
 

  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชมุเมื
อวนัที
 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั $น 5 เลขที
 991 ถนนพระราม 1 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็น
ประธานที
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 2558 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 2558 ซึ
งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื
อสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีรายละเอียดดงันี $ 

 
 

รายชื%อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที%ถือ ร้อยละ 
1. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั  182,145,266             7.1 
2.  บริษัท นํ $าตาลมิตรผล จํากดั  144,064,080 5.6 
3.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 85,322,466 3.3 
4. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั 62,116,000 2.4 
5. นายอสิระ ว่องกศุลกิจ 61,504,440 2.4 
6. นายกมล ว่องกศุลกิจ 47,646,210 1.8 
7. นายประทีป ตั $งมติธรรม 39,054,500 1.5 
8. บริษัท ซตีิ $ โฮลดิ $ง จํากดั 37,600,000 1.5 
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 36,630,554 1.4 
10. สํานกังานประกนัสงัคม (2 กรณี) 35,710,000 1.4 
 

 
 

ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 1,205 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ จํานวน 
1,625 ราย รวมทั $งหมดเป็นจํานวน 2,830 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 1,106,594,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.86 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. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัทภิ
   บาลและสรรหา 
3.นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 
4.นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นาย Sudiarso Prasetio  กรรมการอิสระ 
7. นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 
8. นายระว ิ คอศิริ  กรรมการ 
9. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ  กรรมการ 

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

2.  นายธีระยทุธ        ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากดั   
(PwC) 

3.  นางสาววิเลขา ธนากรพฒันา  ผู้แทนของผู้สอบบญัชี PricewaterhouseCoopers ABAS จํากดั   
(PwC) 
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ผู้สังเกตการณ์ 
               1.  นางพรภินนัท์ อศัววฒันาพร     บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั  
  2. นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี
 จํากดั 

 
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
 7 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2557 สําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเสนอเรื
อง การกําหนดคุณสมบตัิของผู้ มีสิทธิเสนอ รวมทั $งแบบฟอร์มและช่องทางที
ใช้ในการเสนอเรื
อง และ
เสนอบคุคลเพื
อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั $นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื
อครบกําหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื
อบคุคลเพื
อเป็นกรรมการ 

          

ประธานจงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมที
ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็นลําดบั  
 

วาระที% 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั1งที% 1/2557  

ประธานแถลงต่อที
ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที
 1/2557 เมื
อ
วนัที
 6 ตลุาคม 2557 แล้วมีความเห็นว่า เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานดงักล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที
ประชุม และได้
ส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 จึงขอเสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงาน
การประชุมดงักล่าว  

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม  
  ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที
 1/2557  
มตทิี%ประชุม รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั $งที
 1/2557  



 4

 
วาระที% 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกับ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 1นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2557 สิ $นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว
ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที
ประชุม
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายชนินท์ ว่องกศุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที
บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียด
ให้ที
ประชมุทราบ 

 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เรียนว่ารายงานประจําปีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นเป็นแผ่นซีดีรอม และได้จดัทําเป็นรูปเล่ม
ประกอบ รายงานประจําปี และงบการเงิน 

 
 สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2557 
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2557  
 ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของโลกชะลอตัว ทําให้ราคาถ่านหินทรงตัว เนื
องจากคู่ค้าในต่างประเทศ

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  
ประเทศจีน เศรษฐกิจจีนที
เติบโตช้าลงหลงัจากการเติบโตที
คอ่นข้างสูงมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนั 

เนื
องจากการเปลี
ยนรัฐบาล มีนโยบายงดใช้ถ่านหินคณุภาพตํ
าที
มีปริมาณขี $เถ้าและซลัเฟอร์สงู เพื
อลดปัญหามลพษิทาง
อากาศ ตั $งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตถ่านหินเป็นส่วนใหญ่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FED) คงอตัราดอกเบี $ยในระดบัตํ
าอย่าง
ต่อเนื
อง เนื
องจากเศรษฐกิจยงัไม่ฟื$นตวัแต่มีการคาดการณ์ว่าจะฟื$นตวัและขึ $นอตัราดอกเบี $ยในระยะต่อไป  ส่งผลให้อตัรา
ดอกเบี $ยพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตวัเพิ
มสงูขึ $น และต้นทนุการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX Bond) และหุ้นกู้ที
ขาย
แก่บคุคลในวงจํากดัในสหรัฐฯ (USPP) ปรับเพิ
มขึ $น ขณะเดียวกนั ราคานํ $ามนัเริ
มปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื
องถึงระดบั 50 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ ต้นทนุการผลิตถ่านหินลดลง  

ยโุรป ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ปรับลดอตัราดอกเบี $ยและประกาศโครงการจดัซื $อพนัธบตัร Asset-
Backed Securities (ABS :หลกัทรัพย์หรือตราสารหนี $ที
มีสินทรัพย์คํ $าประกนั) เพื
อลดความเสี
ยงของภาวะเงินฝืด เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ  

 
อตุสาหกรรมธรุกิจถ่านหิน  

ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื
องตั $งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2557 ได้ปรับตวัลดลง
มากกว่าร้อยละ 50 ทั $งนี $ ต้นปี 2554 ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index 
(NEX) อยู่ที
  131.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน และได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื
อง จนมาอยู่ที
ระดับ 83 เหรียญสหรัฐต่อตันใน
ตอนต้นปี 2557 และที
 53 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในปัจจุบนั 

ในปี 2557 ราคาขายเฉลี
ยถ่านหินของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย อยู่ที
 65.4 เหรียญสหรัฐต่อ
ตนั ลดลงร้อยละ 9.6 เมื
อเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยราคาขายถ่านหินเฉลี
ยของเหมืองในอินโดนีเซียอยู่ที
 67.26 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี 2556  ร้อยละ 10.3 สําหรับราคาถ่านหินเฉลี
ยของเหมืองในออสเตรเลียอยู่ที
  68.53 เหรียญ
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ออสเตรเลียต่อตัน ลดลงร้อยละ 1.7 ซึ
งปรับตวัลดลงไม่มากเนื
องจากมีสัญญาขายถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่ที
กําหนด
ราคาขายแน่นอน อย่างไรก็ตามราคาส่งออกถ่านหินยงัคงปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื
อง  

  
ปัจจัยที%ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถ่านหนิในปี 2557 
 1. อปุทานส่วนเกินในอตุสาหกรรมถ่านหิน 
 2. ราคานํ $ามนัปรับตวัลดลง 
 3. ความไม่แน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีน 
 4. สินค้าทดแทน 
 5. นโยบาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัจากทางภาครัฐ 
 6. ความเคลื
อนไหวของอตัราแลกเปลี
ยน 
 7. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ 
 8. ความกงัวลเกี
ยวกบัผลกระทบต่อสิ
งแวดล้อม 
 
ผลการดําเนินงานปี 2557 และกลยุทธ์ในอนาคต 
 บริษัทฯ มุ่งมั
นในการสร้างรากฐานเพื
อเติบโตเป็นบริษทัพลงังานแห่งเอเชียอย่างยั
งยืน ด้วยระบบการ

บริหารจดัการที
เป็นเลิศและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจที
สร้างสมัพนัธภาพระยะยาวกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื
อบรรลวิุสยัทศัน์
นี $ บริษัทฯ สร้างวฒันธรรมองค์กรที
มุ่งเน้นการปรับตวัและพฒันาอย่างต่อเนื
อง 

  
 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในประเภท 

Emerging Market ในกลุ่ม Energy Sector  นอกจากนั $นยงัได้รับคดัเลือกเป็น Industry Leader และได้รับรางวลัประเภท 
Gold Class ในภาคอตุสาหกรรม Coal and Consumable Fuels 

 
กลยุทธ์และองค์กร  
บริษัทฯ ยงัคงมาตรการลดต้นทนุและเพิ
มความสามารถในการผลติถ่านหินเพื
อรองรับกบัภาวะที
ราคาลดลงใน

ปัจจุบนั รวมทั $งมีการปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคเพื
อเพิ
มประสิทธิภาพการผลิต โดยในประเทศอินโดนีเซียดําเนินมาตรการ
ลดต้นทนุอย่างต่อเนื
อง ประเทศออสเตรเลียเพิ
มความสามารถในการผลติ ปรับปรุงระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ $น 
วดัประสิทธิภาพในการดําเนินงานของทกุหน่วยงานอย่างต่อเนื
อง และชะลอการพฒันาเหมืองใหม่  

