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  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559  
ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชมุเมื�อวนัที� 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์ 3 ชั $น 5 เลขที� 991 ถนนพระราม 
1 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) เป็น
ประธานที�ประชมุ (“ประธาน”) 

   
นางบญุศิริ จารุศิริ เลขานกุารบริษัท ได้นําเสนอข้อมลูวีดิทศัน์เกี�ยวกบัการสง่เสริมบรรษัทภิบาลที�เกี�ยวข้องกบัการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ขอความ
ร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนในการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 
เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการอพยพกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้ นํา

อพยพเพื�อนําผู้ ถือหุ้นไปยงัสถานที�ปลอดภยั 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (record date) ในวนัที� 25 มีนาคม 2559  

ซึ�งรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ�มเติมโดย พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ (ฉบบัที� 4) 
พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 28 มีนาคม 2559  ซึ�งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  มีรายละเอียดดงันี $ 

 
รายชื%อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก จาํนวนหุ้นที%ถอื ร้อยละ 

1.บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จํากดั        189,969,982  7.36 
2.บริษัท นํ $าตาลมิตรผล จํากดั        144,064,080  5.58 
3.บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จํากดั         63,116,000  2.44 
4.นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ         61,504,440  2.38 
5.นายประทีป ตั $งมติธรรม         58,718,300  2.27 
6.นายกมล วอ่งกศุลกิจ         48,646,210  1.88 
7.สาํนกังานประกนัสงัคม          46,249,000  1.79 
8.STATE STREET BANK EUROPE LIMITED         35,887,990  1.39 
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH 34,668,000  1.34 
10.บริษัท ซติี $ โฮลดิ $ง จํากดั    26,950,000  1.04  

 
ประธาน แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 1,120 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 

997 ราย รวมทั $งหมดเป็นจํานวน 2,117 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 950,435,909 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.81 ของจํานวนหุ้นที�
จําหนา่ยได้แล้วทั $งหมดจํานวน 2,581,878,550 หุ้น  ซึ�งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
34 ที�กําหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า
กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั $งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั $งหมด  
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ประธาน กลา่วเปิดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุมเพื�อร่วม
ชี $แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที�ประชุม นอกจากนั $น บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที�ปรึกษากฎหมายเป็น                     
ผู้สงัเกตการณ์ เพื�อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และมอบหมายให้ เลขานกุารบริษัท ทําหน้าที�จดบนัทกึการประชมุ ดงันี $ 
กรรมการที%เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัทภิ
   บาลและสรรหา 
3.นายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
4.นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นาย Sudiarso Prasetio  กรรมการอิสระ 
7. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
8. นายระวิ คอศิริ  กรรมการ 
9. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 

10. นายเมธี   เอื $ออภิญญกลุ  กรรมการ 
11. นายองอาจ เอื $ออภิญญกลุ  กรรมการ 
12. นายวีระเจตน์   วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
13. นางสมฤดี   ชยัมงคล  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 
ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 

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

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.  นายยทุธชยั  วิธีกล   บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี� จํากดั 

 
ประธาน ได้ชี $แจงให้ที�ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที�สาํคญัสาํหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�

สง่มาด้วยลาํดบัที� 5 และ 6 ที�ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี $  

• ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

• หนึ�งหุ้นมีคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีง 

• ผู้ ถือหุ้นซึ�งมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใดไมม่ีสทิธิลงมติในวาระนั $น 

• ประธานแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

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

• การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจํานวนหุ้นที�ลงมติเห็นด้วย             
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

• ประธานมีอํานาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื�อให้เกิดความเป็นธรรมแก่        
ผู้ ถือหุ้นทกุราย  

ประธาน ชี $แจงให้ที�ประชุมทราบว่า  เพื�อเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ   
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการลว่งหน้า โดยให้
เสนอผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหวา่งวนัที� 1  ถึง 30 ธนัวาคม 2558 สาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้แจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ
เรื�อง การกําหนดคณุสมบตัิของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั $งแบบฟอร์มและช่องทางที�ใช้ในการเสนอเรื�อง และเสนอบคุคลเพื�อเป็น
กรรมการ ตลอดจนขั $นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื�อครบกําหนดเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชมุและเสนอชื�อบคุคลเพื�อเป็นกรรมการ 

          
ประธานจึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นลาํดบั  

 
วาระที% 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 
  
 ประธานแถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมื�อ
วนัที� 3 เมษายน 2558 แล้วมีความเห็นวา่ เลขานกุารบริษัทได้จดัทํารายงานดงักลา่ว ถกูต้องตรงตามมติของที�ประชมุ และได้
สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามสิ�งที�สง่มาด้วยลําดบัที� 2 จึงขอเสนอให้ที�ประชุมรับทราบรายงาน
การประชมุดงักลา่ว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดงันี $ 
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 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะว่าในวาระนี $ควรให้ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ซึ�งบริษัทจด
ทะเบียนอื�นได้ให้ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุในวาระนี $  และได้เสนอแนะเพิ�มเติมวา่บริษัทฯ สามารถทําได้โดยแจ้งแก่ผู้
ถือหุ้ นที�มาลงทะเบียน และจัดส่งรายงานการประชุมเฉพาะผู้ ถือหุ้นที�มาประชุม โดยหากผู้ ถือหุ้ นที�ได้รับรายงานฯ ไม่
เปลี�ยนแปลงแก้ไขรายงานฯ  ให้ถือวา่รับรองรายงานการประชมุนี $แล้ว  

 ประธานชี $แจงวา่กฎหมายไมไ่ด้ระบวุา่ต้องให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีรับรองรายงานการประชมุ บริษัทจด
ทะเบียนตา่งๆมีวิธีปฏิบตัิแตกตา่งกนัทั $งรับทราบและรับรอง ซึ�งตามข้อเท็จจริงองค์ประกอบผู้ เข้าประชมุในวนันี $อาจจะไมไ่ด้
เข้าประชมุในปีที�แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นวา่ทางปฏิบตัิที�คลอ่งตวัที�สดุคือการรับทราบรายงานการประชมุ นอกจากนั $นในช่วงหลาย
ปีที�ผา่นมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายงานการประชมุ โดยก่อนปิดการประชมุทกุครั $ง
ประธานฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่บริษัทฯ จะประกาศรายงาน บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วนั หลงัการประชมุแล้ว ผู้ ถือ
หุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงสามารถปรับปรุงแก้ไขในสว่นที�เห็นวา่มีนยัสาํคญัภายใน 1 เดือนหลงัจากที�ได้เปิดเผย  
อยา่งไรก็ตามจะได้นําข้อเสนอเพิ�มเติมของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 
 ประธานได้เสนอให้ที�ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 
 
มติที%ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  
 
 
วาระที% 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
 เกี%ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี สิ 4นสุดวนัที% 31 ธันวาคม 2558 

 
ประธานได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของ   

บริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ $นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดงักลา่ว
ของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดบัที� 3 ในหนงัสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้
ที�ประชมุทราบ 

 
นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ได้สรุปดงันี $ 

สภาวะอุตสาหกรรมในปี 2558  
ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2558  

ประเทศจีน จากภาวะความความผนัผวนของคา่เงินหยวนสง่ผลกระทบตอ่ราคาถา่นหินและปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที�ลดลง  รวมถึงการนําเข้าถ่านหินเพื�อผลติกระแสไฟฟ้าที�ลดลงไปด้วย 

ประเทศอินโดนีเซยี  ภาวะการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจในประเทศจีน และการลดการนําเข้าถา่นหิน สง่ผล
กระทบตอ่การสง่ออกถา่นหินของประเทศอินโดนีเซียเช่นกนั 

ประเทศออสเตรเลยี ในช่วงที�ผา่นมาคา่เงินออสเตรเลยีออ่นตวัลงมากและยงัคงมคีวามผนัผวนของคา่เงิน 
ดงันั $นการดําเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศออสเตรเลยีจึงยงัคงมุง่เน้นเรื�องการลดต้นทนุ 
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ประเทศแถบตะวนัออกกลาง จากภาวะราคานํ $ามนัที�ปรับลงลงอยา่งตอ่เนื�องจงึสง่ผลดีตอ่ต้นทนุการผลติถ่าน
หิน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในภมูิภาคอเมริกาเหนือมีการใช้พลงังงานก๊าซมากเนื�องจากมีต้นทนุการผลติตํ�า 
ประเทศฝรั�งเศส  ได้มีการประชมุรัฐภาคีอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

