รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ของ
บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั $น 5 เลขที 991 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริ กไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริ ษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน) เป็ น
ประธานทีประชุม (“ประธาน”)
นางบุญศิริ จารุศิริ เลขานุการบริ ษัท ได้ นําเสนอข้ อมูลวีดิทศั น์เกียวกับการส่งเสริ มบรรษัทภิบาลทีเกียวข้ องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทยได้ ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการอพยพกรณี ทีเกิดเหตุฉุกเฉิ น โดยได้ จัดเตรี ยมผู้นํา
อพยพเพือนําผู้ถือหุ้นไปยังสถานทีปลอดภัย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษัทฯ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที 5 มีนาคม 2558 ซึง
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิมเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที 4) พ.ศ.
2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 6 มีนาคม 2558 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิใ นการเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 มีรายละเอียดดังนี $
รายชื%อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
2. บริ ษทั นํ $าตาลมิตรผล จํากัด
3. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
4. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิ ตอล จํากัด
5. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
6. นายกมล ว่องกุศลกิจ
7. นายประทีป ตังมติ
$ ธรรม
8. บริษัท ซิตี $ โฮลดิ $ง จํากัด
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
10. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี)

จํานวนหุ้นที%ถือ
182,145,266
144,064,080
85,322,466
62,116,000
61,504,440
47,646,210
39,054,500
37,600,000
36,630,554
35,710,000

ร้ อยละ
7.1
5.6
3.3
2.4
2.4
1.8
1.5
1.5
1.4
1.4

ประธาน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองจํานวน 1,205 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จํานวน
1,625 ราย รวมทังหมดเป็
$
นจํานวน 2,830 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,106,594,182 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
$
านวน 2,581,878,550 หุ้น ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
34 ทีกําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
$
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั$
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ประธาน กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ทีเข้ าร่วมประชุมเพือร่ วม
ชี แ$ จงรายละเอี ย ดและตอบข้ อ ซัก ถามต่ อ ที ประชุ ม นอกจากนัน$ บริ ษัท ฯ ได้ เชิญ ตัวแทนบริ ษัท ที ปรึ ก ษากฎหมายเป็ น
ผู้สังเกตการณ์ เพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีจดบันทึกการประชุม ดังนี $
กรรมการที%เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกริกไกร
2. นายอโนทัย

จีระแพทย์
เตชะมนตรี กลุ

3.นายรัตน์
4.นายตีรณ
5. นายสุทศั น์
6. นาย Sudiarso
7. นายชนินท์
8. นายระวิ
9. นายบรรเทิง
10. นายเมธี
11. นายองอาจ
12. นายวีระเจตน์

พานิชพันธ์
พงศ์มฆพัฒน์
เศรษฐ์ บญ
ุ สร้ าง
Prasetio
ว่องกุศลกิจ
คอศิริ
ว่องกุศลกิจ
เอื $ออภิญญกุล
เอื $ออภิญญกุล
ว่องกุศลกิจ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รุจิรวัฒน์
ลีนานนท์
ชัยมงคล
วัฒนานุชิต
ไทยานนท์
โอฬาร
จารุศิริ

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – การเงิน
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – บริหารและพัฒนาองค์กร
ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสายอาวุโส – องค์กรสัมพันธ์
เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที%เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมยศ
นายวรวุฒิ
นางสมฤดี
นายสถิตพงษ์
นายอัครพงษ์
นางอุดมลักษณ์
นางบุญศิริ

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี
1. นางสาวอมรรัตน์

เพิมพูนวัฒนาสุข

2. นายธีระยุทธ

ปั ญญาทวีทรัพย์

3. นางสาววิเลขา

ธนากรพัฒนา

ผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากัด
(PwC)
ผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากัด
(PwC)
ผู้แทนของผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS จํากัด
(PwC)
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ผู้สังเกตการณ์
1. นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร
2. นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด

ประธาน ได้ ชี $แจงให้ ทีประชุมทราบข้ อปฏิบตั ิทีสําคัญสําหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้ วยลําดับที 5 และ 6 ทีได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว) ดังนี $
• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัย
• หนึงหุ้นมีคะแนนเสียงหนึงเสียง
• ผู้ถือหุ้นซึงมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัน$
• ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้ วิธีเปิ ดเผย
• ผู้ต้องการใช้ สิทธิอ อกเสี ยง ไม่เห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสียง สามารถใช้ สิทธิโดยส่งใบคะแนนที ได้ มอบไว้ ใ ห้ ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้ าหน้ าทีจะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนทีได้ รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองซึงไม่ได้ ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนุมตั ิใน
วาระนัน$
• การแจ้ งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้ งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํ านวนหุ้นที ลงมติเห็ นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตั ิการประชุมเพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และเพือให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่
ผู้ถือหุ้นทุกราย
ประธาน ชี $แจงให้ ทีประชุมทราบว่า เพือเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯ
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ เสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการล่วงหน้ า โดยให้
เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ระหว่างวันที 7 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2557 สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจํ าปี
2558 ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการเสนอเรื อง การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั $งแบบฟอร์ มและช่องทางทีใช้ ใ นการเสนอเรื อง และ
เสนอบุคคลเพือเป็ นกรรมการ ตลอดจนขันตอนในการพิ
$
จารณาอย่างครบถ้ วน เมือครบกําหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเป็ นกรรมการ
ประธานจึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็ นลําดับ
วาระที% 1 รั บทราบรายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง1 ที% 1/2557
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง$ ที 1/2557 เมือ
วันที 6 ตุลาคม 2557 แล้ วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษทั ได้ จดั ทํารายงานดังกล่าว ถูกต้ องตรงตามมติของทีประชุม และได้
ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2 จึงขอเสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงาน
การประชุมดังกล่าว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง$ ที 1/2557
มติท%ปี ระชุม รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง$ ที 1/2557
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วาระที% 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรั บรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิน1 สุดวันที% 31 ธันวาคม 2557
ประธานได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทํ ารายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดํ าเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าว
ของคณะกรรมการบริ ษัท ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้ องและเพียงพอ ขอเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียด
ให้ ทีประชุมทราบ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เรี ยนว่ารายงานประจําปี ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นแผ่นซีดีรอม และได้ จดั ทําเป็ นรูปเล่ม
ประกอบ รายงานประจําปี และงบการเงิน
สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2557
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2557
ปั ญหาเศรษฐกิจ โดยรวมของโลกชะลอตัว ทําให้ ราคาถ่ านหิน ทรงตัว เนืองจากคู่ค้าในต่ างประเทศ
ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ประเทศจีน เศรษฐกิจจีนทีเติบโตช้ าลงหลังจากการเติบโตทีค่อนข้ างสูงมาเป็ นเวลาหลายปี ติดต่อกัน
เนืองจากการเปลียนรัฐบาล มีนโยบายงดใช้ ถ่านหินคุณภาพตําทีมีปริมาณขี $เถ้ าและซัลเฟอร์สงู เพือลดปั ญหามลพิษทาง
อากาศ ตังแต่
$ ปี 2558 เป็ นต้ นไป ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตถ่านหินเป็ นส่วนใหญ่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FED) คงอัตราดอกเบี $ยในระดับตําอย่าง
ต่อเนือง เนืองจากเศรษฐกิจยังไม่ฟืน$ ตัวแต่มีการคาดการณ์ว่าจะฟื น$ ตัวและขึ $นอัตราดอกเบี $ยในระยะต่อไป ส่งผลให้ อตั รา
ดอกเบี $ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวเพิมสูงขึ $น และต้ นทุนการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX Bond) และหุ้นกู้ทีขาย
แก่บคุ คลในวงจํากัดในสหรัฐฯ (USPP) ปรับเพิมขึ $น ขณะเดียวกัน ราคานํ $ามันเริมปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองถึงระดับ 50
เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ ต้ นทุนการผลิตถ่านหินลดลง
ยุโรป ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี $ยและประกาศโครงการจัดซื $อพันธบัตร AssetBacked Securities (ABS :หลักทรัพย์หรื อตราสารหนี $ทีมีสินทรัพย์คํ $าประกัน) เพือลดความเสียงของภาวะเงินฝื ด เกิดการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมธุรกิจถ่านหิน
ราคาถ่านหินในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองตังแต่
$ ปี 2554 จนถึงปี 2557 ได้ ปรับตัวลดลง
มากกว่าร้ อยละ 50 ทัง$ นี $ ต้ นปี 2554 ดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอ้ างอิง Newcastle หรื อ The Newcastle Export Index
(NEX) อยู่ที 131.5 เหรี ยญสหรั ฐต่อตัน และได้ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง จนมาอยู่ทีระดับ 83 เหรี ย ญสหรัฐต่อตันใน
ตอนต้ นปี 2557 และที 53 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปั จจุบนั
ในปี 2557 ราคาขายเฉลียถ่านหินของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียและออสเตรเลีย อยู่ที 65.4 เหรี ยญสหรัฐต่อ
ตัน ลดลงร้ อยละ 9.6 เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2556 โดยราคาขายถ่านหินเฉลียของเหมืองในอินโดนีเซียอยู่ที 67.26 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน ลดลงจากปี 2556 ร้ อยละ 10.3 สําหรับราคาถ่านหินเฉลี ยของเหมืองในออสเตรเลียอยู่ที 68.53 เหรี ยญ
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ออสเตรเลียต่อตัน ลดลงร้ อยละ 1.7 ซึงปรับตัวลดลงไม่มากเนืองจากมีสัญญาขายถ่านหินในประเทศส่วนใหญ่ทีกําหนด
ราคาขายแน่นอน อย่างไรก็ตามราคาส่งออกถ่านหินยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนือง
ปั จจัยที%ส่งผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมถ่ านหินในปี 2557
1. อุปทานส่วนเกินในอุตสาหกรรมถ่านหิน
2. ราคานํ $ามันปรับตัวลดลง
3. ความไม่แน่นอนของการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีน
4. สินค้ าทดแทน
5. นโยบาย กฎเกณฑ์ และข้ อบังคับจากทางภาครัฐ
6. ความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียน
7. นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ
8. ความกังวลเกียวกับผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
ผลการดําเนินงานปี 2557 และกลยุทธ์ ในอนาคต
บริษัทฯ มุ่งมันในการสร้ างรากฐานเพือเติบโตเป็ นบริษทั พลังงานแห่งเอเชียอย่างยังยืน ด้ วยระบบการ
บริหารจัดการทีเป็ นเลิศและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจทีสร้ างสัมพันธภาพระยะยาวกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพือบรรลุวิสยั ทัศน์
นี $ บริษัทฯ สร้ างวัฒนธรรมองค์กรทีมุ่งเน้ นการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนือง
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในประเภท
Emerging Market ในกลุ่ม Energy Sector นอกจากนั $นยังได้ รับคัดเลือกเป็ น Industry Leader และได้ รับรางวัลประเภท
Gold Class ในภาคอุตสาหกรรม Coal and Consumable Fuels
กลยุทธ์และองค์กร
บริษัทฯ ยังคงมาตรการลดต้ นทุนและเพิมความสามารถในการผลิตถ่านหินเพือรองรับกับภาวะทีราคาลดลงใน
ปั จจุบนั รวมทั $งมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต โดยในประเทศอินโดนีเซียดําเนินมาตรการ
ลดต้ นทุนอย่างต่อเนือง ประเทศออสเตรเลียเพิมความสามารถในการผลิต ปรับปรุงระบบการขนส่งให้ มีประสิทธิภาพมากขึ $น
วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนือง และชะลอการพัฒนาเหมืองใหม่
สําหรับธุรกิจไฟฟ้ า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าหงสาเป็ นไปตามกําหนด โครงการ Shanxi Lu Guang ได้ จัดตัง$
กิจการร่วมทุนเพือพัฒนาโรงไฟฟ้ าขนาด 1,200 เมกะวัตต์ และโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้ าในประเทศจีน
(BIC) จาก 400 เป็ น 500 เมกะวัตต์ ในปี 2560
การวางแผนการบริหารงาน บริ ษัทฯ มีโครงการพัฒนาคณะผู้บริ หารในทุกระดับ ได้ แก่ ระดับรองประธานอาวุโส
รองประธาน ผู้จัดการฝ่ าย และผู้จัดการแผนก โครงการพัฒ นาวัฒนธรรมองค์ กรของบริ ษัทฯ เพือความเป็ นเลิศในการ
ดําเนินงานสําหรับผู้บริหารระดับสูง และการวางแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ
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ปริมาณยอดจําหน่ายถ่านหินของกลุ่มบริ ษัทฯอยู่ที 48.7 ล้ านตัน โดยเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ผลิต
ถ่านหินได้ 29.1 ล้ านตัน ออสเตรเลียผลิตถ่านหินได้ 15.2 ล้ านตัน และเหมืองถ่านหินในประเทศจีนผลิตถ่านหินได้ 4.4 ล้ าน
ตัน
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีกําไรรวมก่อนหักดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 643 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ ปรับลดลงร้ อยละ 3 มาจากธุรกิจถ่านหิน 538 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และธุรกิจพลังงานที 105 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ทังนี
$ $บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 82 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิมขึ $นจากปี 2556 ร้ อยละ 5
เหตุการณ์ทีสําคัญในปี 2557
4 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท มูลค่าร่วมทังสิ
$ $น 8,000 ล้ านบาท
27 สิงหาคม 2557 ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
9 กันยายน 2557 ศาลอุทธรณ์ได้ มีคําพิพากษายกฟ้ องบริ ษัทฯ โดยให้ เหตุผลว่าบริษัทฯ ได้ กระทําการโดยสุจริต
ทังก่
$ อนและหลังการเข้ าทําสัญญาร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าหงสา และไม่ได้ กระทําละเมิดต่อโจทก์
6 ตุลาคม 2557 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท
12 พฤศจิกายน 2557 บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด ลงนามในสัญญาร่ วมทุนเพือศึกษาและร่ วมพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้ า Shanxi Lu Guang ซึงเป็ นโครงการโรงไฟฟ้ าถ่านหินแห่งใหม่ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ ตัง$ อยู่ในมณฑลซานซี
ประเทศจีน
26 ธันวาคม 2557 บริ ษัท ทริ ส เรทติ $ง จํากัด ปรับอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ เป็ นระดับ A+ จาก
เดิมระดับ AAผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินปี 2557
ธุรกิจถ่ านหินในประเทศอินโดนีเซีย บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยได้ ขยาย
กําลังการขนส่งทีท่าเรื อ Banyut และมาตรการลดต้ นทุนต่างๆ ส่งผลให้ ต้นทุนรวมต่อหน่วยลดลงร้ อยละ 9 อยู่ที 59 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน ได้ แก่ การลดลงของอัตราส่วนการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน (stripping ratio) ร้ อยละ 11 รวมถึงการดําเนินการ
อืนๆ ได้ แก่ การใช้ เครื องบดถ่านหินและลําเลียงถ่านหินด้ วยสายพาน การเจรจาต่อรองลดค่าขนส่งทางเรื อ และค่าจ้ างเหมา
รวมทัง$ การปรับแผนทําเหมืองให้ ลดต้ นทุนลง
ธุรกิจถ่ านหินในประเทศออสเตรเลีย มีการดําเนินงานทีราบรื นส่งผลให้ ปริมาณถ่านหินจําหน่ายเพิมขึ $นร้ อยละ
15 จากปี 2556 เป็ นผลจากการดําเนินการให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเหมือง Mandalong , Springvale และ Airly พร้ อม
ทังการเคลื
$
อนย้ ายคนงานและอุปกรณ์ จากเหมือง Newstan และเหมือง Angus Place ไปยังเหมือง Springvale เพิม
ความสามารถในการขนส่งถ่านหินด้ วยรถไฟทีเชือมจากเหมืองถ่านหินไปยังท่าเรื อ Lidsdale siding เป็ น 6 ล้ านตันต่อปี
เพิมกําลังการขนส่งทางรถไฟ และการลดต้ นทุนการผลิตอยู่ที 49.7 เหรี ยญออสเตรเลีย ซึงลดลงร้ อยละ 6 จากปี 2556
ธุรกิจถ่ านหินในสาธารณรั ฐประชาชนจีน โดยเหมือง Gaohe ดําเนินการผลิตได้ เต็มที และติดตังเครื
$ องจักร
mining bolter สําหรับเหมือง Hebi ปริ มาณการผลิตคงที แต่บริ ษัทฯ ได้ ใช้ เทคนิค under-seam protection mining
(UPM) ซึงเป็ นวิธีการระบายก๊ าซชัน$ ใต้ ดินเพือลดความดันในชัน$ ถ่านหิน เพือเพิมกําลังการผลิต เป็ น 1.5 ล้ านตันต่อปี ใน
อนาคต
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ธุรกิจถ่ านหินในมองโกเลีย โครงการ Tsant Uul สร้ างโรงงานนําร่ องเพือแปรสภาพถ่านหินเป็ นเคมีแล้ วเสร็ จ
ซึงอยู่ระหว่างทดสอบผลิตภัณฑ์ในตลาด และ ได้ ศึกษาแปลงถ่านหินในโครงการให้ เป็ นเคมี สําหรับที Unst Khudag ได้
ดําเนินการศึกษาเบื $องต้ นสําหรับโครงการแปรสภาพถ่านหินเป็ นเชือ$ เพลิงเหลวเป็ นก๊ าซธรรมชาติ และเป็ นไฟฟ้ า อยู่ระหว่าง
เจาะสํ ารวจเพิมเติม และที Altai Nuurs ได้ รับความเห็นชอบเบื $องต้ นให้ ทําเหมืองจากรัฐบาลมองโกเลีย และได้ ทําการ
ประเมินโครงการด้ านเศรษฐกิจและวิศวกรรม
กลยุทธ์การเพิมมูลค่าตามห่วงโซ่อปุ ทานของธุรกิจถ่านหิน
เพือเพิมมูลค่าถ่านหินให้ มากขึ $น เนืองจากความหลากหลายของสถานทีตัง$ คุณภาพถ่านหิน รวมทังประสบการณ์
$
ในธุรกิจถ่านหิน และไฟฟ้ า การสร้ างพลังร่วมของธุรกิจ
ผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินออสเตรเลีย
ปริมาณผลิตถ่านหินอยู่ที 15.2 ล้ านตัน เพิมขึน$ ร้ อยละ 10 เหมือง Mandalong , Myuna , Springvale และ
เหมือง Clarence ทําสถิติการผลิตสูงสุดนับตังแต่
$ เริ มผลิต สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการผลิตลงร้ อยละ 6 อยู่ที 49 เหรี ยญ
ออสเตรเลียต่อตัน เพิมปริมาณการผลิตโดยการลงทุนในเครืองจักรใหม่ รวมทังการพั
$
ฒนาระบบขนส่งและโครงสร้ างพื $นฐาน
ให้ มีประสิทธิภาพ เพิมกําลังการขนส่ง เปลี ยนวิธีการกํ าหนดราคาของสัญญาขายถ่านหินในประเทศให้ อ้ างอิงกับราคา
ส่งออก
ผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินอินโดนีเซีย
ปริ มาณผลิตถ่านหินอยู่ที 29.1 ล้ านตัน ซึงตํากว่าเป้ าหมายเล็กน้ อยเนืองจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื $ออํานวย
ในช่วงปลายปี และอุปทานส่วนเกินในตลาด ทั $งนี $ปริมาณการผลิตทีลดลงส่งผลให้ กําไรก่อนหักดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสือมราคา
และค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ลดลงประมาณร้ อยละ 20 มาอยู่ทีประมาณ 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเมือเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2556
ผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินในจีน
เหมือง Gaohe ทําสถิติการผลิตสูงสุดที 8.6 ล้ านตัน เพิมขึ $นร้ อยละ 32 จากนวัตกรรมทางด้ านเทคนิคการผลิต
และจะได้ รับประโยชน์จากโครงการโรงไฟฟ้ า Shanxi Luguang ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ โดยเหมือง Gaohe จะจําหน่ายถ่าน
หินให้ โรงไฟฟ้ าดังกล่าวในปริมาณ 0.6 ล้ านตัน สําหรับเหมือง Hebi ผลิตถ่านหินได้ 1.2 ล้ านตันตามแผน และเน้ นมาตรการ
การลดต้ นทุนอย่างต่อเนือง อนึง ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนคิดเป็ นจํานวน 21 ล้ านเหรียญสหรัฐ
ผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินมองโกเลีย
ธุรกิจถ่านหินมองโกเลีย เหมือง Tsant Uul (TU) ติดตังโรงงานนํ
$
าร่ องการแปรรูปถ่านหินแล้ วเสร็จ และการ
ทดสอบการแปรรูปถ่านหินเป็ นนํ $ามันถ่านหิน และถ่านอัดแท่งศึกษาการแปรรูปถ่านหินเป็ นนํ $ามันถ่านหิน ถ่านโค้ ก และก๊ าซ
เหมือง Unst Khudag (UK) เป็ นแหล่งถ่านหินขนาดใหญ่ มีการปรับปรุงแบบจําลองทางธรณีวิทยาและการทํา
เหมืองแล้ วเสร็จศึกษาเบื $องต้ นสําหรับการแปรรูปถ่านหินเป็ นเชื $อเพลิงเหลว ถ่านหินเป็ นก๊ าซ และ ถ่านหินเป็ นไฟฟ้ า
เหมือง Altai Nuurs (AN)ดําเนินการเจาะสํารวจแล้ วเสร็จในปี 2557ได้ รับใบอนุญาตการทําเหมืองถ่านหินจาก
รัฐบาลมองโกเลีย
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ผลการดําเนินงานธุรกิจไฟฟ้ า ปี 2557 ธุรกิจไฟฟ้ ามีผลการดําเนินงานทีดี สร้ างผลกําไรได้ ดีทุกหน่วยผลิต โดยมี
รายละเอียดดังนี $
ประเทศไทย : โรงไฟฟ้ า BLCP มีผลประกอบการและกระแสเงินสดทีราบรื นเป็ นปี ที 8 ของการดําเนินการบันทึก
ส่วนแบ่งกํ าไรจํ านวน 70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ กําไรก่อ นหักดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)
จํานวน 183 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิมขึ $นร้ อยละ 9 เมือเทียบกับปี 2556 อยู่ในระหว่างการศึกษาขยายกิจการทีมีอยู่อีก 1,000
เมกะวัตต์
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : โครงการโรงไฟฟ้ า Shanxi Lu Guang เป็ นการร่วมทุนกับกลุม่ Lu’an (ร้ อยละ
35) และ Gemeng International (ร้ อยละ 35) และ Banpu (ร้ อยละ 30) โรงไฟฟ้ าถ่านหินขนาด 1,200 เมกะวัตต์ อยู่
ระหว่างการก่อสร้ าง อยู่ห่างจากเหมืองเกาเหอ ประมาณ 3 กิโลเมตร ซื $อถ่านหินประมาณ 0.6 ล้ านตันต่อปี จากเหมืองเกา
เหอ ใช้ เทคโนโลยี Ultra-Super Critical (USC) ซึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าและมีมลภาวะน้ อยกว่าโรงไฟฟ้ าทัวไป ทดสอบ
เดินเครื องในปี 2560
BIC : โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนร่วมทั $ง 3 แห่งในมณฑลเหอเป่ ยและชานตงมีผลประกอบการสูงสุด ได้ บนั ทึกกําไร
สุทธิทีดีจํานวน 27 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีกระแสเงินสด EBITDA จํานวน 63 ล้ านเหรี ยญสหรัฐก่อนค่าโสหุ้ย เป็ นผลจากการ
ขายไอนํ $าทีเพิมขึ $นของโรงไฟฟ้ าล่วนหนานและโรงไฟฟ้ าเจิ $งติ $ง ตลอดจนต้ นทุนราคาถ่านหินทีลดลง และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ า
ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โรงไฟฟ้ าหงสา บริ ษัท ฯ ถื อหุ้นสัด ส่วนร้ อยละ 40 ดํ าเนิ น
โครงการแล้ วเสร็จร้ อยละ 94 ทดสอบการเดินเครื องโรงไฟฟ้ า ทําความสะอาดท่อด้ วยไอนํ $า โรงไฟฟ้ าหน่วยแรกแล้ วเสร็จ และ
เริมเผาไหม้ เชื $อเพลิงครัง$ แรกเตรี ยมสายส่งไฟฟ้ าขนาด 500kV โดยหน่วยแรก จะเริ มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน
2558
แผนกลยุทธ์ในอนาคต
นอกจากธุรกิจถ่านหิน บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาธุรกิจไฟฟ้ าควบคู่กัน โดยจากประสบการณ์ในธุรกิจไฟฟ้ ากว่า 20 ปี
บริษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจในโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ จึงมีความชํานาญในธุรกิจสามารถต่อยอดการเติบโตและสร้ างมูลค่าธุรกิจได้
อย่างเต็มที

