
 

  รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชมุเม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
เลขท่ี 991 ถนนพระราม 1  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท 
บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธาน”) 

   

บริษัทฯ ได้นําเสนอข้อมลูวีดิทศัน์เก่ียวกบัการส่งเสริมบรรษัทภิบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนใน
การเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น  

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฏิบติัในการอพยพกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉิน และได้
นําเสนอวีดิทศัน์เก่ียวกบัเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (record date) ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2557
ซึง่รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 มีรายละเอียดดงันี ้

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

1.  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  224,573,438 8.7 
2.   บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดั  144,064,080 5.6 
3.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 90,701,613 3.5 
4. บริษัท ทีเอม็อี แคปิตอล จํากดั 62,116,000 2.4 
5. นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ 61,504,440 2.4 
6. GIC PRIVATE LIMITED - C 47,673,500 1.8 
7. นายกมล วอ่งกศุลกิจ 45,646,210 1.8 
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 43,922,986 1.7 
9. บริษัท ซิตี ้โฮลดิง้ จํากดั 37,600,000 1.5 
10. นายวิฑรูย์ ว่องกศุลกิจ 36,754,410 1.4 

 
 

ประธาน แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 818 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 825 
ราย รวมทัง้หมดเป็นจํานวน 1,643 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,051,336,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  ซึ่งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
34 ท่ีกําหนดองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด  
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ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมชีแ้จง
รายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อท่ีประชุม  นอกจากนัน้  บริษัทฯ  ได้เชิญตัวแทนบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายเป็น                     
ผู้สงัเกตการณ์ เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีจดบนัทกึการประชมุ ดงันี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัทฯ/ ประธานกรรมการ
   บรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
4. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. Mr. Sudiarso Prasetio  กรรมการอิสระ  
6. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นายระวิ คอศิริ  กรรมการ  

 8. นายเมธี   เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ 
 9. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ 
10. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 

 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ      (ติดภารกิจตา่งประเทศ) 
 2. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ  (ป่วย) 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายวรวฒิุ  ลีนานนท์  ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ 
3. นางสมฤดี  ชยัมงคล  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – การเงิน 
4. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร 
5. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
6. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 
7. นางบญุศิริ จารุศิริ  เลขานกุารบริษัท 

ผู้สังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียง 
 

             1. นางพรภินนัท์ อศัววฒันาพร     บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั  
 2. นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซ่ี จํากดั 

ประธาน ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบข้อปฏิบติัท่ีสําคญัสําหรับการประชมุและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 และ 4 ท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว) ดงันี ้ 

 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

 หนึง่หุ้นมีคะแนนเสียงหนึง่เสียง 
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 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไมมี่สทิธิลงมติในวาระนัน้ 

 ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

 ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนท่ีได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีจะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนท่ีได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองซึง่ไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนมุติัใน
วาระนัน้ 

 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นท่ีลงมติเห็นด้วย             
ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

 ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

          

ประธานจงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็นลําดบั  
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
 

 ประธานแถลงต่อท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือ
วนัท่ี 3 เมษายน 2557 แล้วมีความเหน็วา่ เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานดงักลา่ว ถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชมุ และได้
สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น 
ดงันัน้ประธานได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
มตทิี่ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
 
วาระที่ 2  พจิารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท 
 

 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
 

นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการจดัหาเงินมาชําระคืนเงินกู้ เดิมทําให้ลดยอดภาระเงินกู้ ท่ีมีอยูก่บัสถาบนัการเงิน ทัง้ยงัสามารถใช้รองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคตได้ นอกจากนี ้หุ้นกู้ยงัเพิ่มความคล่องตวัให้กบับริษัทฯ เน่ืองจากมีระยะเวลาการชําระคืนเงินท่ียาว
เพ่ือให้บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัมากขึน้ในการขยายธุรกิจต่อไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ ได้เพิ่มเติมจากวงเงิน
หุ้นกู้ ท่ีมีอยูเ่ดิมอีกเป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดงันี ้
  
