
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวนัที
 3 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั *น 2 เลขที
 
199 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110  โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านป ู
จํากดั (มหาชน) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

   

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

 

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการอพยพกรณีที
เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้ นํา
อพยพเพื
อนําผู้ ถือหุ้นไปยงัสถานที
ปลอดภยั 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้น (record date) ในวนัที
 5 มีนาคม 2557 ซึ
ง
รวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 
2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที
 6 มีนาคม 2557 ซึ
งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 มีรายละเอียดดงันี * 

 

รายชื%อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที%ถือ ร้อยละ 
1. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  169,813,284             6.58 
2.  บริษัท นํ *าตาลมิตรผล จํากดั  144,064,080 5.58 
3.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 84,362,030 3.27 
4. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั 62,116,000 2.41 
5. นายอสิระ ว่องกศุลกิจ 61,504,440 2.38 
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 49,936,926 1.93 
7. GIC PRIVATE LIMITED - C 48,998,600 1.90 
8. นายกมล ว่องกศุลกิจ 43,096,210 1.67 
9. นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกิจ 37,709,110 1.46 
10. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 35,710,000 1.38 
 

 
 

ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 985 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ จํานวน 
1,235 ราย รวมทั *งหมดเป็นจํานวน 2,220 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 1,057,072,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.94 ของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้แล้วทั *งหมดจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  ซึ
งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
34 ที
กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ
งหนึ
งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั *งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ
งในสามของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ทั *งหมด  
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ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที
เข้าร่วมประชุมเพื
อร่วม
ชี *แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั *น บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที
ปรึกษากฎหมายเป็น                     
ผู้สังเกตการณ์ เพื
อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคับของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที
จดบนัทึกการประชมุ ดงันี * 
กรรมการที%เข้าร่วมประชุม 
 

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

10. นายเมธี   เอื *ออภิญญกุล  กรรมการ 
11. นายองอาจ เอื *ออภิญญกุล  กรรมการ 
12. นายวีระเจตน์   ว่องกศุลกิจ  กรรมการ 

 

ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
2. นายวรวฒุิ  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  ผู้อํานวยการสายอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 
7. นางบญุศิริ จารุศิริ  เลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
 

1.  นายสมชาย จิณโณวาท         ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากดั 
(PwC) 

2.  นางสาวอมรรัตน์  เพิ
มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากดั   
(PwC) 

3.  นายธีระยทุธ        ปัญญาทวีทรัพย์ ตวัแทนของผู้สอบบญัชี  ”  ” 
ผู้สังเกตการณ์ 
 

               1.  นางพรภินนัท์ อศัววฒันาพร     บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
   2. นายยทุธชยั     วิธีกล  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั 
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ประธาน ได้ชี *แจงให้ที
ประชุมทราบข้อปฏิบตัิที
สําคญัสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ
งที

ส่งมาด้วยลําดบัที
 5 และ 6 ที
ได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ดงันี *  

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ
งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 

• ผู้ ถือหุ้นซึ
งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั *น 

• ประธานแจ้งต่อที
ประชมุว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที
ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากคะแนนที
ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมด้วยตนเองซึ
งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตัิใน
วาระนั *น 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้ นที
ลงมติเห็นด้วย             
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

ประธาน ชี *แจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื
อบุคคลเพื
อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้
เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 11 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2556 สําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคุณสมบตัิของผู้ มีสิทธิเสนอ รวมทั *งแบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง และ
เสนอบคุคลเพื
อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั *นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน 

เมื
อครบกําหนดเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและเสนอชื
อบคุคลเพื
อเป็นกรรมการ 
          

ประธานจงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็นลําดบั  
 

วาระที% 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั1งที% 1/2556  

ประธานแถลงต่อที
ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที
 1/2556 เมื
อ
วนัที
 9กนัยายน 2556 แล้วมีความเห็นวา่ เลขานกุารบริษทัได้จดัทํารายงานดงักล่าว ถกูต้องตรงตามมติของที
ประชุม และได้
ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงาน
การประชุมดงักล่าว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม  
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ดงันี * 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจอแสดงภาพการประชุมซึ
งแสดงภาพไม่ชดัเจน  
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าตามที
ได้บนัทึกไว้ในรายงาน

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั *งที
 1/2556 ว่า ภายหลงัจากการเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นที
ตราไว้แล้วบริษัทฯ มีนโยบายที
จะขาย
หุ้นที
ซื *อคืนหรือไม่ ซึ
งในวนัดงักล่าวได้สอบถามว่า ภายหลงัที
บริษัทฯ ได้ซื *อหุ้นคืนและเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะ
มีการขายหุ้นออกมาในตลาดหรือไม่  
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นางเนาวรัตน์  แพร่พิพฒัน์ สอบถามเรื
องความคืบหน้าของคดีโรงไฟฟ้าหงสา ซึ
งประธานได้แจ้งว่าจะขอแจ้ง
รายละเอียดในวาระอื
นๆ 

ประธานรับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงจอแสดงภาพ และชี *แจงเพิ
มเติมว่าไม่มีการขายหุ้นที
ซื *อคืน 
  ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที
 1/2556  
 
มตทิี%ประชุม รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั *งที
 1/2556  
 
วาระที% 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 1นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2556 
 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2556 สิ *นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว
ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที
ประชุม
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รายงานสรุปจากข้อมลูในรายงานประจําปี 2556  ซึ
งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบแผ่นซีดี 
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยรายงานประจําปีที
ได้แจกในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นนี *เป็นฉบบัรูปเล่ม ซึ
งได้จดัทําทั *งฉบบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในปี 2556 เนื *อหาที
เพิ
มขึ *นมีสาเหตจุากการนําเสนองบการเงินที
มีสกุลเงินที
ใช้ดําเนินงาน 
(Functional Currency) เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ซึ
งเป็นสกุลเงินหลกัที
บริษัทฯ ได้จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ IFRS  

สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2556 
ธุรกิจถ่านหิน  

ในปี 2556 ดัชนีราคาถ่านหินที
ใช้เป็นเชื *อเพลิงให้ความร้อนในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The 
Newcastle Export Index (NEX) สําหรับถ่านหินส่งออกอยู่ในภาวะที
ลดลงโดยในเดือนมกราคมราคาถ่านหิน อยู่ที
 92 
เหรียญสหรัฐต่อตัน และปรับลดลงเรื
อยๆ มาอยู่ที
 77 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนกรกฎาคมแต่ได้มีการปรับตวัสูงขึ *น  ถึง
ระดบั 83 เหรียญสหรัฐต่อตนัในช่วงปลายปี 2556 ทั *งนี *ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle  (NEX) โดยเฉลี
ยของปี 
2556 อยู่ที
 85 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2555 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณถ่านหินส่วนเกินที
ล้นตลาดอย่าง
ต่อเนื
อง ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกยงัชะลอตวัอยู่  เช่น นโยบายลดผลกระทบด้านสิ
งแวดล้อมในประเทศจีน 
และการออ่นค่าของสกุลเงินรูปีประเทศอินเดีย เป็นต้น สําหรับราคาขายถ่านหินเฉลี
ยของเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย อยู่ที
 
74.95 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซึ
งลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 17   ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยของเหมืองในประเทศออสเตรเลียอยู่ที
 
69.75 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4 โดยมีสัดส่วนปริมาณจําหน่ายในประเทศอยู่ที
 ร้อยละ 62  
ในขณะที
สดัส่วนปริมาณการส่งออกอยู่ที
ร้อยละ 38  
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ธุรกิจไฟฟ้า  
ประเทศไทย  โรงไฟฟ้า BLCP ตั *งอยู่ที
นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินนําเข้า มีกําลงั

การผลติประมาณ 1,400 เมกะวตัต์  บริษัทฯ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 50 ในปี 2556 มีผลประกอบการที
ดีเช่นเดียวกบัปีก่อน  
 ประเทศจีน โรงไฟฟ้า 3 แห่ง เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที
ผลิตไฟฟ้าและไอนํ *า มีขนาดรวมกัน ประมาณ 400 

เมกะวตัต์  ซึ
งมีผลประกอบการที
ดีกว่าทุกปีที
ผ่านมา   
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 40 ซึ
ง

มีความคืบหน้าในการก่อสร้างหน่วยแรกจาก 3 หน่วย ซึ
งจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเป็นไปตามแผนงาน 
ธนาคารพฒันาแห่งเอเชียคาดการณ์ว่าอตัราการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

จะเพิ
มขึ *นมากกว่าร้อยละ 2  โดยเฉพาะประเทศที
มีประชากรสูงและมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูง เช่น ประเทศอินเดีย 
อนิโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

 
สรุปผลการดาํเนินงานปี 2556  

• ธุรกิจไฟฟ้าช่วยเพิ
มกระแสเงินสดในช่วงที
ราคาถ่านหินอ่อนตวั และมีบทบาทสําคญัต่อความยั
งยืนและ
ยทุธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ
งสดัส่วนกําไรมาจากธรุกิจไฟฟ้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของกําไร
ในปีนี * 

• ปริมาณการจําหน่ายถ่านหินของบริษัทฯ ประมาณ 43 ล้านตนั เพิ
มขึ *นร้อยละ 3 มาจากแหล่งถ่านหินใน
ประเทศอินโดนีเซียที
  29.2 ล้านตนั  และประเทศออสเตรเลียที
 13.8 ล้านตนั   ไม่นบัรวมจากแหล่งผลิตในประเทศจีน 2 แห่ง 
ได้แก่ เหมือง Gaohe และ Hebi ที
  3.2 ล้านตนั  ตามสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 และร้อยละ 40 ตามลําดบั  

• บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัมาตรการลดต้นทนุการผลิต ซึ
งมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาถ่านหิน
ที
ลดลง  ซึ
งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน   

• ผลประกอบการสะท้อนการปรับตัวลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกจาก สถาวะถ่านหินล้นตลาด 
ส่งผลให้ราคาขายเฉลี
ยโดยรวมลดลงประมาณร้อยละ 13  

• กําไรจากตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินจํานวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก ปี 2555 ที
กําไร 106 ล้าน
เหรียญสหรัฐ แต่ก็มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยนสทุธิ 27 ล้านเหรียญสหรัฐเช่นกนั 

 

สินทรัพย์และเงนิลงทุนทั1งในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ที%มีอยู่ในปัจจุบัน 
1. การลงทนุในประเทศไทย ได้แก่ โรงไฟฟ้า BLCP  เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดประมาณ  1,400 เมกะวตัต์  
2. การลงทนุในต่างประเทศ  ได้แก่  

• ประเทศอินโดนีเซีย  บริษัทฯ ถือหุ้ น ร้อยละ 65 ในบริษัท ITM ซึ
งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ประเทศอนิโดนีเซียซึ
งมีกลุ่มเหมืองผลิตถ่านหินได้ 29.4 ล้านตนั 

• ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 100 ในบริษัท Centennial Coal ที
มีกลุ่มเหมืองผลิตถ่านหิน
ได้ 13.8 ล้านตนั 

• ประเทศจีน  บริษัทฯ มีเหมืองถ่านหิน 2 แห่ง   ได้แก่ Gaohe และ Hebi  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45 และ 
40 ตามลําดบั สําหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า 3 โรงซึ
งมีขนาดรวมกนั ประมาณ 400 เมกะวตัต์    

• ประเทศมองโกเลีย  อยู่ระหว่างสํารวจ และพฒันาแหล่งถ่านหิน 3 แหล่ง 
• ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ มีสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ในโครงการ

โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน ขนาดประมาณ 1,800 เมกะวตัต์ ซึ
งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง 
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สรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละประเทศ 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศอนิโดนีเซีย  
ในปี 2556 มีปริมาณการผลิตอยู่ที
 29.4 ล้านตนั เพิ
มขึ *นร้อยละ 8 เมื
อเทียบกับปี 2555   ในปี 2556 

ต้นทนุการผลิตอยู่ที
 62 เหรียญสหรัฐต่อตนั เมื
อเทียบกบัปี 2555 ที
 70 เหรียญสหรัฐต่อตนั  ซึ
งลดลงร้อยละ 11 สาเหตุจาก
การลดอัตราส่วนหน้าดินต่อถ่านหิน(stripping ratio) ที
เหมือง Indominco เหมือง Trubaindo และ เหมือง Bharinto 
นอกจากนี *มีการเริ
มใช้เครื
องบดถ่านหินในบอ่เหมืองและลําเลียงด้วยสายพาน (IPCC) แทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก รวมถึง
มีการเจรจาสญัญาการขนส่งถ่านหินทางเรือใหม่  

ธุรกิจถ่านหินออสเตรเลีย 

ในปี 2556 มีปริมาณการผลิต 13.8 ล้านตนั ลดลงประมาณ 800,000 ตนัจากปี 2555  สาเหตุจากการ
พกัการผลิตที
เหมือง Airly และเหมือง Mannering ประกอบกบัเหมือง Mandalong ผลิตลดลงจากปัญหาเครื
องจกัร ในขณะ
ที
เหมือง Myuna, Angus Place, Charbon และเหมือง Clarence ทําสถิติการผลิตสงูสดุได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที
มีความ
ซํ *าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน (capex) ติดตั *งอุปกรณ์ใหม่เพื
อเพิ
มกําลงัการผลิตให้มากขึ *น 
พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื *นฐานให้มีประสิทธิภาพ ทั *งนี *มีขายถ่านหินภายในประเทศเพิ
มขึ *นและทําสญัญาการ
ขายถ่านหินเทียบเท่าราคาส่งออกให้แก่โรงไฟฟ้าในประเทศ ที
ปริมาณ 24 ล้านตนัในเวลา 8 ปี 

ธุรกิจถ่านหินจีนและมองโกเลีย 
ในปี 2556 ปริมาณการผลิต เหมือง Gaohe จํานวน 6 ล้านตัน  และพัฒนารางรถไฟที
จะขนส่งถ่านหิน 

เหมือง Hebi  มีปริมาณการผลิตที
 1.2 ล้านตนั สําหรับเหมือง Tsant Uul ในประเทศมองโกเลียอยู่ในระหว่างทดลองเพื
อแปร
รูปถ่านหินเป็นนํ *ามนัถ่านหิน ถ่านโค้กและก๊าซ ทั *งนี * Altai Nuurs  ได้ดําเนินการเจาะสํารวจแล้วเสร็จและกําลงัทดสอบผล
ตวัอย่างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 นอกจากนี *ยงัอยู่ในระหว่างทดสอบแหล่งถ่านหิน UK ซึ
งเป็นแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ 
คณุภาพปานกลาง  

ธุรกิจไฟฟ้า 
  ประเทศไทย โรงไฟฟ้า BLCP  มีส่วนแบง่กําไรสุทธิจํานวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ *นร้อยละ 13  

ประเทศจีน โรงไฟฟ้าทั *ง 3 แห่ง มีผลประกอบการสูงสุด มีผลกําไรสุทธิที
 24 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ
งเป็นผล
การดําเนินการผลิตได้ดีและมีต้นทนุราคาถ่านหินที
ลดลง  

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้าหงสา เมื
อสิ *นปี 2556 มีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้าง ประมาณร้อยละ 78 สําหรับปัจจุบนัมีความคืบหน้าอยู่ที
ร้อยละ 81 จะผลิตไฟฟ้าเพื
อจําหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยตามสญัญาซื *อขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี และบางส่วนจําหน่ายให้แก่การไฟฟ้าลาว โดยโรงไฟฟ้าหน่วยที
 1 
คาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไตรมาส 3ในปี 2558 ส่วนหน่วยที
 2 และหน่วยที
 3 มีกําหนดจะแล้วเสร็จในปี 2559  
  บริษัทฯ มีแผนลงทนุในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ *น และขยายการลงทนุในพลงังานอื
นๆ ไม่จํากดัเฉพาะโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน เช่น โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์  โรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยในอนาคตประมาณ 3-4 ปี จะเน้นลงทนุในสินทรัพย์ที

สามารถสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ได้เร็วโดยเป็นการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าที
ผลิตอยู่แล้ว รวมทั *งการศกึษาผลกระทบ
ด้านสิ
งแวดล้อมในโครงการ BLCP ส่วนขยาย เพื
อการเตรียมความพร้อมหากประเทศไทยมีแผนพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินใน
อนาคต 

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทประมาณ ร้อยละ 10    มี
การก่อตั *งสํานกังานเพื
อให้บริการด้านการตลาดในประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการบริหารทางการเงินประกอบด้วยการชําระคืน
หนี *สิน การบริหารจดัการส่วนของผู้ ถือหุ้นและ ตราสารอนพุนัธ์ เป็นต้น 
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สําหรับมาตรการทางการเงิน เพื
อรักษาผลประโยชน์และสร้างมลูค่าเพิ
มให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียนั *นบริษัทฯ ได้มีโครงการ ต่างๆ เช่น การซื *อหุ้นคืน (Treasury Stock) การเปลี
ยนมูลค่าหุ้นที
ตราไว้ (Par Split) และการ
จ่ายเงินปันผลอย่างสมํ
าเสมอ 

 

กลยุทธ์ทางการเงนิที%ดาํเนินการในรอบปี 2556  

1. บริหารความเสี
ยงจากอตัราแลกเปลี
ยน เพื
อสร้างสมดลุของสินทรัพย์และหนี *สินที
เป็นสกลุเงินต่างประเทศ 
และ แปลงหนี *สกลุเงินบาทเป็นเหรียญสหรัฐ โดยใช้เครื
องมือ Cross currency swap  

2. บริหารสดัส่วนของหนี *อตัราดอกเบี *ยคงที
 บริหารโครงสร้างหนี *ในทุกประเทศที
ไปลงทุน และเพิ
มสดัส่วนหนี *อตัรา
ดอกเบี *ยคงที
โดยใช้เครื
องมือทางเงิน Interest rate swap  

3. บริหารความเสี
ยงจากความผนัผวนของราคาถ่านหิน ใช้เครื
องมือประเภทอนพุนัธ์ทางการเงินในการขายถ่านหิน
ล่วงหน้า (Coal swap) และซื *อนํ *ามนัล่วงหน้า (Gas oil swap)  

4. บริหารโครงสร้างเงินทนุในสกลุเงินที
เหมาะสม ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท เน้นให้บริษัทในเครือกู้โดยตรง  
5. รักษาสภาพคล่องทางการเงิน ลดภาระการชําระคืนเงินกู้ในปี 2557 และขยายอายเุงินกู้ เฉลี
ยเป็น 6 ปี  

6. รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เลื
อนและลดการลงทุนหลายโครงการที
ไม่มีความเร่งด่วน   ลดค่าใช้จ่ายในทุก
ระดบัขององค์กร และจ่ายเงินปันผลในระดบัที
ดีพอควร  

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน 
เป็นผู้ ชี *แจงผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 ตามงบการเงินในรายงานประจําปี 2556 
ให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี *แจงผลการดําเนินงานในปี 2556 ซึ
งตั *งแต่วนัที
 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ มีการ
กําหนดสกุลเงนิเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินที
ใช้ในการดําเนินงาน และนําเสนองบการเงินในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ซึ
งเป็นไปตาม
มาตรฐานบญัชี IFRS   
  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,213 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 499 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 เมื
อ
เทียบกบั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2555 เนื
องจากเงินสดลดลง 299 ล้านเหรียญสหรัฐ  รวมถึงการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยนที

เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,592 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 454 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 
2555 ส่วนใหญ่มีสาเหตจุากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  218 ล้านเหรียญสหรัฐ จากหุ้นที
ซื *อคืน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ  
และบริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 103 ล้านเหรียญสหรัฐ 

รายได้จากการขายรวม 3,351 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 424 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11 
เนื
องจากผลสทุธิจากปริมาณขายถ่านหินที
เพิ
มขึ *น และราคาขายถ่านหินเฉลี
ยที
ลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2555 

ราคาขายถ่านหินเฉลี
ยสําหรับปี 2556 เท่ากบั 72.41 เหรียญสหรัฐต่อตนั เปรียบเทียบกบัปี 2555 เท่ากบั 85.13 
เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงร้อยละ 15 