สําหรับธุรกิจไฟฟ้า การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเป็นไปตามกําหนด  โครงการ Shanxi Lu Guang  ได้จัดตั $ง
กิจการร่วมทุนเพื
อพฒันาโรงไฟฟ้าขนาด 1,200 เมกะวตัต์ และโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในประเทศจีน 
(BIC) จาก 400 เป็น 500 เมกะวตัต์ ในปี 2560 

 
การวางแผนการบริหารงาน บริษัทฯ มีโครงการพฒันาคณะผู้บริหารในทุกระดับ ได้แก่ ระดบัรองประธานอาวโุส 

รองประธาน ผู้ จัดการฝ่าย และผู้ จัดการแผนก  โครงการพัฒนาวฒันธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื
อความเป็นเลิศในการ
ดําเนินงานสําหรับผู้บริหารระดบัสงู และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู  

 
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  
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ปริมาณยอดจําหน่ายถ่านหินของกลุ่มบริษัทฯอยู่ที
  48.7 ล้านตนั โดยเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ผลิต
ถ่านหินได้ 29.1 ล้านตนั ออสเตรเลียผลิตถ่านหินได้  15.2 ล้านตนั และเหมืองถ่านหินในประเทศจีนผลิตถ่านหินได้ 4.4 ล้าน
ตนั 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกําไรรวมก่อนหกัดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื
อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 643 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ปรับลดลงร้อยละ 3  มาจากธุรกิจถ่านหิน 538 ล้านเหรียญสหรัฐ และธุรกิจพลังงานที
 105 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทั $งนี $บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 82 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ $นจากปี 2556 ร้อยละ 5   

 
เหตกุารณ์ที
สําคญัในปี 2557  
4 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้สกลุเงินบาท มูลค่าร่วมทั $งสิ $น 8,000 ล้านบาท  
27 สิงหาคม 2557 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท 
9 กนัยายน 2557 ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษายกฟ้องบริษัทฯ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทฯ ได้กระทําการโดยสุจริต

ทั $งก่อนและหลงัการเข้าทําสญัญาร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และไม่ได้กระทําละเมิดต่อโจทก์ 
6 ตลุาคม 2557 ที
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
12 พฤศจิกายน 2557 บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั ลงนามในสญัญาร่วมทุนเพื
อศึกษาและร่วมพฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึ
งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,200 เมกะวตัต์ ตั $งอยู่ในมณฑลซานซี 
ประเทศจีน 

26 ธันวาคม 2557 บริษัท ทริส เรทติ $ง จํากดั ปรับอันดบัเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นระดบั A+ จาก
เดิมระดบั AA- 

 
ผลการดําเนินงานธรุกิจถ่านหินปี 2557 

 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย  บริษัทฯ ได้ดําเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยได้ขยาย

กําลงัการขนส่งที
ท่าเรือ Banyut  และมาตรการลดต้นทุนต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนรวมต่อหน่วยลดลงร้อยละ 9 อยู่ที
 59 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ได้แก่ การลดลงของอตัราส่วนการเปิดหน้าดินต่อถ่านหิน (stripping ratio) ร้อยละ 11 รวมถึงการดําเนินการ
อื
นๆ ได้แก่ การใช้เครื
องบดถ่านหินและลําเลียงถ่านหินด้วยสายพาน  การเจรจาต่อรองลดค่าขนส่งทางเรือ และค่าจ้างเหมา  
รวมทั $ง การปรับแผนทําเหมืองให้ลดต้นทนุลง 

 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย มีการดําเนินงานที
ราบรื
นส่งผลให้ปริมาณถ่านหินจําหน่ายเพิ
มขึ $นร้อยละ 

15 จากปี 2556 เป็นผลจากการดําเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเหมือง Mandalong , Springvale และ Airly  พร้อม
ทั $งการเคลื
อนย้ายคนงานและอุปกรณ์จากเหมือง Newstan และเหมือง Angus Place ไปยังเหมือง Springvale เพิ
ม
ความสามารถในการขนส่งถ่านหินด้วยรถไฟที
เชื
อมจากเหมืองถ่านหินไปยงัท่าเรือ Lidsdale siding เป็น  6 ล้านตนัต่อปี  
เพิ
มกําลงัการขนส่งทางรถไฟ และการลดต้นทุนการผลิตอยู่ที
 49.7 เหรียญออสเตรเลีย ซึ
งลดลงร้อยละ 6 จากปี 2556 

 
ธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเหมือง Gaohe ดําเนินการผลิตได้เต็มที
 และติดตั $งเครื
องจักร  

mining  bolter  สําหรับเหมือง Hebi ปริมาณการผลิตคงที
 แต่บริษัทฯ ได้ใช้เทคนิค under-seam protection mining  
(UPM) ซึ
งเป็นวิธีการระบายก๊าซชั $นใต้ดินเพื
อลดความดันในชั $นถ่านหิน เพื
อเพิ
มกําลงัการผลิต เป็น 1.5 ล้านตันต่อปี ใน
อนาคต 
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ธุรกิจถ่านหินในมองโกเลีย   โครงการ  Tsant Uul สร้างโรงงานนําร่องเพื
อแปรสภาพถ่านหินเป็นเคมีแล้วเสร็จ 
ซึ
งอยู่ระหว่างทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาด และ ได้ศึกษาแปลงถ่านหินในโครงการให้เป็นเคมี สําหรับที
 Unst Khudag ได้
ดําเนินการศกึษาเบื $องต้นสําหรับโครงการแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื $อเพลิงเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ และเป็นไฟฟ้า อยู่ระหว่าง
เจาะสํารวจเพิ
มเติม และที
 Altai Nuurs ได้รับความเห็นชอบเบื $องต้นให้ทําเหมืองจากรัฐบาลมองโกเลีย และได้ทําการ
ประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรม 

 
กลยุทธ์การเพิ
มมลูค่าตามห่วงโซอ่ปุทานของธุรกิจถ่านหิน 
เพื
อเพิ
มมลูค่าถ่านหินให้มากขึ $น เนื
องจากความหลากหลายของสถานที
ตั $ง คุณภาพถ่านหิน รวมทั $งประสบการณ์

ในธุรกิจถ่านหิน และไฟฟ้า การสร้างพลงัร่วมของธุรกิจ 
 
ผลการดําเนินงานธรุกิจถ่านหินออสเตรเลีย  
ปริมาณผลิตถ่านหินอยู่ที
 15.2 ล้านตนั เพิ
มขึ $นร้อยละ 10 เหมือง Mandalong , Myuna , Springvale และ 

เหมือง Clarence ทําสถิติการผลิตสูงสุดนับตั $งแต่เริ
มผลิต สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงร้อยละ 6 อยู่ที
 49 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อตนั  เพิ
มปริมาณการผลิตโดยการลงทนุในเครื
องจกัรใหม่ รวมทั $งการพฒันาระบบขนส่งและโครงสร้างพื $นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ เพิ
มกําลังการขนส่ง เปลี
ยนวิธีการกําหนดราคาของสัญญาขายถ่านหินในประเทศให้อ้างอิงกับราคา
ส่งออก  

ผลการดําเนินงานธรุกิจถ่านหินอนิโดนีเซีย  
ปริมาณผลิตถ่านหินอยู่ที
  29.1 ล้านตัน ซึ
งตํ
ากว่าเป้าหมายเล็กน้อยเนื
องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื $ออํานวย

ในช่วงปลายปี และอปุทานส่วนเกินในตลาด ทั $งนี $ปริมาณการผลิตที
ลดลงส่งผลให้กําไรก่อนหักดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื
อมราคา 
และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) ลดลงประมาณร้อยละ 20 มาอยู่ที
ประมาณ 300 ล้านเหรียญสหรัฐเมื
อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัของปี  2556 

 
ผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินในจีน  

เหมือง Gaohe ทําสถิติการผลติสงูสดุที
 8.6 ล้านตนั เพิ
มขึ $นร้อยละ  32 จากนวตักรรมทางด้านเทคนิคการผลิต 
และจะได้รับประโยชน์จากโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Luguang ขนาด 1,200 เมกะวตัต์ โดยเหมือง Gaohe จะจําหน่ายถ่าน
หินให้โรงไฟฟ้าดงักล่าวในปริมาณ 0.6 ล้านตนั สําหรับเหมือง Hebi ผลิตถ่านหินได้ 1.2 ล้านตนัตามแผน และเน้นมาตรการ
การลดต้นทุนอย่างต่อเนื
อง อนึ
ง ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนคิดเป็นจํานวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
ผลการดําเนินงานธรุกิจถ่านหินมองโกเลีย  
ธุรกิจถ่านหินมองโกเลีย เหมือง Tsant Uul (TU) ติดตั $งโรงงานนําร่องการแปรรูปถ่านหินแล้วเสร็จ และการ

