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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2557 

ของ 
บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) 

  ประชมุเมื�อวนัที� 6 ตลุาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั �น 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
เลขที� 991 ถนนพระราม 1  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท 
บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็นประธานที�ประชมุ (“ประธาน”) 

   

บริษัทฯ ได้นําเสนอข้อมลูวีดิทศัน์เกี�ยวกบัการสง่เสริมบรรษัทภิบาลที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนใน
การเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น  

นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการอพยพกรณีที�เกิดเหตฉุกุเฉิน และได้
นําเสนอวีดิทศัน์เกี�ยวกบัเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (record date) ในวนัที� 11 กนัยายน 2557
ซึ�งรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที� 4) 
พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 12 กนัยายน 2557 ซึ�งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2557 มีรายละเอียดดงันี � 

 
รายชื�อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที�ถอื ร้อยละ 

1.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั  224,573,438 8.7 
2.   บริษัท นํ �าตาลมิตรผล จํากดั  144,064,080 5.6 
3.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 90,701,613 3.5 
4. บริษัท ทีเอ็มอี 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 � โฮลดิ �ง จํากดั 37,600,000 1.5 
10. นายวิฑรูย์ วอ่งกศุลกิจ 36,754,410 1.4 

 
 

ประธาน แจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 818 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 825 
ราย รวมทั �งหมดเป็นจํานวน 1,643 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,051,336,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.71 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  ซึ�งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
34 ที�กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั �งหมด  

 

สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 2 
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ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้ บริหาร ของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุมเพื�อร่วมชี �แจง
รายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที�ประชุม นอกจากนั �น บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที�ปรึกษากฎหมายเป็น                     
ผู้สงัเกตการณ์ เพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�จดบนัทกึการประชมุ ดงันี � 
กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
 

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/ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
7. นายระวิ คอศิริ  กรรมการ  

 8. นายเมธี   เอื �ออภิญญกลุ  กรรมการ 
 9. นายองอาจ เอื �ออภิญญกลุ  กรรมการ 
10. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 

 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ      (ติดภารกิจตา่งประเทศ) 
 2. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ  (ป่วย) 
ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน์  รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นายวรวฒุิ ลนีานนท์  ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิการ 
3. นางสมฤดี  ชยัมงคล  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – การเงิน 
4. นายสถิตพงษ์ วฒันานชิุต  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร 
5. นายอคัรพงษ์ ไทยานนท์  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – แผนงานองค์กรและพฒันาธุรกิจ 
6. นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร  ผู้ อํานวยการสายอาวโุส – องค์กรสมัพนัธ์ 
7. นางบญุศิริ จารุศิริ  เลขานกุารบริษัท 

ผู้สังเกตการณ์การประชุมผู้ถอืหุ้นและการนับคะแนนเสียง 
 

             1. นางพรภินนัท์ อศัววฒันาพร     บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี� จํากดั  
 2. นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี� จํากดั 

ประธาน ได้ชี �แจงให้ที�ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที�สาํคญัสาํหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�
สง่มาด้วยลาํดบัที� 3 และ 4 ที�ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี �  

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 



 

รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2557 : สิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 
 

 

3

• หนึ�งหุ้นมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไมม่ีสทิธิลงมติในวาระนั �น 

• ประธานแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

• ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที�ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที�จะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนที�ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหวา่งการลงทะเบียน สว่นผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเองซึ�งไมไ่ด้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือวา่มีมติอนมุตัิใน
วาระนั �น 

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นที�ลงมติเห็นด้วย             
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  
 

          

ประธานจึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นลาํดบั  
 

วาระที� 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
 

 ประธานแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื�อ
วนัที� 3 เมษายน 2557 แล้วมีความเห็นวา่ เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานดงักลา่ว ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุ และได้
สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 2 จึงขอเสนอให้ที�ประชมุรับทราบรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อคิดเห็น 
ดงันั �นประธานได้เสนอให้ที�ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
มติที�ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 
 
วาระที� 2  พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
 

 

