,540,504,790 หุ้น  และหุ้นสามญัที
ออกและเรียกชําระมลูค่าหุ้นแล้วจํานวน 

271,747,855 หุ้น จะเปลี
ยนแปลงเป็น จํานวน 2,717,478,550 หุ้น 
 

ทั Lงนี L ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ยงัคงเดิม เท่ากบั 3,540,504,790 บาท และทนุที
ออกและเรียกชําระแล้ว คงเดิม 

เท่ากบั 2,717,478,550 บาท 
 

  ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาและลงมติอนมุตัิการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นของบริษัทฯที
ตราไว้  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ

ให้ข้อเสนอแนะ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี Lแจง รวมทั Lงตอบคําถามโดยสรุป ดงันี L 
 

นโยบายของบริษัทฯ เรื
องหุ้นที
บริษัทฯ ซื Lอคืน  

1. นางวารุณี ทิพย์พญาชยั  ผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาทํากําไรจากการขายหุ้นที
ซื Lอคืนเมื
อราคา

หุ้ นปรับตัวเพิ
มขึ Lน และจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้ น หรือตัดหุ้ นที
ซื Lอคืน เพื
อให้มูลค่าหุ้ นสูงขึ Lน เนื
องจากมี

ความเห็นว่าการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้จะไม่ส่งผลต่อการปรับเพิ
มขึ Lนของราคาหุ้น อีกทั Lงยงัทําให้บริษัทฯ มี

จํานวนหุ้นเพิ
มมากเกินไป  

2. นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าภายหลังจากการเปลี
ยนแปลง

มลูค่าหุ้นที
ตราไว้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที
จะขายหุ้นที
บริษัทฯ ซื Lอคืนจํานวนร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นทั Lงหมด หรือ

จะมีการลดทนุโดยตดัหุ้นที
ซื Lอคืนออก 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าจากการหารือกบัฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้ลดทุนจด

ทะเบียนที
ชําระแล้ว โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที
ซื Lอคืนจํานวน 13.56 ล้านหุ้น เพื
อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวม

ของตลาดหากมีการขายหุ้นดงักล่าว  ทั Lงนี Lขั Lนตอนการลดทนุจะดําเนินการได้เมื
อพ้นกําหนด 6 เดือน นบัแต่วนัที
ซื Lอ

คืนเสร็จสิ Lน ภายหลงัการลดทุนแล้วหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะมีจํานวน 2,581.87 ล้านหุ้น ซึ
งอยู่ในระดบัที
เหมาะสม    

สําหรับข้อเสนอแนะในการขายหุ้นและนํามาจ่ายเป็นเงินปันผลนั Lนเนื
องจากหุ้นที
ซื Lอคืนมีจํานวนไม่มากนกั การตดั

หุ้นที
จําหน่ายออกโดยลดทนุจะเป็นผลดีต่อภาพรวมการซื Lอขายในตลาดมากกว่า  
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การเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้น 
3. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้ น สนับสนุนบริษัทฯในการเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ โดยสังเกตว่าหุ้ นได้

ปรับตวัสูงขึ Lนนบัแต่วนัที
บริษัทฯ แจ้งข่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
4. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นว่ามลูค่าหุ้นที
ตราไว้ ควรเป็นหุ้นละ 0.25 บาท เนื
องจากจะทําให้ราคาหุ้น

ปรับขึ Lนเป็น 7 บาท หรือ 10 บาทต่อไปได้ 
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาเทียบเคียงจากหุ้นที
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นว่า

มลูค่าหุ้นที
 1 บาท มีความเหมาะสม และสะดวกต่อการคํานวณกว่ามลูค่าหุ้นที
เป็นเศษของบาท   
 

ราคาหุ้นหลงัจากการเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ และกลยทุธ์ในอนาคต 

5. นางนวลจนัทร์ พูนพฒันปรีชา ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี L (1) ทิศทางราคาหุ้นภายหลงัที
เปลี
ยนแปลง

มลูค่าหุ้นที
ตราไว้แล้วเป็นอย่างไร (2) นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจถ่านหิน บริษัทฯ ได้ดําเนินการใดบ้างที
ทําให้ผู้

ถือหุ้นมั
นใจในธุรกิจบริษทัฯ ในอนาคต (3) ให้พิจารณาปรับปรุงเรื
องอาหารที
จดัไว้สําหรับผู้ เข้าร่วมประชุม 

6. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นว่า การเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นไม่น่าจะส่งผลลบต่อกิจการของบริษัทฯ และ

เสนอแนะให้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นทราบกลยุทธ์และแนวโน้มในการเป็น Power producer และ 

Power supplier ของบริษัทฯ ในอนาคต 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า ราคาถ่านหินในตลาดโลกที
ปรับตวัลดลงยังคงเป็นปัจจยัที
ส่งผลกระทบ

ต่อราคาหุ้นในอนาคต  ซึ
งคาดว่าราคาถ่านหินยงัปรับตวัไม่สูงนกัจนถึงต้นปีหน้า โดยราคาถ่านหินที
มีค่าความร้อน 

6,700 Kcal GAR โดยอ้างอิง Newcastle  FOB อยู่ที
ประมาณ 78-79 เหรียญสหรัฐ/ตนั  ตลาดถ่านหินยังมีแรง

กดดันในด้านอุปทาน  ซึ
งทําให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดถ่านหิน นอกจากนี L ยังต้องปรับตัวให้

เหมาะสมกบัการเปลี
ยนแปลงของสกลุเงินต่างๆ ที
เกี
ยวข้อง โดยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีแนวโน้ม