ทดสอบการแปรรูปถ่านหินเป็นนํ $ามนัถ่านหิน และถ่านอดัแท่งศกึษาการแปรรูปถ่านหินเป็นนํ $ามนัถ่านหิน ถ่านโค้ก และก๊าซ  
เหมือง Unst Khudag (UK) เป็นแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ มีการปรับปรุงแบบจําลองทางธรณีวิทยาและการทํา

เหมืองแล้วเสร็จศึกษาเบื $องต้นสําหรับการแปรรูปถ่านหินเป็นเชื $อเพลิงเหลว ถ่านหินเป็นก๊าซ และ ถ่านหินเป็นไฟฟ้า  
เหมือง Altai Nuurs (AN)ดําเนินการเจาะสํารวจแล้วเสร็จในปี 2557ได้รับใบอนญุาตการทําเหมืองถ่านหินจาก

รัฐบาลมองโกเลีย  
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ผลการดําเนินงานธรุกิจไฟฟ้า ปี 2557 ธุรกิจไฟฟ้ามีผลการดําเนินงานที
ดี สร้างผลกําไรได้ดีทุกหน่วยผลิต โดยมี
รายละเอียดดงันี $ 

ประเทศไทย : โรงไฟฟ้า BLCP มีผลประกอบการและกระแสเงินสดที
ราบรื
นเป็นปีที
 8 ของการดําเนินการบนัทึก
ส่วนแบ่งกําไรจํานวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ กําไรก่อนหักดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 
จํานวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ $นร้อยละ 9 เมื
อเทียบกบัปี 2556  อยู่ในระหว่างการศึกษาขยายกิจการที
มีอยู่อีก 1,000 
เมกะวตัต์ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : โครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang เป็นการร่วมทนุกบักลุม่ Lu’an (ร้อยละ 
35) และ Gemeng International  (ร้อยละ 35) และ Banpu (ร้อยละ 30) โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,200 เมกะวตัต์ อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ห่างจากเหมืองเกาเหอ ประมาณ 3 กิโลเมตร ซื $อถ่านหินประมาณ 0.6 ล้านตนัต่อปีจากเหมืองเกา
เหอ ใช้เทคโนโลยี Ultra-Super Critical (USC) ซึ
งมีประสิทธิภาพสงูกว่าและมีมลภาวะน้อยกว่าโรงไฟฟ้าทั
วไป ทดสอบ
เดินเครื
องในปี 2560  

BIC : โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมทั $ง 3 แห่งในมณฑลเหอเป่ยและชานตงมีผลประกอบการสงูสดุ ได้บนัทกึกําไร
สทุธิที
ดีจํานวน  27 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกระแสเงินสด EBITDA จํานวน 63 ล้านเหรียญสหรัฐก่อนค่าโสหุ้ย เป็นผลจากการ
ขายไอนํ $าที
เพิ
มขึ $นของโรงไฟฟ้าล่วนหนานและโรงไฟฟ้าเจิ $งติ $ง ตลอดจนต้นทนุราคาถ่านหินที
ลดลง และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า  

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงไฟฟ้าหงสา บริษัทฯ ถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 40 ดําเนิน
โครงการแล้วเสร็จร้อยละ  94 ทดสอบการเดินเครื
องโรงไฟฟ้า ทําความสะอาดท่อด้วยไอนํ $า  โรงไฟฟ้าหน่วยแรกแล้วเสร็จ และ
เริ
มเผาไหม้เชื $อเพลิงครั $งแรกเตรียมสายส่งไฟฟ้าขนาด 500kV  โดยหน่วยแรก จะเริ
มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 
2558  

แผนกลยทุธ์ในอนาคต 
นอกจากธุรกิจถ่านหิน บริษัทฯ ได้พฒันาธุรกิจไฟฟ้าควบคู่กัน โดยจากประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้ากว่า 20 ปี 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงมีความชํานาญในธุรกิจสามารถต่อยอดการเติบโตและสร้างมูลค่าธุรกิจได้
อย่างเต็มที
  

ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ในฐานะผู้ นําของบริษทัฯ มากว่า 3 ทศวรรษ นําพาบริษัทฯ ผ่านวงจรการเติบโต
และพฒันามาหลายรอบ พร้อมทั $งได้เตรียมแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูงมาเป็นลําดบั  เห็นว่าถึงเวลาที

เหมาะสมในการที
จะถ่ายโอนตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุให้แก่ผู้ นําคนถดัไป คือนางสมฤดี ชยัมงคล ซึ
งได้ทํางานร่วมกบั
บริษัทฯ มาตั $งแตย่คุแรกๆ มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน สร้างผลงานที
สําคญัให้กับบริษัทฯมาก  มารับ
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหารคนต่อไป และ นายปีเตอร์ แพร์รี
 ซึ
งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที
ฝ่ายการเงิน
ของ Centennial Coal จะเข้าดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร-การเงินของกลุ่มบริษัทฯ แทนนางสมฤดี 
ชยัมงคล นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร – การเงิน เป็นผู้ ชี $แจง
ผลการดําเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 ตามงบการเงินที
จดัทําพร้อมรายงานประจําปี 2557 ให้
ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

 
 
 
 



 9

 นางสมฤดี ชยัมงคล ได้เรียนว่า ทกัษะและจดุแข็งในการแข่งขนัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
1. การดําเนินงานในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20-30 ปี ซึ
งความเชี
ยวชาญในธุรกิจถ่านหิน การทํา

เหมืองใต้ดิน การทําเหมืองเปิด (open-pit) การลงทนุในลกัษณะโครงการใหม่ (greenfield) และการดําเนินงานต่างๆ รวมถงึ
ความเชี
ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั
น เป็น
ต้น 

2. การสร้างมลูค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ
งได้ให้ความสําคญัของวฒันธรรมองค์กรที
เน้นสร้างความสมัพนัธ์ระยะ
ยาวกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกํากบัดแูลกจิการที
ดี  การดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ
งแวดล้อม (CSR) 
อย่างต่อเนื
อง โดยอยู่บนพื $นฐานในการยดึมั
นบ้านปสูปิริต หรือค่านิยม 4 ประการ ได้แก่ การยดึมั
นในความถกูต้อง ห่วงใย
และเอาใจใส่ นวตักรรม และพลงังานร่วม เพื
อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั   

3.ความสามารถในการปรับตวั ความสามารถในการเรียนรู้อตุสาหกรรมเทคโนโลยีและภมูิภาคใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 
การรับฟังความคิดเห็น และ เปิดรับนวตักรรมใหม่ ด้วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการ การลงทนุในสินทรัพย์ที
มีความหลากหลาย
และสร้างเครือข่ายธุรกิจที
เอื $อประโยชน์ระหว่างกนั ตลอดจนทกัษะการทํางานอย่างมืออาชีพ  

4.การพฒันาธุรกิจ แนวทางการลงทนุ การพฒันาสินทรัพย์และธุรกิจอย่างต่อเนื
องด้วยความยึดมั
นการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส ยตุิธรรม การบริหารความเสี
ยงและการบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์แตล่ะยคุได้ 

5.การเงิน การสร้างความสมัพนัธ์ที
ดีในตลาดการเงินความสามารถในการเชื
อมโยงความต้องการลงทนุในธรุกิจ
พลงังานในภมูิภาคเอเชียเข้ากบัตลาดทนุ มีทกัษะนกัลงทนุสมัพนัธ์ที
ดี 

6.ความคุ้นเคยในวฒันธรรม และการดําเนินธรุกิจในภมูิภาคเอเชีย รวมถงึความเข้าใจวฒันธรรม การสร้าง
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือในภมูิภาค แนวทางการดําเนินธุรกิจระยะยาว บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในศนูย์กลางการเติบโต
ของอตุสาหกรรมพลงังานในภมูิภาคเอเชีย 

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที
บริหารคนต่อไป มองกลยุทธ์มีวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดงันี $ 
1. บ้านป ูสปิริต : ยงัคงเน้นการเสริมสร้างค่านิยมร่วมองค์กร “บ้านปสูปิริต”ด้วยความกระตือรือร้น นําค่านิยมร่วมเรื
อง 

“พลงัร่วม (synergy)” และ”นวตักรรม (Innovation)” มาใช้กบักลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและโครงสร้างองค์กร ค่านิยม
ร่วมเรื
อง“การยดึมั
นในความถกูต้อง (Integrity)” และ ”ความห่วงใยและเอาใจใส ่(Care)” มาใช้กบัทกุสมัพนัธภาพ
ระหวา่งผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั
วถึง 