ประธาน ได้มอบหมายให้ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี � 
 

นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี �แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ�ง
ในการจดัหาเงินมาชําระคืนเงินกู้ เดิมทําให้ลดยอดภาระเงินกู้ ที�มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน ทั �งยงัสามารถใช้รองรับการขยายธรุกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคตได้ นอกจากนี � หุ้นกู้ยงัเพิ�มความคลอ่งตวัให้กบับริษัทฯ เนื�องจากมีระยะเวลาการชําระคืนเงินที�ยาว
เพื�อให้บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัมากขึ �นในการขยายธุรกิจตอ่ไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ ได้เพิ�มเติมจากวงเงิน
หุ้นกู้ ที�มีอยูเ่ดิมอีกเป็นจํานวนไมเ่กิน 20,000 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดงันี � 
  
 1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนัได้ครั �งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ �นอยู่
กบัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา 
และ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื�นได้ตามที�บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไมเ่กิน
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สกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื�นในจํานวนที�เทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มกีารเสนอขาย
หุ้นกู้แตล่ะคราว ภายใต้เงื�อนไขดงันี � 
 
 ประเภท        : หุ้นกู้ทกุประเภท (ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
    และมีหลกัประกนัหรือไมม่ีหลกัประกนั)  ตามความเหมาะสมของตลาดในแตล่ะขณะที�
    มีการเสนอขายหุ้นกู้  
 สกลุเงิน       :  สกลุเงินบาท หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกาและ/หรือสกลุเงินตา่งประเทศอื�น 
  จํานวนเงิน    : ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ หรือเงินสกลุตา่งประเทศอื�นใน
    จํานวนที�เทา่กนัโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออกหุ้นกู้แตล่ะคราว 
 อาย ุ           : ไมเ่กิน 15 ปี 
 อตัราดอกเบี �ย   : ขึ �นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย  
 การชําระคืนเงินต้น :  ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดยีวเมื�อครบกําหนด  
 สทิธิของบริษัท :  บริษัทอาจกําหนดให้มีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถถ่อนหุ้นกู้   
    รวมทั �งการซื �อคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว  
 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  : บริษัทอาจให้สทิธิผู้ ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดในการไถถ่อนหุ้นกู้   
    ตามเงื�อนไขที�จะได้กําหนดตอ่ไป 
 ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กบัศนูย์ซื �อขายตราสารหนี �ไทย หรือศนูย์ซื �อขายตราสาร
    หนี �อื�นในตา่งประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ครั �งเดียวเตม็
    จํานวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงิน
    ของบริษัทฯ 
 
 ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ไมว่า่ด้วยเหตใุด รวมทั �งกรณีที�มีการซื �อคืนหุ้นกู้ดงักลา่ว อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของ
หุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพิ�มเตมิได้อีกภายในวงเงินที�ขออนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 
 
 2. ให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร - การเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  การเปิดบญัชีสาํหรับการจา่ยดอกเบี �ยและเงินต้น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  การแตง่ตั �งที�ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  การเข้า
ทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ รวมถึงการตดิตอ่ให้ข้อมลู  ยื�นเอกสารหลกัฐานตอ่สาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ และ/
หรือ หนว่ยงานอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วตลอดจนการใดๆ ที�เกี�ยวเนื�องได้ตามความเหมาะสม 
 3. สาํหรับหุ้นกู้ซึ�งออกตามมติที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 1/2541 มติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2544 และ/หรือ มติที�
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/2548 จํานวนรวม 14,000 ล้านบาท ซึ�งยงัคงมียอดค้างอยู ่ให้มีผลบงัคบัใช้ได้จนกวา่จะครบอายหุุ้น
กู้ ที�ได้กําหนดไว้เดมิ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมส่ามารถนําวงเงินจากมติดงักลา่วมาใช้ออกหุ้นกู้ ได้อีก แม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ไมว่า่ด้วยเหตใุด รวมทั �งกรณีที�มกีารซื �อคืนหุ้นกู้  อนัมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง 
 จึงขอเสนอที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาทตามที�เสนอดงักลา่ว 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม

และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี �แจงโดยสรุป ดงันี � 
1. นายวรพงษ์ จนัยั�งยืน ผู้ รับมอบอํานาจ สอบถามดงันี � (1) การออกหุ้นกู้ครั �งนี �จะมีผลกระทบต่อข้อกําหนด