กําไรขั *นต้นสําหรับปี 2556   1,075 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 368 ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตจุากการลดลงของอตัรา
กําไรขั *นต้นของธุรกิจถ่านหิน ซึ
งเป็นผลราคาถ่านหินปรับตวัลดลง 

 อตัราส่วนกําไรขั *นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 32 ลดลงจากปี 2555 ที
อยู่ในระดบัร้อยละ 
38 โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราส่วนกําไรขั *นต้นต่อยอดขายร้อยละ 32 เทียบกบัร้อยละ 39 ในปีก่อนหน้า ส่วนธุรกิจไฟฟ้ามี
อตัราส่วนกําไรขั *นต้นต่อยอดขายร้อยละ 27 เทียบกบัร้อยละ 17 ในปีก่อนหน้า 
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กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี *ย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 697 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลง 277 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เมื
อเทียบกบัปี 2555 โดยแบง่เป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจํานวน 594 
ล้านเหรียญสหรัฐ และจากธุรกิจไฟฟ้า จํานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ 

กําไรสทุธิสําหรับปีสิ *นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2555 
169 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 62 จากผลกระทบของสภาวะราคาตลาดถ่านหินที
อ่อนตวัลงในขณะเดียวกนับริษัทฯ 
บนัทกึกําไรจากอนพุนัธ์ทางการเงิน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2555 ที
มีการบนัทึกกําไรจากอนพุนัธ์ทาง
การเงนิ 106 ล้านเหรียญสหรัฐ 

กําไรต่อหุ้น สิ *นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 0.04 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 60 เมื
อเทียบกบัปี 2555 
ซึ
งมีกําไรต่อหุ้น 0.10 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น 

อตัราส่วนหนี *สินสุทธิต่อทนุ  เท่ากบั 1.07 เท่า เพิ
มขึ *น 0.28 เท่า เมื
อเทียบกบัปี 2555 มีสาเหตจุากการออกหุ้นกู้ เพิ
ม 
และการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั *งมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี
ยนจากการแปลงค่า ณ วนัสิ *นงวด ในขณะที
มีการชําระคืนเงนิกู้ยืม
บางส่วน 157 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากเงินสดที
ลดลงจากการดําเนินงาน 299 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2556 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารได้ชี *แจงโดยสรุป ดงันี * 

 
1. นายกิจจา คูวิจิตรกาญจนา สอบถามสาเหตุที
ราคาถ่านหินลดลง และ Shale gas มีผลกระทบต่อ

ราคาถ่านหินหรือไม่ 
• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า การปรับตัวลดของราคาถ่านหินในตลาดโลกในระยะสั *นนี * เนื
องจาก

อปุทานส่วนเกินในตลาดจํานวนมาก และนโยบายของรัฐบาลจีนที
ลดการใช้ถ่านหิน เพื
อแก้ไขปัญหาด้านมลพิษในเมืองใหญ่
ของตน  ส่งผลให้ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ในประเทศจีนได้ปรับลดราคาถ่านหิน  และคาดว่าในปี 2557 ยงัส่งผลกระทบต่อ
ราคาถ่านหินอยู่  เพื
อไม่ให้ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการกดดนัราคา บริษัทฯ จงึได้เจรจากบัลกูค้าและกําหนดราคาขายถ่านหิน
ไว้แล้ว คิดเป็นร้อยละ 68 ของเป้าหมายการจําหน่ายในปี 2557จากประเทศอินโดนีเซีย จากภาวะราคาถ่านหินตกตํ
านี * จึง
คาดการณ์ว่าราคาจะปรับตวัเพิ
มขึ *นในครึ
งปีหลัง แต่การฟื*นตวัของราคาถ่านหินหากต้องใช้ระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม
ราคาถ่านหินอาจฟื*นตวัเร็วขึ *นหากอปุทานส่วนเกินลดลง 

 Shale Gas จะส่งผลต่อราคาพลงังานโดยรวม ซึ
งรวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติด้วย โดยเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา Shale Gas  ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตวัลดลงอยู่ที
ประมาณ 2 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แต่ต่อมา
ราคาได้ปรับเพิ
มขึ *นอยู่ที
ประมาณ 4-5 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู  การเพิ
มขึ *นของแหล่งพลังงานโดยรวมจะลดความผนัผวน
ของราคาพลงังาน 

ในระยะเวลา 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ ที
จะลงทุนเพื
อสร้างรายได้และกําไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้า  
โดยสามารถใช้งบลงทนุในสินทรัพย์ใหม่ได้ประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ
งบริษัทฯ จะบริหารอตัราหนี *สินต่อทุนให้อยู่ใน
กรอบที
เหมาะสม  สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมที
ปรับลดลงเมื
อเทียบกบัปี 2555 เนื
องจากการจ่ายเงินปันผลจํานวน 218 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หุ้นที
ซื *อคืน จํานวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนต่างของการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยเป็นสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ จํานวน 199 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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2.  นายจิรพันธ์ บัวบูชา สอบถามว่า (1) ผลการดําเนินงานที
ปรับตัวลดลงตั *งแต่ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบนั ในอนาคตจะยงัมีโอกาสที
ผลการดําเนินงานจะปรับสูงขึ *นหรือไม่  (2) คณะกรรมการบริหารความเสี
ยงมีความเห็นว่า
ความเสี
ยงใดที
สําคญัที
สดุ และเป็นความเสี
ยงที
มีโอกาสเกิดขึ *นน้อยแต่หากเกิดขึ *นแล้วจะเกิดความเสียหายที
มีนยัสําคญั 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า เนื
องจากระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงที
ราคาถ่านหินอยู่ภาวะ
ปรับลดลงมากแล้ว  จึงมีแนวโน้มที
ราคาถ่านหินจะปรับเพิ
มขึ *น  สําหรับปี 2557 บริษัทฯ จะยงัคงมาตรการที
ได้ดําเนินการ
มาแล้วในปี 2556 ได้แก่ การบริหารจัดการในปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจากสินทรัพย์และธุรกิจที
มีอยู่แล้ว และการลด
ต้นทนุการผลิต และลดค่าใช้จ่าย และการลงทนุที
ไม่จําเป็น ซึ
งในประเทศอนิโดนีเซียและออสเตรเลียตั *งเป้าหมายลดต้นทุนลง
อีกร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามลําดบั  

ในประเด็นการบริหารความเสี
ยง  บริษัทฯ ได้จดัให้มีการบริหารความเสี
ยงทุกหน่วยงาน กํากับ
ดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี
ยงซึ
งจัดประชุมทุกไตรมาส รวมทั *งมีการสอบทานการบริหารความเสี
ยงแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทุกไตรมาส ความเสี
ยงที
สําคัญและมี
ผลกระทบมากคือความผนัผวนของราคาถ่านหินทําให้บริษัทฯ ต้องมีแผนบริหารความเสี
ยงในระยะสั *นและระยะยาว  สําหรับ 
ความเสี
ยงที
มีโอกาสเกิดขึ *นน้อยแต่มีผลกระทบในระยะยาว คือ ความถูกต้องในการคาดการณ์ทิศทางธุรกิจ และแผนธุรกิจ 
เนื
องจากเหตุการณ์ต่างๆ ที
เกิดขึ *นอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานในระยะยาวได้ เช่น การออกกฎระเบียบ และนโยบาย
ใหม่ของในแต่ละประเทศ 

3. Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวชื
นชมการบริหารต้นทุนที
เหมาะสม การจัดการสัดส่วนเงินกู้
ระยะสั *นให้เป็นเงินกู้ระยะยาว และมีข้อเสนอแนะเพื
อทํากําไรให้มากขึ *น ดังนี * ควรปรับปรุงการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงควรให้มีการเพิ
มยอดขาย   สําหรับการซื *อหุ้นคืนส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนหนี *สินต่อทุน ซึ
งบริษัทฯ ควร
รักษาระดับของอตัราส่วนดังกล่าวให้ไม่เกิน 1 เท่า  และเครื
องมือในการบริหารความเสี
ยงควรมีลักษณะแบบไม่ซบัซ้อน
(Plain Vanilla) และกังวลถึงความเสี
ยงการลงทุนของตราสารอนุพนัธ์ และการพิจารณาลงทุนควรคํานึงถึงการเพิ
มกําไรใน
ด้านต่างๆ   

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ชี *แจงว่า ข้อเสนอแนะที
ได้กล่าวมาบริษัทฯ ได้ดําเนินการอยู่แล้ว กรณี
การรักษาระดับอัตราส่วนหนี *สินต่อทุนบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด ซึ
งการซื *อหุ้นคืน มีจํานวนเพียง 133 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  จึงเป็นมาตรการทางการเงินที
ส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้น และส่งผลกระทบต่อระดับหนี *สินต่อทุนไม่มาก  ในปัจจุบนั
บริษัทฯ ได้ใช้เครื
องมือที
ไม่ซบัซ้อนในการบริหารความเสี
ยงอยู่แล้ว ซึ
งเมื
อบริษัทฯ เข้าไปดูแลกิจการ Centennial ได้ปรับปรุง
โดยลดความซบัซ้อนของการบริหารตราสารอนพุนัธ์ สําหรับการซื *อขายถ่านหินเป็นการซื *อมาจากผู้ผลิตและขายให้แก่ลูกค้าที

มีการส่งมอบอยู่จริง (Physical)  

4.  นางสาวจุฑาธิป กล้าสุนทร ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมั
นใจว่าไม่ต้องตั *ง
สํารองในคดีโรงไฟฟ้าหงสา  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า เนื
องจากคดียงัไม่สิ *นสดุ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลอทุธรณ์จึงยงัไม่ต้องตั *งสํารองในขณะนี *  ซึ
งบริษัทฯ มีการบริหารจดัการและให้ความสําคญัในเรื
องดงักล่าวควบคู่ไปกับ
การลงทนุเพื
อเพิ
มรายได้ให้บริษัทฯ  