2. วฒันธรรมองค์กร :  มุ่งปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรที
สร้างศกัยภาพและความรับผิดชอบแก่คณะผู้บริหารและพนกังาน
ด้วยแนวคิดสําคญัที
ว่า : “บ้านปคืูอธุรกิจของตน” วฒันธรรมเชิงรุกด้านการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ การทํางานร่วมกนั การพฒันาอย่างต่อเนื
อง ตลอดจนการแก้ปัญหาและบรรลุผลลพัธ์  

3. การสร้างมลูค่า : เน้นนโยบายการดําเนินธุรกิจที
สร้างมลูค่าแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างยั
งยืน การต่อยอดการเติบโตธุรกิจของ
บ้านปฯู 
กลยุทธ์แบบ Win-Win โดยการ สร้างมลูค่าของผู้ ถือหุ้นและมลูค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผลการดําเนินงานในปี 2557  

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 229 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3 เมื
อเทียบกบั 
ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556 สาเหตหุลกัมาจาก ที
ดิน อาคาร และอปุกรณ์จํานวน 1,331 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 124 ล้าน
เหรียญสหรัฐ จากการลงทุนเพิ
มในเครื
องจกัรและอปุกรณ์ของเหมืองถ่านหินในประเทศอนิโดนีเซียและออสเตรเลีย จํานวน 
200 ล้านเหรียญสหรัฐ และการบนัทกึค่าเสื
อมราคาจํานวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถงึการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี
ยนที

เกิดจากการแปลงค่างบการเงินและอื
นๆ จํานวน  141 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 109 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 
2556 ส่วนใหญ่มีสาเหตจุากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น จํานวน  165 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่วนต่างจากการแปลงค่างบ
การเงนิของบริษัทย่อย   

รายได้จากการขายรวม 3,145 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2556 จํานวน 206 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6 
เนื
องจากผลสทุธิจากการลดลงของราคาขายเฉลี
ยถ่านหินเมื
อเทียบกบัปีก่อน  

กําไรขั $นต้นรวม จํานวน 1,006 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 44 ล้านเหรียญสหรัฐ คดิเป็นร้อยละ 4  
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 643 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ลดลง 22 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื
อเทียบกบัปี 2556  
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ $นจากปี 2556 จํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4 
กําไรต่อหุ้น เท่ากบั 0.032 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ
มขึ $นร้อยละ 5  เมื
อเทียบกบัปี 2556 ซึ
งมีกําไรต่อหุ้น 0.030 

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น 
อตัราส่วนหนี $สินสุทธิต่อทนุ  เท่ากบั 1.17 เท่า เพิ
มขึ $น 0.07 เท่า เมื
อเทียบกบัปี 2556  

 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุม

สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี $แจงโดยสรุป ดงันี $ 
 

1. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีที
บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลกําไรได้เพิ
มขึ $น
แม้อยู่ในช่วงราคาถ่านหินอ่อนตัว  และคาดว่าในปี 2558 บริษัทฯ จะมีกําไรสูงขึ $นจากรายได้ของโรงไฟฟ้าหงสา ทั $งนี $เพื
อให้
บริษัทฯ มีกําไรเพิ
มขึ $นในช่วงเวลาอนัใกล้จึงควรขยายการลงทุนเพิ
มขึ $นไปยงัธุรกิจไฟฟ้าทั $งในประเทศและต่างประเทศจากที

ได้ดําเนินการแล้ว ซึ
งจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ให้ปรับตวัสูงขึ $น และสอบถามความคืบหน้าของคดีหงสาว่าโจทก์ยื
น
ฎีกาหรือไม่ 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าในช่วงที
ราคาถ่านหินยังมีความผนัผวน การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเพื
อ
ส่งเสริมให้ผลประกอบการปรับตวัสูงขึ $นยงัคงต้องใช้เวลาที
สะท้อนกําไรสุทธิเพิ
มขึ $นในระยะเวลาอนัใกล้ สําหรับคดีโรงไฟฟ้า
หงสานั $น โจทก์ได้ยื
นฎีกาและบริษัทฯ ได้แก้ฎีกาไปแล้ว  

 
2.    ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื
อ  สอบถามวา่ (1) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับหุ้นของ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ 

จํากดั ที
จะเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั
วไปเป็นครั $งแรก (Initial Public Offering :IPO)  หรือไม่   (2) จํานวนเงินที
จะได้รับ
จากการระดมทนุครั $งนี $ และวตัถปุระสงค์ในการใช้เงิน 

 
นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงว่า บริษัทฯ มีแผนที
จะนําบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากัด เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเป็นการขายหุ้นที
ออกใหม่ และขณะนี $อยู่ในระหว่างศึกษาขั $นตอนรวมถึงการจัดจําหน่ายให้กับผู้ ถือ
หุ้นแต่ละประเภท จํานวนเงินที
จะได้รับจาก IPO ขึ $นอยู่กับมูลค่าหุ้นที
นักลงทุนประเมินราคาในขณะนั $น วตัถุประสงค์เพื
อ
นําไปพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าที
มีอยู่เดิม เช่น โรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าในประเทศจีน โรงไฟฟ้า BLCP และลงทุนเพิ
มเติมใน
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก เป็นต้น ทั $งนี $ภายหลงัที
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้วบริษัทฯ ยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั  
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3.   น.ส.จิตต์ สาวิตต์กุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   สอบถามว่าภายหลงัจากที

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั
น (The 
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC) แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรเพื
อที
จะได้รับ
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิฯ  

 
ประธานฯ ได้ชี $แจงวา่บริษัทฯ ได้ยึดหลกัการดําเนินกิจการที
ยดึมั
นด้านความซื
อสตัย์สจุริตมาอย่างต่อเนื
อง 

โดยนําค่านิยม 4 ประการ หรือ บ้านปูสปิริต ซึ
งประกอบด้วย นวัตกรรม (Innovation) ยึดมั
นในความถูกต้อง (Integrity) 
ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลงัร่วม (Synergy)  

บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื
อร่วมในโครงการ CAC ติดตามและให้ความร่วมมือกบัโครงการ 
CAC อย่างต่อเนื
อง  

ในปี 2557 บริษัทฯพฒันานโยบายต่อต้านคอรัปชั
นให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และมีแผนที
จะเข้าสู่ขั $นตอน
การรับรองการต่อต้านการทจุริตของคณะกรรมการ CAC ในปี 2558 

 
4. นายสนิท คุณาพร ผู้ ถือหุ้น  สอบถามว่าในภาวะที
ราคาถ่านหินยังคงอ่อนตวัจนถึงปัจจุบนั และที
ผ่าน

มามีการลดต้นทุนทั $งในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ในปี 2558 บริษัทฯ จะยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตด้วย
มาตรการใดและสามารถทํากําไรได้เพิ
มหรือไม่  

 
นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงว่า บริษัทฯ ยงัสามารถลดต้นทุนได้เนื
องจากการปรับตวัลดลงของราคานํ $ามนั 

  
นายสมยศ รุจิรวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าที
บริหาร ชี $แจงเพิ
มเติมว่าบริษัทฯ จะยงัคงทํากําไรได้โดยบริษัทฯ 

สามารถขายถ่านหินล่วงหน้าซึ
งเป็นราคาขายที
สูงกว่าราคาถ่านหินในปัจจุบนั รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
เหมืองในประเทศอนิโดนีเซีย และการผลิตถ่านหินของเหมืองในประเทศออสเตรเลียที
เพิ
มสูงขึ $น  ทั $งนี $บริษัทฯ ยังสามารถลด
ต้นทนุได้เพิ
มเติมจากภาวะราคานํ $ามนัปรับตวัลดลง และการลดลงของอตัราส่วนการเปิดหน้าดินต่อถ่านหิน  

5.  Mr. Basant Kumar Dukar ได้ชื
นชมต่อกรณีที
บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI และ
เสนอแนะดงันี $ แม้วา่บริษัทฯ ยงัมีกําไรจากงบกระแสเงินสด แต่บริษัทฯ ควรให้ความสําคญัของงบกําไรขาดทุนด้วย บริษัทฯ 
ควรผูกราคานํ $ามันกับราคาถ่านหิน ควรยกเลิกการแจกรายงานประจําปีในรูปแบบ ซีดีรอม โดยให้หันมาใช้วิธีการ 
application บนมือถือสแกนเพื
อดขู้อมลูแทนการเปิดจากซีดีรอม  

 
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามที
ได้กล่าวมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทั $งนี $

รูปแบบของรายงานประจําปีในรูปแบบอื
นอาจต้องศึกษาว่าเหมาะสมกบัผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่หรือไม่แต่จะได้นําไปพิจารณา
ความเหมาะสมต่อไป  