สิทธิการออกหุ้ นกู้ เดิม โดยเฉพาะอัตราส่วนทางการเงิน  และความสามารถในการชําระหนี �ของบริษัทฯ หรือไม่  (2) 
วตัถุประสงค์การออกหุ้นกู้ ครั �งนี �บริษัทฯ จะนําเงินไปใช้ในการลงทุนธุรกิจใด (3) ภายหลงัอนุมตัิแล้วจะส่งผลกระทบต่อ
อตัราส่วนทางการเงิน และอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ของบริษัทฯ (Credit Rating)  ซึ�งปัจจุบนัอยู่ที� AA- /Negative    
หรือไม ่

 

2.  นายวินยั ธนศกัดิvบณัฑิต ผู้ ถือหุ้น สอบถามการออกหุ้นกู้ ในครั �งนี �จะสง่ผลกระทบต่ออตัราสว่นหนี �สินต่อ
ทนุหรือไม ่ 

• นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี �แจงวา่ บริษัทฯ ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบในการออกหุ้นกู้  และตระหนกัถึงการ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิของหุ้นกู้    โดยมีวตัถปุระสงค์การออกหุ้นกู้ครั �งนี �เพื�อนําเงินมาใช้คืนเงินกู้ เดิมที�มีกบัสถาบนัการเงิน 
และเพื�อลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ เช่น เพิ�มปริมาณสํารองถ่านหินเพื�อรองรับกบัปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินที�เพิ�มขึ �น  
และโครงการโรงไฟฟ้า เป็นต้น  บริษัทฯ คงยงัจะรักษาอตัราหนี �สินต่อทนุตามข้อกําหนดสิทธิการออกหุ้นกู้ เดิมการออกหุ้นกู้
ครั �งนี �น่าจะไม่มีผลกระทบต่อการจดัอนัดบัหนี �สิน Credit Rating  การทบทวนการจดัอนัดบั Credit Rating จะขึ �นอยู่กับ
ปัจจยัหลายด้าน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทจดัอนัดบัหนี �สนิกําหนด  

3.  นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ามติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นในการขออนมุตัิมีกําหนดระยะเวลา
หรือไม ่ และเห็นวา่ควรมีระยะเวลากําหนดวา่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื�อใดนบัจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแล้ว 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า  มติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นที�ได้ขออนมุตัิไปแล้วหากเกินกว่า 5 ปี และยงัไม่
เสนอขาย  บริษัทฯ จะไมนํ่าวงเงินนั �นมาใช้ออกหุ้นกู้  โดยจะเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิใหม ่ 

4.  Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น แสดงความยินดีกรณีที�ศาลอทุธรณ์ยกฟ้องโจทก์ในคดีหงสา และมี
ข้อเสนอแนะดงันี � วงเงินที�ขออนมุตัิออกหุ้นกู้ยงัมีจํานวนน้อยเกินไป ควรมากกว่าที�เสนอได้ถึง 2-3 เท่า และอายหุุ้นกู้ควรมี
ระยะยาว เช่น 25 ปี หรือ เป็นการออกตราสารหนี �แบบไมม่ีวนัหมดอาย ุ(Perpetual)  จากการที�บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกเป็น 1 
ใน 6 แหง่ของบริษัทจดทะเบียนในกลุม่ดชันีชี �วดัการพฒันาอย่างยั�งยืนของ Dow Jones Sustainability World Index (DJSI 
Index) และคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ในคดีหงสา  เป็นปัจจยับวกที�สง่ผลดีต่อบริษัทฯ ในการจดัอนัดบั Rating หุ้นกู้  และ
สง่ผลดีต่อบริษัทฯ ในด้านราคาหุ้น ทั �งนี �การเตรียมตวัลว่งหน้าก่อนที�จะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน (AEC) เช่น การพบปะนกั
ลงทนุ หรือ การ Road Show เป็นต้น  เป็นสิ�งที�ควรดําเนินการ  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เห็นด้วยในประเด็นต่างๆ ตามที�ผู้ ถือหุ้นเสนอมา เช่น ระยะเวลาการขออนุมตัิ
ในช่วงที�อตัราดอกเบี �ยยงัไม่สงู  และการได้รับคดัเลือกเป็น 1 ใน 6 ของ DJSI Index จะสง่ผลดีต่อบริษัทฯ ในการออกหุ้นกู้
รวมถึงการเข้า AEC ในปี 2015 ซึ�งคาดวา่จะสามารถออกหุ้นกู้ ได้มากกวา่นี � ทั �งนี �จะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาตอ่ไป 