หรือ Cop 21 ซึ�งการประชมุดงักลา่วได้สง่ผลตอ่การเปลี�ยนแปลงการใช้พลงังานโดยสนบัสนนุการใช้พลงังานให้
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง จงึสง่ผลให้มีการพฒันาพลงังานทดแทนมากขึ $น  ซึ�งบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงการเปลี�ยนแปลง
ดงักลา่วและตดิตามทิศทางการใช้พลงังานทดแทนอยา่งใกล้ชิด  

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2554 – มีนาคม 2559  
ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอ้างอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) อยู่ระดบัที� 

64.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั และต่อมาได้ลดระดบัมาอยู่ที� 52.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นลดลง ร้อยละ16  ทั $งนี $ภาวะการ
ปรับตวัลดลงของราคาถ่านหินและราคานํ $ามนั มีผลตอ่การลดลงของต้นทนุการผลติถ่านหิน  

 
ปัจจัยที%ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2558 
1. นโยบายด้านสิ�งแวดล้อมทั�วโลกที�เข้มงวดขึ $น  โดยบริษัทฯ ต้องพิจารณาการใช้ถ่านหินในรูปแบบที�เป็น

พลงังานสะอาดมากขึ $น  
2. เทคโนโลยีพลงังานที�ก้าวหน้าขึ $น โดยบริษัทฯ ต้องปรับตวัให้ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลง และการพฒันาเทคโนโลยี

นั $นๆ   
 
กลยุทธ์ในอนาคต 
บริษัทฯ ได้ ยดึหลกันโยบายการดําเนินธุรกิจแบบยั�งยืนเพื�อสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย การ

ดแูลสิ�งแวดล้อม และ การดแูลสงัคมและชมุชน บริษัทฯ ผสมผสานธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ซึ�งมีสญัญาระยะยาว  สร้าง
ความสมัพนัธ์ที�ดีกบัลกูค้า กระจายความเสี�ยงด้วยฐานลกูค้าที�หลากหลาย อาศยัประสบการณ์ที�ยาวนานในการเชื�อมต่อ
ธุรกิจไฟฟ้าและถ่านหิน โดยใช้ความแข็งแกร่งของฐานลกูค้า และประสิทธิภาพในการลดต้นทุน รวมทั $งยึดถือการบริหาร
ความเสี�ยงโดยมีวินยัทางการเงิน และการกํากบัดแูละกิจการที�ดี 

กลยุทธ์และผลการดาํเนินงานปี 2558   
การกํากบัดแูลกิจการ 

• การเปิดเผยข้อมลู ความโปร่งใสของข้อมลู 

• มุง่มั�นที�จะดําเนินการกํากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาลอยา่งดีที�สดุ 

• นโยบายการเติบโตอยา่งยั�งยืน 
ผู้ นําด้านความยั�งยืน 

• รับรางวลั Industry Leader 2559 , Industry Mover 2559 และ Gold Class 2559 โดย RobecoSam ใน
กลุม่ถ่านหินและพลงังานสิ $นเปลอืง 

• เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indicies 

• รางวลั SET Sustainability Award 2558 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
การตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชั�น 
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• ได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทที�ผา่นการตรวจสอบจากภายนอกวา่ได้มีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิเพื�อ
ป้องกนัการทจุริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที�กําหนดโดยโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
การทจุริต และจะมีการขยายแนวร่วมไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไป โดยยดึหลกัการเดียวกนั 
 

ผลการดาํเนินงานธุรกิจถ่านหินปี 2558 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย  
 Centennial มีปริมาณการผลติและจําหนา่ยถ่านหิน อยูที่�  13 ล้านตนั    ปริมาณการผลติปรับตวัลดลงซึ�ง
มาจากการปิดเหมือง Angus Place และ Newstan เป็นการชั�วคราว รวมทั $งปริมาณสํารองเหมือง Charbon หมด
ลง แตก่ลยทุธ์ควบคมุคา่ใช้จ่ายสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายยงัคงปรับตวัลดลง   
 ราคาขายถ่านหินเฉลี�ยที�ปรับตวัลดลงจาก  69 เหรียญออสเตรเลียต่อตนัในปี 2557   มาอยู่ที� 63 เหรียญ
ออสเตรเลยีตอ่ตนัในปี 2558  ลดลง 6 เหรียญออสเตรเลยีตอ่ตนั คิดเป็นร้อยละ 10  ซึ�งลดลงน้อยกวา่ราคาถ่านหิน
ในตลาดโลกที�ลดลงถึงร้อยละ  16  

 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย   
 ITM มีปริมาณการผลิตและจําหน่ายถ่านหิน อยู่ที� 28.4 ล้านตนั  โดยยงัคงเน้นที�การควบคมุต้นทนุการ
ผลติ อยูที่�ระดบั 49 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั หรือลดลงร้อยละ 17 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีที�ผา่นมาต้นทนุอยู่ที� 70 เหรียญ
ตอ่ตนั สว่นหนึ�งมาจากราคานํ $ามนัที�ลดลง และการปรับอตัราสว่นการเปิดหน้าดินตอ่ถ่านหินเฉลี�ยลดลงร้อยละ 10  
 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน 
 มีการขยายกําลงัการผลติเพิ�มถึง 10 ล้านตนัตอ่ปี และพฒันาประสิทธิภาพด้านอื�นๆ ได้แก่ การสร้างทาง

รถไฟเพื�อขนสง่ถ่านหิน และการพฒันาพื $นที�เหมืองใต้ดิน   แม้ว่าธุรกิจถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศจีนมีจํานวนไม่สงูเมื�อ
เปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย หรือ ออสเตรเลีย แต่ยงัคงมีโอกาสที�จะเติบโต เนื�องจากยงัมีความต้องการถ่านหิน
คอ่นข้างสงู 

 
ธุรกิจถ่านหินในประเทศมองโกเลีย  
มีแหลง่ถ่านหิน ใหญ่ 3 แหง่อยูใ่นระหวา่งการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง ดงันี $ 
เหมือง Tsnat Uul  : ตั $งโรงงานการทดลองแปรรูปถ่านหินแล้วเสร็จ เพื�อทําการทดสอบการแปรรูปถ่านหินเป็น

นํ $ามนัถ่านหิน ศกึษาทางเทคนิคและการตลาดเบื $องต้นเพื�อเตรียมพร้อมสาํหรับการขายเชิงพาณิชย์ 
เหมือง Unst Khudag  : ปรับปรุงแบบจําลองทางธรณีวิทยาและการทําเหมืองแล้วเสร็จ ศึกษาพฒันาโมเดล

ทรัพยากรนํ $า ศกึษาการแปรรูปถ่านหินเป็นเชื $อเพลงิเหลว ถ่านหินเป็นก๊าซ และถ่านหินเป็นไฟฟ้า 
เหมือง Altai Nuurs : ศึกษาด้านธรณีวิทยาและสิ�งแวดล้อมแล้วเสร็จ โดยได้รับใบอนญุาตการทําเหมืองถ่านหิน

จากรัฐบาลมองโกเลยีแล้ว 
ผลการดาํเนินงานธุรกิจไฟฟ้า 
ประเทศไทย : โรงไฟฟ้า BLCP บนัทึกสว่นแบ่งกําไรจํานวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนเนื�องจากการ

หยดุซอ่มแซมหนว่ยผลติที� 1 และหนว่ยผลติที� 2 ระหวา่งไตรมาส 1 และ 2 ตามลาํดบั มีกําไรก่อนหกัดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื�อม
ราคาและคา่ใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) จํานวน 157 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  : ธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน มีกําไรสทุธิที� 36 ล้านเหรียญสหรัฐ มากกวา่ปีก่อนๆ 