 
6. นายวิรัช เพ็งนาม ผู้ ถือหุ้น สอบถามปัญหาและอปุสรรคของธุรกิจไฟฟ้าทั $งในประเทศและต่างประเทศ  

รวมถงึปัญหาและอปุสรรคของการนําบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
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 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศที
มีผลตอบแทนที
ดีและ
รวดเร็ว  สําหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีการแข่งขนัสงู ในขณะที
ผลตอบแทนไม่มากนกั และมีปัญหาอปุสรรคด้านการ
ยอมรับของชุมชนต่อการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน ทําให้โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกได้รับการยอมรับมากกว่าแต่ส่งผล
ให้อตัราค่าไฟฟ้าสงูเมื
อเปรียบเทียบกบัอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศเพื
อนบ้าน   

 
7. น.ส.พชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่โรงไฟฟ้าบริษัทฯ ใช้เชื $อเพลิงใดในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าบริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นเชื $อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ และเริ
มศึกษาการลงทุนใน

ธุรกิจไฟฟ้าพลงังานทางเลื
อกอื
น ได้แก่ พลงังานแสงอาทิตย์ และ พลงังานชีวมวล เป็นต้น   ข้อดีคือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กใช้
เวลาก่อสร้างระยะสั $น สําหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินบริษัทฯ จะพิจารณาลงทุนประเทศที
มีการเติบโตเศรษฐกิจสูง มีประชากรสูง 
ได้แก่ อนิเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที
จะสนบัสนุนให้มีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินเพิ
มขึ $น จึงส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื
องจากเป็นประเทศที
บริษัทฯ มีความคุ้ นเคยและมีความ
ชํานาญอยู่แล้ว  

 
  8. นายปรัชญา พฒุพนาทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าในกระบวนการใช้ถ่านหินเพื
อผลิตไฟฟ้าจะมีส่วนที

เหลืออื
นๆ เช่น ยิปซั
ม นําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ และมีจํานวนเพียงพอที
จะนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม ่ 

 
นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที
ปฏิบตัิการ ชี $แจงว่า  ยิปซั
มเป็นส่วนที
เหลือจากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ
งหากมีคณุภาพดีหรือปริมาณมากจะนําไปจําหน่ายได้ นอกจากนั $น ขี $เถ้า หรือเถ้าลอยที
มา
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ายงันําไปใช้สร้างถนนหรือนําผสมกบัปนูซีเมนต์เพื
อผลิตคอนกรีตได้ ซึ
งรัฐบาลลาวจะนําไปใช้ใน
การสร้างถนน หรือผสมกับปูนซีเมนต์เพื
อผลิตคอนกรีตเช่นกัน  สําหรับโรงไฟฟ้า BLCP ได้นําเถ้าลอยไปจําหน่าย ซึ
งเป็น
ผลิตภณัฑ์ที
มีมลูค่าทางเศรษฐกิจเพื
อเป็นส่วนผสมในการทําซีเมนต์  
   
  9. นายบุญเลิศ เพชรฤกษ์วงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญี
ปุ่ น 
  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่า การลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี
ปุ่ นมีความคืบหน้า
มากระดบัหนึ
ง ทั $งนี $รายละเอียดจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิ
มเติมต่อไป 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุม

สอบถามเรื
องอื
นใดอีก 
ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และลงมติ

รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ $นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 
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มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี
ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ $นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี $ 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,126,800,658 99.9878 
2. ไม่เห็นด้วย 137,800  0.0122            
3. งดออกเสียง 1,099,600   
 
 
วาระที% 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 

สิ 1นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2557 
  

ประธานแถลงต่อที
ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2557  ซึ
งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป 
โดยปรากฏในหมวด   “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” ของรายงานประจําปี 2557  ของคณะกรรมการบริษัท 
โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที
บริหาร - การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดต่อที

ประชมุ ดงันี $ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ได้เสนอรายละเอียดต่างๆ เกี
ยวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสุดวันที
 31 ธันวาคม 2557 ที
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
 3271 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers 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 2557 ให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี $ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดลุในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 สรุปได้ดงันี $   
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จํานวน 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3  เมื
อเปรียบเทียบกับ 

ณ 31 ธันวาคม 2556 เนื
องจากเงินสดสุทธิที
ลดลง  55 ล้านเหรียญสหรัฐ และที
ดิน อาคาร อปุกรณ์ ลดลง 124 ล้านเหรียญ
สหรัฐ จากการบนัทกึค่าเสื
อมราคา 

หนี $สินรวม 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐ   ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 3 มีเงินกู้และหุ้นกู้  จํานวน 3,236 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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กําไรสุทธิ 82 ล้านเหรียญสหรัฐ  และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 166 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว  ทุนที
ออกและเรียก
ชําระแล้วลดลงเหลือจํานวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5 เนื
องจากหุ้นที
ซื $อคืนและจดทะเบียนลดทุนเมื
อกุมภาพนัธ์ 
2557 

 
บญัชีกําไรขาดทุน 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,145 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 6  

 ต้นทุนขาย 2,139  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 7  โดยต้นทุนขายเฉลี
ยต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียลดลง 6 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 9 และต้นทุนเฉลี
ยต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 
ลดลง 3 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 6 

กําไรขั $นต้น 1,006 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 4  
อตัราส่วนกําไรขั $นต้นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 32    
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 451  ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ  9  เนื
องจากในปีก่อนหน้านี $มีค่าใช้จ่าย 

Carbon Tax ซึ
งการจดัเก็บดงักล่าวได้ถกูยกเลิกในปี 2557 และค่าภาคหลวงที
ลดลงร้อยละ 7  
รายได้อื
น 42 ล้านเหรียญสหรัฐ  
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั $งสิ $นรวม 295 ล้านเหรียญสหรัฐ  เป็นการรับรู้กําไรของกิจการร่วมค้า 87 ล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยส่วนหนึ
งเป็นการรับรู้ผลกําไรของโรงไฟฟ้า BLCP จํานวน 70  ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรู้ผลกําไรธรุกิจถ่าน
หินในประเทศจีน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรู้ผลขาดทนุกิจการร่วมค้าอื
นๆ 4 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ
งใกล้เคียงกบัปีก่อน 

ภาษีเงินได้ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื
องจากกําไรจากการดําเนินงานที
ลดลง 
รายการพิเศษ 24 ล้านเหรียญสหรัฐ การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีที
เกี
ยวข้องกับภาษีการทํา

เหมืองแร่และสินแร่ในประเทศออสเตรเลีย 
 

รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี
สิ $นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ประธานเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 ซึ
งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารได้ชี $แจงโดยสรุป ดงันี $ 

1.นาย สถาพร โคธีรานรัุกษ์ สอบถามดงันี $ (1) สาเหตทีุ
ตวัเลขที
แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2556 
ปรับปรุงใหม่เมื
อแปลงเป็นเงินเหรียญสหรัฐเป็นผลขาดทนุในขณะที
สกลุเงินบาทแสดงผลเป็นกําไร  (2) จะมีการกลบัรายการ 
(reverse entry) ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที
ได้รับรู้ไปแล้วหรือไม่ (3) ผลกระทบที
อาจเกิดขึ $นในอนาคตของคดีหง
สาบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี
ยงหรือไม่วา่เป็นจํานวนเท่าใด และจะมีผลกระทบต่อการนําบริษัท บ้านป ู เพาเวอร์ จํากดั เข้า
จดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงว่า เนื
องจากงบการเงินที
ปรากฏเป็นคํานวณจากอตัราแลกเปลี
ยน ณ วนัที
เกิด
รายการนั $น จงึมีอตัราแลกเปลี
ยนแตกต่างกนัในแตล่ะไตรมาส ดงันั $น เมื
อแปลงค่าเงินเป็นเงินเหรียญสหรัฐ จึงปรากฏรายการ
ขาดทนุจากรายการดงักล่าว  สําหรับการปรับเปลี
ยนราคาด้อยค่ามีความเป็นไปได้หากเกิดการเปลี
ยนแปลงที
เป็นสาระสําคญั 
อย่างไรก็ตามจะมีการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นประจําทกุปี และคดีหงสาไม่มีผลกระทบต่อการนําบริษัทบ้านป ู 
เพาเวอร์ จํากดั เข้าจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพย์ 
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้เปิดเผยรายละเอียดของการยกฟ้องคดี
โรงไฟฟ้าหงสาไว้แล้ว และคดีนี $ยงัอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั $นฎีกาจึงไม่ได้ตั $งสํารองไว้  

ประธานได้เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิ $นสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสุดวนัที
   