ฟืLนตวั และธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจลดมาตรการ QE   ซึ
งได้ส่งผลกระทบให้สกุลเงินออสเตรเลียอ่อนค่าลง 

ต้นทนุการผลิตถ่านหินในออสเตรเลียจงึปรับตวัลดลง ทําให้มีปริมาณถ่านหินยงัคงสงูกว่าความต้องการในตลาด  ใน

ขณะเดียวกนัผู้ ซื Lอถ่านหินจากประเทศอนิเดียมีความต้องการถ่านหินลดลง เนื
องจากการออ่นค่าของสกลุเงินรูปี   

ทั Lงนี Lภายใต้ภาวการณ์ดงักล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหาร ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่างๆ  ได้แก่ ชะลอ

การลงทนุ ลดค่าใช้จ่ายทกุส่วน โดยจะดําเนินการต่อเนื
องไปจนถึงปีหน้า การปรับสดัส่วนหนี Lให้เป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐ ปรับอตัราดอกเบี Lยให้เป็นอตัราคงที
  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ
มขึ Lนจากธุรกิจโรงไฟฟ้าหงสาซึ
งจะ

เปิดดําเนินการได้ในปี 2558    และในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเพิ
มขึ Lน   และขอรับไป

พิจารณาเรื
องข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นในเรื
องอาหารเพื
อพิจารณาสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในครั Lงต่อไป 
 

7. นางอรสา ช่วงชยั ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงอนาคตที
บริษัทฯ จะดําเนินการเพื
อส่งเสริมให้มูลค่าหุ้นบริษัทฯ ปรับเพิ
มขึ Lน 

และสอบถามว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงเรื
องต่างๆ นี L หรือไม่ (1) การลงทุนในพลงังานทางเลือกอื
นนอกเหนือจาก

ถ่านหินและโรงไฟฟ้า   (2) การแปลงถ่านหินในประเทศมองโกเลียให้เป็นนํ Lามนั (3) การพฒันาเหมืองถ่านหินที
ไม่

ใช้ประโยชน์ให้มีมลูค่าเพิ
มขึ Lน 
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ระยะยาวในการลงทุนพลังงานทดแทน โดยได้

ทดลองพลังงานลม และเข้าร่วมลงทุนในการผลิตเอทานอล แต่ยังมีขนาดไม่ใหญ่พอที
จะนํามาทดแทนกบัธุรกิจที


บริษัทฯ มีอยู่ ซึ
งการลงทุนในพลงังานทางเลือกบริษัทฯ จะต้องคํานึงถึงความชํานาญ และระมดัระวงัความเสี
ยงที


อาจเกิดขึ Lน  สําหรับเทคโนโลยีการนําถ่านหินมาแปลงสภาพให้เป็นทาร์และนําไปผลิตนํ Lามนั และสินค้าอื
นนั Lน มี

ความต้องการในประเทศจีนสงูแต่ยงัทําการศกึษาด้านเทคโนโลยีการผลิตในโครงการนี Lอยู่  
 

8. นายวรวทิย์ ธรรมอารีย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า Shale gas ในสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า Shale gas ส่งผลกระทบต่อการปรับตวัสูงขึ Lนของอปุทานด้านพลงังาน 

และอาจส่งผลต่อบริษัทฯ ในระยะยาว เนื
องจาก Shale gas เป็นการผลิตและขนส่งผ่านทางท่อ มีลกัษณะคล้าย

กบัการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG เพื
อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า  แต่ Shale gas มีข้อจํากดัเรื
องการบริหาร

ต้นทุนของผู้ ผลิต เช่น ต้นทุนค่าเช่าพื Lนที
เพื
อขุดเจาะ และยังไม่สามารถผลิตในปริมาณมากได้เมื
อเทียบกับ 

Conventional gas ซึ
งเป็นแอ่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ แหล่ง Shale gas มีลกัษณะเป็นบ่อขนาดเล็กกระจายใน

พื Lนที
ต่างๆ  นอกจากนั Lนยังมีปัจจัยเรื
องจํานวนประชากรในประเทศที
ขุดพบ Shale gas ต้องมีมากพอเพื
อการ

พฒันาขึ Lนมาใช้ ทั Lงนี Lฝ่ายบริหารจะยงัคงศึกษา Shale gas ให้รอบด้านไม่รวมแต่เฉพาะผลกระทบที
มีต่อธุรกิจถ่าน

หินเท่านั Lน  
 

9. นายจิรพนัธ์ บวับูชา ผู้ รับมอบฉันทะสอบถามถึงข้อเสียในการเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้น และผลกระทบที
จะมีต่อผู้ ถือ

หุ้นเดิม และสอบถามมลูค่าตามบญัชี (Book Value)  
 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นส่งผลให้ปริมาณผู้ ถือหุ้นเพิ
มขึ Lน ดังนั Lนบริษัทฯ ต้อง

เตรียมการสําหรับการสื
อสารแก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที
จะเพิ
มขึ Lน ได้แก่ การจ่ายปันผล ค่าใช้จ่ายเกี
ยวกับการ

ส่งเอกสารให้ผู้ ถือหุ้น เป็นต้น สําหรับ Book Value ปัจจุบนั ซึ
งมีจํานวนหุ้น 271 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 308.14 

บาท หรือ 9.9 เหรียญสหรัฐ และหลงัจากการทํา Treasury Stock แล้ว เหลือหุ้น 258 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 324 

บาท หรือ 10.42 เหรียญสหรัฐ 
       

10. นายอรุณ นิรมลภารดี ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึ เหตจํุาเป็นเร่งด่วนที
ต้องจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ
งทําให้มีค่าใช้จ่าย