อยูที่�ประมาณ 10-25 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วมทั $ง 3 แหง่ในมณฑลเหอเป่ยและชานตง ขยายกําลงัการผลติ
เป็น 546 เมกะวตัต์ จะแล้วเสร็จภายในปี 2563 กระแสเงินสด EBITDA เพิ�มขึ $นร้อยละ 13 จากปี 2557 เนื�องจากราคาถ่าน
หินที�ลดลง 

โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (SLG) อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง และได้รับใบอนญุาตจากรัฐบาลจีนแล้ว บริษัทฯ ได้รับ
การสนบัสนนุจากธนาคาร 6 แหง่ทั $งในประเทศจีน และประเทศไทย คาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560  โครงการนี $เป็น
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,320 เมกะวตัต์ เป็นการร่วมทนุ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 ร่วมกบักลุม่ Lu’an ถือหุ้นร้อยละ 35 
และ Gemeng International ถือหุ้นร้อยละ 35  โรงไฟฟ้านี $ใช้ถ่านหินจากเหมืองเกาเหอประมาณ 2.6 ล้านตนั จงึถือเป็นการ
สร้างความเชื�อมโยงจากธุรกิจถา่นหินไปสูธุ่รกิจไฟฟ้า นอกจากนั $นเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแหง่นี $เป็น  High Efficiency Low 
Emission (HELE) ทําให้มีประสทิธิภาพสงูและลดการปลอ่ยมลภาวะ  

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,878 เมกะวตัต์ เริ�ม
จําหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ครบ 3 หนว่ย  อตัราการจา่ยไฟที�ร้อยละ 99 เมื�อวนัที� 9 ธนัวาคม 2558 มีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าโดย
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังานของไทยและจากรัฐบาลสปป.ลาว    เริ�มจําหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) สองหนว่ยแรก
เมื�อเดือนมิถนุายนและพฤศจิกายน 2558  สาํหรับหนว่ยสดุท้ายในเดือนมีนาคม 2559 ตามลาํดบั ไฟฟ้าที�ผลติได้จําหนา่ย
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหลกั บางสว่นจําหนา่ยให้แก่ประเทศลาว 

ประเทศญี�ปุ่ น :  ดําเนินการผลติและติดตั $งโครงการพลงังานแสงอาทิตย์  ที�มีแผนการผลติติดตั $งที� 54 เมกะวตัต์ 
ตามสดัสว่นการลงทนุ สญัญาการซื $อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี  

แผนกลยุทธ์ในระยะยาว  

• มุง่เน้นการลงทนุในธุรกิจที�เพิ�มมลูคา่แบบยั�งยืนในระยะยาว ซึ�งสง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

• สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจพลงังานแบบธรรมดาทั�วไป (conventional energy) และขยายการดาํเนินธุรกิจไปยงั
ธุรกิจใหมที่�ให้ความสาํคญักบันวตักรรมทางพลงังานและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม  

• ใช้ประโยชน์จากทกัษะและสนิทรัพย์ที�มีอยู ่และตอ่ยอดมลูคา่เพิ�มด้วยธุรกิจที�มคีวามเชื�อมโยงกนั   

• ลงทนุในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีด้านพลงังาน และธุรกิจใหม ่ คือ การลงทนุในธรุกิจ upstream 
unconventional gas ซึ�งจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบตอ่ไป 

เกณฑ์การคดัเลือกการลงทุนในธุรกิจใหม่  

• ใช้ประโยชน์จากนวตักรรมทางพลงังานที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม 

• ใช้รากฐานของทกัษะและสนิทรัพย์ที�มีอยูใ่นการตอ่ยอดสร้างมลูคา่เพิ�มให้ได้มากที�สดุ 

• ใช้ต้นทนุตํ�าเพื�อให้ได้ผลตอบแทนในเวลาอนัสั $น 

• จดัสรรการลงทนุในธุรกิจและในที�ตั $งทางภมูิศาสตร์ที�มีศกัยภาพการเติบโตในระยะยาว 
การเติบโตด้วยนวัตกรรมและการเป็นมิตรกับสิ%งแวดล้อม  

• ระบบการจดัการพลงังานที�มีประสทิธิภาพ หรือ Smart energy  

• การลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทนอยูที่�สดัสว่นร้อยละ 20 ของพอร์ตการลงทนุของบ้านป ูเพาเวอร์  

• การเริ�มต้นลงทนุในธุรกิจต้นนํ $าโดยลงทนุในกิจการก๊าซธรรมชาตปิระเภท Shale gas ในสหรัฐอเมริกา 
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• การใช้เทคโนโลยีที�มีประสทิธิภาพ High Efficiency Low Emission (HELE) เป็นยทุธศาสตร์สาํคญัสาํหรับการ
ลงทนุในธุรกิจไฟฟ้า  

• การพฒันาโลจิสติก เป็นใช้ประโยชน์จากเครือขา่ยของบริษัทฯ ที�ครอบคลมุตลาดในภมูิภาค เช่นการจดัสง่หรือ
ผสมถ่านหิน 

• กลยุทธ์ทางการเงิน ได้แก่ การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights offering)  ของ
บริษัทฯ และ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั�วไปเป็นครั $งแรก (IPO)  ของธุรกิจไฟฟ้าในบริษัท บ้านป ู 
เพาเวอร์  
 นางสมฤดี ชัยมงคล ได้มอบหมายให้ น.ส.อริศรา สกุลการะเวก ผู้ อํานวยการสายอาวโุส สายงานบญัชี 
เป็นผู้ ชี $แจงผลการดําเนินงานปี 2558 

  น.ส.อริศรา สกลุการะเวก ผู้ อํานวยการสายอาวโุส สายงานบญัชี ชี $แจงรายละเอียด ดงันี $  
ผลการดาํเนินงานในปี 2558  
ปริมาณการจําหนา่ยถ่านหินสาํหรับปี 2558 จํานวน 41.2 ล้านตนั ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3.30 ล้านตนั คิดเป็น

ร้อยละ 7  โดยราคาขายเฉลี�ยต่อตนัลดลงร้อยละ 15 จากระดบั 65.4 เหรียญสหรัฐต่อตนั อยู่ที� 55.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั 
สบืเนื�องจากภาวะการปรับตวัลดลงของราคาถ่านหินในตลาดโลกประกอบกบัผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ซึ�ง
เป็นผู้ นําเข้าถ่านหินรายใหญ่ ทั $งนี $บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารต้นทนุและลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื�อง   สว่นธุรกิจไฟฟ้ามีผล
การดําเนินงานที�แข็งแกร่ง สร้างกระแสเงินสดอยา่งสมํ�าเสมอ และเป็นยทุธศาสตร์การเติบโตที�สาํคญัของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 6,553 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 350 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 5  เมื�อเทียบกบั        
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 สาเหตหุลกัมาจาก ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ จํานวน 1,180 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 152 ล้าน
เหรียญสหรัฐ การลงทนุเพิ�มในเครื�องจกัรและอปุกรณ์ของเหมืองถา่นหินในประเทศอินโดนีเซยีและออสเตรเลยี จํานวน 200 
ล้านเหรียญสหรัฐ และการบนัทกึคา่เสื�อมราคาจํานวน 164 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถงึการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิด
จากการแปลงคา่งบการเงินและอื�นๆ จํานวน  165 ล้านเหรียญสหรัฐ  ลกูหนี $การค้าจํานวน 186 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 120 
ล้านเหรียญสหรัฐ เนื�องจากปริมาณการขายและราคาขายที�ลดลงในไตรมาสที� 4  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 2,065 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 320 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2557  สว่นใหญ่มีสาเหตจุากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น จํานวน  141 ล้านเหรียญสหรัฐ และสว่นตา่งจากการแปลงคา่
งบการเงินของบริษัทยอ่ยเป็นสกลุเงินอื�น จํานวน 173 ล้านเหรียญ   

รายได้จากการขายรวม 2,477 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 จํานวน 668 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
21  เนื�องจากการลดลงของราคาขายเฉลี�ยถ่านหินเมื�อเทียบกบัปีกอ่น  