 
5.  นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าเรื�องการกําหนดอัตราดอกเบี �ยให้ขึ �นอยู่กับความ

เหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย อาจทําให้บริษัทฯ รับภาระที�ต้องจ่ายดอกเบี �ยเพิ�มขึ �นหากออกหุ้นกู้
ในช่วงอตัราดอกเบี �ยสงู  
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•  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า  บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบในการออกหุ้นกู้ ในช่วงเวลาที�
เหมาะสมกบัสภาวะตลาดเงินในขณะนั �น  

 6.  นาย สทิธิพฒัน์ ไตรพงษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่อตัราสว่นหนี �สิ �นตอ่ทนุ (D/E Ratio) มีจํานวนสงูขึ �น ในขณะ
ที�อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ROE) ลดลง  และบริษัทฯ จะให้ความมั�นใจได้หรือไม่ว่าการออกหุ้นกู้ ในครั �งนี �จะไม่ทําให้ ROE 
ลดลง  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า บริษัทฯ บริหารอตัราส่วนหนี �สินต่อทนุอย่างใกล้ชิดเพื�อไม่ให้เกินตาม
ข้อกําหนดสทิธิ อตัราสว่นที�เพิ�มขึ �นเกิดเนื�องมาจากการลงทนุในช่วง 3 - 4 ปี ที�ผ่านมา  สว่นสาเหตทีุ�ทําให้อตัรา ROE ลดลง
นั �น เนื�องจากราคาขายถ่านหินที�ลดลงตามราคาถ่านหินในตลาดโลก ได้สง่ผลตอ่อตัรากําไร 

7.  นางศิริพร ขตัตพงษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่าประเด็นผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมจากธุรกิจถ่านหินจะ
สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจบริษัทฯ หรือไม ่ 

8.  นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชัย  ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนทิศทางการลงทุนหรือไม ่
เนื�องจากเห็นวา่ปัจจบุนัการใช้พลงังานมุง่เน้นไปที�พลงังานทางเลอืก และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที�จะเกิดขึ �นในอนาคต 

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า เชื �อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากแหลง่ต่างๆ ได้แก่ ถ่านหิน นิวเคลียร์ 
และพลงังานทดแทน ซึ�งพลงังานทางเลือกยงัมีต้นทุนที�สูงอยู่มากเมื�อเปรียบเทียบกับถ่านหิน ดงันั �นในปัจจุบันจึงมีการ
พฒันาโรงไฟฟ้าที�ใช้เทคโนโลยีที�สงูขึ �น เช่น Super Critical และ  Ultra Super Critical เพื�อลดปริมาณการใช้ถ่านหิน 
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนออกไซด์(NOx) รวมถึงฝุ่ น ซึ�งเทคโนโลยีนี �มีในประเทศญี�ปุ่ น และบางประเทศในยโุรป 
แนวโน้มการใช้ถ่านหินในอนาคตจะยงัคงเพิ�มขึ �น โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม เป็นต้น   สําหรับ
การปรับทิศทางในธุรกิจอื�นนอกเหนือจากถ่านหินนั �น ในระยะ 3-5 ปี บริษัทฯ มีแผนปรับเพิ�มการลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า  

9.  สญัชยั จนัทชีวกลุ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามความเห็นของบริษัทฯ ในการออกหุ้นกู้ เพื�อนําเงินไปลงทนุธุรกิจถ่าน
หิน ในขณะที�ปัจจุบนัราคาถ่านหินในตลาดยงัคงอ่อนตวั และไม่สามารถทํากําไรให้บริษัทฯ มากนกั  ในอนาคตบริษัทฯ มี
มาตรการใดที�จะเพิ�มความสามารถในการทํากําไรในช่วงที�ราคาถ่านหินยงัคงออ่นตวัอยู ่