ในการจดัประชมุ โดยการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นสามารถนําไปขออนมุตัิที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าสืบเนื
องจากราคาถ่านหินที
ผนัผวนจนส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 

อย่างต่อเนื
อง ดงันั Lนจงึควรเร่งบริหารจดัการ  โดยการเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้เป็นอีกเครื
องมือหนึ
งที
บริษัทฯ 

ดําเนินการไปพร้อมกบักลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาด ดงันั Lนบริษัทฯ จงึดําเนินการเพื
อขออนุมตัิที
ประชุมวิสามญัผู้

ถือหุ้น 

คดีฟ้องร้อง 

11. นางวารุณี ทิพย์พญาชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของคดีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เนื
องจากเห็นว่าเป็นสาเหตุ

ที
ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัทฯ 
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12. นายลิลิต บญุยกลุศรีรุ่ง ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นว่าควรใช้การเจรจาประนีประนอมกัน แทนที
จะใช้วิธีแข็งกร้าวเป็นคดี

ความต่อกนัเป็นเวลานาน  

13. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงคดีหงสาว่ารัฐบาลลาวมีส่วนต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยหรือไม่ และมี

ข้อคิดเห็นว่าคดีหงสาหากได้ติดตามในรายงานประจําปีจะปรากฏว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื
องตั Lงแต่

รายงานประจําปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีความเห็นว่าแม้ว่าราคาหุ้นปรับลงแต่ตนเองได้ซื Lอเพิ
มขึ Lน เนื
องจากใน

รายงานการเปลี
ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทฯ (แบบ 59-2) ผู้บริหารยงัมีการซื Lอหุ้นเพิ
มเติม

อยู่ ดงันั Lนจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื
อมั
นและให้ความไว้วางใจผู้บริหาร 

14.  นายสิทธิพฒัน์ ไตรพงษ์ สอบถามว่าบริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องที
เกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อม หรือคดีที
มีนยัสําคญัที
เกิดขึ Lน 

นอกจากคดีหงสาหรือไม่ 

ประธานชี Lแจงว่า ขณะนี Lคดีหงสาอยู่ระหว่างขั Lนตอนการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ซึ
งจะใช้เวลาอีกหลายปี 
และบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูผ่านทางสื
อต่างๆ รวมทั Lงเว็บไซต์บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั Lงนี Lขอให้ผู้ ถือหุ้นมีความ
มั
นใจต่อบริษัทฯ ว่าได้ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที
เกี
ยวข้อง ซึ
งบริษัทฯ เชื
อมั
นใน
กระบวนการยุติธรรมและการพจิารณาของศาล 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า การเรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐบาลลาวของนายศิวะเป็นคนละคดีกบัที
นาย
ศิวะฟ้องบริษัทฯ  คดีฟ้องรัฐบาลลาวอยู่ที
คณะอนุญาโตตุลาการ ที
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื
อ
เรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกบอกเลิกสญัญาจากรัฐบาลลาว   
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี Lแจงเพิ
มเติมว่า  บริษัทฯ มีคดีในประเทศ
ไทย 3 คดี คือคดีหงสา และอีก 2 คดี เป็นคดีเกี
ยวกบัรถยนต์ของเหมือง ซึ
งอยู่ในชั Lนฎีกา บริษัทฯ ไม่มีคดีที
เกี
ยวข้อง
กบัสิ
งแวดล้อมแต่อย่างใด  
 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีก 
 ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุติัการเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ของบริษทัฯ  

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทฯที
ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี L 

 
มตทิี�ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที�ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 97,384,679 99.75 
2. ไม่เห็นด้วย 148,761 0.15 
3. งดออกเสียง 97,150 0.10 
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หมายเหตุ: - ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ Lน   1,271,119 หุ้น นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วม 
ประชมุ ทั Lงหมดจํานวน 97,630,590 หุ้น    

 

- มีผู้ ถือหุ้นที
ประชมุในห้องด้านนอกที
จดัไว้ได้แจ้งว่าส่งใบลงคะแนนไม่ทนั และประสงค์ส่งใบลงคะแนนงด

ออกเสียง  จํานวน 20,400 เสียง ภายหลงัที
ประธานฯ ได้เริ
มดําเนินการประชุมในวาระที
 2 แล้ว ทั Lงนี Lประธาน

อนญุาตให้ส่งใบลงคะแนนงดออกเสียงดงักล่าวได้ มติดงักล่าวข้างต้นจึงได้รวมคะแนนงดออกเสียง จํานวน 

20,400 เสียง แล้ว  

วาระที�  3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�ตราไว้ 

  

ประธานแจ้งต่อที
ประชมุว่า สืบเนื
องจากวาระที
 2  การเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นของบริษัทฯที
ตราไว้  จงึเสนอให้ที


ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื
อให้สอดคล้องกบัมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระที
 2 

ดงักล่าว  บริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที


ประชมุทราบว่า ข้อความที
แก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 มีดงันั Lน 

 “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน  3,540,504,790 บาท  (สามพนัห้าร้อยสี
สิบล้านห้าแสนสี
พนัเจ็ดร้อยเก้า
สิบบาท) 

 แบง่ออกเป็น  3,540,504,790 หุ้น  (สามพนัห้าร้อยสี
สิบล้านห้าแสนสี
พนัเจ็ดร้อยเก้า
สิบหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ  1  บาท  (หนึ
งบาท) 
 
 โดยแบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญั  3,540,504,790 หุ้น  (สามพนัห้าร้อยสี
สิบล้านห้าแสนสี
พนัเจ็ดร้อยเก้า

สิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ  -  หุ้น  (-)” 

 
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงเพิ
มเติมถงึจํานวนหุ้นสามญัที
ออกและเรียกชําระแล้วก่อนเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที


ตราไว้   มีจํานวน 271,747,855 หุ้น ซึ
งภายหลงัเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้แล้ว มีจํานวน 2,717,478,550 หุ้น สําหรับหุ้นที


บริษัทฯ ซื Lอคืนภายหลังเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ มีจํานวน  135,600,000 หุ้ น   เมื
อบริษัทฯ ตัดหุ้นที
ซื Lอคืนจํานวน

ดงักล่าวออกโดยการลดทนุจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จะมีหุ้นสามญัที
ออกและเรียกชําระ มีจํานวนทั Lงสิ Lน  2,581,878,550 หุ้น 
 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื
อให้
สอดคล้องกบัการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ 

 

 ประธานเปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะ  ซึ
งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยมอบให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ชี Lแจง รวมทั Lงตอบคําถาม
โดยสรุป ดงันี L 
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1.  นายเมธี อนัอดิเรกกลุ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการลดทุนที
ชําระแล้วจะต้อง

ขออนมุตัิที
ประชุมผู้ ถือหุ้นอีกหรือไม่ โดยกงัวลว่าหากต้องขอมติที
ประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี Lจะเป็นการเพิ
มวาระการ

ประชมุ 

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี Lแจงว่า การลดทุนในกรณีที
จําหน่ายหุ้นที
ซื Lอคืนได้ไม่หมดหรือไม่สามารถ
จําหน่ายหุ้นที
ซื Lอคืนจากโครงการซื Lอหุ้นคืนได้ (Treasury Stock) เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ไม่ต้องขอ
อนมุติัที
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเมื
อครบกําหนดเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัซื Lอคืนเสร็จสิ Lนแล้ว บริษัทฯ สามารถนําไปขอ
เปลี
ยนแปลงทนุจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาและขั Lนตอนตามที
กฎหมายกําหนด 

 
 

2.   ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื
อ สอบถามว่าเมื
อบริษัทฯ ตดัหุ้นที
ซื Lอคืนออกโดยลดทนุแล้ว ทนุจดทะเบียนใหม่จะมีผลเมื
อใด 
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ ซื Lอหุ้นคืนเสร็จสิ Lนเมื
อกลางเดือนกรกฎาคม 2556 ซึ
งบริษัทฯ 

จะตัดหุ้นที
ซื Lอคืนออกโดยลดทุนได้เมื
อครบกําหนด 6 เดือนนบัแต่วนัที
ซื Lอคืนเสร็จสิ Lน  ดังนั Lนบริษัทฯ จะเริ
ม
กระบวนการลดทุนจดทะเบียนได้ในประมาณกลางเดือนมกราคม 2557  ทั Lงนี Lจํานวนหุ้ นที
บริษัทฯ ซื Lอคืน
ภายหลงัเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ จะมีจํานวน 135,600,000 หุ้น   

 

3. นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกลุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ 

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี Lแจงว่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชย์มีไม่มากเหมือนกรณีการเพิ
มทนุที
จะมีค่าใช้จ่ายตามทุนจดทะเบียนที
เพิ
มตามที
กระทรวงฯ กําหนด 

 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื
อให้
สอดคล้องกบัการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้ 
  

มตทิี�ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื
อให้สอดคล้องกบัการ
เปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ดงันี L 

 

มตทิี�ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที�ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 97,558,389 99.91 
2. ไม่เห็นด้วย 16,601 0.02 
3. งดออกเสียง 65,950 0.07 
 

หมายเหตุ:   ในวาระนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ Lน 10,350 หุ้น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วม
ประชมุ ทั Lงหมดจํานวน 97,640,940 หุ้น 
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วาระที� 4  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี Lกําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี Lแจง       

ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั Lน จะไม่มีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มี

การลงมติใดๆ ในวาระนี L 
 

ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี L 
 

1. นางวารุณี ทิพย์พญาชยั  ผู้ ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (1) บริษัทฯ ควรศึกษานวตักรรมด้านการแปลงถ่าน
หินให้เป็นก๊าซที
สะอาดเพื
อผลิตพลงังานไฟฟ้า   (2) คดีโรงไฟฟ้าหงสาบริษัทฯ ได้ว่าจ้างทนายความบริษัทใด และ
ค่าจ้างเท่าใด และให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เช่น การยื
นเอกสาร การยื
นฟ้องของโจกท์ และคําให้การของ
จําเลย  เนื
องจากเป็นคดีที
ศาลพิพากษาให้ชําระค่าเสียหายจํานวนสูง และขอให้บริษัทฯ มอบอํานาจให้ผู้ ถามไป
ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของคดีนี L 
 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ มีนวตักรรมหลายด้าน  และบริษัทฯ ได้ส่งเสริมเรื
องนวตักรรมให้
เป็นหนึ
งในสี
วฒันธรรมองค์กรที
เป็นหลักในการปฎิบตัิร่วมกนั  สําหรับค่าเสียหายคดีหงสา  ศาลชั Lนต้นได้พิพากษา
ให้ชดใช้ค่าข้อมูล 2,000 ล้านบาท ค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท นอกจากนั Lนให้จ่ายค่าขาดประโยชน์เป็นเวลา 25 ปี 
เริ
มตั Lงแต่ พ.ศ. 2558 -2570 ปีละ 860 ล้านบาท และพ.ศ.2571-2582 ปีละ 1,380 ล้านบาท รวมค่าเสียหายทั Lงสิ Lน
ประมาณ 31,000 ล้านบาท   
 ขณะนี Lคดียังไม่ถึงที
สิ Lนสุด จึงมีความไม่แน่นอน  สําหรับการตั Lงสํารองนั Lนได้มีการพิจารณาร่วมกันหลาย
ฝ่ายแล้วรวมทั Lงบริษัทผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่าคดีนี Lยังไม่ถึงที
สิ Lนสุดและไม่เข้าเกณฑ์ในการตั Lงสํารองตาม
มาตรฐานบญัชี ดงันั Lนจึงไม่ตั Lงสํารองในขณะนี L  
 สําหรับการมอบหมายให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนตรวจสอบรายละเอียดคดีนั Lนบริษัทฯ มีหน่วยงานต่างๆ ที
ทํา
หน้าที
ตรวจสอบแทนผู้ ถือหุ้นอยู่แล้ว ได้แก่ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทที
ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี สํานกังานก.ล.ต. 
เป็นต้น  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่อาจเปิดเผยถึงรายละเอียดบริษัททนายความ  รวมถึงจํานวนเงินว่าจ้าง
ทนายความได้ แต่มีจํานวนไม่มาก และได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว ทั Lงนี Lหากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะศึกษารายละเอียด 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ รายงานประจําปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว  