กําไรขั $นต้นรวม จํานวน 804 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 203 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 20  
กําไรจากการดําเนินงานก่อนดอกเบี $ย ภาษี คา่เสื�อมราคาและคา่ใช้จา่ยตดัจา่ย (EBITDA) 492 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ลดลง 152 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 เมื�อเทียบกบัปี 2557  
บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิ จํานวน 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 จํานวน 126 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น เทา่กบั 0.017 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น ลดลงจากปีก่อน  ซึ�งมีกําไรตอ่หุ้น 0.032 เหรียญสหรัฐตอ่หุ้น 
อตัราสว่นหนี $สนิสทุธิตอ่ทนุ  เทา่กบั 1.40 เทา่ เพิ�มขึ $น 0.22 เทา่ เมื�อเทียบกบัปี 2557 

 
รายละเอียดอื�นปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี $แจงโดยสรุป ดงันี $ 

   1. นาย วิชา โชคพงษ์พนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ยงัไม่ควรลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติใน
สหรัฐอเมริกาในช่วงนี $  เนื�องจากเห็นวา่ยงัมีความเสี�ยงในด้านคา่ใช้จ่ายและการลงทนุ 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงว่าการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ (Shale Gas) เป็นการลงทนุในระยะเริ�มต้น การลงทนุดงักลา่วมีทีมงานที�มีประสบการณ์ ได้ทําการศึกษาแล้วว่า
เป็นแหลง่ก๊าซที�มีคณุภาพดี  การลงทนุในครั $งนี $สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ทนัที เนื�องจากมีผู้ซื $อหลกัอยู่แล้ว  เป็น
การผลติและจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเทา่นั $นซึ�งยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก   โดยราคาก๊าซปัจจบุนัที� Henry Hub อยูที่�
ประมาณ 1.95 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทีย ู  

 
2. นายทรงวฒุิ หวงัธรรมคุ้ม ผู้ ถือหุ้น สอบถามกําไรก่อนภาษีเงินได้ที�มีจํานวน 82 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่

ภาษีเงินได้นิติบคุคลมีจํานวนสงูถึง 98 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ�งประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบคุคล จํานวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ  
จึงสอบถามสาเหตทีุ�อตัราภาษีสงูดงักลา่ว คณะกรรมการได้คํานงึถึงรายการภาษีที�มีจํานวนสงูนี $อยา่งไร มีโอกาสที�จะเกิดขึ $น
อีกหรือไม ่และมีแนวทางแก้ไขอยา่งไร   

นอกจากนี $ได้สอบถามสาเหตทีุ�บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิในปี 2558 จํานวนสงูถึงจํานวน 17 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยบริษัทฯ มีผลขาดทนุอยู่ที� 43 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีกําไรสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุอยู่ที� 26 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2557 ยงัมีกําไรสทุธิ จํานวน 157 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นสว่นของบริษัทฯ อยู่ที� 83 ล้าน
เหรียญ และสว่นได้เสยีไมม่ีอํานาจควบคมุอยูที่�  74 ล้านเหรียญสหรัฐ 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงว่า ในปี 2558 ภาษีเงินได้นิติบคุคลจํานวน 
98 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นหนึ�งเป็นการประเมินภาษีย้อนหลงัของประเทศอินโดนีเซียสําหรับ ปี 2554  และปี 2555    สําหรับ
การขาดทนุของกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 ซึ�งขาดทนุอยู่ที� 43 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื�องมาจากธุรกิจที�บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 100  ในประเทศออสเตรเลยี มีผลขาดทนุและมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารอยูที่�บริษัทฯ   ผลขาดทนุจึงปรากฏอยู่
ที�งบการเงินของบริษัทฯ ทั $งนี $การจดัทํางบการเงินรวมตามระบบ IFRS สว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุในบริษัทย่อยต้อง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมแยกจากสว่นของเจ้าของที�เป็นของบริษัทฯ  ได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุจึงเป็นสดัสว่นของ
บริษัทยอ่ยที�บริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นเจ้าของ คือสว่นร้อยละ 35 ในบริษัท ITM ที�บริษัทฯ ไมไ่ด้ถือครอง 
  3.  Mr. Basant Kumar Dugar ให้ข้อเสนอแนะ เรื�องการบริหารจดัการเพื�อให้ไม่เกิดผลขาดทนุได้ อาจทํา
ได้โดยการไม่จดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าที�ไม่ชําระค่าสินค้า ทบทวนให้มีการชําระค่าสินค้าเป็นรายเดือนหรือรายสปัดาห์ การ
บริหารจดัการสนิค้าคงเหลอื พิจารณาความเหมาะสมของอตัราแลกเปลี�ยน ไม่ว่าจะเป็น Spot rate หรือ Forward rate  และ
กล่าวชมบริษัทฯ ที� ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดชันีแห่งความยั�งยืน Dow Jones Sustainability Indices และการ
ดําเนินธุรกิจโดยเน้นการพฒันาอยา่งยั�งยืน 
  4. นาย เดชา สนุทรารชุน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถามแผนระยะยาวของการลงทุนในธุรกิจ
ไฟฟ้าและธุรกิจอื�นในอนาคตว่าจะมีสดัสว่นเท่าใด เนื�องจากปัจจุบนับริษัทฯ ยงัมีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพียงร้อยละ 
10   และสอบถามถึงการขาดทนุจากอนพุนัธ์ทางการเงินที�มีจํานวน 61 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขาดทนุที�เกิดขึ $นจริง จํานวน 80 
ล้านเหรียญสหรัฐ การขาดทนุดงักลา่วจะมีผลตอ่กระแสเงินสดของบริษัทฯ หรือไม ่

• นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงวา่ รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าที�นํามาแสดงในงบ

การเงินรวมมาจากธุรกิจไฟฟ้าในประเทศจีน จํานวน 3 แหง่ ที�บริษัทฯ ถือครองอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 70 และร้อยละ 100  เมื�อ
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เปรียบเทียบสดัสว่นรายได้ที�มาจากธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย และออสเตรเลียจะเห็นว่ามีจํานวนน้อย   แต่หากพิจารณา

ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจไฟฟ้าโดยพิจารณากําไรก่อนหกัดอกเบี $ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 

(EBITDA) จะสะท้อนความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจไฟฟ้าหรือกระแสเงินสดที�ได้รับ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มี 

EBITDA อยู่ที�  492 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นธุรกิจไฟฟ้าถึง 110 ล้านเหรียญ ในอนาคตบริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดเพิ�มขึ $น

จากโรงไฟฟ้าแหลง่ใหม่ ได้แก่ โรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ่ น และโรงไฟฟ้าในประเทศจีน  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

คาดการณ์ว่าในช่วงที�ราคาถ่านหินอ่อนตวัอาจสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดที�ได้รับจากธุรกิจไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 40  

ภายในปี 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที�จะขยายการผลิตในธุรกิจไฟฟ้าอยู่ที� 2,400 เมกะวตัต์   สําหรับตราสารอนพุนัธ์ยงัเป็น

เครื�องมือที�จําเป็นในการบริหารและป้องกนัความเสี�ยงการขาดทนุที�เกิดขึ $นเนื�องจากความผนัผวนของราคาถ่านหิน อย่างไรก็

ตามจํานวนการซื $อขายตราสารอนพุนัธ์มีจํานวนน้อยเมื�อเทียบกบัสดัสว่นของการซื $อขายถ่านหินจริง  

  5.นาย สพุจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ ถือหุ้น ขอสนบัสนนุการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและขอให้เร่งลงทุนในธุรกิจนี $ 
เพื�อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ โดยเร็ว และสนบัสนนุการเพิ�มทนุเพื�อลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าเพื�อเพิ�มรายได้  ทั $งนี $ยงัสนบัสนนุให้
บริษัทฯ ลงทนุเพิ�มเติมในธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ และพลงังานลม ด้วย 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนไปยงัธุรกิจ

ไฟฟ้ามีจํานวนมากขึ $นและรวดเร็วขึ $นในอนาคต  

  6. นายสมศกัดิ� แก่นสวุรรณ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานในปี 2558 อยู่ใน
ระดบัตํ�าที�สดุแล้วหรือยงั และคาดการณ์ว่าผลกําไรจะปรากฎในปีหน้าเป็นต้นไปหรือไม่ สอบถามราคาต้นทนุก๊าซธรรมชาติ 
และสอบถามวา่เป็นราคาของ Brent หรือ Nymex  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงว่าการคาดการณ์ผลกําไรลว่งหน้าในขณะนี $

คงเป็นเรื�องที�ออ่นไหว ขอให้ผู้ ถือหุ้นติดตามข้อมลูจากการเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสแรกต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 

จะบริหารรายการพิเศษให้มีผลกระทบน้อยลง และการลดต้นทนุคา่ใช้จ่ายบริหารให้ได้เกินกวา่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ 

  สาํหรับแหลง่ก๊าซธรรมชาติที�บริษัทฯ ลงทนุเป็นแหลง่ในสหรัฐอเมริกาและจําหนา่ยในสหรัฐอเมริกาเท่านั $น 

และใช้ราคาอ้างอิงที� Henry Hub ที�ประมาณ 1.95 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทีย ู   

  7. นายพิทกัษ์  เนตรเพชราชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการลงทนุธุรกิจก๊าซในเวลานี $มีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร  และเป็นธุรกิจนํ $ามนัด้วยหรือไม่   ต้นทุนและเทคนิคการขุดเจาะเป็นแบบใดแบบดั $งเดิมหรือแบบใหม่ และถามถึง
ประสทิธิภาพการผลติของไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่ นเมื�อเปรียบเทียบกบัประเทศไทยหรือภมูิภาคใกล้เคียง 

•  นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงวา่บริษัทฯ ได้ศกึษาการลงทนุธุรกิจก๊าซมากวา่ 2 

ปี มีทีมงานทั $งไทยและสหรัฐฯ ที�มีความเชี�ยวชาญ และประสบการณ์ด้านก๊าซมานาน โดยเป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ธุรกิจก๊าซ 

Upstream Unconventional Gas ใน สหรัฐอเมริกา เป็นแหลง่ Shale Gas ที�ดีที�สดุ และมีปริมาณสาํรองมากในสหรัฐฯ ใช้เงิน

ลงทนุ จํานวน 112 ล้านเหรียญสหรัฐ  ใช้เทคโนโลยี Fracking   ซึ�งไมใ่ชก่ารลงทนุในธุรกิจนํ $ามนัแตอ่ยา่งใด สาํหรับ

ประสทิธิภาพของพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่ นมีประสทิธิภาพอยูที่�อตัราร้อยละ 14-20  ซึ�งไมต่า่งกบัประเทศไทยมาก

นกั  
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            8. นายจตพุร เรืองวิเศษ ผู้ ถือหุ้นสอบถามสาเหตกุารลดลงของความต้องการถ่านหินในประเทศจีนและ

การลดลงดงักลา่วเนื�องจากคณุภาพถ่านหินหรือไม ่ และคณุภาพถ่านหินที�เราสง่ออกไปยงัประเทศจีนเป็นถา่นหินชนิดใด    

สาเหตกุารขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน  และกลา่วขอบคณุกรรมการและกลุม่ผู้ ถือหุ้นที�กอ่ตั $งบริษัทฯ ที�ยงัคงถือหุ้นระดบัเดิม 

อยู ่

• นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตวัลง

เริ�มต้นจากการชะลอตวัของอตุสาหกรรมเหลก็ สง่ผลให้ความต้องการใช้ Coking Coal ภายในประเทศลดลง จึงสง่ผลกระทบ

ตอ่ Thermal Coal ให้ลดลงด้วย นอกจากนั $นปริมาณนํ $าที�เพิ�มสงูขึ $นทําให้ประเทศจีนหนัไปใช้พลงังานนํ $าแทนพลงังานถ่านหิน 

นอกจากนั $นในปี 2558 ประเทศจีนมีแผนกลยทุธ์เรื�องปรับปรุงดแูลสิ�งแวดล้อมโดยลดการนําเข้าถ่านหินที�คณุภาพตํ�า คือ ค่า

ความร้อนที�น้อยกว่า 5,500 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ถ่านหินของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียมีค่าความร้อนประมาณ  6,300 

กิโลแคลอรี/กิโลกรัม และมีคา่เถ้าตํ�า  ถ่านหินในประเทศออสเตรเลยีมีคา่ความร้อนสงูอยู่ที�  6,700  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม แต่มี

ค่าเถ้าสงู    บริษัทฯ จึงมีแผนที�จะผสมถ่านหินในประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซียให้ได้ค่าความร้อนสงูและเถ้าตํ�าเพื�อ

ตอบสนองความต้องการให้แก่ลกูค้าซึ�งเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศจีนและญี�ปุ่ น  

  9. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็น ดงันี $   
(1) บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ (IRR) ในธุรกิจไฟฟ้าจํานวนเท่าไร และคาดว่า EBITDA ปัจจุบนัอยู่ที� 

110 ล้านบาท  ในอนาคตจะเพิ�มขึ $นเป็นเทา่ใด 
(2) อยากทราบวา่บริษัทฯ มีแนวทางอยา่งไรหากรายได้ที�ได้รับจากธุรกิจพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่ นอาจไม่คุ้ม

กบัการเพิ�มของอตัราเงินเฟ้อในอนาคต และสว่นใหญ่โรงไฟฟ้าเป็นสญัญาระยะยาวและได้กําหนดอตัราการรับซื $อไฟฟ้าไว้
แล้ว  

(3) ขอให้วิเคราะห์ อปุสงค์ อปุทานในการใช้ถ่านหิน และราคาถ่านหินในอนาคต รวมถึงผลกระทบต่ออนาคตของธุรกิจถ่าน
หิน  และภายหลงัที�ได้มีการประชุมว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Cop 21 แนวโน้มความต้องการใช้
พลงังานถ่านหินเพื�อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาทดแทนพลงังานถ่านหินได้
หรือไม ่  

(4)  การลงทนุในเทคโนโลยีเปลี�ยนถ่านหินให้เป็นก๊าซ หรือเป็นนํ $ามนั จะให้ผลกําไรกบับริษัทฯ มากน้อยเพียงใด  
(5) ราคานํ $ามนัปรับตวัลดลงสง่ผลดีเรื�องต้นทนุการผลิตถ่านหิน แต่เข้าใจว่าราคาถ่านหินจะผกูติดกบัราคานํ $ามนั หากราคา

นํ $ามนัลดลงมากก็อาจสง่ผลให้ราคาถ่านหินลดลงมากเช่นกนั  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจง ดงันี $ 

(1)  ธุรกิจไฟฟ้ามีผลตอบแทน IRR ในแตล่ะโครงการแตกต่างกนั ซึ�งโดยเฉลี�ยจะอยู่ที�ประมาณ ร้อยละ 12  บางโครงการเป็น

การประมาณการขั $นตํ�า ซึ�งอาจสงูกว่าที�ประมาณการไว้     สําหรับ EBITDA ในปี 2558 อยู่ที� 110 ล้านเหรียญสหรัฐ  จะ

เพิ�มขึ $นในปี 2559 ตามจํานวนโรงไฟฟ้าที�ขยายขึ $นในอนาคตในหลายแห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าหงสา โรงไฟฟ้าประเทศญี�ปุ่ น  และ

โรงไฟฟ้าในประเทศจีน เป็นต้น   

(2) บริษัทฯ ได้ศกึษาอยา่งรอบคอบเรื�องผลตอบแทนในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ
และคิดรวมปัจจยัเงินเฟ้อดงักลา่วแล้ว  
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(3) ราคาถ่านหินในอนาคตขึ $นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง ได้แก่ 1.การฟื$นตวัของเศรษฐกิจในประเทศจีนหากอตุสาหกรรมเหล็ก
ฟื$นตวัราคาถ่านหินจะปรับตวัสงูขึ $น 2.หากราคานํ $ามนัปรับตวัสงูขึ $นจะมีผลให้ราคาถ่านหินสงูขึ $นด้วย 3.ปริมาณถ่านหิน
สว่นเกินในตลาดโลกจะลดลงจากการที�ผู้ผลติในประเทศอินโดนีเซียลดปริมาณการสง่ออก และเมื�อประเทศรัสเซียเพิ�มการ
ผลิตนํ $ามนัจะสง่ออกถ่านหินลดลงด้วย สําหรับผลการประชุม Cop 21 ในปัจจุบนัสดัสว่นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่าน
หินมีสดัส่วนมากที�สดุที�ร้อยละ 34   รองลงมาคือก๊าซ ร้อยละ 30   พลงังานทดแทน ร้อยละ 20   ที�เหลือเป็นรวมถึง
นิวเคลยีร์  จะเห็นวา่ยงัมีความต้องการใช้ถ่านหินเพื�อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที�เพิ�มขึ $น ยงัมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่าน
หิน เพื�อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม  