5.  นายปณิธิ วงษ์พิพฒัน์พงษ์ สอบถามว่า (1) บริษัทฯ นําเงินไปใช้เรื
องใด จึงไม่เพิ
มอตัราการ
จ่ายเงินปันผล  (2) การเพิ
มขึ *นของรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าจะสามารถเพิ
มขึ *นได้อีกเท่าไร และสาเหตุการเพิ
มขึ *นของรายได้
ในปีที
ผ่านมา  (3) บริษัทฯ มีการบริหารจดัการในการลงทนุในตราสารอนุพนัธ์อย่างไรที
ไม่ให้มีความเสี
ยงเพิ
มขึ *น 
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• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า การขออนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจําปีนี * มีสดัส่วนการจ่ายเงินปัน

ผลในอตัราที
สงูมากเมื
อเทียบกบักําไรสุทธิ  โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการมาตรการต่างๆ เช่น การซื *อหุ้นคืน เพื
อรักษาระดบัการ

จ่ายเงินปันผลให้อยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับอตัราการเพิ
มขึ *นของรายได้จากโรงไฟฟ้าหงสาคาดว่าหากเปิดดําเนินการแล้วอาจมี

รายได้ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า BLCP ซึ
งบริษัทฯ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 โดยในปี 2556 มีส่วนแบ่งกําไรในธุรกิจโรงไฟฟ้า 

BLCP  อยู่ที
 82 ล้านเหรียญสหรัฐ  และเคยมีส่วนแบ่งกําไรสุทธิอยู่ที
 100 ล้านเหรียญสหรัฐ  การปรับเพิ
มขึ *นของกําไรจาก

ธุรกิจโรงไฟฟ้ามาจากหลายสาเหต ุเช่น การร่วมมือของบุคลากรในการบริหารจดัการ และต้นทุนราคาถ่านหินที
ลดลง     

บริษัทฯ มีการซื *อขายถ่านหินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการขายถ่านหินล่วงหน้าเพื
อช่วยลดความเสี
ยงจาก

ความผันผวนของราคาตลาด และอีกส่วนเป็นการขายตามราคาตลาด สําหรับตราสารอนุพันธ์ประเภทอื
น เช่น อัตรา

แลกเปลี
ยน และดอกเบี *ยเป็นการซื *อขายเพื
อบริหารความเสี
ยงไม่มีลกัษณะเพื
อค้ากําไรโดยลงทุนในตราสารแต่ละประเภท

อย่างสมดุล 

6  นางสาวเจษฎา โทนุสิน สอบถามแนวโน้มของพลังงานถ่านหินในระยะยาว และแผนงานใน
อนาคตของบริษัทฯ 

7. นายอธิวฒัน์  พฒันชยัภูวนนท์ สอบถามว่านอกจากพลงังานถ่านหินและนํ *ามนัแล้ว บริษัทฯ มี

แนวโน้มที
จะขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์หรือไม่ 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า ในระยะเวลา 3-4 ปี บริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลงังานลม  โดยจะพิจารณาลงทุนในประเทศที
อตัราค่าไฟฟ้าและผู้ ซื *อมีศกัยภาพดี  สําหรับ

แนวโน้มของถ่านหินในอนาคตถ่านหินยังมีการเติบโตได้อีก ซึ
งคาดว่าจะมากกว่าร้อยละ 2 เนื
องจากยังมีความต้องการใช้

พลงังานของประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศ   

8.  นายพรชยั สหพรวฒันานกุูล สอบถามสาเหตุที
บริษัทฯ เปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 10 บาท เป็น 
1 บาท ในขณะที
มลูค่าหุ้นลดลง  

• ประธานได้ชี *แจงว่าสาเหตกุารเปลี
ยนแปลงมลูค่าหุ้นเป็นมาตรการทางการเงินอย่างหนึ
ง ซึ
งได้ขอ

อนุมติัที
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นแล้วในปี 2556 และได้ชี *แจงเหตผุลไว้แล้วในรายงานการประชมุ 

9.  นายประพนัธ์ สหพฒันา สอบถามวธีิวดัมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทที
ดิน อาคาร และอปุกรณ์  

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี *แจงว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ที
ดิน อาคาร อุปกรณ์          

วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน และมีการตั *งสํารองเผื
อการด้อยค่าของทรัพย์สินสําหรับสินทรัพย์ที
มีโอกาสด้อยค่า สําหรับสินค้า

คงเหลือใช้วธีิราคาทุน ส่วนเงินลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
งมีอยู่จํานวนไม่มากนกัใช้วธีิราคาตลาด  

10.  นายวิรัช เพ็งนาม สอบถามว่า บริษัทฯ ใช้บริการสถาบันการเงินต่างประเทศหรือไม่ และมี
นโยบายในการคัดเลือกสถาบนัทางการเงินอย่างไร  และเห็นด้วยที
บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไฟฟ้าโดยใช้พลังงานถ่านหินใน
ต่างประเทศ โดยอยากทราบวา่มีการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในต่างประเทศ เช่น ในประเทศจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย หรือไม่ 
และบริษัทฯ ดําเนินการอย่างไร  

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี *แจงว่า บริษัทฯ ใช้บริการสถาบนัการเงินที
มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ใน

ระยะยาว ซึ
งใช้บริการสถาบนัการเงินในประเทศไทยที
ให้บริการครบวงจรเป็นหลกั ส่วนสถาบนัการเงินในต่างประเทศกระจาย
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กันไปในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ ญี
ปุ่ น ไต้หวัน ออสเตรเลีย รวมถึงการใช้บริการสถาบันการเงินในยุโรปที
มีสาขาใน

ประเทศไทย   ซึ
งพิจารณาจากความเชี
ยวชาญในเครื
องมือทางการเงินแต่ละประเภทด้วย  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า ไม่ปรากฏว่ามีการต่อต้านการใช้ถ่านหินในต่างประเทศ 

เนื
องจากหลายประเทศมีความต้องการใช้พลงังานสูง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นต้น สําหรับนโยบายลดปริมาณการใช้ถ่าน

หินในประเทศจีนยงัมีปริมาณไม่มากเมื
อเทียบกบัความต้องการใช้พลงังานที
เพิ
มขึ *นทุกปีตามอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เช่น หากอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ
มขึ *นร้อยละ 5 ความต้องการถ่านหินเพื
อนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที
 120 – 150 

ล้านตนัต่อปี ในขณะที
นโยบายการลดปริมาณการใช้ถ่านหินจากร้อยละ 70 ไปที
ร้อยละ 65 นั *น เป็นนโยบายลดปริมาณการใช้

ถ่านหินภายใน 4-5 ปี ทั *งนี *ในต่างประเทศมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที
ใช้เทคโนโลยีที
ดี  เช่น ประเทศญี
ปุ่ น แต่ในประเทศไทยมีโอกาส

น้อยเนื
องจากยงัมีการคดัค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

   11. นายธนกฤต อภิเลิศวรกร สอบถามเรื
อง (1) สาเหตทีุ
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปีสุทธิจากภาษีเมื
อ
แปลงเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐแล้วมีผลขาดทนุถงึ 88.95 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในขณะที
สกุลเงินบาทมีผลเป็นกําไร 2,775.36 

ล้านบาท  (2) ผลกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื
นหลังภาษี มีนยัสําคญักบัผลกําไรสทุธิสําหรับปีหรือไม่  (3) เหตใุดการแบง่ปันกําไร

เบด็เสร็จรวมส่วนที
เป็นของบริษัทใหญ่จงึมีผลขาดทนุถงึ 174 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที
ส่วนได้เสียที
ไม่มีอํานาจควบคมุมี
กําไรจํานวน 85 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี *แจงว่า เนื
องจากงบการเงินที
ปรากฏเป็นคํานวณจากอตัราแลกเปลี
ยน     
ณ วนัที
เกิดรายการนั *น จงึมีอตัราแลกเปลี
ยนแตกต่างกนัในแตล่ะไตรมาส ดงันั *น เมื
อแปลงค่าเงินเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จึง
ปรากฏรายการขาดทนุจากรายการดงักล่าว  

ผลกําไรเบด็เสร็จอื
นหลงัภาษี เป็นผลกําไรหรือขาดทนุของตราสารป้องกนัความเสี
ยง เช่น การซื *อ
นํ *ามนัล่วงหน้า การขายถ่านหินลว่งหน้า เป็นต้น  ซึ
งเป็นไปตามนโยบายการบญัชีใหมใ่ห้รับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จซึ
งเดิม
จะปรากฏอยู่ส่วนของผู้ ถือหุ้น ทั *งนี *การแสดงผลกําไรหรือขาดทนุจะปรากฏ ณ วนั สิ *นไตรมาสนั *น  
   การไม่ปรากฏรายการขาดทุนของการแบ่งปันกําไรของส่วนได้เสียที
ไม่มีอํานาจควบคุมมีสาเหตุ
จากบริษัท  ITM ซึ
งบริษัทถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 65  มีรายการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยน หรือจากการแปลงค่าเงินไม่มาก ซึ
ง
เมื
อเปรียบเทียบกับบริษัทในประเทศออสเตรเลียซึ
งบริษัทฯ ถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 100 จะมีรายการขาดทุนจากรายการ
ดงักล่าวจงึส่งผลให้การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวมของบริษัทใหญ่มีผลขาดทนุ 

12.  นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามกําไรต่อหุ้น 
จํานวน 0.04 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาทได้เท่าไร เพราะจะมีผลต่อวาระการจ่ายเงินปันผลในวาระถดัไป และตามที
บริษัทฯ 
ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ปัจจุบนับริษัทฯ ดําเนินการใน
กําหนดแนวทางปฏิบตัิเรื
องดงักล่าวอย่างไร 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี *แจงว่ากําไรต่อหุ้นคิดเป็น 1.22 บาทต่อหุ้น  
• ประธานได้ชี *แจงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ยอมให้ทุจริตและคอรัปชั
นเกิดขึ *น

โดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามและให้ความร่วมมือกบั โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition: CAC) อย่างต่อเนื
อง   ซึ
งนอกจากจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตั *งแต่
เริ
มต้นโครงการดงักล่าวแล้ว  บริษทัฯ ได้จดัทํานโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจเพื
อกําหนดแนวทางปฏิบตัิ
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ของทุกภาคส่วนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื
อป้องกนัการกระทําที
เป็นการทุจริตทุกรูปแบบทั *งที
เป็นลักษณะให้ของขวัญ 
หรือการให้ผลประโยชน์ด้วยความคุ้นเคย เป็นต้น 