 

2. นายสมหวงั พลูสมบตัิ ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงัเกตเรื
องราคาหุ้นบริษัทฯ จะขึ Lนลงตามวฎัจกัรของธุรกิจ ซึ
งเชื
อว่าราคาได้ปรับ

ลงตํ
าแล้วและคาดว่าราคาจะปรับเพิ
มขึ Lนในอนาคต และขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื
อมั
นต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัท และผู้บริหาร 

3. นายวิชยั เจริญพงษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะยกเลิกกฎหมายการจดัเก็บภาษีในการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอน (Carbon Tax) และจะส่งผลอย่างไรต่อบริษัทฯ  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า นโยบายของรัฐบาลออสเตรเลียชุดก่อนให้มีการจดัเก็บภาษี Carbon Tax 

จากอตุสาหกรรมที
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ที
อตัรา 23-24 เหรียญออสเตรเลีย/ ตนั  ทําให้ธุรกิจ

ถ่านหินของบริษัทฯ มีต้นทุน Carbon Tax อยู่ที
ประมาณ 1-2 เหรียญออสเตรเลีย/ตนั จากจํานวนถ่านหินทั Lงหมดที


ผลิตได้ที
ประมาณ 14.6 ล้านตนั อย่างไรก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียจะช่วยชดเชยให้ในช่วง 6 ปีแรก ทําให้ต้นทุน 

Carbon Tax  เหลือไม่เกิน 0.5 เหรียญออสเตรเลีย/ตนั  และต้นทุน Carbon Tax จะอยู่ในฝั
งตะวนัออกของประเทศ
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เท่านั Lน ส่วนเหมืองฝั
งตะวนัตกไม่มีต้นทนุ Carbon Tax   การยกเลิก Carbon Tax จะทําให้ต้นทุนของบริษัทฯ ลดลง 

นอกจากนั Lนนโยบายยกเลิก Carbon Tax จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียทําให้ภาคอตุสาหกรรมใน

ประเทศฟืLนตวั และมีปริมาณการใช้พลงังานเพิ
มขึ Lน 
 

 4. นายวรพจน์ จันยั
งยืน ผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ ต้องเตรียมเงินจํานวนหนึ
งเพื
อเป็นเงินลงทุนก่อนที


โรงไฟฟ้าหงสาจะเริ
มเปิดดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า คิดเป็นจํานวนเท่าใด และต้องเพิ
มทนุ หรือออกหุ้นกู้หรือไม ่

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าหงสาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 

1,878 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการประมาณ  3,700 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 40                  

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ Lง จํากดั (มหาชน) (RATCH) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40  และรัฐบาลลาวถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 20  มีกําหนดดําเนินงานเชิงพาณิชย์ใน ปี 2558 ปัจจุบนัความคืบหน้าการก่อสร้างอยู่ประมาณ     

ร้อยละ 63   ทั Lงนี Lบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 340 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื
อโรงไฟฟ้า

ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อม Commissioning ซึ
งคาดว่ายังไม่จําเป็นต้องเพิ
มทุน  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจง

เพิ
มเติมว่าบริษัทฯ มีการเปลี
ยนแปลงสกุลเงินที
ใช้ในการดําเนินงานและได้นําเสนองบการเงินเป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐ  เพื
อให้สอดคล้องกบัรายรับและต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ที
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ   จึงส่งผลกระทบต่อ

ส่วนของผู้ ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะบริหารจดัการส่วนทุนให้เหมาะสม  

5. นาย สิรภพ อภิเลิศวรกร ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่ามีการมอบหมายให้ผู้ บริหารของบริษัทฯ ท่านใดไปเป็นกรรมการ 

Centennial และมีการติดตามการดําเนินงานของ Centennial อย่างไร  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า กรรมการส่วนใหญ่ใน Centennial เป็นกรรมการที
มาจากบริษัทฯ   

นอกจากนั Lนยังมีผู้ บริหารที
 เป็นคนไทย 2 คน บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการประชุม

คณะกรรมการ รวมถึงการประชุมกบัผู้บริหารของ Centennial ผ่านทางระบบ VDO Conference เป็นรายเดือน ซึ
ง