31 ธนัวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี $ 

 
มตทิี%ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,126,291,859                                       99.9397 
2. ไม่เห็นด้วย 679,100  0.0602 
3. งดออกเสียง 1,130,300  
 

 
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 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในปีนี $  บริษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 

ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั $งนี $ ได้พิจารณาถงึการลงทนุในโครงการต่างๆ แล้วจงึ
เห็นสมควรนําเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี  และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2557 ให้แก่
ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.20  บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั $งสิ $น 3,098,254,260  บาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานงวดวนัที
 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2557 หุ้นละ 0.50 บาท ตามราคาพาร์ ณ ปัจจบุนัที
 1 บาทต่อหุ้น   ซึ
ง
ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื
อวนัที
 26 กนัยายน 2557 

 ดงันั $น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในงวดนี $อีกหุ้นละ 0.70 บาท บาท เป็น
จํานวนเงนิ 1,807.32 ล้านบาท 

จึงขอเสนอที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที
 1 
กรกฎาคม 2557 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท ทั $งนี $ให้จ่ายจากกําไรที
ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
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นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ
งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี  โดยกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิรับ
เงินปันผล (record date) ในวนัที
 17 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ
มเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบบัที
 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที
 20เมษายน 2558 
ทั $งนี $กําหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัที
 29 เมษายน 2558 และไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื
องจากบริษัท
ฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที
กฎหมายกําหนดแล้ว 
  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี $แจงโดยสรุป ดงันี $ 

1. นายวีระ ปิยธีรวงศ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ภายหลงัที
ได้จดัสรรเงินกําไรประจําปีซึ
งได้สํารองไว้ตามกฎหมายแล้ว
บริษัทฯ ยังคงเหลือกําไรสะสมเท่าไร เนื
องจากเห็นว่าปีนี $ได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจํานวนเงินรวมทั $งสิ $น 3,098,254,260  
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116 ของกําไรสุทธิ 

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่ากําไรสะสมที
ยังไม่ได้จดัสรรของบริษัทฯ มีจํานวน 11,553 ล้านบาท เป็นจํานวน
มากเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได้ 

 2. นายอริุช อชัชโคสิต ผู้ ถือหุ้นแจ้งที
ประชุมว่าจํานวนเงินจ่ายปันผลมีจํานวน 3,099.26 ล้านบาทแต่แสดงผล
หน้าจอเป็น 3,098.25 ล้านบาท 

  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 1,127,338,752 99.9694 
2. ไม่เห็นด้วย 344,757                       0.0305 
3. งดออกเสียง 434,700  
 
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”  

ประธานได้มอบหมายให้ นายระวิ คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี $ 
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 นายระว ิคอศิริ ชี $แจงต่อที
ประชมุว่าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 มีกรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดงันี $ 

 

 1 นายอโนทยั   เตชะมนตรีกลุ   กรรมการอิสระ 
 2. นายองอาจ  เอื $ออภิญญกุล กรรมการ 
 3. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ กรรมการ 

4. นายวีระเจตน์  ว่องกศุลกิจ กรรมการ  
 

 

 นายระวิ คอศิริ ได้ชี $แจงขั $นตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพจิารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั
วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอสิระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา 
  

 
จงึขอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั $งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี $ 
 

 

1.เลือกตั $ง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  มีคณุสมบติัเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที

ในตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการ
ปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4)    

        

จงึขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล    กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง  

 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
ประธานเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตั $งนายอโนทยั เตชะมนตรีกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั $ง นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล    กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการอสิระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที
 3 เมษายน 2558 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี $ 

 
มตทิี%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,076,049,878 95.5884 
2. ไม่เห็นด้วย 49,660,800 4.4115 
3. งดออกเสียง 2,422,532  
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2.   เลือกตั $ง นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล  มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ใน
ตําแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที

ที
ผ่านมา ในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 
จึงขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที
 3 เมษายน 2558  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม

เรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั $ง นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล กรรมการที
ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั $ง นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล  กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที
 3 เมษายน 2558 ถึงวนัประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี $ 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,121,390,591 99.6238 
2. ไม่เห็นด้วย 4,233,930 0.3761 
3. งดออกเสียง 2,502,632  

 

3.  เลือกตั $ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที
ในตําแหน่ง
กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที
ที
ผ่านมา ใน
หนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วันที
 3 เมษายน 2558  ถึงวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2561 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั $ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทิี%ประชุม 
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ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั $ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที
  3 เมษายน 2558 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี $ 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,055,232,575 93.7377 

2. ไม่เห็นด้วย 70,495,703   6.2622 

3. งดออกเสียง 2,404,932  
 

4   เลือกตั $ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกจิ ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็น
ว่า นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ  มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการ ใน
หนงัสือเชิญประชมุ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4) 

 

จงึขอเสนอที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที
 3 
เมษายน 2558 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม เรื
องอื
นใด
อีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตั $ง นายวีระเจตน์ ว่องกศุลกิจ เป็นกรรมการ  

 

มตทิี%ประชุม 
ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั $ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง

ตั $งแต่วนัที
 3  เมษายน 2558 ถงึวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี $  
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,109,021,101 98.5242 
2. ไม่เห็นด้วย 16,611,177  1.4757 
3. งดออกเสียง 2,500,932   

 

 

 

 

 
 
 
วาระที% 6.  พจิารณาเพิ%มจาํนวนกรรมการบริษัทจาก จาํนวน 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั 1งกรรมการใหม่ 

จาํนวน 1 คน คือนางสมฤดี ชัยมงคล 
 

 

 

 

 

 ประธานได้มอบหมายให้ นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดในวาระนี $ 
 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  ชี $แจงต่อที
ประชุมว่า เพื
อให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์สูก่ารเติบโตของบริษัท ฯ และ
แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูง จะมีการแต่งตั $งประธานเจ้าหน้าที
บริหารคนใหม่ คือ นางสมฤดี  ชยัมงคล ตามแนว
ปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ว่าประธานเจ้าหน้าที
บริหารต้องดํารงตําแหน่งกรรมการด้วย  จงึเห็นว่าผู้ ถือหุ้น
สมควรอนุมติัเพิ
มจํานวนกรรมการบริษัท จาก 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั $งกรรมการใหม ่จํานวน 1 คน คือ นางสมฤดี ชยั
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มงคล ทั $งนี $ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 15 ระบุวา่คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนเท่าใดให้ผู้ ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน 
ดงันั $นคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจงึได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นางสมฤดี ชยัมงคลเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ที
เพิ
มขึ $น ซึ
งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม ดงัที
ได้
เสนอรายละเอียดและประวตัิในหนงัสือเชิญประชุม (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 4)    จงึขอเสนอให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ
ม
จํานวนกรรมการบริษัทจาก จํานวน 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั $งกรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คือนางสมฤดี ชยัมงคล 
 ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่างๆ ในวาระนี $  ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
ดงันี $ 

นายวีระ ปิยธีรวงศ์ กล่าวแสดงความยินดีต่อนางสมฤดี ชยัมงคล ในการเข้ารับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหาร 

และขอขอบคณุที
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ที
ได้ทุ่มเทความสามารถในการบริหารงานจนถึงปัจจบุนั   และในภาวะที
บริษัทฯ 

ยงัคงดําเนินมาตรการลดต้นทนุ เหตใุดจงึต้องเพิ
มจํานวนกรรมการจากเดิม 

 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  ชี $แจงว่าบริษัทฯ ได้ศกึษาแล้วเห็นว่าการเพิ
มจํานวนกรรมการมีความจําเป็นเพื
อให้
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารคนใหม่ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกตําแหน่งหนึ
งซึ
งเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการรวมถงึการเข้า
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทั $งนี $การเพิ
มจํานวนกรรมการสามารถกระทําได้ 
  