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ในฐานะผู้นําของบริ ษทั ฯ มากว่า 3 ทศวรรษ นําพาบริษัทฯ ผ่านวงจรการเติบโต
และพัฒนามาหลายรอบ พร้ อมทั $งได้ เตรี ยมแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงมาเป็ นลําดับ เห็นว่าถึงเวลาที
เหมาะสมในการทีจะถ่ายโอนตําแหน่งผู้บริ หารสูงสุดให้ แก่ผ้ นู ําคนถัดไป คือนางสมฤดี ชัยมงคล ซึงได้ ทํางานร่ วมกับ
บริ ษทั ฯ มาตั $งแต่ยคุ แรกๆ มีความรู้ ในธุรกิจของบริ ษัทฯ ในทุกๆ ด้ าน สร้ างผลงานทีสําคัญให้ กับบริ ษัทฯมาก มารับ
ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารคนต่อไป และ นายปี เตอร์ แพร์ รี ซึงดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน
ของ Centennial Coal จะเข้ าดํารงตําแหน่งผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร-การเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ แทนนางสมฤดี
ชัยมงคล นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร – การเงิน เป็ นผู้ชี $แจง
ผลการดําเนินงานด้ านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2557 ตามงบการเงินทีจัดทําพร้ อมรายงานประจําปี 2557 ให้
ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
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นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ เรี ยนว่า ทักษะและจุดแข็งในการแข่งขันของบริษัทฯ ประกอบด้ วย
1. การดําเนินงานในธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 20-30 ปี ซึงความเชียวชาญในธุรกิจถ่านหิน การทํา
เหมืองใต้ ดิน การทําเหมืองเปิ ด (open-pit) การลงทุนในลักษณะโครงการใหม่ (greenfield) และการดําเนินงานต่างๆ รวมถึง
ความเชียวชาญในธุรกิจไฟฟ้ า ได้ แก่ โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP) โรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้ าโคเจนเนอเรชัน เป็ น
ต้ น
2. การสร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึงได้ ให้ ความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรทีเน้ นสร้ างความสัมพันธ์ระยะ
ยาวกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การกํากับดูแลกิจการทีดี การดําเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม (CSR)
อย่างต่อเนือง โดยอยู่บนพื $นฐานในการยึดมันบ้ านปูสปิ ริต หรื อค่านิยม 4 ประการ ได้ แก่ การยึดมันในความถูกต้ อง ห่วงใย
และเอาใจใส่ นวัตกรรม และพลังงานร่ วม เพือเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการเรี ยนรู้อตุ สาหกรรมเทคโนโลยีและภูมิภาคใหม่ๆได้ อย่างรวดเร็ว
การรับฟั งความคิดเห็น และ เปิ ดรับนวัตกรรมใหม่ ด้ วยแนวคิดแบบผู้ประกอบการ การลงทุนในสินทรัพย์ทีมีความหลากหลาย
และสร้ างเครื อข่ายธุรกิจทีเอื $อประโยชน์ระหว่างกัน ตลอดจนทักษะการทํางานอย่างมืออาชีพ
4.การพัฒนาธุรกิจ แนวทางการลงทุน การพัฒนาสินทรัพย์และธุรกิจอย่างต่อเนืองด้ วยความยึดมันการดําเนินธุรกิจ
ด้ วยความโปร่งใส ยุติธรรม การบริหารความเสียงและการบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์แต่ละยุคได้
5.การเงิน การสร้ างความสัมพันธ์ทีดีในตลาดการเงินความสามารถในการเชือมโยงความต้ องการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานในภูมิภาคเอเชียเข้ ากับตลาดทุน มีทกั ษะนักลงทุนสัมพันธ์ทีดี
6.ความคุ้นเคยในวัฒนธรรม และการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงความเข้ าใจวัฒนธรรม การสร้ าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในภูมิภาค แนวทางการดําเนินธุรกิจระยะยาว บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในศูนย์กลางการเติบโต
ของอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย
ในฐานะประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารคนต่อไป มองกลยุทธ์มีวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี $
1. บ้ านปู สปิ ริต : ยังคงเน้ นการเสริมสร้ างค่านิยมร่วมองค์กร “บ้ านปูสปิ ริต”ด้ วยความกระตือรื อร้ น นําค่านิยมร่วมเรื อง
“พลังร่วม (synergy)” และ”นวัตกรรม (Innovation)” มาใช้ กบั กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและโครงสร้ างองค์กร ค่านิยม
ร่วมเรื อง“การยึดมันในความถูกต้ อง (Integrity)” และ ”ความห่วงใยและเอาใจใส่ (Care)” มาใช้ กบั ทุกสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างทัวถึง
2. วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีสร้ างศักยภาพและความรับผิดชอบแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน
ด้ วยแนวคิดสําคัญทีว่า : “บ้ านปูคือธุรกิจของตน” วัฒนธรรมเชิงรุ กด้ านการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ น
ระบบ การทํางานร่วมกัน การพัฒนาอย่างต่อเนือง ตลอดจนการแก้ ปัญหาและบรรลุผลลัพธ์
3. การสร้ างมูลค่า : เน้ นนโยบายการดําเนินธุรกิจทีสร้ างมูลค่าแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างยังยืน การต่อยอดการเติบโตธุรกิจของ
บ้ านปูฯ
กลยุทธ์แบบ Win-Win โดยการ สร้ างมูลค่าของผู้ถือหุ้นและมูลค่าของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผลการดําเนินงานในปี 2557
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,900 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 229 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3 เมือเทียบกับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 สาเหตุหลักมาจาก ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 1,331 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 124 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ จากการลงทุนเพิมในเครืองจักรและอุปกรณ์ของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย จํานวน
200 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และการบันทึกค่าเสือมราคาจํานวน 183 ล้ านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนที
เกิดจากการแปลงค่างบการเงินและอืนๆ จํานวน 141 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 109 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม
2556 ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จํานวน 165 ล้ านเหรียญสหรัฐ และส่วนต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินของบริษัทย่อย
รายได้ จากการขายรวม 3,145 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปี 2556 จํานวน 206 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 6
เนืองจากผลสุทธิจากการลดลงของราคาขายเฉลียถ่านหินเมือเทียบกับปี ก่อน
กําไรขันต้
$ นรวม จํานวน 1,006 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง 44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 4
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 643 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ลดลง 22 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรือคิดเป็ นร้ อยละ 3 เมือเทียบกับปี 2556
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 82 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิมขึ $นจากปี 2556 จํานวน 4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ คิดเป็ นร้ อยละ 4
กําไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.032 เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น เพิมขึ $นร้ อยละ 5 เมือเทียบกับปี 2556 ซึงมีกําไรต่อหุ้น 0.030
เหรี ยญสหรัฐต่อหุ้น
อัตราส่วนหนี $สินสุทธิต่อทุน เท่ากับ 1.17 เท่า เพิมขึ $น 0.07 เท่า เมือเทียบกับปี 2556
รายละเอียดอืนปรากฏตามรายงานประจําปี 2557
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ ส อบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม
สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายบริหารได้ ชี $แจงโดยสรุป ดังนี $
1. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีทีบริ ษัทฯ ยังสามารถสร้ างผลกําไรได้ เพิมขึน$
แม้ อยู่ในช่วงราคาถ่านหินอ่อนตัว และคาดว่าในปี 2558 บริษัทฯ จะมีกําไรสูงขึ $นจากรายได้ ของโรงไฟฟ้ าหงสา ทังนี
$ $เพือให้
บริษัทฯ มีกําไรเพิมขึ $นในช่วงเวลาอันใกล้ จึงควรขยายการลงทุนเพิมขึ $นไปยังธุรกิจไฟฟ้ าทั $งในประเทศและต่างประเทศจากที
ได้ ดําเนินการแล้ ว ซึงจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ ปรับตัวสูงขึ $น และสอบถามความคืบหน้ าของคดีหงสาว่าโจทก์ยืน
ฎีกาหรื อไม่
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าในช่วงทีราคาถ่านหินยังมีความผันผวน การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ าเพือ
ส่งเสริมให้ ผลประกอบการปรับตัวสูงขึน$ ยังคงต้ องใช้ เวลาทีสะท้ อนกําไรสุทธิเพิมขึ $นในระยะเวลาอันใกล้ สําหรับคดีโรงไฟฟ้ า
หงสานัน$ โจทก์ได้ ยืนฎีกาและบริษัทฯ ได้ แก้ ฎีกาไปแล้ ว
2. ผู้ถือหุ้นไม่ได้ แจ้ งชือ สอบถามว่า (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้ รับหุ้นของ บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์
จํากัด ทีจะเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัวไปเป็ นครัง$ แรก (Initial Public Offering :IPO) หรื อไม่ (2) จํานวนเงินทีจะได้ รับ
จากการระดมทุนครัง$ นี $ และวัตถุประสงค์ในการใช้ เงิน
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่า บริ ษัทฯ มีแผนทีจะนําบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด เข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเป็ นการขายหุ้นทีออกใหม่ และขณะนี $อยู่ในระหว่างศึกษาขันตอนรวมถึ
$
งการจัดจําหน่ายให้ กับผู้ถือ
หุ้นแต่ละประเภท จํานวนเงินทีจะได้ รับจาก IPO ขึ $นอยู่กับมูลค่าหุ้นทีนักลงทุนประเมินราคาในขณะนัน$ วัตถุประสงค์เพือ
นําไปพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าทีมีอยู่เดิม เช่น โรงไฟฟ้ าหงสา โรงไฟฟ้ าในประเทศจีน โรงไฟฟ้ า BLCP และลงทุนเพิมเติมใน
โรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก เป็ นต้ น ทังนี
$ $ภายหลังทีเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ วบริษัทฯ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
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3. น.ส.จิตต์ สาวิตต์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าภายหลังจากที
บริษัทฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์ทีเข้ าร่วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน (The
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC) แล้ ว บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรเพือทีจะได้ รับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิฯ
ประธานฯ ได้ ชี $แจงว่าบริษัทฯ ได้ ยึดหลักการดําเนินกิจการทียึดมันด้ านความซือสัตย์สจุ ริตมาอย่างต่อเนือง
โดยนําค่านิยม 4 ประการ หรื อ บ้ านปูสปิ ริ ต ซึงประกอบด้ วย นวัตกรรม (Innovation) ยึดมันในความถูกต้ อง (Integrity)
ห่วงใยและเอาใจใส่ (Care) และพลังร่วม (Synergy)
บริษัทฯ ได้ ลงนามประกาศเจตนารมณ์เพือร่ วมในโครงการ CAC ติดตามและให้ ความร่วมมือกับโครงการ
CAC อย่างต่อเนือง
ในปี 2557 บริษัทฯพัฒนานโยบายต่อต้ านคอรัปชันให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีแผนทีจะเข้ าสู่ขนตอน
ั$
การรับรองการต่อต้ านการทุจริตของคณะกรรมการ CAC ในปี 2558
4. นายสนิท คุณาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในภาวะทีราคาถ่านหินยังคงอ่อนตัวจนถึงปั จจุบนั และทีผ่าน
มามีก ารลดต้ นทุนทัง$ ในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย ในปี 2558 บริ ษัทฯ จะยังสามารถลดต้ นทุนในการผลิตด้ วย
มาตรการใดและสามารถทํากําไรได้ เพิมหรื อไม่
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่า บริ ษัทฯ ยังสามารถลดต้ นทุนได้ เนืองจากการปรับตัวลดลงของราคานํ $ามัน
นายสมยศ รุจิรวัฒน์ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร ชี $แจงเพิมเติมว่าบริษัทฯ จะยังคงทํากําไรได้ โดยบริ ษัทฯ
สามารถขายถ่านหินล่วงหน้ าซึงเป็ นราคาขายทีสูงกว่าราคาถ่านหินในปั จจุบนั รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย และการผลิตถ่านหินของเหมืองในประเทศออสเตรเลียทีเพิมสูงขึ $น ทังนี
$ $บริษัทฯ ยังสามารถลด
ต้ นทุนได้ เพิมเติมจากภาวะราคานํ $ามันปรับตัวลดลง และการลดลงของอัตราส่วนการเปิ ดหน้ าดินต่อถ่านหิน
5. Mr. Basant Kumar Dukar ได้ ชืนชมต่อกรณีทีบริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลื อกให้ เป็ นสมาชิก DJSI และ
เสนอแนะดังนี $ แม้ วา่ บริษัทฯ ยังมีกําไรจากงบกระแสเงินสด แต่บริ ษัทฯ ควรให้ ความสําคัญของงบกําไรขาดทุนด้ วย บริ ษัทฯ
ควรผู ก ราคานํ า$ มัน กับ ราคาถ่ า นหิ น ควรยกเลิ ก การแจกรายงานประจํ าปี ในรู ป แบบ ซี ดี ร อม โดยให้ หัน มาใช้ วิ ธีก าร
application บนมือถือสแกนเพือดูข้อมูลแทนการเปิ ดจากซีดีรอม
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการตามทีได้ กล่าวมาเป็ นระยะเวลานานแล้ ว ทัง$ นี $
รู ปแบบของรายงานประจําปี ในรู ปแบบอืนอาจต้ องศึกษาว่าเหมาะสมกับผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่หรื อไม่แต่จะได้ นําไปพิจารณา
ความเหมาะสมต่อไป
6. นายวิรัช เพ็งนาม ผู้ถือหุ้น สอบถามปั ญหาและอุปสรรคของธุรกิจไฟฟ้ าทังในประเทศและต่
$
างประเทศ
รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคของการนําบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศทีมีผลตอบแทนทีดีและ
รวดเร็ว สําหรับธุรกิจโรงไฟฟ้ าในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ในขณะทีผลตอบแทนไม่มากนัก และมีปัญหาอุปสรรคด้ านการ
ยอมรับของชุมชนต่อการสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานถ่านหิน ทําให้ โรงไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกได้ รับการยอมรับมากกว่าแต่ส่งผล
ให้ อตั ราค่าไฟฟ้ าสูงเมือเปรียบเทียบกับอัตราค่าไฟฟ้ าของประเทศเพือนบ้ าน
7. น.ส.พัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโรงไฟฟ้ าบริษัทฯ ใช้ เชื $อเพลิงใดในการผลิตกระแสไฟฟ้ า
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าบริษัทฯ ใช้ ถ่านหินเป็ นเชื $อเพลิงเป็ นส่วนใหญ่ และเริ มศึกษาการลงทุนใน
ธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานทางเลือกอืน ได้ แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานชีวมวล เป็ นต้ น ข้ อดีคือโรงไฟฟ้ าขนาดเล็กใช้
เวลาก่อสร้ างระยะสั $น สําหรับโรงไฟฟ้ าถ่านหินบริ ษัทฯ จะพิจารณาลงทุนประเทศทีมีการเติบโตเศรษฐกิจสูง มีประชากรสูง
ได้ แก่ อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนทีจะสนับสนุนให้ มีการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ าจากพลังงานถ่านหินเพิมขึน$ จึงส่งผลดี ต่อบริ ษัทฯ เนื องจากเป็ นประเทศที บริ ษัทฯ มีความคุ้นเคยและมี ความ
ชํานาญอยู่แล้ ว
8. นายปรัชญา พุฒพนาทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในกระบวนการใช้ ถ่านหินเพือผลิตไฟฟ้ าจะมีส่วนที
เหลืออืนๆ เช่น ยิปซัม นําไปใช้ ประโยชน์ได้ หรื อไม่ และมีจํานวนเพียงพอทีจะนํามาใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรื อไม่
นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าทีปฏิบตั ิการ ชี $แจงว่า ยิปซัมเป็ นส่วนทีเหลือจากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าถ่านหิน ซึงหากมีคณ
ุ ภาพดีหรือปริมาณมากจะนําไปจําหน่ายได้ นอกจากนั $น ขีเ$ ถ้ า หรื อเถ้ าลอยทีมา
จากกระบวนการผลิตไฟฟ้ ายังนําไปใช้ สร้ างถนนหรื อนําผสมกับปูนซีเมนต์เพือผลิตคอนกรี ตได้ ซึงรัฐบาลลาวจะนําไปใช้ ใน
การสร้ างถนน หรื อผสมกับปูนซีเมนต์เพือผลิตคอนกรี ตเช่นกัน สําหรับโรงไฟฟ้ า BLCP ได้ นําเถ้ าลอยไปจําหน่าย ซึงเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทีมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจเพือเป็ นส่วนผสมในการทําซีเมนต์
9. นายบุญเลิศ เพชรฤกษ์ วงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้ าการลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศญีปุ่ น
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่า การลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญีปุ่ นมีความคืบหน้ า
มากระดับหนึง ทังนี
$ $รายละเอียดจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบเพิมเติมต่อไป
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่วมประชุม
สอบถามเรื องอืนใดอีก
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 และลงมติ
รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
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มติท%ปี ระชุม
ที ประชุม ได้ พิจ ารณาแล้ ว มี มติรั บ ทราบผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ทฯ ในรอบปี 2557 และรั บ รองรายงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี สิน$ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
1,126,800,658
99.9878
2. ไม่เห็นด้ วย
137,800
0.0122
3. งดออกเสียง
1,099,600