บริษัทฯ ให้ความสําคญัเรื
องกลยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม  ปัจจุบนัแผนธุรกิจและแนวทางการ

บริหารมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ  

6. นางสุวรรณา มงคลอดิสัย  ผู้ รับมอบฉันทะ  สอบถามดังนี L  (1) ปัจจุบนัต้นทุนการผลิตถ่านหินอยู่ที
 70 เหรียญ

สหรัฐ/ตนั ในขณะที
ราคาจําหน่ายถ่านหินอยู่ที
 78-79 เหรียญสหรัฐ/ตนั  และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที
ต้นทุนจะสูง

กว่าราคาจําหน่ายถ่านหิน  (2) ความเป็นไปได้ต่อกรณีที
 Shale gas จะเข้ามาทดแทนถ่านหินทั Lงหมด 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ จะยงัคงลดต้นทุนการผลิตซึ
งจะกําหนดเป็นแผนกลยุทธ์สําหรับปี

หน้า โดยการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมีต้นทุนเฉลี
ยอยู่ที
 70 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในปี 2012    และในปีนี L 

(2013) บริษัทฯ มีเป้าหมายที
จะลดต้นทุนให้อยู่ที
 63 เหรียญสหรัฐ/ตนั สําหรับธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย

ในปีที
ผ่านมา  บริษัทฯ ได้ดําเนินการแก้ไขการดําเนินงานของเหมืองบางแห่ง  ซึ
งปริมาณจําหน่ายถ่านหินในประเทศ

ที
ประมาณ  9.5 ล้านตนั เป็นสัญญาเดิมก่อนบริษัทฯ ซื Lอกิจการ ซึ
งกําหนดราคาขายในระดบัตํ
า จะทยอยหมดอาย ุ  

และจะมีการกําหนดราคาใหม่ซึ
งมีผลทําให้รายได้เพิ
มขึ Lน  สําหรับถ่านหินส่งออกให้ผู้ ใช้ถ่านหินในประเทศญี
ปุ่ น จะ
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อ้างอิงตามดชันีราคาซื Lอขายถ่านหิน JPU ที
มีอยู่ประมาณ 5 ล้านตนั ได้กําหนดราคาเป็นรายปีอยู่ที
ประมาณ 90 

เหรียญสหรัฐ/ตนัในปีนี L  ราคาขายถ่านหินส่วนนี Lจงึไม่ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินอ้างองิมากนกั 

ปัจจุบนัมีการนําเข้าและส่งออกถ่านหินทั
วโลกมีประมาณ 900 ล้านตนั/ปี  ขณะที
ความต้องการถ่านหินทั
ว

โลกอยู่ที
ประมาณ 5,000 – 6,000 ล้านตนั/ปี  ซึ
งประเทศจีนมีความต้องการถ่านหินอยู่มากกว่า 3,500 ล้านตนั/ปี 

และหากประเทศอนิเดียมีความต้องการที
จะผลติไฟฟ้ามากขึ Lนก็จําเป็นต้องใช้ถ่านหินเพิ
มขึ Lนด้วยเช่นกนั                  

จากรายงาน International Energy Agency หรือ IEA ระบวุ่าการเติบโตของถ่านหินอยู่ที
อตัรา ร้อยละ 2 ต่อปีจาก

ปัจจุบนัถงึปี 2020  จงึเป็นไปไม่ได้ที
ก๊าซและพลงังานทางเลือกอื
น จะเข้ามาทดแทนถ่านหินได้มาก เนื
องจากยงัมี

ต้นทนุสูงอยู่   

7. นายธรรมสาร เศรษฐพร ผู้ ถือหุ้ นสอบถาม  (1) ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ใช้เชื Lอเพลิงชนิดใด (2) การเพิ
ม

รายได้ของบริษัทฯ จากธุรกิจไฟฟ้า (3) บริษัทฯ มีการกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าอย่างไร และเป็นอตัราที
สามารถ

ต่อรองได้หรือไม่ 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้พลงังานถ่านหิน ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP ตั Lงอยู่ที
นิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50  มีกําลงัการผลิตรวม 1,434 เมกะวตัต์ มีผลการ

ดําเนินงานที
ดีต่อเนื
องเป็นปีที
 7  และในประเทศจีนมีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง  เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที
ผลิตไฟฟ้าและไอนํ Lา

เป็นบริการสาธารณปูโภคพื Lนฐาน เพื
อรองรับความต้องการในช่วงฤดหูนาว มีกําลงัการผลิตรวม 400 เมกะวตัต์ ซึ
งมี

ผลกําไรค่อนข้างมากในปีนี L เนื
องจากราคาถ่านหินปรับตวัลดลง  สําหรับโรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที
ปาก

เหมือง (Mine Mouth) มีขนาด 1,878 เมกะวตัต์   

ในอนาคตบริษัทฯ จะพิจารณาลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ
งบริษทัฯ มีความชํานาญอยู่แล้ว โดยไม่จําเป็นต้อง

เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ได้  ซึ
งอาจซื Lอกิจการโรงไฟฟ้าที
มีอยู่เดิม หรือสร้างขึ Lนใหม่  และพยายามที
จะเพิ
มสดัส่วนกําไร

จากธุรกิจไฟฟ้าให้อยู่ในสดัส่วน ร้อยละ 40  

การขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสา กําหนดเป็นสัญญาขายล่วงหน้าโดยแบ่งเป็น 2 

ส่วน คือค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ราคา

ไฟฟ้าในประเทศจีนจะอยู่ภายใต้การกําหนดและควบคุมของรัฐบาลจีน 

8. นายสญัญา สกลคฤหเดช ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวคิดที
จะกระตุ้นราคาหุ้นโดยการแจก Warrant ให้ผู้ ถือ