• นายชนินท์ วอ่งกุศลกิจ ชี �แจงว่า แม้ว่าในช่วงที�ราคาถ่านหินอ่อนตวัแต่ถ่านหินก็ยงัคงมีอตัราการเติบโต
ของอปุสงค์ตลาดที�ดีอยู่  จึงเป็นโอกาสที�บริษัทฯ จะหาแหลง่ถ่านหินเพิ�มเติมได้ สําหรับมาตรการที�บริษัทฯ ดําเนินการนั �น 
ได้แก่ การลดต้นทนุและการเพิ�มประสทิธิภาพในการผลติ ซึ�งบริษัทฯ มีความชํานาญในธุรกิจนี � นอกจากนั �นบริษัทฯ ได้มีการ
พฒันา และวางโครงสร้างพื �นฐานในการลาํเลยีงถ่านหินไว้พร้อมอยู่แล้ว ปัจจยัดงักลา่วจึงช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิต
และลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการลงทุนในขณะนี �ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเน้นลงทุนใน
สนิทรัพย์ที�สามารถสร้างกระแสเงินสดให้บริษัทฯ ได้เร็วและพิจารณาถึงแหลง่ถ่านหินที�จะสามารถทํากําไรได้ดี   

10.  นายพิทกัษ์ เนตรเพชราชยั  สอบถามการนําเทคโนโลยี Super Critical และ  Ultra Super Critical มาใช้
ในโรงไฟฟ้าในประเทศไทย  และนโยบายของรัฐบาลที�สนบัสนนุการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะสง่ผลตอ่บริษัทฯ อยา่งไร  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า โรงไฟฟ้าในประเทศไทย ได้นําเทคโนโลยีนี �มาใช้แล้ว ซึ�งการลงทนุใน
โรงไฟฟ้าถ่านหินโดยเทคโนโลยีนี �ยงัมีต้นทนุน้อยกวา่โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกและก๊าซธรรมชาติ สําหรับนโยบายที�รัฐบาล
สง่เสริมให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ�มขึ �นจึงเป็นผลดีตอ่ภาพรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ   บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ
ตอ่การเปลี�ยนแปลงในด้านนโยบายทางการเมืองแตอ่ยา่งใด เช่นในเรื�องอตัราดอกเบี �ยหรือสภาพคลอ่งทางการเงิน 

 11. ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามบนเวที สอบถาม ราคาถ่านหินปัจจบุนั  และแผนการผลติกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าหงสาจะ
เริ�มเมื�อใด และคาดการณ์รายได้ 
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•  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�อง โดยดชันีราคา
ถ่านหินที� Newcastle Export Index (NEX) อยู่ที�ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐ/ตนั โดยในช่วง 1-2 เดือนที�ผ่านมาปรับลดลง
จากเดิมอีกประมาณร้อยละ 10  เนื�องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ �าในประเทศจีนที�เพิ�มขึ �น และในปีนี �ปริมาณนํ �ามีจํานวน
มากที�จะใช้ผลติได้เพิ�มขึ �น แตปั่จจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที�ทําให้ราคาถ่านหินลดลงในระยะสั �นเทา่นั �น เมื�อผ่านพ้นช่วงดงักลา่ว
แล้วคาดวา่ราคาถ่านหินจะปรับตวัเพิ�มขึ �น  สําหรับโรงไฟฟ้าหงสาจะเริ�มทยอยเปิดดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ในปี 2558 โดยหน่วยผลิตแรกจะเริ�มเปิดดําเนินการในเดือนมิถนุายน 2558  สําหรับหน่วยที� 2 และ 3 จะเริ�มผลิต
กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ตามลาํดบั  ซึ�งคาดว่าจะรับรู้สว่นแบ่งรายได้
จากโรงไฟฟ้าหงสาเป็นจํานวนใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้า BLCP  

  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท 
 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ด้วยมติไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ดงันี � 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที�มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,037,998,387 98.0829 
2. ไมเ่ห็นด้วย 20,047,778                       1.8944  
3. งดออกเสยีง 240,900 0.0228 
 

วาระที� 3 เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจ้งว่า วาระนี �กําหนดไว้เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยั หรือ เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี �แจง       
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันั �น จะไมม่ีการนําเสนอเรื�องอื�นใดให้ที�ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี � 

 