 1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนัได้ครัง้เดียวเตม็จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 
และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืนได้ตามท่ีบริษัทฯ จะเหน็สมควร ภายในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไมเ่กิน
สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนในจํานวนท่ีเทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการเสนอขาย
หุ้นกู้แตล่ะคราว ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
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 ประเภท        : หุ้นกู้ทกุประเภท (ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   หรือไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
    และมีหลกัประกนัหรือไมมี่หลกัประกนั)  ตามความเหมาะสมของตลาดในแต่ละขณะท่ี
    มีการเสนอขายหุ้นกู้  
 สกลุเงิน       :  สกลุเงินบาท หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกาและ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอ่ืน 
  จํานวนเงิน    : ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือเงินสกลุตา่งประเทศอ่ืนใน
    จํานวนท่ีเทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว 
 อาย ุ           : ไมเ่กิน 15 ปี 
 อตัราดอกเบีย้   : ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย  
 การชําระคืนเงินต้น :  ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด  
 สทิธิของบริษัท :  บริษัทอาจกําหนดให้มีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้   
    รวมทัง้การซือ้คืนหุ้นกู้ดงักลา่ว  
 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  : บริษัทอาจให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้   
    ตามเง่ือนไขท่ีจะได้กําหนดตอ่ไป 
 ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือศนูย์ซือ้ขายตราสาร
    หนีอ่ื้นในตา่งประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครัง้เดียวเตม็
    จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงิน
    ของบริษัทฯ 
 
 ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด รวมทัง้กรณีท่ีมีการซือ้คืนหุ้นกู้ดงักลา่ว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของ
หุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินท่ีขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 
 
 2. ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - การเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  การเปิดบญัชีสําหรับการจ่ายดอกเบีย้และเงินต้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  การเข้า
ทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ รวมถงึการติดตอ่ให้ข้อมลู  ย่ืนเอกสารหลกัฐานตอ่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/
หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองได้ตามความเหมาะสม 
 3. สําหรับหุ้นกู้ซึง่ออกตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2541 มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2544 และ/หรือ มติท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2548 จํานวนรวม 14,000 ล้านบาท ซึง่ยงัคงมียอดค้างอยู ่ให้มีผลบงัคบัใช้ได้จนกวา่จะครบอายหุุ้น
กู้ ท่ีได้กําหนดไว้เดิม อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถนําวงเงินจากมติดงักลา่วมาใช้ออกหุ้นกู้ ได้อีก แม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ไมว่า่ด้วยเหตใุด รวมทัง้กรณีท่ีมีการซือ้คืนหุ้นกู้  อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง 
 จงึขอเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาทตามท่ีเสนอดงักลา่ว 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม

และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้
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1. นายวรพงษ์ จนัยัง่ยืน ผู้ รับมอบอํานาจ สอบถามดงันี ้(1) การออกหุ้นกู้ครัง้นีจ้ะมีผลกระทบต่อข้อกําหนด
สิทธิการออกหุ้ นกู้ เดิม โดยเฉพาะอัตราส่วนทางการเงิน  และความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯ หรือไม่  (2) 
วตัถุประสงค์การออกหุ้นกู้ ครัง้นีบ้ริษัทฯ จะนําเงินไปใช้ในการลงทุนธุรกิจใด (3) ภายหลงัอนุมัติแล้วจะส่งผลกระทบต่อ
อตัราส่วนทางการเงิน และอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทฯ (Credit Rating)  ซึ่งปัจจุบนัอยู่ท่ี AA- /Negative    
หรือไม ่

 

2.  นายวินยั ธนศกัด์ิบณัฑิต ผู้ ถือหุ้น สอบถามการออกหุ้นกู้ ในครัง้นีจ้ะส่งผลกระทบต่ออตัราส่วนหนีส้ินต่อ
ทนุหรือไม ่ 

 นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการออกหุ้นกู้  และตระหนกัถึงการ
ปฏิบติัตามข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้    โดยมีวตัถปุระสงค์การออกหุ้นกู้ครัง้นีเ้พ่ือนําเงินมาใช้คืนเงินกู้ เดิมท่ีมีกบัสถาบนัการเงิน 
และเพ่ือลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพิ่มปริมาณสํารองถ่านหินเพ่ือรองรับกบัปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินท่ีเพิ่มขึน้  
และโครงการโรงไฟฟ้า เป็นต้น  บริษัทฯ คงยงัจะรักษาอตัราหนีส้ินต่อทนุตามข้อกําหนดสิทธิการออกหุ้นกู้ เดิมการออกหุ้นกู้
ครัง้นีน้่าจะไม่มีผลกระทบต่อการจดัอนัดบัหนีส้ิน Credit Rating  การทบทวนการจดัอนัดบั Credit Rating จะขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายด้าน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัอนัดบัหนีส้นิกําหนด  