13. นางอภยัรัตน์ อรวิวฒันกุล สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวคิดที
จะหาเทคโนโลยีในการขจดัมลพิษให้
เหลือน้อยที
สดุเพื
อลดการต่อต้านการใช้ถ่านหินหรือไม่ 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินที
มีประสิทธิภาพดี ช่วยลดปริมาณ ซลัเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์(NOX) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมถึงฝุ่ นได้   ในประเทศจีนไม่ได้มุ่งเน้นการใช้
พลงังานจากก๊าซธรรมชาติ เนื
องจากมีจํานวนจํากดั ส่วน Shale Gas มีความเป็นไปได้ยาก สําหรับ พลงังานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลงังานนํ *าซึ
งมีมากในประเทศเวียดนามยงัมีภาวะไม่เสถียรส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดบั    โรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลียร์จึงเป็นพลงังานที
ประเทศจีนมุ่งเน้นและมีศกัยภาพที
จะนํามาใช้ได้ แต่หลายประเทศยงัคงมีกงัวลต่อความเสี
ยงของ
พลงังานชนิดนี *อยู่  ดงันั *นการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยเทคโนโลยีที
มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อมน้อย  

•  ประธาน กล่าวว่า ยังมีความเข้าใจเรื
องมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้โรงไฟฟ้าถ่านหินได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะในต่างประเทศที
มีความสํานึกในการปกป้อง
สิ
งแวดล้อมสงูยงัมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายแห่งตั *งอยู่กลางใจเมือง  เนื
องจากเป็นโรงไฟฟ้าที
ได้มาตรฐาน และมีเทคโนโลยีถ่าน
หินสะอาด  สําหรับประเทศไทยโรงไฟฟ้า BLCP เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที
มีการผลิตที
ทนัสมยัควบคู่กบัการบริหารจดัการด้าน
สิ
งแวดล้อมที
ทัดเทียมหรือเหนือมาตรฐานสากล  บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นไปเยี
ยมชมกิจการโรงไฟฟ้า BLCP เพื
อ
สร้างความมั
นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาหลายปีติดต่อกนั 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีก 

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และลงมติ
รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ *นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 
มตทิี%ประชุม 

 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ *นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี * 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,114,832,795   99.99 
2. ไม่เห็นด้วย 90,500            0.0081 
3. งดออกเสียง 724,220  
หมายเหตุ: ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ *น   58,574,803 หุ้น  นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้า 
ร่วมประชุม ทั *งหมดจํานวน 1,115,647,515 หุ้น   
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วาระที% 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 
สิ 1นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2556 

  

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ *นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2556 ซึ
งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป 
โดยปรากฏในหมวด   “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท 
โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที

ประชมุ ดงันี * 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2556 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
 3271 จากบริษัท Pricewaterhouse coupers ABAS จํากดั (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วอย่าง
ไม่มีเงื
อนไข   เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอในสาระสําคญั ตามหลักการบญัชีที
รับรองทั
วไป และข้อสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 35 จ) ซึ
งอธิบายถงึคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ
งที
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั *งนี * 
มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื
อนไขในเรื
องนี * 

จึงนําเสนอต่อที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาอนุมตัิ โดยได้ชี *แจงตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2556 ให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี * 

 

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดลุในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 สรุปได้ดงันี *   
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จํานวน 7,213 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6  เมื
อเปรียบเทียบกบั 

ณ 31 ธันวาคม 2555 เนื
องจากนําเงินลงทนุในเครื
องจกัร และซื *อหุ้นคืน 
หนี *สินรวม 4,621 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยได้รวมเงินกู้และหุ้นกู้ทั *งหมดไว้แล้ว 3,200 ล้านเหรียญสหรัฐ  ส่วนของผู้

ถือหุ้นรวม 2,592 ล้านเหรียญสหรัฐ 
กําไรสทุธิ 103 ล้านเหรียญสหรัฐ  และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 218 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว  ทุนที
ออกและเรียก

ชําระแล้วไม่มีการเปลี
ยนแปลง  
บญัชีกําไรขาดทุน 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,351 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 11 เนื
องจากราคา

ขายเฉลี
ยลดลง 
 ต้นทุนขาย 2,276  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 2  โดยต้นทุนขายเฉลี
ยต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียลดลง 2.99 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 11 สําหรับออสเตรเลียปริมาณการผลิตน้อยกว่าเป้าหมายทําให้
ต้นทนุเพิ
มขึ *น 2 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั   

กําไรขั *นต้น 1,075 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 26  
อตัราส่วนกําไรขั *นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 32   โดยธุรกิจถ่านหินมีอตัราส่วนกําไร

ขั *นต้นต่อยอดขาย ร้อยละ 32 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราส่วนกําไรขั *นต้นต่อยอดขายร้อยละ 27  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 497  ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ  14  ซึ
งค่าใช้จ่ายในออสเตรเลียลดลงเพราะ

เป็นการขายถ่านหินในประเทศมากขึ *น ค่าใช้จ่ายในประเทศอนิโดนีเซียและสํานกังานใหญ่ลดลงร้อยละ 10 
 รายได้อื
น 83 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ
งมีรายได้จากตราสารอนพุนัธ์ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั *งสิ *นรวม 309 ล้านเหรียญสหรัฐ  ส่วนหนึ
งเป็นการรับรู้ผลกําไรของโรงไฟฟ้า 
BLCP จํานวน 82  ล้านเหรียญสหรัฐ และในประเทศจีนรับรู้ผลกําไรของธุรกิจไฟฟ้า 24 ล้านเหรียญสหรัฐ  ธุรกิจถ่านหิน 13 
ล้านเหรียญสหรัฐ  

อตัราส่วนทางการเงิน     
- อตัรากําไรขั *นต้น ร้อยละ 32.09  
- อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ 2.99  
-  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1.38  
- อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นร้อยละ 3.64  
-  อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี *ย 5.25 เท่า    
- อตัราส่วนหนี *สินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.07  เท่า 
- กําไรสทุธิต่อหุ้น 0.04  เหรียญสหรัฐ/หุ้น 
- มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น 1 เหรียญสหรัฐ/หุ้น 

 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี
สิ *นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปี สิ *นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี *แจงโดยสรุป ดงันี * 

1. นายจิรพนัธ์ บวับูชา สอบถาม ค่าใช้จ่ายที
ไม่สามารถหกัภาษีได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการ
ใด มีค่าของขวัญ ค่าเลี *ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบ้างหรือไม่ และเหตุใดมีจํานวนการโต้แย้งทางภาษีมากและบริษัทฯ มี
แนวทางบรรเทาปัญหานี *อย่างไร 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี *แจงว่า ค่าใช้จ่ายที
ผู้ ถือหุ้นกล่าวมีจํานวนไม่มาก  แต่ค่าใช้จ่ายที
ไม่
สามารถหกัภาษีได้ส่วนใหญ่มาจากเงนิปันผลที
บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล สิงคโปร์ ได้รับจากบริษัท ITM ซึ
งกฎหมายอินโดนีเซีย
ต้องหักภาษี ณ ที
จ่าย ในอตัราร้อยละ 10 แต่เนื
องจากบริษัท บ้านปู มินเนอรัล สิงค์โปร์ ไม่ต้องเสียภาษี จึงต้องบนัทึก
ค่าใช้จ่ายที
ไม่สามารถหักภาษีได้   สําหรับข้อโต้แย้งทางภาษีในประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนมากเนื
องจากยังมีประเด็นที

บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานประเมินภาษีของอินโดนีเซีย ทั *งนี *หากเกิดข้อโต้แย้งและเข้าสู่กระบวนการศาลภาษีแล้ว 
บริษัทฯ  จะส่งผู้ เชี
ยวชาญด้านภาษีเพื
อหารือแก้ไขปัญหาร่วมกนั อย่างไรก็ตามในอนาคตเพื
อความชัดเจนในการเสียภาษี
และไม่ให้เกิดข้อโต้แย้ง  บริษัทฯ จะนําประเด็นหารือกบัหน่วยงานภาษีของอินโดนีเซียล่วงหน้า 

•  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่าเพื
อความชัดเจนของผลการดําเนินงาน จึงเป็นนโยบายของ
บริษัทฯ ที
ให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐทุก 2- 3 ปี สําหรับประเด็นที
บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการตรวจประเมิน ได้แก่ 
หน่วยงานรัฐตรวจสอบการซื *อขายตราสารอนพุนัธ์ Coal Swap เฉพาะในปีที
มีกําไร การตีความค่า Management fee เป็นต้น 
ซึ
งประเด็นเหล่านี *ยงัมีความเสี
ยงอยู่ 

 2.  นายเมธี  อนัอดิเรกกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามอตัราส่วนหนี *สิน
สทุธิต่อส่วนผู้ ถือหุ้นคํานวณได้ที
 1.67 เท่า แต่บริษัทฯ คํานวณได้ที
 1.07 เท่า  
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• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี *แจงว่าการคํานวณอตัราส่วนดังกล่าวเป็นการนําหนี *สินที
มีภาระดอกเบี *ย 
หกัเงินฝาก และเงินสด ซึ
งมีจํานวนประมาณ 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ดงันั *นอตัราส่วนหนี *สินสุทธิต่อส่วนผู้ ถือหุ้น มีจํานวน 
1.07 เท่า 

3.  นายกิจจา คูวจิิตรกาญจนา สอบถามว่าตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินคืออะไร 
• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี *แจงว่า บริษัทฯ มีการซื *อขายตราสารอนุพันธ์เพื
อเป็นเครื
องมือบริหาร

ความเสี
ยงด้านการเงิน ได้แก่ การแปลงหนี *จากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ การเปลี
ยนจากอัตราดอกเบี *ย
ลอยตวั เป็นอตัราดอกเบี *ยคงที
   และเป็นการบริหารความเสี
ยงราคาถ่านหิน และต้นทุน ได้แก่ ขายถ่านหินล่วงหน้า และซื *อ
นํ *ามนัดีเซลล่วงหน้า  ซึ
งมาตรฐานบญัชีกําหนดให้มีการปรับราคาตราสารอนพุนัธ์ให้เป็นราคาตลาด 