(4) บริษัทในประเทศมองโกเลีย   อยู่ในระหว่างทดลองโครงการเปลี�ยนถ่านหินเป็นของเหลวเพื�อผลิตไฟฟ้า แต่ยงัไม่มีการ
ลงทนุขนาดใหญ่หรือในรูปแบบเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด  บริษัทฯจะทําการศึกษาจนมั�นใจว่าจะได้ผลตอบแทนที�ดี ซึ�งการ
ทดลองแสดงแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้สูง เนื�องจากถ่านหินเป็นเชื $อเพลิงที�สามารถแปรสภาพไปเป็นนํ $ามันและ
ปิโตรเลยีมหลายชนิด    

(5) ในอดีตราคานํ $ามนักบัราคาถ่านหินมีความสมัพนัธ์ หรือ Correlation ในทิศทางเดียวกนัตลอด แต่ในช่วงปี 2554 -2555 
ราคาถ่านหินปรับตวัลดลงมากแตร่าคานํ $ามนัไมไ่ด้ลดลง  ในปัจจบุนัราคาถ่านหินเริ�มอยูใ่นระดบัคงที�ในขณะที�ราคานํ $ามนั
ยงัคงปรับตวัลดลง จึงเห็นได้วา่ราคานํ $ามนัและถ่านหินเริ�มมีการเปลี�ยนแปลงที�ไมส่มัพนัธ์กนัมาก 

10. นาย วิโรจน์ ทรงวฒันา ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า ธุรกิจที�ลงทุนในประเทศมองโกเลียจะเริ�มรับรู้รายได้
เมื�อไรและราคาถ่านหินจําหนา่ยและต้นทนุในแตล่ะประเทศ  

• นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงว่า ราคาขายถ่านหินเฉลี�ยในประเทศ

อินโดนีเซียอยูที่�ประมาณ 59 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั มีต้นทนุเฉลี�ยอยูที่�ประมาณ 37 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั สาํหรับราคาขายถ่านหิน

เฉลี�ยในประเทศออสเตรเลียอยู่ที�ประมาณ 65 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั มีต้นทุนเฉลี�ยอยู่ที� 49 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั  

ราคาขายเฉลี�ยถ่านหินในประเทศจีนใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียแต่มีต้นทุนสงูกว่ามาก ประเทศมองโกเลียยังอยู่ใน

ระหวา่งศกึษาและทดลองเทคโนโลยีคาดวา่ปีหน้าอาจจะทําการจําหนา่ยเชิงพาณิชย์ได้  

11. นายณฐัศกัดิ� สขุศรี ผู้ ถือหุ้น กลา่วสนบัสนนุให้บริษัทฯ ลงทนุในธุรกิจ Shale gas ที�สหรัฐอเมริกา ซึ�ง
เป็นแหลง่ก๊าซที�มีคณุภาพและปริมาณสงู 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื�องอื�นใดอีก 

ประธานได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และลงมติ
รับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 
 
มติที%ประชุม 

 
ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง         
ข้างมาก ดงันี $ 
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มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,001,585,457 99.9923 
2. ไมเ่ห็นด้วย 76,700 0.0076 
3. งดออกเสยีง 1,659,869  
 
วาระที%  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี 

สิ 4นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2558 
  

บริษัทฯ ได้จดัทํางบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที� 
31 ธันวาคม 2558  ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยปรากฏในหมวด   “งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจําปี 2558  ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมาย
ให้ น.ส. อริศรา สกลุการะเวก ผู้ อํานวยการสายอาวโุส สายงานบญัชี เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ ดงันี $ 

รายละเอียดตา่งๆ เกี�ยวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 
สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ น.ส.อมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียน
เลขที� 4599 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จํากดั (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื�อนไข   และเห็นวา่งบการเงินของบริษัทได้แสดงถกูต้องในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้ตั $ง
ข้อสงัเกตในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 32.5 ก.) ซึ�งเปิดเผยถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ�งที�อยู่ใน
ระหวา่งการพิจารณาของศาล โดยมิได้ถือวา่แสดงความเห็นอยา่งมีเงื�อนไข 

จึงนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดยได้ชี $แจงตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2558 ให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี $ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดลุในรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี $   
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จํานวน 6,553 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5  เมื�อเปรียบเทียบกบั 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 เนื�องจากที�ดิน อาคาร อปุกรณ์ จํานวน 1,180 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 152 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการ
ลงทนุเพิ�มในเครื�องจกัรและอปุกรณ์ของเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลีย จํานวน 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และการบนัทกึคา่เสื�อมราคาจํานวน 164 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดจากการ
แปลงคา่งบการเงินและอื�นๆ จํานวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ลกูหนี $การค้าจํานวน 186 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 120 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื�องจากปริมาณการขายและราคาขาย
ที�ลดลงในไตรมาสที� 4 

สทิธิในเหมืองถ่านหิน จํานวน 1,187 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 63 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื�องจากการตดัจําหน่ายค่า
สทิธิในระหวา่งปี  

หนี $สนิรวม 4,488 ล้านเหรียญสหรัฐ   ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1  ซึ�งสว่นใหญ่เป็นเงินกู้และหุ้นกู้  จํานวน 
3,300 ล้านเหรียญสหรัฐ  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,065 ล้านเหรียญสหรัฐ  กําไรสะสมซึ�งยงัไมไ่ด้จดัสรร จํานวน 1,187 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 76 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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บญัชีกําไรขาดทนุ 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 2,477 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 21  

 ต้นทนุขาย 1,672  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22  โดยต้นทนุขายเฉลี�ยต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียลดลง 7 เหรียญสหรัฐต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 16 และต้นทนุเฉลี�ยต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 
ลดลง 7.5 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั คิดเป็นร้อยละ 17 

กําไรขั $นต้น 804 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 20  
อตัราสว่นกําไรขั $นต้นตอ่ยอดขาย (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 32    
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 395  ล้านเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 12   
รายได้อื�น 51 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายจ่ายอื�น 61 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื�องจากการขาดทนุของตราสารอนพุนัธ์ทาง

การเงิน 
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานทั $งสิ $นรวม 212  ล้านเหรียญสหรัฐ  เป็นการรับรู้กําไรของกิจการร่วมค้า 52 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ลดลง 35 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นใหญ่ลดลงเนื�องจากรับรู้กําไรในกิจการร่วมค้าของเหมืองถ่านหินในประเทศ
จีนที�ลดลง  

ภาษีเงินได้ 98 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ�มขึ $นจากปีก่อน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ�งบริษัทที�ปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชี
กําหนดให้สกลุเงินที�ใช้ในการดําเนินงานเป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐ หากแตก่ารคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคลยงัคงคํานวณจาก
ผลการดําเนินงานที�เป็นสกลุเงินบาท 

 
รายละเอียดอื�นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี

สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ประธานเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี $แจงโดยสรุป ดงันี $ 
 

 1. Mr. Basant Kumar Dugar เสนอแนะว่า ปีนี $บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้จํานวนสงูกว่ากําไรก่อนภาษี
เงินได้ จึงเสนอมาตรการลดต้นทนุการกู้ยืม ทั $งนี $อตัราดอกเบี $ยในประเทศไทยถือวา่อยูใ่นระดบัที�ตํ�ากวา่ประเทศอื�นในภมูภิาค
อาเซียน และการตั $งบริษัทย่อยในประเทศที�สามารถบริหารภาษีเพื�อลดภาระต้นทุน ได้แก่ เคย์แมนไอร์แลนด์ หรือบริติช 
เวอร์จิน ไอร์แลนด์ เป็นต้น  