3.  นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ามติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการขออนุมติัมีกําหนดระยะเวลา
หรือไม ่ และเหน็วา่ควรมีระยะเวลากําหนดวา่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เม่ือใดนบัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัแล้ว 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า  มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีได้ขออนุมติัไปแล้วหากเกินกว่า 5 ปี และยงัไม่
เสนอขาย  บริษัทฯ จะไมนํ่าวงเงินนัน้มาใช้ออกหุ้นกู้  โดยจะเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุติัใหม ่ 

4.  Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น แสดงความยินดีกรณีท่ีศาลอทุธรณ์ยกฟ้องโจทก์ในคดีหงสา และมี
ข้อเสนอแนะดงันี ้วงเงินท่ีขออนมุติัออกหุ้นกู้ยงัมีจํานวนน้อยเกินไป ควรมากกว่าท่ีเสนอได้ถึง 2-3 เท่า และอายหุุ้นกู้ควรมี
ระยะยาว เช่น 25 ปี หรือ เป็นการออกตราสารหนีแ้บบไม่มีวนัหมดอาย ุ(Perpetual)  จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับคดัเลือกเป็น 1 
ใน 6 แห่งของบริษัทจดทะเบียนในกลุม่ดชันีชีว้ดัการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ Dow Jones Sustainability World Index (DJSI 
Index) และคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ในคดีหงสา  เป็นปัจจยับวกท่ีสง่ผลดีต่อบริษัทฯ ในการจดัอนัดบั Rating หุ้นกู้  และ
ส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านราคาหุ้น ทัง้นีก้ารเตรียมตวัล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เช่น การพบปะนกั
ลงทนุ หรือ การ Road Show เป็นต้น  เป็นสิง่ท่ีควรดําเนินการ  

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เห็นด้วยในประเด็นต่างๆ ตามท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมา เช่น ระยะเวลาการขออนุมัติ
ในช่วงท่ีอตัราดอกเบีย้ยงัไม่สงู  และการได้รับคดัเลือกเป็น 1 ใน 6 ของ DJSI Index จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในการออกหุ้นกู้
รวมถงึการเข้า AEC ในปี 2015 ซึง่คาดวา่จะสามารถออกหุ้นกู้ ได้มากกวา่นี ้ทัง้นีจ้ะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาตอ่ไป 

 
5.  นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้ นแสดงความเห็นว่าเร่ืองการกําหนดอัตราดอกเบีย้ให้ขึน้อยู่กับความ

เหมาะสมและสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย อาจทําให้บริษัทฯ รับภาระท่ีต้องจ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้หากออกหุ้นกู้
ในช่วงอตัราดอกเบีย้สงู  

  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า  บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบในการออกหุ้ นกู้ ในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมกบัสภาวะตลาดเงินในขณะนัน้  

 6.  นาย สทิธิพฒัน์ ไตรพงษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่อตัราสว่นหนีส้ิน้ต่อทนุ (D/E Ratio) มีจํานวนสงูขึน้ ในขณะ
ท่ีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) ลดลง  และบริษัทฯ จะให้ความมัน่ใจได้หรือไม่ว่าการออกหุ้นกู้ ในครัง้นีจ้ะไม่ทําให้ ROE 
ลดลง  
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 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ บริหารอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุอย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เกินตาม
ข้อกําหนดสิทธิ อตัราสว่นท่ีเพิ่มขึน้เกิดเน่ืองมาจากการลงทนุในช่วง 3 - 4 ปี ท่ีผ่านมา  สว่นสาเหตท่ีุทําให้อตัรา ROE ลดลง
นัน้ เน่ืองจากราคาขายถ่านหินท่ีลดลงตามราคาถ่านหินในตลาดโลก ได้สง่ผลตอ่อตัรากําไร 

7.  นางศิริพร ขตัตพงษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่าประเด็นผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจถ่านหินจะ
สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจบริษัทฯ หรือไม ่ 