 
ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2556 
 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสุดวนัที
   
31 ธนัวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 

 
มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,114,874,165                                          99.99 
2. ไม่เห็นด้วย 69,500  0.0062 
3. งดออกเสียง 766,220  
 

หมายเหตุ:   ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ
มขึ *น 62,370 หุ้ น นับเป็นจํานวนหุ้นที
เข้าร่วม
ประชมุ ทั *งหมดจํานวน 1,115,709,885 หุ้น 
 
วาระที% 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม  
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี * 
 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุก
ประเภทที
กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ *นอยู่กบักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถงึข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื
นๆ” 

 

นอกจากนั *น บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื
อปรากฏว่า 
 

   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพจิารณาถงึการลงทนุในโครงการต่างๆ ด้วย 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี *  บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั *งนี * ได้พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการต่างๆ แล้วจงึ
เห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2556 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.20  บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั *งสิ *น 3,098.25  ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2556 หุ้นละ 0.50 บาท ตามราคาพาร์ ณ ปัจจบุนัที
 1 บาทต่อ
หุ้น   ซึ
งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื
อวนัที
 26 กนัยายน 2556 

 ดงันั *น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในงวดนี *อีกหุ้นละ 0.70 บาท บาท เป็น
จํานวนเงนิ 1,807.32 ล้านบาท 

จึงขอเสนอที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที
 1 
กรกฎาคม 2556 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท ทั *งนี *ให้จ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ
งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี  โดยกําหนดรายชื
อรายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มี
สิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที
 16 เมษายน 2557  และรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ
มเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที
 17 
เมษายน 2557 ทั *งนี *กําหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัที
 29 เมษายน 2557 และไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
เนื
องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว 
  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี *แจงโดยสรุป ดงันี * 

  นายเมธี  อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามสาเหตุที
ไม่สามารถขอ
เครดิตภาษีเงินปันผล ถ้าหากไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ จะขอให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมเดิมเพื
อขอเครดิตภาษีได้
หรือไม่ 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี *แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการจ่ายจากกําไรสทุธิที
ได้รับยกเว้นภาษี 
และได้มีการจ่ายปันผลจากกําไรสะสมเดิมซึ
งเป็นส่วนที
ขอเครดิตภาษีได้ไปหมดแล้ว ดงันั *นผู้ ถือหุ้นจงึไม่สามารถนําไปเครดติ
ภาษีได้  

ทั *งนี *นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่ากําไรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกําไรที
มาจากต่างประเทศจึงขอคืน
ภาษีในประเทศไม่ได้ และโรงไฟฟ้า BLCP ได้รับสิทธิ BOI จงึไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ 

 

 

  ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
 

มตทิี%ประชุม 
 

 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดงันี * 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,115,384,865 99.94 
2. ไม่เห็นด้วย 44,300                       0.0040 
3. งดออกเสียง 280,720  
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วาระที% 5 พิจารณาเลือกตั1งกรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ 
 

วาระที% 5.1  อนุมัตเิลือกตั 1งกรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ 
ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

ทกุครั *ง    ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสามของจํานวนกรรมการทั *งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที
จะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สดุกบัส่วนหนึ
งในสาม กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปี

ที
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั *น ให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที
ได้อยู่ในตําแหน่ง

นานที
สดุเป็นผู้ออก กรรมการที
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั *งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

ประธานแถลงว่ากรรมการที
ครบวาระจํานวน 4 คน ได้แก่ นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายรัตน์ พานิชพันธ์      

นายเมธี เอื *ออภิญญกุล  และนายมนตรี มงคลสวสัดิg ซึ
งไม่ประสงค์กลับเข้าดํารงตําแหน่ง   นอกจากนี *มีกรรมการลาออก  

จํานวน 2 คน เนื
องจากธรรมเนียมปฏิบตัิเพื
อหลกัการบรรษัทภิบาลที
ดี โดยกรรมการที
มีอายุครบ 72 ปี จะลาออกเพื
อเปิด

โอกาสให้มีคนรุ่นใหม่เข้ารับช่วงงาน และสร้างแนวคิดใหม่   กรรมการบริษัทฯ ทั *ง 2 คน ได้แก่ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ และ

นายสมเกียรติ เจริญกุล ในวาระนี *จึงมีการเลือกกรรมการรายใหม่ 3 คน ทดแทนดงัที
จะได้เสนอยงัที
ประชุมต่อไป โดยที
 นาย

วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นายสมเกียรติ เจริญกุล และนายมนตรี มงคลสวสัดิg ได้ปฏิบตัิหน้าที
 และสร้างผลงานมากมายที
ดีต่อ

บริษัทฯ อนัเป็นเกียรติต่อบริษัทฯ มาก ทั *งด้านการตรวจสอบ และด้านบรรษัทภิบาล จึงขอให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นแสดงความชื
น

ชมและขอบคุณโดยการปรบมือ 

ประธานได้มอบหมายให้ นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ เสนอ

รายละเอียดในวาระนี * 

 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ชี *แจงต่อที
ประชุมว่าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 มีกรรมการที
ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดงันี * 

1 นายเกริกไกร  จีระแพทย์   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายรัตน์  พานิชพนัธ์  กรรมการอสิระ 
3. นายเมธี  เอื *ออภิญญกุล   กรรมการ  
4. นายมนตรี  มงคลสวสัดิg  กรรมการอสิระ  
อนึ
ง นายมนตรี มงคลสวสัดิg ได้แจ้งความประสงค์ที
จะไม่กลบัเข้าดํารงตําแหน่งต่อ จึงขอเสนอที
ประชุมฯ ให้เลือก 

นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง แทน นายมนตรี มงคลสวสัดิg 
 

 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ได้ชี *แจงขั *นตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอสิระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา 
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จงึขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั *งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี * 
 

 

1.เลือกตั *ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ใน
ตําแหน่งประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4)    

        

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั *ง นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง  

 
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามดงันี * 
ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเพื
อสอบถามว่ากรณีที
ประธานกรรมการไม่ออกจากห้องประชมุ ในวาระการเลือกตั *งกรรมการที


ออกตามวาระ จะเกี
ยวข้องกบัการมีส่วนได้เสียในห้องประชุม หรือไม่ และถูกต้องตามหลกับรรษัทภิบาลหรือไม่ เนื
องจาก

ประธานซึ
งเป็นผู้ ดําเนินวาระการประชมุ อาจกดดนัให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนให้ 

• ประธานชี *แจงว่าประเด็นนี *ได้เคยหารือแล้วเห็นว่าการดํารงตําแหน่งของกรรมการที
ออกตามวาระจะสิ *นสดุลงเมื
อ

การประชุมแล้วเสร็จ โดยขั *นตอนการเลือกตั *งกรรมการได้ผ่านกระบวนการสรรหา และกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง และการ

เลือกตั *งได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนอย่างอสิระโดยตนเองหรือการมอบฉันทะ จงึไม่สามารถสร้างแรงกดดนัให้

ลงคะแนนไปในทางใดทางหนึ
งได้  แต่จะรับข้อเสนอไปพิจารณาวา่มีความจําเป็นและเหมาะสมหรือไม่เพียงใดที
ผู้ถกูเสนอชื
อ

จะต้องออกจากห้องประชุม 

ประธานเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตั *งนายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั *ง นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั *งแต่วนัที
 4 เมษายน 2557 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,114,003,865    99.87 

2. ไม่เห็นด้วย 1,408,100                     0.1262 

3. งดออกเสียง 299,620  
หมายเหตุ: ในวาระนี *มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุระหว่างการประชมุเพิ
มขึ *น   1,700 หุ้น  นบัเป็นจํานวนหุ้นที
เข้า 
ร่วมประชุม ทั *งหมดจํานวน 1,115,711,515 หุ้น   
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2.   เลือกตั *ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่า นายรัตน์ พานิชพนัธ์ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่ง
กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา 
ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 
จงึขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั *ง นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั *งแต่วันที
 4 เมษายน 2557  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั *ง นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั *ง นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั *งแต่วันที
 4 เมษายน 2557 ถึงวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,106,798,400   99.24 
2. ไม่เห็นด้วย 8,511,060    0.76 
3. งดออกเสียง 400,625     

 

3.  เลือกตั *ง นายเมธี เอื *ออภิญญกุล  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเมธี เอื *ออภิญญกุล  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่ง
กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา ใน
หนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั *ง นายเมธี เอื *ออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั *งแต่วันที
 4 เมษายน 2557  ถึงวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2560 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั *ง นายเมธี เอื *ออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั *งนายเมธี เอื *ออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั *งแต่วนัที
  4 เมษายน 2557 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 
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มตทิี%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,107,638,760    99.62 
2. ไม่เห็นด้วย  4,156,100    0.37 
3. งดออกเสียง 508,725  
 

 

 
4   เลือกตั *ง นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ แทนนายมนตรี มงคลสวสัดิg ซึ
งประสงค์ไม่

ขอกลบัมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อ    คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาบคุคลภายนอกเพื
อมาดํารงตําแหน่งแทน ซึ
งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุทศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 
มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการ ในหนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วย
ลําดบัที
 4) 

 
 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั *ง นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั *งแต่วนัที
 4 
เมษายน 2557 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นสอบถามสาเหตุการไม่
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งของนายมนตรี มงคลสวสัดิg ซึ
ง นายมนตรี มงคลสวสัดิg ขอตอบผู้ ถือหุ้นในวาระอื
นๆ  

ไม่มีผู้สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั *ง นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง  เป็น
กรรมการอสิระ  

 

มตทิี%ประชุม 
ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั *ง นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการอิสระ โดยให้มีวาระการดํารง

ตําแหน่งตั *งแต่วนัที
  4 เมษายน 2557 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,114,484,960   99.93 
2. ไม่เห็นด้วย 740,900                                       0.066 

3. งดออกเสียง 485,725     
 

 
วาระที% 5.2 อนุมัติเลือกตั 1งกรรมการแทนกรรมการที%ลาออกและให้มีวาระเท่ากับวาระที%เหลืออยู่ของ