หุ้นเดิม หรือไม่  
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า ในภาวะที
ตลาดถ่านหินอ่อนตัวเช่นนี L บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที


เหมาะสมอาจพจิารณาหาแหล่งถ่านหินคุณภาพดี เพื
อส่งเสริมให้ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั
นคงต่อไปได้ 

9. นายสุริยนต์ ผู้ รับมอบอํานาจ สอบถามดังนี L (1) ความคืบหน้าล่าสุดของคดีโรงไฟฟ้าหงสา (2) หากบริษัทฯ ต้อง

ชดใช้ค่าเสียหายจะพิจารณาชดใช้จากแหล่งใด (3) เสนอแนะให้ปรับปรุงเรื
องการให้ข้อมลูของนกัลงทนุสมัพนัธ์ และ

ติดต่อสอบถามข้อมลูยาก   
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10. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า (1) หากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั Lนต้นบริษัทฯ จะตั Lง

สํารองค่าเสียหายคดีโรงไฟฟ้าหงสาหรือไม่ หรือจะตั Lงสํารองเมื
อสิ Lนสดุกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา  (2) หากมี

การตั Lงสํารองดงักล่าวจะส่งผลให้มูลค่าทางบญัชีเท่าใด (3) ขอทราบคดีอื
นๆ ของบริษัทฯ ที
มีแนวโน้มที
อาจทําให้

เกิดค่าใช้จ่ายที
มีนยัสําคญัต่อผลประกอบการในอนาคต (4) มูลค่าราคาของ Centennial ในปัจจุบนัมีมูลค่าเท่าใด

เมื
อเทียบกบัช่วงเวลาที
บริษัทฯ เข้าซื Lอกิจการ 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่าค่าเสียหายในคดีนี Lอยู่ที
ประมาณ 31,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะ

ประเมินมูลค่าบัญชีเมื
อคดีถึงที
สิ Lนสุด อย่างไรก็ตาม เป็นเรื
องที
อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล การชดใช้

ค่าเสียหายเป็นการจ่ายรายปีและเป็นช่วงเวลาในอนาคตอีกหลายปีมาก  

การประเมินมูลค่าของ Centennial บริษัทฯ ประเมินจากราคาถ่านหินเมื
อบริษัทฯ  ซื Lอกิจการ Centennial 

เมื
อปี 2010 ซึ
งราคาถ่านหินอยู่ที
 90-100 เหรียญสหรัฐ/ตนั  ณ ขณะนี L ราคาถ่านหินของปี 2014 อยู่ที
 82  เหรียญ

สหรัฐ/ตนั  

สําหรับข้อเสนอแนะเรื
องการให้ข้อมลูของนกัลงทนุสมัพนัธ์จะรับไปปรับปรุงต่อไป 

11. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ ถือหุ้ น ชี Lแจงว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องที
เกี
ยวข้องกับสิ
งแวดล้อมที
มี

นยัสําคญัหรือไม่ และความคืบหน้าของคดีซื Lอขายที
ดินในประเทศอินโดนีเซียที
เคยได้ชี Lแจงไว้ในรายงานการประชุม

ประจําปี 2556 ว่าคดีนี Lอยู่ระหว่างฎีกา 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ชี Lแจงว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีคดีที


ฟ้องร้องหรือที
ถกูฟ้องที
เกี
ยวข้องกบัสิ
งแวดล้อม สําหรับคดีที
เกิดขึ Lนในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นคดีที
บริษัทย่อยที
ถูก

ฟ้องเป็นคดีผิดสัญญาและคดีละเมิด สําหรับความคืบหน้าคดีที
เกี
ยวกับที
ดินที
ผู้ ถือหุ้ นสอบถามนั Lน ศาลฎีกาได้

พิพากษาให้บริษัทย่อยชนะคดีแล้ว ส่วนคดีที
เกิดขึ Lนในอินโดนีเซียที
ค้างอยู่ในชั Lนศาลในขณะนี Lมี 2 คดีในชั Lนฎีกาทั Lง

สองคดี โดยมีมลูค่าคดีประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทย่อยชนะคดีในศาลชั Lนต้นทั Lงสองคดี 

12. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะว่า กรณีคดีหงสาควรขอมติพิเศษเพื
ออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นให้จ่ายเป็นเงินปันผล

แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และจ่ายค่าชดใช้ให้คู่กรณีเป็นถ่านหิน 

 13. นายนพรัตน์ พิริยเลิศศกัดิf ผู้ ถือหุ้นสอบถามที
มาและความสมัพนัธ์ระหว่างโจทก์กบับริษัทฯ ในคดีโรงไฟฟ้าหงสา  

   ประธานชี Lแจงว่าโจทก์เป็นผู้ รับสมัปทานจากรัฐบาลลาว เป็นเวลา 13 ปี  โดยไมมี่ผลงานปรากฏ และ

ชกัชวนบริษัทฯ  เข้าร่วมพฒันาโครงการ ต่อมาโจทก์บอกเลกิสญัญากบับริษัทฯ  รัฐบาลลาวเห็นว่าสมัปทานที
ให้

โจทก์ไปไม่มีความคืบหน้า จงึยกเลิกสญัญาสมัปทานกบัโจทก์ และได้เปิดประมลูใหม่  บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการ

ประมลูใหม่ ได้รับสมัปทานจากรัฐบาลลาว ต่อมาโจทก์จงึได้ฟ้องร้องและดําเนินคดีกบับริษัทฯ และศาลชั Lนต้นได้