ประธานฯ ชี $แจงเพิ
มเติมว่า ข้อบงัคับบริษัทฯ ได้กําหนดจํานวนกรรมการขั $นตํ
าไว้ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั $งนี $จํานวน
กรรมการที
เหมาะสมในจํานวนที
มากกว่าข้อบงัคับกําหนดจึงขึ $นอยู่กับความเหมาะสมของกิจการนั $น แต่คณะกรรมการควร
ประกอบด้วยกรรมการที
มีคุณสมบัติ ความสามารถ ความเชี
ยวชาญที
หลากหลาย นอกจากนั $นบริษัทฯ มีธรรมเนียม
ปฏิบตัิการเกษียณอายุกรรมการไว้ที
 72 ปี จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนและรองรับในกรณีครบกําหนดเกษียณอายุดงักล่าว
ด้วย อย่างไรก็ตามความเชี
ยวชาญและประสบการณ์ของกรรมการยงัเป็นสิ
งสําคญัที
ทําให้นกัลงทุนเชื
อมั
นว่าบริษัทฯ สามารถ
ดําเนินกิจการได้อย่างราบรื
นและเติบโตได้อย่างมั
นคงในอนาคต  ดังนั $นจึงจําเป็นต้องขออนุมตัิที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพิ
มจํานวน
กรรมการเพื
อรองรับเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ทั $งนี $ในอนาคตอาจมีปรับลดจํานวนกรรมการหรือปรับเพิ
มขึ $นหากบริษัทฯ ขยาย
กิจการ ซึ
งบริษัทฯ จะได้นําเสนอยงัที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อพิจารณาต่อไป 
 ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัต่างๆ ในวาระนี $  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
เรื
องอื
นใดอีก ประธานจงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาลงมติเพิ
มจํานวนกรรมการบริษัทจาก จํานวน 12 คน เป็น 13 คน และ
แต่งตั $งกรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คือนางสมฤดี ชยัมงคล 
 
มตทิี%ประชุม 
 ที
ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเพิ
มจํานวนกรรมการจาก 12 คน เป็น 13 คน และแต่งตั $งนางสมฤดี ชยัมงคล 
เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี $ 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,123,378,421 99.5531 
2. ไม่เห็นด้วย 5,041,900 0.4468 
3. งดออกเสียง 414,132  

บตัรเสีย 6,057  
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วาระที% 7  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 2557 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท เท่ากับปี 2556  รายละเอียดบําเหน็จ
กรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปีที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั $งนี $ (สิ
งที
ส่งมาด้วยลําดับที
 3) ทั $งนี $ บําเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2558 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณา

ค่าตอบแทน ประจําปี 2558 ซึ
งมีอตัราที
เท่ากบัปี 2557 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  
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ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที
ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตัิบําเหน็จกรรมการและเบี $ยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที
กรรมการทั $งหมดถือนับ
รวมกนัได้ 35,769,480   หุ้น ดงันั $น จํานวนหุ้นที
ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี $จงึมีจํานวน 35,769,480 เสียง 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถามเรื
องอื
นใดอีก 
ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนที
เป็นบําเหน็จกรรมการปี 2557 และเบี $ยประชุม
กรรมการ สําหรับปี 2558 

 
 

มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดงันี $ 

 

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

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั 1งหมด
ของผู้ถือหุ้นที%มาประชุม 

1. เห็นด้วย 1,088,075,688 99.673 
2. ไม่เห็นด้วย 1,121,357 0.1027 
3. งดออกเสียง 2,447,400 0.2241 
 
 
วาระที% 8 พิจารณาแต่งตั 1งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

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

 

ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ 
 นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที
ประชมุผู้ ถือหุ้นว่าข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 
กําหนดว่า กิจการซึ
งที
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯและ ประกาศสํานกังานก.ล.ต. กําหนดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชี
รายเดิมปฏิบตัิหน้าที
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั ทั $งนี $
บริษัทสามารถแต่งตั $งผู้สอบบญัชีรายใหม่ที
สงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดมิก็ได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั $ง
ผู้สอบบญัชีรายที
พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที
เนื
องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เมื
อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี นบัแต่วนัที
ผู้สอบบญัชีรายดงักล่าวพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที
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อนึ
ง คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือกผู้สอบ
บญัชีแห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื
องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดบัที
น่า
พอใจมาโดยตลอด รวมทั $ง PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที
ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดปรากฏ
ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที
ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั $งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2558 ดงันี $ 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ
มพนูวฒันาสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 4599 ซึ
งลงลายมือชื
อในงบการเงิน
  เป็นปีที
 2  และหรือ 

2. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 4843  และหรือ 
3.  นายวิเชียร  กิ
งมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 3977 

 แห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS ที
มีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีเป็น
เงิน 2,206,500 บาท เท่ากบัปี 2557 เพื
อสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 
2558  ทั $งนี $ค่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที
จะเกิดขึ $นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่า
เดินทางภายในประเทศ   ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ
งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อย
ละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี   
  

รวมทั $งขอให้ที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
งบการเงินรวม จํานวนเงิน 57,159,201 บาท  ลดลงจากปี 2557  คิดเป็น ร้อยละ 0.74  ทั $งนี $ผู้สอบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมา
นั $นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที
ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที%ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ%มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถาม
เพิ%มเตมิ 

ประธานจงึเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาลงมติอนมุตัิแต่งตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
 
 

มตทิี%ประชุม 
ที
ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแต่งตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบบญัชีของ

บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2558 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี $ 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,114,314,528 99.838 
2. ไม่เห็นด้วย 1,807,057 0.1619 
3. งดออกเสียง 12,724,130  
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วาระที% 9 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.นายวีระ ปิยธีรวงศ์  มีข้อเสนอแนะเกี
ยวกับการประชุมโดยเห็นด้วยในการบริหารเวลาการประชุมให้

เหมาะสมแต่ตามที
ประธานแจ้งให้ที
ประชุมทราบว่าต้องคืนห้องประชุมเวลา 16.30 น. จะเป็นการกดดนัผู้ ถือหุ้นในการซกัถาม 
และสอบถามถึงราคาถ่านหินในอนาคตและความเป็นไปได้ของราคาถ่านหินที
จะปรับเพิ
มสูงขึ $นเช่นในอดีต และบริษัทฯ มี
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจอย่างไร เช่น มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ $น หรือลดบทบาทของธุรกิจถ่านหินลง หรือมี
ทิศทางในการลงทนุธุรกิจพลงังานทางเลือกอื
น เป็นต้น 

ประธานชี $แจงว่าการกล่าวเช่นนั $นเป็นการสอบถามยังผู้ เกี
ยวข้องถึงเวลาคืนห้องประชุม ซึ
งที
ผ่านมาจะมี
การใช้สถานที
ประชุมภายหลงัจากการประชุมนี $ ไม่ได้มีวตัถุประสงค์ที
จะเร่งรัดผู้ ถือหุ้นแต่อย่างใด และยินดีที
เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซกัถามอย่างเต็มที
   สําหรับราคาถ่านหินในอดีตที
มีการปรับเพิ
มสูงสุดและได้ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื
องในปัจจุบนัมา
จากปัจจยัหลายด้าน ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ ราคานํ $ามนั พลังงานทดแทนอื
นที
ค้นพบได้ในอนาคต เป็นต้น  ทั $งนี $ สินค้าโภค
ภณัฑ์ (Commodity) เช่น นํ $ามัน ปิโตรเคมี ถ่านหิน จะมีวัฏจักรราคาขึ $นลงตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก ยกตัวอย่าง
ราคานํ $ามันซึ
งเคยปรับตัวสูงขึ $นและลดลงมากดังปรากฏในปัจจุบนั  จึงเป็นการยากที
จะคาดการณ์ราคาถ่านหินได้อย่าง
แม่นยําและถกูต้อง อย่างไรก็ตามถ่านหินยงัเป็นที
ต้องการของตลาดโลกและยงัคงเป็นตวัเลือกที
สําคญัในการใช้พลงังาน และ
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะมีบทบาทมากขึ $นในอนาคต  สําหรับราคาถ่านหินที
ลดลงตํ
าสุดนั $นเชื
อว่าในอนาคตตลาดจะมี
กลไกการปรับตัวเข้าสู่จุดดุลยภาพในที
สุด   ทั $งนี $ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นไปที
ธุรกิจที
บริษัทฯ มี
ความชํานาญ และให้ความสําคญัในการกระจายความเสี
ยงการลงทุนให้เหมาะสมระหว่างธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า สําหรับ
พลงังานทางเลือกอื
นบริษัทฯ ยงัคงศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และหากเหมาะสมบริษัทฯ พร้อมจดัเตรียมงบประมาณเพื
อ
การลงทนุดงักล่าวต่อไป 

  
2. นายสพุจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั เป็นการลงทุนในกิจการใหม่ 

หรือเป็นกิจการที
บริษทัฯ มีอยู่เดิม และสอบถามวา่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ใดมากกว่ากันระหว่างการลงทุนใน

ธุรกิจไฟฟ้าดงักล่าว กบัการออกหุ้นกู้  หรือการเพิ
มทนุ  

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่า บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั เป็นบริษทัย่อย ซึ
งบริษัทฯ ได้ศกึษาร่วมกบัที

ปรึกษาทางการเงินมาระยะเวลาหนึ
งเพื
อวางแผนในการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ
งผลการศกึษาปรากฏว่าแนวทางนี $มี
ความเหมาะสมกว่าเนื
องจากการเพิ
มทนุจะกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม สําหรับการออกหุ้นกู้  บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการเป็นระยะๆ 