วาระที% 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิน1 สุดวันที% 31 ธันวาคม 2557
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษัท ฯ ได้ จัดทํ า งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี กําไรขาดทุนสํ าหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ประจํ าปี สิ น$ สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2557 ซึงผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
โดยปรากฏในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท” ของรายงานประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริ ษัท
โดยประธานได้ มอบหมายให้ นางสมฤดี ชัยมงคล ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร - การเงิน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที
ประชุม ดังนี $
นางสมฤดี ชัยมงคล ได้ เสนอรายละเอียดต่างๆ เกียวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิน$ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ทีผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3271 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จํากัด (PwC) ได้ ตรวจสอบแล้ วอย่าง
ไม่มีเงือนไข เห็นว่าถูกต้ องและเพียงพอในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป และข้ อสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้ อ 35 จ) ซึงอธิบายถึงคดีฟ้องร้ องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึงทีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทังนี
$ $
มิได้ แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขในเรื องนี $
จึงนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยได้ ชีแ$ จงตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2557 ให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี $
งบแสดงฐานะการเงิน หรื องบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 สรุปได้ ดงั นี $
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ จํานวน 6,900 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 3 เมือเปรี ยบเทียบกับ
ณ 31 ธันวาคม 2556 เนืองจากเงินสดสุทธิทีลดลง 55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และทีดิน อาคาร อุปกรณ์ ลดลง 124 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ จากการบันทึกค่าเสือมราคา
หนี $สินรวม 4,500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 3 มีเงินกู้และหุ้นกู้ จํ านวน 3,236 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,400 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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กําไรสุทธิ 82 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น 166 ล้ านเหรี ยญสหรัฐแล้ ว ทุนทีออกและเรี ยก
ชําระแล้ วลดลงเหลือจํานวน 76 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 5 เนืองจากหุ้นทีซื $อคืนและจดทะเบียนลดทุนเมือกุมภาพันธ์
2557
บัญชีกําไรขาดทุน
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวม 3,145 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 6
ต้ นทุนขาย 2,139 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 7 โดยต้ นทุนขายเฉลียต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียลดลง 6 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน คิดเป็ นร้ อยละ 9 และต้ นทุนเฉลียต่อตันของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
ลดลง 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน คิดเป็ นร้ อยละ 6
กําไรขันต้
$ น 1,006 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลง ร้ อยละ 4
อัตราส่วนกําไรขันต้
$ นต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็ นร้ อยละ 32
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 451 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงร้ อยละ 9 เนืองจากในปี ก่อนหน้ านีม$ ีค่าใช้ จ่าย
Carbon Tax ซึงการจัดเก็บดังกล่าวได้ ถกู ยกเลิกในปี 2557 และค่าภาคหลวงทีลดลงร้ อยละ 7
รายได้ อืน 42 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั $งสิ $นรวม 295 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เป็ นการรับรู้กําไรของกิจการร่ วมค้ า 87 ล้ าน
เหรี ยญสหรัฐ โดยส่วนหนึงเป็ นการรับรู้ผลกําไรของโรงไฟฟ้ า BLCP จํานวน 70 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และรับรู้ผลกําไรธุรกิจถ่าน
หินในประเทศจีน 21 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และรับรู้ผลขาดทุนกิจการร่วมค้ าอืนๆ 4 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึงใกล้ เคียงกับปี ก่อน
ภาษีเงินได้ 70 ล้ านเหรียญสหรัฐ ลดลง 20 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เนืองจากกําไรจากการดําเนินงานทีลดลง
รายการพิเศษ 24 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การกลับรายการสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีทีเกียวข้ องกับภาษีการทํา
เหมืองแร่และสินแร่ในประเทศออสเตรเลีย
รายละเอียดอืนปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถามและ
ให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารได้ ชี $แจงโดยสรุป ดังนี $
1.นาย สถาพร โคธีรานุรักษ์ สอบถามดังนี $ (1) สาเหตุทีตัวเลขทีแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในปี 2556
ปรับปรุงใหม่เมือแปลงเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นผลขาดทุนในขณะทีสกุลเงินบาทแสดงผลเป็ นกําไร (2) จะมีการกลับรายการ
(reverse entry) ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์ทีได้ รับรู้ ไปแล้ วหรื อไม่ (3) ผลกระทบทีอาจเกิดขึ $นในอนาคตของคดีหง
สาบริษัทฯ ได้ ประเมินความเสียงหรือไม่วา่ เป็ นจํานวนเท่าใด และจะมีผลกระทบต่อการนําบริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด เข้ า
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์หรื อไม่
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่า เนืองจากงบการเงินทีปรากฏเป็ นคํานวณจากอัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิด
รายการนัน$ จึงมีอตั ราแลกเปลียนแตกต่างกันในแต่ละไตรมาส ดังนัน$ เมือแปลงค่าเงินเป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐ จึงปรากฏรายการ
ขาดทุนจากรายการดังกล่าว สําหรับการปรับเปลียนราคาด้ อยค่ามีความเป็ นไปได้ หากเกิดการเปลียนแปลงทีเป็ นสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตามจะมีการทดสอบการด้ อยค่าของสินทรัพย์เป็ นประจําทุกปี และคดีหงสาไม่มีผลกระทบต่อการนําบริษัทบ้ านปู
เพาเวอร์ จํากัด เข้ าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
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นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ เปิ ดเผยรายละเอียดของการยกฟ้ องคดี
โรงไฟฟ้ าหงสาไว้ แล้ ว และคดีนี $ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั $นฎีกาจึงไม่ได้ ตั $งสํารองไว้
ประธานได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที
31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,126,291,859
99.9397
679,100
0.0602
1,130,300