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

พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ�มขึ �นจากปีที�แล้วหรือไม ่  และเสนอแนะวา่สถานที�จดัประชมุในครั �งนี �สะดวก จึงขอให้บริษัทฯ นําไป
พิจารณาสาํหรับการจดัประชมุในครั �งถดัไป  

• นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี �แจงวา่ ผลการดําเนินงานยงัไมส่ามารถแจ้งให้ทราบในขณะนี �ได้ โดยที�
ผ่านมา บริษัทฯ ได้จําหน่ายถ่านหินในปริมาณมากโดยได้กําหนดราคาขายถ่านหินลว่งหน้า และมีมาตรการลดต้นทนุการ
ผลิตอย่างต่อเนื�อง ขณะที�ราคาถ่านหินยังคงปรับลดลงอยู่ ในอนาคตจะพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสม  
บริษัทฯ ยงัคงมาตรการลดต้นทนุเพื�อรักษากําไรสาํหรับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้สมํ�าเสมอ และขอรับข้อเสนอแนะเรื�อง
สถานที�จดัประชมุไว้พิจารณา 

 2. นายวินยั ธนศกัดิvบณัฑิต   ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงคดีหงสา  
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• ประธานชี �แจงวา่เมื�อวนัที�  9 กนัยายน 2557 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง  โดยมีคาํสั�งให้กลบั
คําพิพากษาของศาลชั �นต้น สรุปได้วา่บริษัทฯ กระทําการโดยสจุริต และบริษัทฯ มิได้กระทําละเมิดตอ่โจทก์ ซึ�งเป็นไปตาม
ข้อเท็จจริงที�บริษัทฯ ได้เชื�อมั�นมาโดยตลอด  

3.  นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบใดบ้างจากการ
เปลี�ยนแปลงรัฐบาล  กรณีที�ผา่นมาราคาถ่านหินที�ยงัไมป่รับตวัสงูขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบัราคานํ �ามนัเชื �อเพลิง  ดงันั �น บริษัทฯ 
จะมีมาตรการใดในการรักษาอตัรากําไรสทุธิไว้ได้ในขณะที�ภาวะราคาถ่านหินยงัออ่นตวัอยูนี่ � 

• นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี �แจงวา่ บริษัทฯ ไมม่ีผลกระทบจากการเปลี�ยนรัฐบาลนกั ราคานํ �ามนัใน

ระยะที�ผ่านมายงัมีราคาสงูอยู่แต่ได้เริ�มปรับตวัลดลงมาในระยะ 1-2 เดือน ที�ผ่านมามาก บริษัทฯ จะพยายามรักษาการทํา

กําไรในช่วงภาวะอตุสาหกรรมถ่านหินราคาตํ�าโดยการลดต้นทนุทกุด้าน  

4. นายนฏัฐ์ อตุตโรทยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ จะลงทุนขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ�มเติมหรือไม ่

เช่น โรงไฟฟ้าในตา่งประเทศ หรือโรงไฟฟ้า BLCP สว่นขยาย 

• บริษัทฯ มีการเตรียมการโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศอาเซียน 2โครงการ รวมถึงการพิจารณา

โครงการสว่นตอ่ขยายของโรงไฟฟ้า BLCP ด้วย 

5.  นายวรพงษ์ จนัยั�งยืน ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่า (1) การมีแนวโน้มลดปริมาณนําเข้าถ่านหิน
จากตา่งประเทศของประเทศจีนสง่ผลอยา่งไรตอ่ธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรในปีหน้า  (2) แผน
รองรับกรณีเกิดการหยดุชะงกัของการดําเนินงาน เช่น การหยดุการผลิตเพื�อย้าย longwall ในประเทศออสเตรเลีย หรือการ
หยดุซอ่มบํารุงของโรงไฟฟ้า BLCP  (3) จากภาวะการออ่นตวัลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกมีผลตอ่อตุสาหกรรมถ่านหินใน
ปัจจบุนัเป็นอยา่งไร   

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า จากภาพรวมของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ผลกระทบในทางตรงมากนกั  เนื�องจากบริษัทฯ จําหนา่ยถ่านหินในประเทศจีนปีละประมาณ 6  ล้านตนั  และปัจจุบนัเริ�มจะ