 2. นาย สภุศกัดิ� จลุละศร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตทีุ�เกิดคา่ใช้จ่ายจากการขนถ่ายสนิค้าลงเรือลา่ช้า ซึ�ง
มีจํานวนสงู บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอยา่งไร 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงว่า ค่าใช้จ่ายจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือล่าช้า คือค่าเสียเวลาของเรือ ที�ไม่
สามารถนําออกจากทา่ได้ตามเวลาที�กําหนด (Demurrage) ทั $งนี $บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในการบริหารค่าใช้จ่ายนี $มาโดย
ตลอดสามารถลด demurrage  charge ลงแตย่งัคงต้องบริหารการขนถ่ายสินค้าให้สอดคล้องกบัตารางการจอดเรือให้ดีขึ $น
ตอ่ไป  
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ประธานได้เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

 
มติที%ประชุม 

 
ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที�   

31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $ 
 
มติที�ลงคะแนนเสยีง จํานวนเสยีงที�ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
ร้อยละของจํานวนหุ้นที�มาประชมุและ

ใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 992,696,178  99.9898 
2. ไมเ่ห็นด้วย 101,700 0.0102 
3. งดออกเสยีง 10,572,449  
 
 
วาระที% 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานได้มอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที�ประชมุ  
 
นางสมฤดี ชยัมงคล ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดงันี $ 

 
“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินสํารองต่างๆ ทุก

ประเภทที�กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ $นอยู่กบักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอื�นๆ” 

 
นอกจากนั $น บริษัทฯ มีนโยบายที�จะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื�อปรากฏวา่ 
 
   1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 

2. บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ด้วย 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่ในปีนี $  บริษัทฯ มีกําไรสะสมเหลอือยู ่ประกอบกบับริษัทฯ 

มีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายเงินปันผลได้ ทั $งนี $ ได้พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ แล้วจึงเห็นสมควรนําเสนอที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี  และการจา่ยเงินปันผล ประจําปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้น
ละ 1.00  บาท เป็นจํานวนเงินรวมทั $งสิ $น 2,583.88  ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานงวด
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วนัที� 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2558 หุ้นละ 0.50 บาท ตามราคาพาร์ ณ ปัจจบุนัที� 1 บาทตอ่หุ้น   ซึ�งได้จ่ายเป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้วเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2558 

 ดงันั $น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ในงวดนี $อีกหุ้นละ 0.50 บาท บาท เป็น
จํานวนเงิน 1,291.91 ล้านบาท 

จึงขอเสนอที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวนัที� 1 
กรกฎาคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ทั $งนี $ให้จ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
นํามารวมคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินําไปเครดิตภาษี  โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับ
เงินปันผล (record date) ในวนัที� 27 เมษายน 2559 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ�มเติมโดยพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที� 28 เมษายน 2559 
ทั $งนี $กําหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัที� 13 พฤษภาคม 2559  และไม่ขอจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจาก
บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว 
  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี $แจงโดยสรุป ดงันี $ 

 
1. นาย วิชา โชคพงษ์พันธุ์  ผู้ ถือหุ้น กล่าวชื�นชมประธาน และจากที�ทราบมาโดยตลอดว่าเป็นบุคคลที�ได้

ปฏิบตัิงานด้วยผลงานอยา่งดีเยี�ยมตั $งแตด่ํารงตําแหนง่เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นกลา่วคําขอบคณุ
ด้วยการปรบมือ  

อนึ�งได้เสนอวา่เพื�อเป็นการบริหารเวลาซึ�งยงัมีวาระการประชมุอีกมากจึงขอให้ประธานเลื�อนวาระที�เกี�ยวข้องกบั
การเพิ�มทนุได้แก่ วาระที� 8-10 ขึ $นมาพิจารณาก่อนในลาํดบัถดัจากวาระที� 4 นี $  

• ประธานชี $แจงว่าการเปลี�ยนลําดบัวาระการประชุมจะต้องขออนุมตัิจากที�ประชุม เพื�อให้ที�ประชุมมีมติ

อนมุตัิซึ�งจะเป็นการเสยีเวลาเพิ�มมากขึ $น จึงขอพิจารณาวาระไปตามลาํดบัเดิม  

2. นาย วัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ยังคงเหลือกําไรสะสมเท่าไรภายหลงัที�บริษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลในงวดนี $แล้ว    

• นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี $แจงว่า บริษัทฯ ยงัคงเหลือกําไรสะสมอยู่ที�ประมาณ 720 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 28,000 ล้านบาท  

3. นาย ฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในขณะที�บริษัทฯ ยังมีผล
ประกอบการขาดทนุ ซึ�งต้องทําให้บริษัทฯ เพิ�มทนุ ดงันั $นเสนอแนะให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้น้อยลงเพื�อจะได้ลดจํานวนการ
เพิ�มทนุลงจะสง่ผลดีกวา่ 

 4.  Mr.Basant Kumar Dugar เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจดัสรรการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสว่นหนึ�ง และอีก
สว่นหนึ�งให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และได้แสดงความเห็นว่าแม้ว่าบริษัทฯ มีผลขาดทนุแต่ยงัมีกระแสเงินสดและผลกําไร
จากการดําเนินงาน จึงเห็นว่าบริษัทฯ ยงัเติบโตและเชื�อมั�นว่าบริษัทฯ จะสามารถกลบัมาทํากําไรและมีสถานะทางการเงินที�
แข็งแกร่งอีกครั $ง  
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5. นาย วิโรจน์ ทกัษิณานกุร ผู้ ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดการจ่ายจากกําไรที�ได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวม
คํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ�งผู้ รับเงินปันผลจะไมม่ีสทิธินําไปเครดิตภาษี 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงว่า เนื�องจากเงินปันผลนี $มาจากเงินที�ได้รับยกเว้นภาษีแล้ว เช่น บริษัท BLCP 

เป็นบริษัทที�ได้รับสทิธิ BOI เมื�อบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท BLCP ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ามารถนํามาเครดิตภาษีอีกได้  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม
เรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
 
 
มติที%ประชุม 

 
ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ดงันี $ 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,003,181,478 99.9904 
2. ไมเ่ห็นด้วย 96,250      0.0096 
3. งดออกเสยีง                                              96,300   
 
 
วาระที% 5 พิจารณาเลือกตั 4งกรรมการ 

ประธานกรรมการได้ชี $แจงวา่ ตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดีของบริษัทฯ ซึ�งได้ยดึถือมากวา่ 10 ปี แล้ว ได้กําหนดให้
กรรมการเกษียณเมื�ออายคุรบ 72 ปี บริบรูณ์ ดงันั $นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการซึ�งมีอายคุรบ 72 ปี แล้วจงึขอ
ลาออกจากการเป็นกรรมการเพื�อเปิดโอกาสให้บคุคลที�มคีวามรู้ความสามารถได้มาปฏิบตัิหน้าที�เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
ทั $งนี $การลาออกดงักลา่วให้มีผลหลงัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เป็นต้นไป ทั $งนี $กรรมการที�ลาออกโดยเหตุ
เกษียณ มีจํานวน 2 คน จากกรรมการรวม 13 คน ซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่จํานวนกรรมการ 12 คน มีความ
เหมาะสมตอ่การดําเนินธุรกิจบริษัทฯ ในปัจจบุนัจึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั $งกรรมการใหมท่ดแทนผู้ลาออกเพียง
จํานวน 1 คน  
  