วาระที% 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
ประธานได้ มอบหมายให้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารเป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อทีประชุม
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ได้ แถลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ดังนี $
“บริ ษั ทฯ จะจ่า ยเงิน ปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกํ าไรสุทธิ ของงบการเงิน รวมหลังหัก เงินสํ ารองต่างๆ ทุ ก
ประเภททีกฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ $นอยู่กบั กระแสเงินสดและ
ภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็ นอืนๆ”
นอกจากนั $น บริษัทฯ มีนโยบายทีจะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมือปรากฏว่า
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้ วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าในปี นี $ บริ ษัทฯ มีกําไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้ ทั $งนี $ ได้ พจิ ารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ วจึง
เห็นสมควรนําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรประจําปี และการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557 ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิ
$ $น 3,098,254,260 บาท ประกอบด้ วย การจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานงวดวันที 1 มกราคม – 30 มิถนุ ายน 2557 หุ้นละ 0.50 บาท ตามราคาพาร์ ณ ปั จจุบนั ที 1 บาทต่อหุ้น ซึง
ได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วเมือวันที 26 กันยายน 2557
ดังนัน$ คงเหลือจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจํ าปี 2557 ในงวดนีอ$ ีกหุ้นละ 0.70 บาท บาท เป็ น
จํานวนเงิน 1,807.32 ล้ านบาท
จึงขอเสนอที ประชุมเพื อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลการดํ าเนินงานงวดวันที 1
กรกฎาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ทั $งนี $ให้ จ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นไม่ต้อง
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นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล ซึงผู้รับเงินปั นผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับ
เงินปั นผล (record date) ในวันที 17 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2535
แก้ ไขเพิมเติมโดยพ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที 20เมษายน 2558
ทังนี
$ $กําหนดจ่ายเงินปั นผลใน วันที 29 เมษายน 2558 และไม่ขอจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เนืองจากบริ ษัท
ฯ ได้ จดั สรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนดแล้ ว
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
และให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้ ชี $แจงโดยสรุป ดังนี $
1. นายวีระ ปิ ยธีรวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าภายหลังทีได้ จดั สรรเงินกําไรประจําปี ซึงได้ สํารองไว้ ตามกฎหมายแล้ ว
บริ ษัทฯ ยังคงเหลือกําไรสะสมเท่าไร เนืองจากเห็นว่า ปี นีไ$ ด้ มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นจํ านวนเงินรวมทัง$ สิน$ 3,098,254,260
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 116 ของกําไรสุทธิ
นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่ากําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรของบริษัทฯ มีจํานวน 11,553 ล้ านบาท เป็ นจํานวน
มากเพียงพอทีจะจ่ายเงินปั นผลได้
2. นายอุริช อัชชโคสิต ผู้ถือหุ้นแจ้ งทีประชุมว่าจํานวนเงินจ่ายปั นผลมีจํานวน 3,099.26 ล้ านบาทแต่แสดงผล
หน้ าจอเป็ น 3,098.25 ล้ านบาท
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่วมประชุม
สอบถามเรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,127,338,752
99.9694
344,757
0.0305
434,700