จําหนา่ยไปยงัประเทศอินเดียมากขึ �น สาํหรับผลการดําเนินงานโรงไฟฟ้า BLCP  อยูใ่นเกณฑ์ดีมาโดยตลอด ถึงแม้วา่จะมีการ

หยดุเพื�อซอ่มบํารุงในช่วงปลายปีก็ตามซึ�งเป็นการปิดซอ่มตามแผนงานทกุปี   ในประเทศออสเตรเลยีบริษัทฯ มุ่งเน้นเรื�องการ

บริหารต้นทนุ ซึ�งทําได้ดีมากขึ �นเรื�อยๆ อีกทั �งเครื�องจกัรมีสภาพใหม่จึงมีความพร้อมในการผลิตสงู   ภาพรวมในอตุสาหกรรม

ถ่านหินในช่วง 2-3 ปีนี �ราคาถ่านหินมีราคาลดลงมาโดยตลอดคาดวา่จะใช้เวลาอีกช่วงหนึ�งที�จะปรับตวัสงูขึ �น 

6. นายคธาเทพ พาณิชย์อํานวยสุข ผู้ ถือหุ้ น สอบถามความคืบหน้าของโครงการทําCoal 
Chemical ที�ประเทศมองโกเลยี   

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพฒันาเหมืองถ่านหินในประเทศ

มองโกเลยี โดยทําโครงการทดลองผลตินํ �ามนัจากถ่านหินและจะนําเข้าไปขายในประเทศจีน  

7.  นายนพรัตน์ พิริยเลิศศกัดิv ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ากรณีที�มีการประกาศยกเลิกใบอนญุาตการทํา
เหมืองถ่านหินในประเทศอินเดีย บริษัทฯมีลกูค้าจากประเทศอินเดียเพิ�มขึ �นเนื�องจากเหตกุารณ์ดงักลา่วหรือไม ่ 
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• นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ ชี �แจงวา่นา่จะมีผลตอ่การนําเข้าถ่านหินของอินเดียจากตา่งประเทศมาก

ขึ �น  

8. Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่าศาลสงูอินเดียได้มีคําสั�งยกเลิกใบอนญุาตการทํา

เหมืองจํานวนมาก ซึ�งจะต้องดูเหตุการณ์ต่อไปว่าเป็นโอกาสของต่างประเทศที�จะเข้าไปลงทุนในตลาดถ่านหินในประเทศ

อินเดียหรือไม ่  พร้อมทั �งมีข้อเสนอแนะดงันี � (1) บริษัทฯ ควรมีการจดัทําข้อมลูทางการเงินและอตัราสว่นทางการเงินเพื�อเป็น

ข้อมลูภายใน เช่น กําไรขั �นต้น อตัรากําไรสทุธิต่อรายได้รวม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบข้อมลูล่วงหน้าทุกเดือนว่าเหมืองถ่านหินใดที�สร้างรายได้หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์   

(2) ให้พิจารณาเรื�องความสมัพนัธ์กันของสญัญาซื �อขายถ่านหินกับการผลิต จําหน่าย และ วตัถุดิบด้วย  (3) สนบัสนนุให้

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการของสาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (National  innovation agencies)  (4) บริษัทฯ ควรศกึษาตวัอย่าง

บริษัท ที�มีผลประกอบการและกําไรสงูสดุ 10 อนัดบัแรกจาก 700 บริษัทฯ โดยคดัเลอืกบริษัทที�ใกล้เคียงกบัธุรกิจบริษัทฯ ทั �งนี �

ให้พิจารณาว่าบริษัทเหล่านี �ใช้เครื�องมืออะไรหรือวิธีการใด (5) เสนอแนะให้บริษัทที�ปรึกษาทําการประเมินราคาสินทรัพย์

บริษัทฯ  

9. นายสิทธิพัฒน์ ไตรพงษ์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามกระบวนการในการเข้าร่วม Dow Jones 
Sustainability World Index: (DJSI World Index) และสอบถามความแตกต่างระหว่างกลุม่ดชันี DJSI World กบักลุม่ดชันี 
DJSI Emerging Markets รวมถึงสอบถามสาเหตทีุ�บริษัทฯ อยูใ่นกลุม่ดชันี DJSI  