8.  นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชัย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนทิศทางการลงทุนหรือไม ่
เน่ืองจากเหน็วา่ปัจจบุนัการใช้พลงังานมุง่เน้นไปท่ีพลงังานทางเลือก และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชีแ้จงว่า เชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ถ่านหิน นิวเคลียร์ 
และพลังงานทดแทน ซึ่งพลงังานทางเลือกยังมีต้นทุนท่ีสูงอยู่มากเม่ือเปรียบเทียบกับถ่านหิน ดังนัน้ในปัจจุบันจึงมีการ
พฒันาโรงไฟฟ้าท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีสงูขึน้ เช่น Super Critical และ  Ultra Super Critical เพ่ือลดปริมาณการใช้ถ่านหิน 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์(NOx) รวมถึงฝุ่ น ซึ่งเทคโนโลยีนีมี้ในประเทศญ่ีปุ่ น และบางประเทศในยโุรป 
แนวโน้มการใช้ถ่านหินในอนาคตจะยงัคงเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น   สําหรับ
การปรับทิศทางในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากถ่านหินนัน้ ในระยะ 3-5 ปี บริษัทฯ มีแผนปรับเพิ่มการลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า  

9.  สญัชยั จนัทชีวกลุ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามความเห็นของบริษัทฯ ในการออกหุ้นกู้ เพ่ือนําเงินไปลงทนุธุรกิจถ่าน
หิน ในขณะท่ีปัจจุบนัราคาถ่านหินในตลาดยงัคงอ่อนตวั และไม่สามารถทํากําไรให้บริษัทฯ มากนัก  ในอนาคตบริษัทฯ มี
มาตรการใดท่ีจะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรในช่วงท่ีราคาถ่านหินยงัคงออ่นตวัอยู ่

 นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชีแ้จงว่า แม้ว่าในช่วงท่ีราคาถ่านหินอ่อนตวัแต่ถ่านหินก็ยงัคงมีอตัราการเติบโต
ของอปุสงค์ตลาดท่ีดีอยู่  จึงเป็นโอกาสท่ีบริษัทฯ จะหาแหล่งถ่านหินเพิ่มเติมได้ สําหรับมาตรการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการนัน้ 
ได้แก่ การลดต้นทนุและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึง่บริษัทฯ มีความชํานาญในธุรกิจนี ้นอกจากนัน้บริษัทฯ ได้มีการ
พฒันา และวางโครงสร้างพืน้ฐานในการลําเลียงถ่านหินไว้พร้อมอยู่แล้ว ปัจจยัดงักล่าวจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการลงทุนในขณะนีต้้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเน้นลงทุนใน
สนิทรัพย์ท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ได้เร็วและพิจารณาถงึแหลง่ถ่านหินท่ีจะสามารถทํากําไรได้ดี   

10.  นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชยั  สอบถามการนําเทคโนโลยี Super Critical และ  Ultra Super Critical มาใช้
ในโรงไฟฟ้าในประเทศไทย  และนโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนนุการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะสง่ผลตอ่บริษัทฯ อยา่งไร  

 นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าในประเทศไทย ได้นําเทคโนโลยีนีม้าใช้แล้ว ซึ่งการลงทนุใน
โรงไฟฟ้าถ่านหินโดยเทคโนโลยีนีย้งัมีต้นทนุน้อยกว่าโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกและก๊าซธรรมชาติ สําหรับนโยบายท่ีรัฐบาล
สง่เสริมให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึน้จึงเป็นผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ   บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ
ตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านนโยบายทางการเมืองแตอ่ยา่งใด เช่นในเร่ืองอตัราดอกเบีย้หรือสภาพคลอ่งทางการเงิน 

 11. ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามบนเวที สอบถาม ราคาถ่านหินปัจจบุนั  และแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหงสาจะ
เร่ิมเม่ือใด และคาดการณ์รายได้ 

  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยดชันีราคา
ถ่านหินท่ี Newcastle Export Index (NEX) อยู่ท่ีประมาณ 70 เหรียญสหรัฐ/ตนั โดยในช่วง 1-2 เดือนท่ีผ่านมาปรับลดลง
จากเดิมอีกประมาณร้อยละ 10  เน่ืองจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํา้ในประเทศจีนท่ีเพิ่มขึน้ และในปีนีป้ริมาณนํา้มีจํานวน
มากท่ีจะใช้ผลิตได้เพิ่มขึน้ แต่ปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัท่ีทําให้ราคาถ่านหินลดลงในระยะสัน้เท่านัน้ เม่ือผ่านพ้นช่วงดงักลา่ว
แล้วคาดวา่ราคาถ่านหินจะปรับตวัเพิ่มขึน้  สําหรับโรงไฟฟ้าหงสาจะเร่ิมทยอยเปิดดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ในปี 2558 โดยหน่วยผลิตแรกจะเร่ิมเปิดดําเนินการในเดือนมิถนุายน 2558  สําหรับหน่วยท่ี 2 และ 3 จะเร่ิมผลิต
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กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ตามลําดบั  ซึง่คาดว่าจะรับรู้สว่นแบ่งรายได้
จากโรงไฟฟ้าหงสาเป็นจํานวนใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้า BLCP  