ตดัสินดงัปรากฏในข่าว ขณะนี Lมีความคืบหน้าคือบริษัทฯ ได้ยื
นอทุธรณ์เสร็จสิ Lนแล้วเมื
อเดือนเมษายน ปัจจุบนัคดีอยู่

ในกระบวนการพจิารณาของศาลอทุธรณ์ 
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มลูค่าหุ้นทางบญัชี (Book Value) 
14. นายเดชา สุนทรารชุน ผู้ ถือหุ้นสอบถาม (1) สาเหตุที
ส่วนของผู้ ถือหุ้น และมูลค่าหุ้นทางบญัชีต่อหุ้น (Book Value) 

ในไตรมาส 2/2556 มีจํานวนลดลงเมื
อเปรียบเทียบกบังวดสิ Lนสุดปี 2555 ซึ
งส่วนของผู้ ถือหุ้นที
ปรากฏบนเว็บไซต์

ตลาดหลกัทรัพย์ มีจํานวน 72,570.12 ล้านบาท และ จํานวน 77,302.27  ล้านบาท และมูลค่า Book Value คิดเป็น 

277 บาท และ  285 บาท ตามลําดบั (2) ข้อมลูที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารชี Lแจงผู้ ถือหุ้นว่าส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน

ประมาณ 83,000 ล้านบาท  และมลูค่า Book Value ล่าสดุ คิดเป็น 324 บาท จึงขอทราบสาเหตทีุ
ข้อมลูไม่ตรงกนั  

 15. นายชยัรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะเรื
องการตั Lงสํารองโครงการโรงไฟฟ้าหงสา เนื
องจากนอกเหนือจาก

ศาลพิพากษาให้ชําระค่าเสียหาย จํานวนประมาณ 31,000 ล้านบาท แล้ว ยงัไม่รวมดอกเบี Lยนบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะ

ชําระเสร็จสิ Lน  ดังนั Lนหากศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ชําระค่าเสียหายจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัทฯ ใน

อนาคตอย่างมีนยัสําคัญได้ (1) บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท บ้านปูอินเตอร์เนชั
นแนล จํากัด และ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ 

จํากดั ใช่หรือไม่ ดงันั Lน บริษัทฯ จงึต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายตามที
โจทก์ฟ้อง ทั Lงนี Lรัฐบาลลาวต้องรับผิดชอบร่วม

ด้วยหรือไม่ (2)  สาเหตุที
 Book Value และส่วนของผู้ ถือหุ้นที
ได้ชี Lแจงกับผู้ ถือหุ้นนั Lนไม่ตรงกบัข้อมูลเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี Lแจงว่า   ปัจจุบนัคดีนี Lอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลอทุธรณ์จึงไม่อาจให้ข้อมูล

ในรายละเอียดได้   

นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร-การเงิน ชี Lแจงว่าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯที


ปรากฎบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และ งบ

การเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (งบการเงินรวม หรือ งบ Consolidate) ทั Lงนี Lบริษัทฯ จะใช้ตวัเลขจากงบการเงิน

รวมในการสื
อสารอตัราส่วนทางการเงินกับผู้ ถือหุ้น  ดงันั Lนส่วนของผู้ ถือหุ้น และ Book Value ที
ประธานเจ้าหน้าที


บริหารชี Lแจงนั Lนมาจากงบการเงินรวม  แต่จากเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามมานั Lน เป็นตวัเลขที
มา

จากงบการเงินเฉพาะ   อนึ
ง เมื
อเปรียบเทียบกับงวดสิ Lนสุดปี 2555  ส่วนของผู้ ถือหุ้นในไตรมาส 2/2556 ลดลง

ประมาณ 5,000 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี
ยนของสกุลเงินที
ใช้ในการบันทึกงบการเงินโดยการ

แปลงค่า   

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏวา่ไม่มีผู้สอบถามเพิ
มเติม   
ประธานขอบคุณผู้ ถือหุ้นที
ได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นที
เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัท มิได้นิ
งนอนใจต่อปัญหาต่างๆ ที
 เกิดขึ Lน และมีความเข้าใจดีถึง
ความรู้สึกของผู้ ถือหุ้ นที
ได้ลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโต และราคาหุ้นมีมูลค่าสูง ในขณะที
ปัจจุบัน
เศรษฐกิจโลกชะลอตวั  และยังมีความผนัผวนของราคาถ่านหิน   บริษัทฯ ได้พยายามลดต้นทุนการผลิต ชะลอการ
ลงทุน แม้จะลดต้นทุนได้กว่าร้อยละ 11 แต่ยงัไม่มากพอเมื
อเทียบกบัราคาถ่านหินที
ลดลงเฉลี
ยกว่าร้อยละ 30 ได้ 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีความเชื
อมั
นในศักยภาพของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน รวมถึงความ
พยายามของทุกคนในบริษัทฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื
อมั
นในกรรมการและผู้ บริหารที
จะกํากับดูแลบริษัทฯ เพื
อสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่อไป  
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 ประธานแจ้งวา่ บริษทัฯ จะจดัทํารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Lงที
 1/2556 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี L และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมี
ข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที
มีนยัสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบที
 bod_sec@banpu.co.th ภายใน 30 
วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงานการประชมุนี L 
 

เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 15.35 น. 
 

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

(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 

 
              ลงชื
อ.........................................        เลขานกุารที
ประชมุ 

( นางบุญศิริ จารุศิริ ) 
เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 