วาระที% 5 พิจารณาเลือกตัง1 กรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ
วาระที% 5.1 อนุมัตเิ ลือกตัง1 กรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทุกครัง$ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
$
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี
ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน$ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากว่าผู้ใดจะเป็ นผู้ออก ส่วนในปี ต่อๆ ไปให้ กรรมการคนทีได้ อยู่ในตําแหน่ง
นานทีสุดเป็ นผู้ออก กรรมการทีออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังเข้
$ าเป็ นกรรมการอีกก็ได้ ”
ประธานได้ มอบหมายให้ นายระวิ คอศิริ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี $
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นายระวิ คอศิริ ชี $แจงต่อทีประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 มีกรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดังนี $
1 นายอโนทัย
2. นายองอาจ
3. นายบรรเทิง
4. นายวีระเจตน์

เตชะมนตรี กลุ
เอื $ออภิญญกุล
ว่องกุศลกิจ
ว่องกุศลกิจ

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายระวิ คอศิริ ได้ ชี $แจงขั $นตอนการสรรหาบุคคลเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์อนั ประกอบด้ วย
• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
• คุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะ
• คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สําหรับการสรรหากรรมการอิสระ)
• การปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา
จึงขอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั $งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี $
1.เลือกตัง$ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าที
ในตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นอย่างดี มาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสอบถาม
ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตังนายอโนทั
$
ย เตชะมนตรี กุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง$ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล กรรมการที ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตัง$ แต่วนั ที 3 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,076,049,878
49,660,800
2,422,532

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
95.5884
4.4115

18

2. เลือกตัง$ นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล ให้ ดํารงตํ าแหน่งกรรมการซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ตําแหน่งกรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าที
ทีผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือ กตัง$ นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
$ วนั ที 3 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลื อกตัง$ นายองอาจ เอือ$ อภิญญกุล กรรมการทีต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตั $ง นายองอาจ เอื $ออภิญญกุล กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
$ วนั ที 3 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
3.

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,121,390,591
99.6238
4,233,930
0.3761
2,502,632

เลื อกตัง$ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ วเห็นว่า นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่ง
กรรมการเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบตั ิหน้ าทีทีผ่านมา ใน
หนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)

จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตังแต่
$ วันที 3 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง$ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
มติท%ปี ระชุม
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ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง$ นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนั ที 3 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้ วย
1,055,232,575
93.7377
2. ไม่เห็นด้ วย
70,495,703
6.2622
3. งดออกเสียง
2,404,932
4 เลือกตัง$ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ วเห็น
ว่า นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยได้ เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ใน
หนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4)
จึงขอเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง$ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตัง$ แต่วนั ที 3
เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ สอบถามและให้ ข้อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม เรื องอืนใด
อีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั $ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เป็ นกรรมการ
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง$ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เป็ นกรรมการ โดยให้ มีวาระการดํารงตําแหน่ง
ตังแต่
$ วนั ที 3 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,109,021,101
98.5242
16,611,177
1.4757
2,500,932

วาระที% 6. พิจารณาเพิ%มจํานวนกรรมการบริษัทจาก จํานวน 12 คน เป็ น 13 คน และแต่ งตัง1 กรรมการใหม่
จํานวน 1 คน คือนางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานได้ มอบหมายให้ นายอโนทัย เตชะมนตรี กุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผู้เสนอ
รายละเอียดในวาระนี $
นายอโนทัย เตชะมนตรี กลุ ชี $แจงต่อทีประชุมว่า เพือให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์สกู่ ารเติบโตของบริษทั ฯ และ
แผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง จะมีการแต่งตังประธานเจ้
$
าหน้ าทีบริ หารคนใหม่ คือ นางสมฤดี ชัยมงคล ตามแนว
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ว่าประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารต้ องดํารงตําแหน่งกรรมการด้ วย
จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการบริษัท จาก 12 คน เป็ น 13 คน และแต่งตั $งกรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คือ นางสมฤดี ชัย
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มงคล ทังนี
$ $ข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 15 ระบุวา่ คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนเท่าใดให้ ผ้ ถู ือหุ้นกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน
ดังนันคณะกรรมการบรรษั
$
ทภิบาลและสรรหาจึงได้ นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ นางสมฤดี ชัยมงคลเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ทีเพิมขึ $น ซึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ดังทีได้
เสนอรายละเอียดและประวัติในหนังสือเชิญประชุม (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 4) จึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิม
จํานวนกรรมการบริษัทจาก จํานวน 12 คน เป็ น 13 คน และแต่งตั $งกรรมการใหม่ จํานวน 1 คน คือนางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานกรรมการเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ในวาระนี $ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ดังนี $
นายวีระ ปิ ยธีรวงศ์ กล่าวแสดงความยินดีต่อนางสมฤดี ชัยมงคล ในการเข้ ารับตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
และขอขอบคุณทีนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ทีได้ ทุ่มเทความสามารถในการบริหารงานจนถึงปั จจุบนั และในภาวะทีบริ ษัทฯ
ยังคงดําเนินมาตรการลดต้ นทุน เหตุใดจึงต้ องเพิมจํานวนกรรมการจากเดิม
นายอโนทัย เตชะมนตรีกลุ ชี $แจงว่าบริษัทฯ ได้ ศกึ ษาแล้ วเห็นว่าการเพิมจํานวนกรรมการมีความจําเป็ นเพือให้
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารคนใหม่ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกตําแหน่งหนึงซึงเป็ นประโยชน์ในการบริ หารกิจการรวมถึงการเข้ า
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทังนี
$ $การเพิมจํานวนกรรมการสามารถกระทําได้
ประธานฯ ชี $แจงเพิมเติมว่า ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ได้ กําหนดจํ านวนกรรมการขัน$ ตําไว้ ไม่น้อยกว่า 5 คน ทั $งนีจ$ ํานวน
กรรมการทีเหมาะสมในจํานวนทีมากกว่าข้ อบังคับกําหนดจึงขึน$ อยู่กับความเหมาะสมของกิจการนัน$ แต่คณะกรรมการควร
ประกอบด้ วยกรรมการที มี คุณ สมบัติ ความสามารถ ความเชี ยวชาญที หลากหลาย นอกจากนัน$ บริ ษั ท ฯ มี ธรรมเนี ย ม
ปฏิบตั ิการเกษี ยณอายุกรรมการไว้ ที 72 ปี จึงจําเป็ นต้ องมีการวางแผนและรองรับในกรณีครบกําหนดเกษี ยณอายุดงั กล่าว
ด้ วย อย่างไรก็ตามความเชียวชาญและประสบการณ์ของกรรมการยังเป็ นสิงสําคัญทีทําให้ นกั ลงทุนเชือมันว่าบริ ษัทฯ สามารถ
ดําเนินกิจการได้ อย่างราบรื นและเติบโตได้ อย่างมันคงในอนาคต ดังนั $นจึงจําเป็ นต้ องขออนุมตั ิทีประชุมผู้ถือหุ้นเพิมจํานวน
กรรมการเพือรองรับเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทั $งนี $ในอนาคตอาจมีปรับลดจํานวนกรรมการหรื อปรับเพิมขึ $นหากบริ ษัทฯ ขยาย
กิจการ ซึงบริษัทฯ จะได้ นําเสนอยังทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาต่อไป
ประธานกรรมการเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ในวาระนี $ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
เรื องอืนใดอีก ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติเพิมจํานวนกรรมการบริษัทจาก จํานวน 12 คน เป็ น 13 คน และ
แต่งตังกรรมการใหม่
$
จํานวน 1 คน คือนางสมฤดี ชัยมงคล
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการจาก 12 คน เป็ น 13 คน และแต่งตังนางสมฤดี
$
ชัยมงคล
เป็ นกรรมการใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1,123,378,421
99.5531
5,041,900
0.4468
414,132
6,057
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วาระที% 7 พิจารณาอนุมัตกิ ําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงต่อที ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ ามมิใ ห้
บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท” และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
ข้ อ 30 วรรคแรก กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้ รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึงอย่างใด
หรื อหลายอย่างหรื อทั $งหมดรวมกันก็ไ ด้ อาทิ ค่าตอบแทนในรู ปเงินจ่ายประจําเป็ นรายเดื อน เบี $ยประชุม เบี $ยเลี $ยง โบนัส
สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนใดก็ได้ ทังนี
$ $ ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
กําหนดซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ หรื อจะให้ มีผ ลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ ”
ประธานได้ มอบหมายให้ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี $
นายรั ตน์ พานิช พันธ์ ได้ แ จ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าการจ่ ายบําเหน็จ กรรมการนัน$ ได้ พิจารณาจากภาระหน้ าที ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปั นผลทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
1. บําเหน็จ กรรมการประจํ าปี 2557 ให้ จ่า ยเป็ นเงินรวม 30 ล้ านบาท เท่า กับปี 2556 รายละเอี ย ดบํา เหน็ จ
กรรมการเป็ นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อม
กับหนังสื อเชิญประชุมในครัง$ นี $ (สิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 3) ทัง$ นี $ บําเหน็จของประธานกรรมการบริ ษัทสูงกว่า
กรรมการร้ อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้ อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจําปี 2558 ได้ มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
โดยพิจารณาเปรี ยบเที ยบค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้ วบริ ษัทฯ เสนอให้ พิจ ารณา
ค่าตอบแทน ประจําปี 2558 ซึงมีอตั ราทีเท่ากับปี 2557 โดยมีดงั รายละเอียดต่อไปนี $
2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
• ค่ า ตอบแทนประจํ า เดื อ น ให้ จ่ า ยทุ ก เดื อ น โดยจ่ า ยประธานฯ จํ า นวน 52,000 บาท/เดื อ น
รองประธานฯ จํานวน 46,000 บาท/เดือน และกรรมการอืนคนละจํานวน 40,000 บาท/เดือน
• เบี $ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ให้ จ่ายเป็ นรายครัง$ เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ
26,000 บาท/ครัง$ รองประธานฯ 23,000 บาท/ครัง$ และกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หารคนละ 20,000
บาท/ครัง$ (กรรมการทีเป็ นผู้บริหารไม่ได้ เบี $ยประชุม)
2.2. เบี $ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ จ่ายเป็ นรายครัง$ เฉพาะเมือมาเข้ าร่ วมประชุม โดยจ่ายประธาน
31,200 บาท/ครัง$ และ กรรมการอืนคนละ 24,000 บาท/ครัง$
2.3. เบี $ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้ จ่ายเป็ น
รายครัง$ เฉพาะเมือมาเข้ าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครัง$ และกรรมการอืนคนละ 20,000
บาท/ครัง$
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ประธานแจ้ งว่า กรรมการบริ ษัททีถือว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั ิบําเหน็จกรรมการและเบี $ยประชุมกรรมการ จํ านวนหุ้นทีกรรมการทั $งหมดถือนับ
รวมกันได้ 35,769,480 หุ้น ดังนั $น จํานวนหุ้นทีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี $จึงมีจํานวน 35,769,480 เสียง
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมได้ ส อบถามและให้ ข้ อคิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูสอบถามเรื องอืนใดอีก
ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนที เป็ นบําเหน็จ กรรมการปี 2557 และเบี $ยประชุม
กรรมการ สําหรับปี 2558
มติท%ปี ระชุม
ที ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มี มติอ นุมัติกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกํ าหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,088,075,688
1,121,357
2,447,400