  
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม

เร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 
 

 
มติที่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยมติไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี ้

 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 1,037,998,387 98.0829 
2. ไมเ่หน็ด้วย 20,047,778                       1.8944  
3. งดออกเสียง 240,900 0.0228 
 
วาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไม่มีการนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี ้

 

ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้น (1) สอบถามถึงผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี 3    (2) บริษัทฯ 

พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วหรือไม ่  และเสนอแนะว่าสถานท่ีจดัประชมุในครัง้นีส้ะดวก จึงขอให้บริษัทฯ นําไป
พิจารณาสําหรับการจดัประชมุในครัง้ถดัไป  

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ ผลการดําเนินงานยงัไมส่ามารถแจ้งให้ทราบในขณะนีไ้ด้ โดยท่ี
ผ่านมา บริษัทฯ ได้จําหน่ายถ่านหินในปริมาณมากโดยได้กําหนดราคาขายถ่านหินล่วงหน้า และมีมาตรการลดต้นทนุการ
ผลิตอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาถ่านหินยงัคงปรับลดลงอยู่ ในอนาคตจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสม  
บริษัทฯ ยงัคงมาตรการลดต้นทนุเพ่ือรักษากําไรสําหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้สม่ําเสมอ และขอรับข้อเสนอแนะเร่ือง
สถานท่ีจดัประชมุไว้พิจารณา 

 2. นายวินยั ธนศกัด์ิบณัฑิต   ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึคดีหงสา  

 ประธานชีแ้จงวา่เม่ือวนัท่ี  9 กนัยายน 2557 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง  โดยมีคําสัง่ให้กลบั
คําพิพากษาของศาลชัน้ต้น สรุปได้วา่บริษัทฯ กระทําการโดยสจุริต และบริษัทฯ มิได้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ ซึง่เป็นไปตาม
ข้อเทจ็จริงท่ีบริษัทฯ ได้เช่ือมัน่มาโดยตลอด  

3.  นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบใดบ้างจากการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาล  กรณีท่ีผา่นมาราคาถ่านหินท่ียงัไม่ปรับตวัสงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัราคานํา้มนัเชือ้เพลิง  ดงันัน้ บริษัทฯ 
จะมีมาตรการใดในการรักษาอตัรากําไรสทุธิไว้ได้ในขณะท่ีภาวะราคาถ่านหินยงัออ่นตวัอยูนี่ ้
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 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ไมมี่ผลกระทบจากการเปล่ียนรัฐบาลนกั ราคานํา้มนัใน

ระยะท่ีผ่านมายงัมีราคาสงูอยู่แต่ได้เร่ิมปรับตวัลดลงมาในระยะ 1-2 เดือน ท่ีผ่านมามาก บริษัทฯ จะพยายามรักษาการทํา

กําไรในช่วงภาวะอตุสาหกรรมถ่านหินราคาต่ําโดยการลดต้นทนุทกุด้าน  

4. นายนฏัฐ์ อตุตโรทยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ จะลงทนุขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม ่

เช่น โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ หรือโรงไฟฟ้า BLCP สว่นขยาย 

 บริษัทฯ มีการเตรียมการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอาเซียน 2โครงการ รวมถึงการพิจารณา

โครงการสว่นตอ่ขยายของโรงไฟฟ้า BLCP ด้วย 

5.  นายวรพงษ์ จนัยัง่ยืน ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่า (1) การมีแนวโน้มลดปริมาณนําเข้าถ่านหิน
จากตา่งประเทศของประเทศจีนสง่ผลอย่างไรต่อธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในปีหน้า  (2) แผน
รองรับกรณีเกิดการหยดุชะงกัของการดําเนินงาน เช่น การหยดุการผลิตเพ่ือย้าย longwall ในประเทศออสเตรเลีย หรือการ
หยดุซอ่มบํารุงของโรงไฟฟ้า BLCP  (3) จากภาวะการออ่นตวัลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผลต่ออตุสาหกรรมถ่านหินใน
ปัจจบุนัเป็นอยา่งไร   

 นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชีแ้จงว่า จากภาพรวมของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ผลกระทบในทางตรงมากนกั  เน่ืองจากบริษัทฯ จําหน่ายถ่านหินในประเทศจีนปีละประมาณ 6  ล้านตนั  และปัจจบุนัเร่ิมจะ

จําหน่ายไปยงัประเทศอินเดียมากขึน้ สําหรับผลการดําเนินงานโรงไฟฟ้า BLCP  อยู่ในเกณฑ์ดีมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีการ

หยดุเพ่ือซอ่มบํารุงในช่วงปลายปีก็ตามซึง่เป็นการปิดซ่อมตามแผนงานทกุปี   ในประเทศออสเตรเลียบริษัทฯ มุ่งเน้นเร่ืองการ

บริหารต้นทนุ ซึ่งทําได้ดีมากขึน้เร่ือยๆ อีกทัง้เคร่ืองจกัรมีสภาพใหม่จึงมีความพร้อมในการผลิตสงู   ภาพรวมในอตุสาหกรรม

ถ่านหินในช่วง 2-3 ปีนีร้าคาถ่านหินมีราคาลดลงมาโดยตลอดคาดวา่จะใช้เวลาอีกช่วงหนึง่ท่ีจะปรับตวัสงูขึน้ 

6. นายคธาเทพ พาณิชย์อํานวยสุข ผู้ ถือหุ้ น สอบถามความคืบหน้าของโครงการทําCoal 
Chemical ท่ีประเทศมองโกเลีย   

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพฒันาเหมืองถ่านหินในประเทศ

มองโกเลีย โดยทําโครงการทดลองผลตินํา้มนัจากถ่านหินและจะนําเข้าไปขายในประเทศจีน  

7.  นายนพรัตน์ พิริยเลิศศกัด์ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ากรณีท่ีมีการประกาศยกเลิกใบอนุญาตการทํา
เหมืองถ่านหินในประเทศอินเดีย บริษัทฯมีลกูค้าจากประเทศอินเดียเพิ่มขึน้เน่ืองจากเหตกุารณ์ดงักลา่วหรือไม ่ 

 นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชีแ้จงวา่น่าจะมีผลตอ่การนําเข้าถ่านหินของอินเดียจากต่างประเทศมาก

ขึน้  

8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าศาลสงูอินเดียได้มีคําสัง่ยกเลิกใบอนญุาตการทํา

เหมืองจํานวนมาก ซึ่งจะต้องดเูหตุการณ์ต่อไปว่าเป็นโอกาสของต่างประเทศท่ีจะเข้าไปลงทุนในตลาดถ่านหินในประเทศ

อินเดียหรือไม่   พร้อมทัง้มีข้อเสนอแนะดงันี ้(1) บริษัทฯ ควรมีการจดัทําข้อมลูทางการเงินและอตัราสว่นทางการเงินเพ่ือเป็น

ข้อมลูภายใน เช่น กําไรขัน้ต้น อตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบข้อมลูล่วงหน้าทกุเดือนว่าเหมืองถ่านหินใดท่ีสร้างรายได้หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์   

(2) ให้พิจารณาเร่ืองความสมัพนัธ์กันของสญัญาซือ้ขายถ่านหินกับการผลิต จําหน่าย และ วตัถุดิบด้วย  (3) สนบัสนุนให้
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บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการของสํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (National  innovation agencies)  (4) บริษัทฯ ควรศกึษาตวัอย่าง

บริษัท ท่ีมีผลประกอบการและกําไรสงูสดุ 10 อนัดบัแรกจาก 700 บริษัทฯ โดยคดัเลือกบริษัทท่ีใกล้เคียงกบัธุรกิจบริษัทฯ ทัง้นี ้

ให้พิจารณาว่าบริษัทเหล่านีใ้ช้เคร่ืองมืออะไรหรือวิธีการใด (5) เสนอแนะให้บริษัทท่ีปรึกษาทําการประเมินราคาสินทรัพย์