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัด้านคุณภาพ ความปลอดภยัและ

สิ�งแวดล้อม (QSE Development) มาเป็นเวลานานมากกวา่ 20 ปี ซึ�งตอ่มาได้พฒันาเป็นการจดัทํารายงานเพื�อการพฒันาที�

ยั�งยืน (Sustainability Report)โดยแสดงถึงการปฏิบตัิตามแนวทางของความยั�งยืน 3 ด้าน ได้แก่ สิ�งแวดล้อม สงัคม ควบคู่

ไปกบัการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี �ในปัจจุบนัได้จดัทําเป็นรายงานเพื�อการพฒันาที�ยั�งยืนอ้างอิงตามแนวทางการ

รายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ�งเป็นแนวทางที�ยอมรับโดยสากล    สําหรับหลกัเกณฑ์การพิจารณากลุม่

บริษัทจดทะเบียนว่าอยู่ในกลุม่  DJSI World Index   หรือกลุม่ DJSI Emerging Markets จะแบ่งตามขนาดของมลูค่า

หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั �งนี �การจัดทํารายงานตามข้อกําหนดจะต้องอาศัยข้อมูลการ

ดําเนินงานที�ชดัเจน และมีการประเมินทบทวนทกุปี  

• นายสถิตพงษ์  วฒันานชิุต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร – บริหารและพฒันาองค์กร ชี �แจงว่า

สําหรับ Dow Jones Sustainability World Index: (DJSI World) บริษัทที�จะเข้ารับการประเมินได้จะต้องเป็นบริษัทจด

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

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

จดทะเบียนของไทยที�ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในกลุม่ดชันี DJSI ประจําปี 2557 ทั �งนี �บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดและ

กระบวนการคดัเลอืกให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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10. นายวิชช ุจนัทาทบั ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามว่ากระบวนการพิจารณาคดีหงสาถือว่าสิ �นสดุแล้ว
หรือยงั  และหากโจทก์จะฎีกาในคดีนี �ตอ่ไปจะกระทําได้หรือไม ่หากโจทก์ยื�นขอให้ศาลพิจารณาคดีนี �ต่อไปจะต้องดําเนินการ
ภายในเมื�อใด 

ประธานชี �แจงวา่คูค่วามทั �งสองฝ่ายมีสทิธิที�จะยื�นฎีกาในคดีนี �ได้ ระยะเวลาในการพิจารณาคดีหากมีการ
ยื�นฎีกายงัไมส่ามารถระบเุวลาได้แนน่อน ทั �งนี �นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงเพิ�มเติมว่าหากโจทก์ยื�นฎีกาต่อศาล บริษัทฯ จะ
ได้เตรียมพร้อมทีมงานทางกฎหมายตอ่ไป 

11.  นายสมบตัิ ชื�นบรรลือสขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าในช่วงที�ราคาถ่านหินอ่อนตวั นอกจากจําหน่าย
ถ่านหินเพื�อนําไปใช้เป็นเชื �อเพลงิแล้ว ถ่านหินยงัสามารถเพิ�มมลูค่าโดยการพฒันาเป็นวสัดอืุ�น เช่น Carbon Nanotube   ได้
หรือไม ่

• นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี �แจงว่า บริษัทฯ ได้เพิ�มมูลค่าของถ่านหินโดยปัจจุบันมีการจัดตั �ง

หนว่ยงานตลาดในประเทศสงิคโปร์ เพื�อพฒันาและนําถ่านหินมาผสมเพื�อให้คณุภาพของถ่านหินจําหน่ายราคาดีขึ �น สําหรับ

การพฒันาให้เป็นวสัดอืุ�นนั �นยงัอยูใ่นระหวา่งดําเนินโครงการศกึษา 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถาม
เพิ�มเติม       

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวนันี � และขอบคณุสําหรับ
ข้อเสนอแนะ ทั �งนี � บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2557 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนั
ประชุมนี � และจะจดัใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที�มีนยัสําคญั 
โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชมุนี � 

 

 เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 15.45 น. 

 
 

                  ลงชื�อ..............................................ประธานที�ประชมุ 
(นายเกริกไกร  จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 

              ลงชื�อ.........................................        เลขานกุารที�ประชมุ 
( นางบญุศิริ จารุศิริ ) 

เลขานกุารบริษัท 
บนัทกึการประชมุ 