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง1 หมด
ของผู้ถือหุ้นที%มาประชุม
99.673
0.1027
0.2241

วาระที% 8 พิจารณาแต่งตัง1 ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ประธาน ได้ แถลงต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 (5) กําหนดว่า “กิจการซึงทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี พึงกระทํา คือ พิจารณาแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”
ประธาน ขอให้ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นว่าข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 41
กําหนดว่า กิจการซึงทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พึงกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและ ประกาศสํานักงานก.ล.ต. กําหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี
รายเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีสอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ทังนี
$ $
บริษัทสามารถแต่งตั $งผู้สอบบัญชีรายใหม่ทีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทฯ จะแต่งตั $ง
ผู้สอบบัญชีรายทีพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเนืองจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมือพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชี นับแต่วนั ทีผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที
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อนึง คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พจิ ารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีแห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนืองจาก PwC มีผลงานด้ านการตรวจสอบอยู่ในระดับทีน่า
พอใจมาโดยตลอด รวมทัง$ PwC มีเครื อข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็ นทียอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏ
ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
จึง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง$ ผู้ สอบบัญ ชี แ ละกํ า หนดจํ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีเพือสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ดังนี $
1.
นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4599 ซึงลงลายมือชือในงบการเงิน
เป็ นปี ที 2 และหรื อ
2.
นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4843 และหรื อ
3.
นายวิเชียร
กิงมนตรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3977
แห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS ทีมีเครื อข่ายครอบคลุมหลายประเทศ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ น
เงิน 2,206,500 บาท เท่ากับปี 2557 เพือสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม
2558 ทังนี
$ $ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึ $นระหว่างการให้ บริ การแก่บริ ษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่า
เดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึงค่าใช้ จ่ายดังกล่าวต้ องไม่เกินร้ อย
ละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
รวมทังขอให้
$
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของ
งบการเงินรวม จํานวนเงิน 57,159,201 บาท ลดลงจากปี 2557 คิดเป็ น ร้ อยละ 0.74 ทั $งนี $ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมา
นันไม่
$ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ท% ี ป ระชุม ได้ ส อบถามและให้ ข้ อ คิ ด เห็น เพิ%ม เติม ปรากฏว่ าไม่ มี ผ้ ู สอบถาม
เพิ%มเติม
ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิแต่งตั $งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
มติท%ปี ระชุม
ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
$ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพือสอบบัญชีของ
บริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ $นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี $
มติท%ลี งคะแนนเสียง
1. เห็นด้ วย
2. ไม่เห็นด้ วย
3. งดออกเสียง

จํานวนเสียงที%ลงคะแนน
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,114,314,528
1,807,057
12,724,130