บริษัทฯ  

9. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามกระบวนการในการเข้าร่วม Dow Jones 
Sustainability World Index: (DJSI World Index) และสอบถามความแตกต่างระหว่างกลุม่ดชันี DJSI World กบักลุม่ดชันี 
DJSI Emerging Markets รวมถงึสอบถามสาเหตท่ีุบริษัทฯ อยูใ่นกลุม่ดชันี DJSI  

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัด้านคณุภาพ ความปลอดภยัและ

สิง่แวดล้อม (QSE Development) มาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปี ซึง่ต่อมาได้พฒันาเป็นการจดัทํารายงานเพ่ือการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน (Sustainability Report)โดยแสดงถึงการปฏิบติัตามแนวทางของความยัง่ยืน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สงัคม ควบคู่

ไปกบัการประกอบธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีใ้นปัจจบุนัได้จดัทําเป็นรายงานเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนอ้างอิงตามแนวทางการ

รายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึง่เป็นแนวทางท่ียอมรับโดยสากล    สําหรับหลกัเกณฑ์การพิจารณากลุม่

บริษัทจดทะเบียนว่าอยู่ในกลุม่  DJSI World Index   หรือกลุม่ DJSI Emerging Markets จะแบ่งตามขนาดของมลูค่า

หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทัง้นีก้ารจัดทํารายงานตามข้อกําหนดจะต้องอาศัยข้อมูลการ

ดําเนินงานท่ีชดัเจน และมีการประเมินทบทวนทกุปี  

 นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร ชีแ้จงว่า

สําหรับ Dow Jones Sustainability World Index: (DJSI World) บริษัทท่ีจะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจด

ทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market Index สงูสดุ 2,500 บริษัทแรก ทัง้นี ้

ในปี 2557 มีการสง่แบบสอบถามตามประเภทอตุสาหกรรมมาให้ จํานวน 34 บริษัท และท้ายสดุบริษัทฯ เป็น 1 ใน 10  บริษัท

จดทะเบียนของไทยท่ีได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดชันี DJSI ประจําปี 2557 ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและ

กระบวนการคดัเลือกให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

10. นายวิชช ุจนัทาทบั ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่ากระบวนการพิจารณาคดีหงสาถือว่าสิน้สดุแล้ว
หรือยงั  และหากโจทก์จะฎีกาในคดีนีต้่อไปจะกระทําได้หรือไม่ หากโจทก์ย่ืนขอให้ศาลพิจารณาคดีนีต้่อไปจะต้องดําเนินการ
ภายในเม่ือใด 

ประธานชีแ้จงว่าคู่ความทัง้สองฝ่ายมีสิทธิท่ีจะย่ืนฎีกาในคดีนีไ้ด้ ระยะเวลาในการพิจารณาคดีหากมีการ
ย่ืนฎีกายงัไม่สามารถระบเุวลาได้แน่นอน ทัง้นีน้ายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าหากโจทก์ย่ืนฎีกาต่อศาล บริษัทฯ จะ
ได้เตรียมพร้อมทีมงานทางกฎหมายตอ่ไป 

11.  นายสมบติั ช่ืนบรรลือสขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าในช่วงท่ีราคาถ่านหินอ่อนตวั นอกจากจําหน่าย
ถ่านหินเพ่ือนําไปใช้เป็นเชือ้เพลิงแล้ว ถ่านหินยงัสามารถเพิ่มมลูค่าโดยการพฒันาเป็นวสัดอ่ืุน เช่น Carbon Nanotube   ได้
หรือไม ่
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 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มมลูค่าของถ่านหินโดยปัจจุบันมีการจัดตัง้

หน่วยงานตลาดในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือพฒันาและนําถ่านหินมาผสมเพ่ือให้คณุภาพของถ่านหินจําหน่ายราคาดีขึน้ สําหรับ

การพฒันาให้เป็นวสัดอ่ืุนนัน้ยงัอยูใ่นระหวา่งดําเนินโครงการศกึษา 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถาม
เพิ่มเติม       

ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวนันี ้และขอบคณุสําหรับ
ข้อเสนอแนะ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชมุนี ้และจะจดัใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขท่ีมีนยัสําคญั 
โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชมุนี ้

 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 15.45 น. 

 
 

                  ลงช่ือ..............................................ประธานท่ีประชมุ 
(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 

              ลงช่ือ.........................................        เลขานกุารท่ีประชมุ 
( นางบญุศิริ จารุศิริ ) 
เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 