และยงัสามารถรองรับได้ตามมติการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั $งที
 1/2557 กําหนดไว้ แต่เนื
องจากการลงทนุธรุกิจไฟฟ้าใช้เงิน

ลงทนุสงู แนวทางดงักล่าวจงึมีความเหมาะสมในขณะนี $ 
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  3. นายบุญอนนัต์ สุวรรณจินดาชัย ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า (1) ได้ดําเนินการจ่ายเงินชดเชยกรณียกเลิก

สญัญาก่อนกําหนดเนื
องจากบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียยกเลิกการทําสญัญากบัผู้บริหารระดบัสูงไปแล้วหรือยงั และ
สาเหตุการลดลงของค่าชดเชย ในปี 2556 จํานวน 3.70 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ในขณะที
ปี 2557 จํานวน 2.90 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย และบริษัทฯ จะมีแนวทางป้องกนัการยกเลิกสญัญาดังกล่าวได้อย่างไร   (2) การลงทุนในโรงไฟฟ้าแบบใดที
ส่ง
ผลดีต่อบริษัทฯ ระหว่างการซื $อกิจการโรงไฟฟ้าที
มีอยู่แล้วและการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ 

 

นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนื
องจากการเลิกจ้างก่อนครบกําหนดของผู้ บริหารใน 
Centennial Coal จํานวน 6 คน จึงต้องจ่ายค่าชดเชยดงักล่าวแต่หากไม่มีการเลิกจ้างก่อนกําหนดจะไม่มีค่าใช้จ่ายนี $ ซึ
ง
จํานวนค่าชดเชยที
ลดลงเนื
องจากเป็นสญัญาที
หมดอายรุะหวา่งปี   

 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงเพิ
มเติมว่า เนื
องจากมีปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของกิจการใน
ประเทศออสเตรเลีย จงึต้องมีการเลิกจ้างส่วนงานที
ไม่ต้องปฏิบตัิแล้วเช่นภายหลังที
บริษัทฯ ซื $อกิจการ Centennial Coal แล้ว
จะมีหน่วยงานที
ไม่ต้องปฏิบตัิแล้ว เช่น งานที
เกี
ยวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ออสเตรเลีย เป็นต้น สําหรับการขยายโรงไฟฟ้าด้วย
การซื $อกิจการในปัจจบุนัจะหาซื $อค่อนข้างยาก และต้องซื $อกิจการราคาสูงในขณะที
ผลตอบแทนตํ
า  

 
  4. นาย ฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ เริ
มเข้าไปดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนใน
ขณะนี $ถือว่าช้าไปหรือไม่ และสาเหตใุดที
ประเทศที
มีเทคโนโลยีและเงินทนุของตนเองอยู่แล้วเช่นประเทศญี
ปุ่ นถึงเปิดโอกาสให้
บริษัทในประเทศไทยเข้าไปลงทนุธุรกิจไฟฟ้าพลงังานทางเลือก    
  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่า บริษัทฯ อาจเริ
มต้นช้าในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน แต่เนื
องจาก
ค่าไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีต้นทนุค่าไฟสงู ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตยงัไม่แน่นอนว่าจะสามารถรับภาระค่าไฟฟ้าที
มีอตัราสูง
ได้ดงัเช่นที
ผ่านมา ส่วนการเปิดโอกาสให้ประเทศอื
นเข้าไปลงทนุธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญี
ปุ่ นเนื
องจากในอดีตญี
ปุ่ นไม่ได้ลงทุน
เองและไม่มีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนกอปรกบัปัญหาเศรษฐกิจในช่วงเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดจึงเปิดโอกาสให้ประเทศ
อื
น ซึ
งมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจนี $เข้ามาลงทุน 
   

  5. นาย วสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า (1) เหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างเกิดขึ $น ทั $งที

บริษัทฯ เพิ
งซื $อกิจการนี $มาไม่นาน  (2)  บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ผลดี ผลเสียในการลงทุนรวมถึงประมาณการรายได้ของธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าพลังงานทดแทนในต่างประเทศหรือไม่ เนื
องจากเห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอนในธุรกิจดังกล่าว  (3) แนวโน้ม
ราคาถ่านหินในอนาคตจะเป็นอย่างไร มีโอกาสจะฟื$นตวัหรือไม่  (4) การยกเลิกประกาศกฎอยัการศึกและใช้มาตรา 44 มาใช้
แทนนั $นมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างไร 

  นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าในระยะแรกของการซื $อกิจการจะมีการเลิกจ้างบางหน่วยงานเช่นบริษัทใน
ประเทศออสเตรเลียเดิมได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และเมื
อซื $อกิจการและได้เพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลกัทรัพย์แล้ว
ทําให้บางหน่วยงานไม่มีความจําเป็นต้องมีแล้วจึงมีการเลิกจ้างเกิดขึ $น  และในระยะถัดมาเป็นการปรับเปลี
ยนปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเพื
อลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น   สําหรับการวิเคราะห์กิจการและศึกษาเป็นเรื
องที
บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิก่อนที

จะเข้าไปลงทนุเสมอ   ทั $งนี $สําหรับถ่านหินยงัมีความต้องการเพิ
มขึ $นเรื
อยโดยเฉพาะในเอเชีย เหมืองถ่านหินในหลายประเทศ
เริ
มปิดตวัลงจงึคาดการณ์ว่าตลาดจะเริ
มเข้าสู่ภาวะสมดลุ อย่างไรก็ตามธุรกิจถ่านหินยงัเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  
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ประธานชี $แจงว่าความสงบของประเทศและเสถียรภาพทางการเมืองเป็นสิ
งที
สําคัญสําหรับภาคธุรกิจ  และเพื
อ
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอาเซียนในอนาคตความมีเสถียรภาพทางการเมืองจึงเป็นสิ
งที
 สําคัญมาก ทั $งนี $ ราคาและ
สถานการณ์ถ่านหินในอนาคตจะเป็นเช่นไร ยากที
จะชี $ชัดและคาดการณ์ได้อย่างแม่นยํา  แต่ความต้องการถ่านหินยังมีอยู่
มาก และมีแนวโน้มที
ดี 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถามเพิ
มเติม      
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและให้ข้อเสนอแนะที
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ
งคณะกรรมการจะนําไปพิจารณา
ต่อไป 

อนึ
ง บริษัทฯ ได้เริ
มต้นจากธรุกิจเล็กๆ ดําเนินธุรกิจถ่านหินในประเทศไทย จนกระทั
งบริษัทฯ ได้เติบโตและ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศโดยยึดมั
นหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินงานมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์
ต่างๆ มาหลายยคุ ความสําเร็จต่างๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ $นได้ภายใต้การนําของนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซึ
งได้เป็นผู้ นํามา 32 ปี
แล้ว และในปีนี $นางสมฤดี ชยัมงคล จะทําหน้าที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารแทนนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดง
ความขอบคุณโดยการปรบมือ 

 
 
 

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงาน ที
ให้การสนับสนุน รวมทั $ง
ความไว้วางใจจากสถาบนั สมาคมให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานที
เกี
ยวข้องกับตลาดทุน  ทั $งนี $คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาการสืบทอดตําแหน่งมาเป็นระยะเวลาหนึ
งแล้ว  แต่ในปี 2555 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับภาวะอตุสาหกรรมถ่านหินและ
ราคาถ่านหินปรับตวัลดลง  คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ทําหน้าที
ประธานเจ้าหน้าที
บริหารต่อ ทั $งนี $ในอนาคตก็จะมีการสืบ
ทอดตําแหน่งจากบคุคลที
มีศกัยภาพสงูเป็นผู้บริหารระดบัสูงในรุ่นต่อๆไปเช่นเดียวกัน  จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื
อมั
นว่ากิจการของ
บริษัทฯ จะมีการเติบโตได้อย่างยั
งยืนในระยะยาวต่อไป สําหรับในระยะนี $ยงัคงทําหน้าที
เป็นกรรมการบริษัทฯ เพื
อให้มีการ
เปลี
ยนผ่านอย่างราบรื
นและยงัคงให้คําแนะนําทิศทางยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ ต่อไป จึงขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นอีกครั $งหนึ
ง  

 
ประธานแจ้งวา่ บริษทัฯ จะจดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 

วนั นบัแต่วนัประชมุนี $ และจะจดัใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที
 www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที
มี
นยัสําคญั โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงานการประชมุนี $ 

 

เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชมุเวลา 16.45 น. 

 
 
 
 
 
 
 