กรรมการที%ลาออก 
 

เนื
องด้วยกรรมการบริษัทฯ  จํานวน 2 คน ได้แก่ นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกจิ และนายสมเกียรต ิเจริญกลุ ได้มี
หนงัสือแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 เป็นต้นไป 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้ทําการสรรหากรรมการเพื
อทดแทน
แล้วพิจารณาเห็นว่าบุคคลที
ได้รับการเสนอชื
อได้แก่ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ แทนนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ และ นาย 
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Sudiarso Prasetio แทนนายสมเกียรติ เจริญกุล  ซึ
งทั *ง 2 คนดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม   จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเลือกตั *งกรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที
ลาออก ดงันี * 

5.2.1 เลือกตั *งนายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ซึ
งได้เสนอ
รายละเอียดและประวติัของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั *ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนายวิฑรูย์ ว่อง
กศุลกิจ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที
เหลืออยู่ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั *ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ 
 
มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั *ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ แทนนายวิฑรูย์ ว่องกุศลกิจ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่งตามวาระที
เหลืออยู่ 

 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,110,852,560  99.60 
2. ไม่เห็นด้วย 4,481,400  0.4018 
3. งดออกเสียง 377,625  

 

  

5.2.2  เลือกตั *งนาย Sudiarso  Prasetio ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระแทน นายสมเกียรติ เจริญกุล ซึ
ง
ได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการดงักล่าวในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั *ง Sudiarso  Prasetio ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระแทนนายสมเกียรติ 
เจริญกลุ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที
เหลืออยู ่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั *งนาย Sudiarso  Prasetio 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั *ง นาย Sudiarso  Prasetio เป็นกรรมการอิสระแทนนายสมเกียรติ เจริญกุล 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที
เหลืออยู่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,114,111,815 99.90 
2. ไม่เห็นด้วย 1,102,550                                                  0.0989 

3. งดออกเสียง 495,720  
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วาระที% 6  พิจารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานได้แถลงต่อที
ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื
นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคับของบริษัท” และข้อบงัคบับริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ
งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ
งอย่างใด
หรือหลายอย่างหรือทั *งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจําเป็นรายเดือน เบี *ยประชุม เบี *ยเลี *ยง โบนัส 
สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได้ ทั *งนี * ตามที
ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึ
งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี
ยนแปลงก็ได้” 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี * 
 

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จกรรมการนั *นได้พิจารณาจากภาระหน้าที
ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2556 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2555 จํานวน 19 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 38 โดยรายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน
ประจําปีที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั *งนี * (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 3) ทั *งนี * บําเหน็จ
ของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 
15 
 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2557 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณา

ค่าตอบแทน ประจําปี 2557 ซึ
งมีอตัราที
ลดลงจากปี 2556 ในอตัราร้อยละ 33 โดยมีดงัรายละเอียดต่อไปนี * 

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จํานวน 52,000 บาท/เดือน                    

รองประธานฯ จํานวน 46,000 บาท/เดือน และกรรมการอื
นคนละจํานวน  40,000 บาท/เดือน 

• เบี *ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั *งเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ  

26,000 บาท/ครั *ง รองประธานฯ 23,000 บาท/ครั *ง และกรรมการที
ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 20,000 

บาท/ครั *ง (กรรมการที
เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี *ยประชมุ) 

2.2. เบี *ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั *งเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 

31,200 บาท/ครั *ง และ กรรมการอื
นคนละ 24,000 บาท/ครั *ง 

2.3. เบี *ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น   
รายครั *งเฉพาะเมื
อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครั *ง และกรรมการอื
นคนละ 20,000 
บาท/ครั *ง  

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตัิบําเหน็จกรรมการและเบี *ยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั *งหมดถือนับ
รวมกนัได้ 59,994,780  หุ้น ดงันั *น จํานวนหุ้นที
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี *จงึมีจํานวน 1,115,333,960 เสียง 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามดงันี * 
 

นายสมศกัดิg แก่นสุวรรณ์ ได้กล่าวชื
นชมกรรมการที
แสดงความรับผิดชอบลดค่าตอบแทนกรรมการลงจากอตัราเดิม
และสอบถามถงึหลกัเกณฑ์การลดค่าตอบแทน 

• นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ชี *แจงว่า เนื
องจากผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในจํานวนน้อยลงดงันั *นคณะกรรมการควร

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลดําเนินงาน 

 ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนที
เป็น
บําเหน็จกรรมการปี 2556 และเบี *ยประชมุกรรมการ สําหรับปี 2557 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดงันี * 

 

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

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั 1งหมด
ของผู้ถือหุ้นที%มาประชุม 

1. เห็นด้วย 1,054,822,685  99.91 
2. ไม่เห็นด้วย 289,700 0.0274 
3. งดออกเสียง 604,420              
 
 
 
วาระที% 7 พิจารณาแต่งตั 1งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธาน ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 (5)  กําหนดว่า “กิจการซึ
งที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีพงึกระทํา คือ พิจารณาแต่งตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ” 

 

ประธาน ขอให้นายสมเกียรติ เจริญกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี *แจงรายละเอียดในวาระนี * 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ เจริญกลุ นายมนตรี มงคลสวสัดิg และนายตีรณ             
พงศ์มฆพฒัน์ ปฏิบตัิหน้าที
ด้วยความอสิระตามขอบเขตที
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์และ
แนวทางตรวจสอบ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการกํากบัดแูลกิจการที
ดี  

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครั *ง กรรมการตรวจสอบเข้าประชมุครบทกุครั *ง ร่วมกบั
ผู้บริหารที
เกี
ยวข้อง สํานกังานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี ในวาระที
เกี
ยวข้อง สรุปสาระสําคัญการปฏิบตัิหน้าที
ได้ดงันี *  

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมลูทางการเงิน รายไตรมาส และรายงานทาน
การเงนิประจําปี 2556 ของกลุ่มบริษัทฯ  มั
นใจได้ว่าการจดัทํางบการเงินเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานบญัชีตาม
หลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป มีการเปิดเผยข้อมลูที
เพียงพอ เพื
อประโยชน์ของนกัลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ
งผู้สอบบญัชีได้
รายงานอย่างไม่มีเงื
อนไข มีการประชมุโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม เพื
อรับฟังข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชี ตลอดจนแนวทาง
ปรับปรุงเพื
อประโยชน์ต่อบริษัทฯ   
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2, การตรวจสอบระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ
ควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ ซึ
งครอบคลมุเรื
องบญัชีและการเงิน การดแูลทรัพย์สิน การปฏิบตัิการ การติดตาม การ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัมีกลไกตรวจสอบถ่วงดลุโดยสํานกังานตรวจสอบภายในที
เป็นอิสระ   มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ เกี
ยวข้อง บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับแจ้ง
เบาะแส และการจดัการเรื
องร้องเรียนที
เป็นธรรมและสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รวมทั *งได้เข้าร่วมโครงการ
ต่อต้านการทจุริต 

3. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที
เกี
ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที
เกี
ยวข้องโดยไม่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจ 

4. การสอบทานรายการที
เกี
ยวโยงหรือรายการที
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานการทํารายการระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กบับคุคลที
เกี
ยวโยงกนั ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ ซึ
งบริษทัฯ ได้ถือปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดของตลท.และก.ล.ต. โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี
ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจําปี และติดตามความ
คืบหน้าของการบริหารความเสี
ยงสําคญัในระดบัองค์กรทกุไตรมาส พร้อมทั *งให้ข้อเสนอแนะเพื
อปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี
ยงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื
อง มั
นใจได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี
ยงที
มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม สามารถลดผลกระทบของความไม่แน่นอนทางธุรกิจที
อาจเกิดขึ *น 

  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ ถือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที
ดีเป็นสําคญั การบริหารความ

เสี
ยงที
สําคญัสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที
มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถตอบสนอง
ต่อความเปลี
ยนแปลงทั *งจากภายในและภายนอก มีการตรวจสอบช่วยถ่วงดลุ รายการที
เกี
ยวโยงกนัที
อาจทําให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงตามการค้าปกติทั
วไปอย่างสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์และผู้ มีส่วนได้เสีย
เป็นหลกั มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที
เกี
ยวข้อง โดยไม่มีผลต่อการดําเนินธรุกิจ และงบการเงินสําหรับรอบบญัชี สิ *นสดุวนัที
 
31 ธนัวาคม 2556 ได้จดัทําขึ *นอย่างถูกต้อง เชื
อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

 
 

นายสมเกียรติ เจริญกลุ ได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS (PwC) เนื
องจาก PwC มี
ผลงานด้านการตรวจสอบอยูใ่นระดบัที
น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั *ง PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที

ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที
ได้
จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั *งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี * 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ
มพนูวฒันาสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4599 และ/หรือ 
2. นางสาวสขุุมาภรณ์  วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 4843 และ/หรือ 
3. นายสมชาย   จิณโณวาท   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที
 3271  
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แห่งบริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS ที
มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 
2,206,500 บาท เพิ
มขึ *นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 5 เพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสุด
วนัที
 31 ธนัวาคม 2557  ทั *งนี *ค่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที
จะเกิดขึ *นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket 
Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ   ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ
งค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีทั *งนี * ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั *นไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จงึเสนอขอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
รวมทั *งรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของงบการเงินรวม จํานวนเงิน 54,269,875 
บาท เพิ
มขึ *นจากปี 2556 ร้อยละ 10 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือ
ให้ข้อเสนอแนะ ดงันี * 

นายสมศกัดิg แก่นสุวรรณ ผู้ ถือหุ้นสอบถามสาเหตุการเพิ
มขึ *นของค่าสอบบญัชี และในคราวต่อไปหากเพิ
มค่าสอบ
บญัชีให้ระบเุหตผุลเพื
อนําเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ประธานชี *แจงว่าค่าสอบบญัชีเพิ
มขึ *นเนื
องจากการตรวจสอบมีความซบัซ้อนขึ *นและปริมาณมากขึ *น 
• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี *แจงว่า ค่าสอบบญัชีที
เพิ
มขึ *นมีสาเหตจุากจํานวนบริษัทย่อยเพิ
มขึ *นในปี 2556 