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.838
0.1619
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วาระที% 9 เรื%องอื%นๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ งว่า วาระนีก$ ํ าหนดไว้ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ส อบถามข้ อสงสัย หรื อ เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ$ จง
ข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) ดังนัน$ จะไม่มีการนําเสนอเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิและจะไม่มี
การลงมติใดๆ ในวาระนี $
ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี $
1.นายวีระ ปิ ยธี รวงศ์ มี ข้อเสนอแนะเกียวกับการประชุมโดยเห็นด้ วยในการบริ หารเวลาการประชุมให้
เหมาะสมแต่ตามทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าต้ องคืนห้ องประชุมเวลา 16.30 น. จะเป็ นการกดดันผู้ถือหุ้นในการซักถาม
และสอบถามถึงราคาถ่านหินในอนาคตและความเป็ นไปได้ ของราคาถ่านหินทีจะปรับเพิมสูงขึ $นเช่นในอดีต และบริ ษัทฯ มี
ทิศทางในการดําเนินธุรกิจอย่างไร เช่น มุ่งเน้ นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ ามากขึน$ หรื อลดบทบาทของธุรกิจถ่านหินลง หรื อมี
ทิศทางในการลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือกอืน เป็ นต้ น
ประธานชี $แจงว่าการกล่าวเช่นนันเป็
$ นการสอบถามยังผู้เกียวข้ องถึงเวลาคืนห้ องประชุม ซึงทีผ่านมาจะมี
การใช้ สถานทีประชุมภายหลังจากการประชุมนี $ ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ทีจะเร่ งรัดผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และยินดีทีเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นซักถามอย่างเต็มที สําหรับราคาถ่านหินในอดีตทีมีการปรับเพิมสูงสุดและได้ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืองในปั จจุบนั มา
จากปั จจัยหลายด้ าน ได้ แก่ สภาวะเศรษฐกิจ ราคานํ $ามัน พลังงานทดแทนอืนทีค้ นพบได้ ในอนาคต เป็ นต้ น ทั $งนี $ สินค้ าโภค
ภัณฑ์ (Commodity) เช่น นํ $ามัน ปิ โตรเคมี ถ่านหิน จะมีวัฏจักรราคาขึ $นลงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ยกตัวอย่าง
ราคานํ า$ มันซึงเคยปรับตัวสูงขึน$ และลดลงมากดังปรากฏในปั จจุบนั จึงเป็ นการยากทีจะคาดการณ์ ราคาถ่านหินได้ อย่าง
แม่นยําและถูกต้ อง อย่างไรก็ตามถ่านหินยังเป็ นทีต้ องการของตลาดโลกและยังคงเป็ นตัวเลือกทีสําคัญในการใช้ พลังงาน และ
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดจะมีบทบาทมากขึน$ ในอนาคต สําหรับราคาถ่านหินทีลดลงตํ าสุดนั $นเชือว่าในอนาคตตลาดจะมี
กลไกการปรับตัวเข้ าสู่จุดดุล ยภาพในทีสุด ทังนี
$ ท$ ิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นไปทีธุรกิจทีบริ ษัทฯ มี
ความชํานาญ และให้ ความสําคัญในการกระจายความเสียงการลงทุนให้ เหมาะสมระหว่างธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้ า สําหรับ
พลังงานทางเลือกอืนบริษัทฯ ยังคงศึกษาวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และหากเหมาะสมบริ ษัทฯ พร้ อมจัดเตรี ยมงบประมาณเพือ
การลงทุนดังกล่าวต่อไป
2. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด เป็ นการลงทุนในกิจการใหม่
หรื อเป็ นกิจการทีบริษทั ฯ มีอยู่เดิม และสอบถามว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์ใดมากกว่ากันระหว่างการลงทุนใน
ธุรกิจไฟฟ้ าดังกล่าว กับการออกหุ้นกู้ หรื อการเพิมทุน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่า บริษัท บ้ านปูเพาเวอร์ จํากัด เป็ นบริษทั ย่อย ซึงบริษัทฯ ได้ ศกึ ษาร่วมกับที
ปรึกษาทางการเงินมาระยะเวลาหนึงเพือวางแผนในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึงผลการศึกษาปรากฏว่าแนวทางนี $มี
ความเหมาะสมกว่าเนืองจากการเพิมทุนจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม สําหรับการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ ยังคงดําเนินการเป็ นระยะๆ
และยังสามารถรองรับได้ ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง$ ที 1/2557 กําหนดไว้ แต่เนืองจากการลงทุนธุรกิจไฟฟ้ าใช้ เงิน
ลงทุนสูง แนวทางดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในขณะนี $
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3. นายบุญอนันต์ สุวรรณจินดาชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า (1) ได้ ดําเนินการจ่ายเงินชดเชยกรณี ยกเลิก
สัญญาก่อนกําหนดเนืองจากบริ ษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียยกเลิกการทําสัญญากับผู้บริหารระดับสูงไปแล้ วหรื อยัง และ
สาเหตุการลดลงของค่าชดเชย ในปี 2556 จํานวน 3.70 ล้ านเหรี ยญออสเตรเลีย ในขณะทีปี 2557 จํานวน 2.90 ล้ านเหรี ยญ
ออสเตรเลีย และบริ ษัทฯ จะมีแนวทางป้ องกันการยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ อย่างไร (2) การลงทุนในโรงไฟฟ้ าแบบใดทีส่ง
ผลดีต่อบริษัทฯ ระหว่างการซื $อกิจการโรงไฟฟ้ าทีมีอยู่แล้ วและการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าใหม่
นางสมฤดี ชัย มงคล ชี แ$ จงว่า เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยเนื องจากการเลิ ก จ้ า งก่ อ นครบกํ า หนดของผู้ บ ริ ห ารใน
Centennial Coal จํานวน 6 คน จึงต้ องจ่ายค่าชดเชยดังกล่าวแต่หากไม่มีการเลิกจ้ างก่อนกําหนดจะไม่มีค่าใช้ จ่ายนี $ ซึง
จํานวนค่าชดเชยทีลดลงเนืองจากเป็ นสัญญาทีหมดอายุระหว่างปี
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชีแ$ จงเพิมเติมว่า เนืองจากมีปรับปรุ งประสิทธิภาพการบริ หารงานของกิจการใน
ประเทศออสเตรเลีย จึงต้ องมีการเลิกจ้ างส่วนงานทีไม่ต้องปฏิบตั ิแล้ วเช่นภายหลังทีบริ ษัทฯ ซื $อกิจการ Centennial Coal แล้ ว
จะมีหน่วยงานทีไม่ต้องปฏิบตั ิแล้ ว เช่น งานทีเกียวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย เป็ นต้ น สําหรับการขยายโรงไฟฟ้ าด้ วย
การซื $อกิจการในปั จจุบนั จะหาซื $อค่อนข้ างยาก และต้ องซื $อกิจการราคาสูงในขณะทีผลตอบแทนตํา
4. นาย ฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริ ษัทฯ เริมเข้ าไปดําเนินธุรกิจพลังงานทดแทนใน
ขณะนี $ถือว่าช้ าไปหรือไม่ และสาเหตุใดทีประเทศทีมีเทคโนโลยีและเงินทุนของตนเองอยู่แล้ วเช่นประเทศญีปุ่ นถึงเปิ ดโอกาสให้
บริษัทในประเทศไทยเข้ าไปลงทุนธุรกิจไฟฟ้ าพลังงานทางเลือก
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่า บริษัทฯ อาจเริมต้ นช้ าในการลงทุนโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน แต่เนืองจาก
ค่าไฟฟ้ าจากก๊ าซธรรมชาติมีต้นทุนค่าไฟสูง ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตยังไม่แน่นอนว่าจะสามารถรับภาระค่าไฟฟ้ าทีมีอตั ราสูง
ได้ ดงั เช่นทีผ่านมา ส่วนการเปิ ดโอกาสให้ ประเทศอืนเข้ าไปลงทุนธุรกิจไฟฟ้ าในประเทศญีปุ่ นเนืองจากในอดีตญีปุ่ นไม่ได้ ลงทุน
เองและไม่มีผ้ ูผลิตไฟฟ้ าเอกชนกอปรกับปั ญหาเศรษฐกิจในช่วงเหตุการณ์โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ระเบิดจึงเปิ ดโอกาสให้ ประเทศ
อืน ซึงมีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจนี $เข้ ามาลงทุน
5. นาย วสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) เหตุใดจึงมีค่าใช้ จ่ายในการเลิกจ้ างเกิดขึน$ ทั $งที
บริ ษัทฯ เพิงซื $อกิจการนี $มาไม่นาน (2) บริ ษัทฯ ได้ วิเคราะห์ผลดี ผลเสียในการลงทุนรวมถึงประมาณการรายได้ ของธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้ าพลังงานทดแทนในต่างประเทศหรื อไม่ เนืองจากเห็นว่าอาจมีความไม่แน่นอนในธุรกิจดังกล่าว (3) แนวโน้ ม
ราคาถ่านหินในอนาคตจะเป็ นอย่างไร มีโอกาสจะฟื น$ ตัวหรื อไม่ (4) การยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกและใช้ มาตรา 44 มาใช้
แทนนันมี
$ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างไร
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี $แจงว่าในระยะแรกของการซื $อกิจการจะมีการเลิกจ้ างบางหน่วยงานเช่นบริ ษัทใน
ประเทศออสเตรเลียเดิมได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเมือซื $อกิจการและได้ เพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
ทําให้ บางหน่วยงานไม่มีความจําเป็ นต้ องมีแล้ วจึงมี การเลิกจ้ างเกิ ดขึน$ และในระยะถัดมาเป็ นการปรับเปลี ยนปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพและเพือลดต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น สําหรับการวิเคราะห์กิจการและศึกษาเป็ นเรื องทีบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิก่อนที
จะเข้ าไปลงทุนเสมอ ทังนี
$ $สําหรับถ่านหินยังมีความต้ องการเพิมขึน$ เรื อยโดยเฉพาะในเอเชีย เหมืองถ่านหินในหลายประเทศ
เริมปิ ดตัวลงจึงคาดการณ์วา่ ตลาดจะเริมเข้ าสู่ภาวะสมดุล อย่างไรก็ตามธุรกิจถ่านหินยังเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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ประธานชีแ$ จงว่าความสงบของประเทศและเสถี ยรภาพทางการเมือ งเป็ นสิงทีสําคัญสํ าหรับภาคธุรกิจ และเพือ
ส่ ง เสริ ม การเป็ นศูน ย์ ก ลางอาเซีย นในอนาคตความมี เ สถี ย รภาพทางการเมื องจึง เป็ นสิ งที สํ าคัญ มาก ทัง$ นี $ ราคาและ
สถานการณ์ถ่านหินในอนาคตจะเป็ นเช่นไร ยากทีจะชีช$ ัดและคาดการณ์ได้ อย่างแม่นยํา แต่ความต้ องการถ่านหินยังมีอยู่
มาก และมีแนวโน้ มทีดี
ประธานได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ที ประชุม สอบถามและให้ ข้ อ เสนอแนะ ปรากฏว่า ไม่ มี ผ้ ูส อบถามเพิ มเติ ม
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึงคณะกรรมการจะนําไปพิจารณา
ต่อไป
อนึง บริษัทฯ ได้ เริมต้ นจากธุรกิจเล็กๆ ดําเนินธุรกิจถ่านหินในประเทศไทย จนกระทังบริษัทฯ ได้ เติบโตและ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศโดยยึดมันหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินงานมาโดยตลอด บริ ษัทฯ ได้ ผ่านพ้ นวิกฤตการณ์
ต่างๆ มาหลายยุค ความสําเร็จต่างๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ $นได้ ภายใต้ การนําของนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ซึงได้ เป็ นผู้นํามา 32 ปี
แล้ ว และในปี นี $นางสมฤดี ชัยมงคล จะทําหน้ าทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารแทนนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดง
ความขอบคุณโดยการปรบมือ

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ทีให้ การสนับสนุน รวมทัง$
ความไว้ วางใจจากสถาบัน สมาคมให้ มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับตลาดทุน ทัง$ นีค$ ณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้
พิจารณาการสืบทอดตําแหน่งมาเป็ นระยะเวลาหนึงแล้ ว แต่ในปี 2555 บริษัทฯ ต้ องเผชิญกับภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินและ
ราคาถ่านหินปรับตัวลดลง คณะกรรมการบริ ษัท จึงขอให้ ทําหน้ าทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารต่อ ทั $งนี $ในอนาคตก็จะมีการสืบ
ทอดตําแหน่งจากบุคคลทีมีศกั ยภาพสูงเป็ นผู้บริ หารระดับสูงในรุ่ นต่อๆไปเช่นเดียวกัน จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นเชือมันว่ากิจการของ
บริ ษัทฯ จะมีการเติบโตได้ อย่างยังยืนในระยะยาวต่อไป สําหรับในระยะนี $ยังคงทําหน้ าทีเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เพือให้ มีการ
เปลียนผ่านอย่างราบรื นและยังคงให้ คําแนะนําทิศทางยุทธศาสตร์ ของบริษทั ฯ ต่อไป จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นอีกครัง$ หนึง
ประธานแจ้ งว่า บริษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14
วัน นับแต่วนั ประชุมนี $ และจะจัดใส่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรื อข้ อแก้ ไขทีมี
นัยสําคัญ โปรดแจ้ งให้ เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจาการเผยแพร่รายงานการประชุมนี $
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรืองอืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.