 

ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติอนมุตัิแต่งตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
 

 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแต่งตั *งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบบญัชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ *นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2557 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี * 

 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,108,293,370 99.44 
2. ไม่เห็นด้วย 6,204,990   0.56 
3. งดออกเสียง 1,213,225  
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วาระที% 8 เรื%องอื%นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี *กําหนดไว้เพื
อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี *แจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั *น จะไม่มีการนําเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี * 

 

ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี * 
1. นางสาวจุฑาธิป กล้าสุนทร สอบถามสาเหตุที
นายมนตรี มงคลสวสัดิg กรรมการตรวจสอบไม่กลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อ ทั *งที
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นเวลานาน เกี
ยวข้องกับการถูกครอบงําจนไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที
ได้อย่างเป็นอิสระหรือไม่ 

• นายมนตรี มงคลสวัสดิg ชี *แจงว่าได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาเป็นเวลา 15 ปี จนกระทั
งปัจจุบนั

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ ได้รับการยอมรับทั
วไปจากภายนอกจนกระทั
งได้รับรางวลัในสาขาต่างๆ มากมาย  ซึ
งเกิดจาก

ความร่วมมือและการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายรวมทั *งผู้ ถือหุ้นด้วย อีกทั *งการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารที
ยึดมั
นหลัก

บรรษัทภิบาล  และก่อนเข้ารับตําแหน่งกรรมการได้เคยกล่าวกับประธานเจ้าหน้าที
บริหารว่าต้องการให้บริษัทฯ ประสบความ

ความสําเร็จเป็นบริษัทข้ามชาติที
คนไทยเป็นผู้ บริหารกิจการ  ซึ
งปัจจุบนันี *แม้ว่ายังไม่เกษียณอายุแต่บริษัทฯ ได้ประสบ

ความสําเร็จดังกล่าวแล้ว ผู้ ถือหุ้นจึงควรภูมิใจในการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร    ทั *งนี *บริษัทฯ ต้องเตรียมพร้อม

บคุลากรเพื
อพฒันาเพื
อให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทชั *นนําในหลายประเทศต่อไป ซึ
งไม่ใช่เรื
องง่ายภายใต้ภาวะการณ์ใน

ปัจจุบนั  แต่ขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื
อมั
นในการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหาร  และขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดปรบมือให้กําลงัใจแก่

กรรมการและผู้บริหาร 

นางสาวจุฑาธิป กล้าสุนทร กล่าววา่ได้ติดตามผลงานนายมนตรี มงคลสวัสดิg มาโดยตลอด และขอชื
นชม

ต่อการทํางานนายมนตรี มงคลสวัสดิg   ในวันนี *บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมองค์กร“บ้านปูสปิริต” ทั *ง 4 ด้าน ได้แก่ 

นวตักรรม (Innovation) การยึดมั
นในความถูกต้อง (Integrity) ความห่วงใยเอาใจใส่ (Care) ซึ
งเห็นได้ชัดเจนจากก่อนเริ
ม

ประชมุได้มีการนําเสนอข้อพงึปฏิบตัิในการอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ดงันั *นผู้ ถือหุ้นในฐานะ Stakeholder จึงขอเป็นร่วมเป็น

ส่วนหนึ
งในพลงังานร่วม (Synergy) ของบริษัทฯ ด้วย 

2. นายเดชา สนุทรารชุน มีข้อเสนอแนะว่า ควรจดัทําข้อมูลงบการเงินในรายงานประจําปีให้มีเพียงสกุลเงิน

เดียวกนัทั *งหมด โดยเฉพาะข้อมลูทางการเงินย้อนหลงั และหากเป็นไปได้ขอให้นําเสนอเป็นสกลุเงินบาท  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นต่อข้อเสนอแนะ พร้อมทั *งจะศึกษาและจัดทํารายงาน

ประจําปีในรูปแบบที
ผู้ ถือหุ้นเข้าใจง่าย โดยจะหารือกับผู้สอบบญัชีเพื
อปรับปรุงให้เข้าใจง่ายและครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที


กําหนดในการจดัทํารายงานประจําปีต่อไป 

3.  นายนพรัตน์ พิริยเลิศศกัดิg ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึตลาดถ่านหินในประเทศญี
ปุ่ น และความคืบหน้า

ในการเปิดดําเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์อีกครั *ง 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่าในประเทศญี
ปุ่ นยงัมีความต้องการใช้ถ่านหินอยู่แต่มีอตัราไม่

มากนัก อยู่ที
ประมาณ 120 ล้านตันต่อปี  การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในญี
ปุ่ นมีโอกาสน้อย เนื
องจากข้อจํากดัทางพื *นที
 

ดงันั *นจึงมีการสนบัสนนุให้ใช้พลงังงานอื
นโดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์  ซึ
งสนบัสนนุการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้มีขนาดกําลงั



 27 

การผลิตถึง 20,000 เมกะวตัต์   ปัจจุบนับริษัทฯ จําหน่ายถ่านหินไปยังประเทศญี
ปุ่ นอยู่ที
 7-8 ล้านตันต่อปี  บริษัทจึงมี

แนวคิดที
จะเพิ
มการจําหน่ายให้อยู่ในอตัราร้อยละ 10 ของตลาดนําเข้า ซึ
งมีโอกาสเป็นไปได้ เนื
องจากเป็นตลาดที
มีกําลงัซื *อ

สูงจึงต้องการสินค้าที
มีคุณภาพ    รัฐบาลญี
ปุ่ นสนบัสนุนให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาใช้งานเนื
องจากการสร้างโรงไฟฟ้า

ใหม่ต้องใช้เวลาก่อสร้าง จึงมุ่งเน้นไปยงัพลงังานทดแทนอื
น รวมถงึแนวคิดที
จะซื *อก๊าซผ่านท่อส่งจากประเทศรัสเซียด้วย 

 4.  นางสาวจิรัชญา อาวสกลุสทุธิ สอบถามวา่ (1) แนวโน้มของธุรกิจถ่านหินเป็นอย่างไร หากสหรัฐ
มีการส่งออก Shale Gas หรือ Shale Oil ไปยงัประเทศอื
นมากขึ *น  (2) ผลกระทบต่อประเทศที
ทําธุรกิจกบัประเทศจีนในกรณี
ที
เกิด Shadow Banking และผลกระทบต่อบริษัทฯ หากเกิดปัญหาดงักล่าวในประเทศจีน (3) ประเภทของธุรกิจใหม่ที
บริษัทฯ 
ลงทนุ แนวโน้มดําเนินการไปแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าไร  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี *แจงว่า สถานการณ์ที
เกิดขึ *นในโลกอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลงังาน 

เช่น มีความเป็นไปได้ที
ยโุรปจะนําเข้า Shale Gas เพื
อลดการพึ
งพาพลงังานจากประเทศรัสเซีย  และปัญหายูเครน – ไครเมีย 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามแก๊สในรูป LNG ยงัมีข้อจํากดัเรื
องรูปแบบการขนส่ง โดยปัจจุบนัราคาจําหน่ายLNG  อยู่ที
 16 เหรียญ

สหรัฐต่อล้านบีทียู แนวโน้มระยะยาวอาจปรับลงไปอยู่ที
 12-13 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู  จากราคาดังกล่าวถ่านหินยัง

สามารถแข่งขนัได้อยู่    

ที
ผ่านมารัฐบาลจีนออกนโยบายเพื
อแก้ไขปัญหาดงักล่าวมาก และคาดว่ารัฐบาลจีนสามารถ

บริหารจดัการปัญหาดงักล่าวได้ ความกงัวลของประเทศจีนคือการสร้างงานเพื
อให้อตัราว่างงานมีระดบัไม่เกินกว่าร้อยละ 4.6  

แนวโน้มด้านพลงังานในอนาคตของประเทศจีนจะมุ่งเน้นในด้านคณุภาพ พลงังานสะอาด ซึ
งสอดคล้องกบับริษัทฯ ที
เน้นการ

ปรับปรุงมาตรฐานของโรงไฟฟ้า เรื
องนี *จงึส่งผลดีต่อบริษัทฯ และในอนาคตบริษัทฯ สนใจลงทนุพลงังานอื
นนอกเหนือจากถ่าน

หิน ซึ
งอยู่ในระหว่างการศกึษา  

ในระยะเวลา 3-4 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ
มสดัส่วนรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า ให้อยู่ที
อตัรา

ร้อยละ 35-40 ซึ
งธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที
บริษัทฯ เชี
ยวชาญอยู่แล้ว แต่จะพจิารณาในตลาดที
มีความมั
นคงและให้ผลตอบแทน

สงูเพื
อสร้างกระแสเงินสด   สําหรับระยะยาวบริษัทฯ ยงัศกึษาข้อมลูพลงังานอื
นๆ อยู่ เช่น Shale Gas ,Shale Oil เป็นต้น 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถาม
เพิ
มเติม       

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที
ได้ไว้วางใจเลือกตั *งกรรมการใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที
  และ
ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะต่างๆ  พร้อมทั *งเรียนว่าในช่วง 2-3 ปีที
ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกบัความท้าท้ายต่างๆ  ซึ
ง
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารดําเนินการเพื
อลดผลกระทบอนัเนื
องมาจากราคาถ่านหินอ่อนตวั โดยได้ใช้ความสามารถอย่าง
เต็มที
ในการบริหารต้นทนุ การบริหารจดัการความเสี
ยง นอกจากนั *นบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต เพื
อสร้างมลูค่าเพิ
มแก่ผู้ ถือหุ้น ดงันั *นจงึขอให้มั
นใจวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั
นในกํากับดูแลกิจการด้วยความ
ระมดัระวงั และบริหารกิจการให้ก้าวหน้าอย่างมีวสิยัทศัน์ เพื
อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นต่อไป 
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ประธานแจ้งว่า บริษทัฯ จะจดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัประชุมนี * และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือ
ข้อแก้ไขที
มีนยัสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงานการประชมุนี * 
 

เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชมุเวลา 16.40 น. 

 
 

                  ลงชื
อ..............................................ประธานที
ประชุม 
(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 

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

เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 