 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  กรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ และนาย
อโนทยั เตชะมนตรีกลุ รองประธานกรรมการ ซึ�งทั $ง 2 ทา่น ได้ปฏิบตัิหน้าที�เป็นกรรมการบริษัทฯ มากว่า 10 ปี  บริษัทฯ ถือว่า
เป็นเกียรติอยา่งสงูที�ฝ่ายบริหารได้มีโอกาสร่วมงานกบัทั $ง 2 ทา่น ซึ�งที�ผา่นมาทา่นได้ติดตาม ชี $แนะ และสนบัสนนุ ฝ่ายบริหาร
มาโดยตลอด  รวมทั $งการร่วมมือกนัเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของกรรมการและฝ่ายบริหาร จึงถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที�ดีในการ
ปฏิบตัิหน้าที�กรรมการสาํหรับกรรมการทา่นอื�นตอ่ไป และขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความขอบคณุด้วยการปรบมือ 
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วาระที% 5.1  อนุมัติแต่งตั 4งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ  แทนกรรมการที%ลาออก 

ประธานได้มอบหมายให้ นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา นําเสนอในวาระนี $ โดยให้   นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าตามหลกับรรษัทภิบาลของ
บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการเกษียณอายเุมื�อมีอาย ุครบ 72 ปีบริบรูณ์ โดยมีผลตั $งแต่วนัถดัจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี   ซึ�งในปี 2559 นี $ มีกรรมการบริษัท จํานวน 2 คน ที�ลาออกเนื�องจากเกษียณอายตุามหลกับรรษัทภิบาลดงักลา่ว 
ได้แก่  
 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์    ประธานกรรมการบริษัท  
 2. นายอโนทยั   เตชะมนตรีกลุ  รองประธานกรรมการบริษัท และประธานบรรษัทภิบาลและสรรหา 
  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
และนําเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั $ง นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ เป็นกรรมการโดยเห็นว่าบคุคลดงักลา่วเป็นผู้มี
ความรู้    ความสามารถ และมีคุณสมบตัิเหมาะสม  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ�งได้เสนอ
รายละเอียดและประวตัิของกรรมการดงักลา่วในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

ทั $งนี $ จํานวนกรรมการบริษัทฯ ทั $งหมดมีจํานวน 12 คน เป็นจํานวนที�เหมาะสมกบักิจการของบริษัทฯ ในขณะนี $ แต่
อยา่งไรก็ตามหากในอนาคตมีความจําเป็นเหมาะสมอาจเพิ�มจํานวนกรรมการตามความเหมาะสมตอ่ไป  

  
 ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ในการพิจารณาเลอืกตั $ง นายอนนต์ สริิแสง

ทกัษิณ 
 ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั $ง

กรรมการใหม ่1 คน คือ นายอนนต์ สริิแสงทกัษิณ  แทนกรรมการที�ลาออก 
 
มติที%ประชุม 

 
ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิอนมุตัิแตง่ตั $งกรรมการใหม ่1 คน คือ นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ  แทนกรรมการ

ที�ลาออก ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $ 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,003,065,728 99.9929 
2. ไมเ่ห็นด้วย 71,150                        0.0071 
3. งดออกเสยีง 242,150  
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วาระที% 5.2 อนุมัติเลือกตั 4งกรรมการแทนกรรมการที%ต้องออกตามวาระ 
ประธานได้มอบหมายให้ นายอโนทยั เตชะมนตรีกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ เสนอ

รายละเอียดในวาระนี $วา่ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั $ง    ให้กรรมการ

ออกจากตําแหนง่เป็นจํานวนหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทั $งหมด ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่น

ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนั $น ให้ใช้วิธีจบัสลากว่าผู้ ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�ได้อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นผู้

ออก กรรมการที�ออกจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตั $งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ชี $แจงตอ่ที�ประชมุวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีกรรมการที�ต้อง
ออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดงันี $ 

 1 นายตีรณ     พงศ์มฆพฒัน์   กรรมการอิสระ 
 2. นายSudiarso   Prasetio  กรรมการอิสระ 
 3. นายระวิ      คอศิริ    กรรมการ 

 4. นายชนินท์   วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ  
 

 นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ ได้ชี $แจงขั $นตอนการสรรหาบคุคลเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ�งคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์อนัประกอบด้วย 

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

• คณุสมบตัิทั�วไป คณุสมบตัิเฉพาะ  

• คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

• การปฏิบตัิหน้าที�ที�ผา่นมา 
  

จึงขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลอืกตั $งกรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี $ 
 
1.เลอืกตั $ง นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์    ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ�งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายตีรณ   พงศ์มฆพัฒน์    มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที�ใน
ตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที�ที�
ผา่นมาในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4)    

        
จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์      กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  
 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม 
ประธานเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั $งนายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตาม

วาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
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มติที%ประชุม 
 
ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตั $ง นายตีรณ   พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที� 19 เมษายน 2559 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $ 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,003,054,828 99.9988 
2. ไมเ่ห็นด้วย 11,650 0.0012 
3. งดออกเสยีง  312,550  

 
2.   เลอืกตั $ง นายSudiarso  Prasetio ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ซึ�งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายSudiarso   Prasetio  มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที�ในตําแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที�ที�ผ่านมา ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 
จึงขอเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั $ง นาย Sudiarso  Prasetio กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ตั $งแตว่นัที� 19 เมษายน 2559  ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2562 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามดงันี $ 

  
 Mr.Basant Kumar Dugar ได้สอบถามวา่ใครดํารงตําแหนง่ President Commissioner PT. Unitras Energy  

Mr. Sudiarso  Prasetio กรรมการ ชี $แจงวา่  Chandra Adisusanto เป็นผู้ดํารงตําแหนง่ดงักลา่ว 
 
ประธานได้สอบถามที�ประชมุแล้วปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ที�จะสอบถามเพิ�มเติม ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติ

เลอืกตั $ง Sudiarso  Prasetio กรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 

 มติที%ประชุม 
ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตเิลอืกตั $ง Sudiarso  Prasetio กรรมการที�ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการ

อิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง โดยมวีาระการดาํรงตาํแหนง่ตั $งแตว่นัที� 19 เมษายน 2559 ถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $  
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มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,003,096,328  99.9929 
2. ไมเ่ห็นด้วย  71,650  0.0071 
3. งดออกเสยีง 211,050   

 
3.  เลือกตั $ง นายระวิ  คอศิริ  ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ�งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายระวิ   คอศิริ  มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที�ในตําแหน่งกรรมการเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที�ที�ผ่านมา ในหนงัสือเชิญประชุม 
(สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 
จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายระวิ   คอศิริ  กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ตั $งแตว่นัที� 19 เมษายน 2559  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถาม
เรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั $ง นายระวิ   คอศิริ  กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 
มติที%ประชุม 

ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั $ง นายระวิ คอศิริ  กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ�ง โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที�  19 เมษายน 2559 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $  

 
มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 997,577,698  99.4620 
2. ไมเ่ห็นด้วย 5,395,780  0.5380 
3. งดออกเสยีง 405,550   
 

4   เลอืกตั $ง นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ เป็นดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นวา่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยได้เสนอรายละเอียดและ
ประวตัิของกรรมการ ในหนงัสอืเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4) 

 
จึงขอเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั $ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่วนัที� 19 

เมษายน 2559 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม เรื�องอื�นใด
อีก ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตั $ง นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ เป็นกรรมการ  

 
มติที%ประชุม 

ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตั $ง นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ เป็นกรรมการ โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งตั $งแต่
วนัที� 19 เมษายน 2559 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $  

  
มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 999,709,748  99.6542 
2. ไมเ่ห็นด้วย 3,469,430  0.3458 
3. งดออกเสยีง 199,850  

 
วาระที% 6. พิจารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานได้แถลงต่อที�ประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “ห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และข้อบงัคบับริษัทฯ  
ข้อ 30 วรรคแรก กําหนดวา่ “กรรมการมีสทิธิได้รับบําเหน็จและค่าตอบแทน ซึ�งค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะอย่างหนึ�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 หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลงก็ได้” 

 
ประธานได้มอบหมายให้นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี $ 
 
นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่าการจ่ายบําเหน็จกรรมการนั $นได้พิจารณาจากภาระหน้าที�ความ

รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที�จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 
1.  บําเหน็จกรรมการประจําปี 2558 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 5 ล้านบาท  

รายละเอียดบําเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่
ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั $งนี $ (สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 3) ทั $งนี $ บําเหน็จของประธาน
กรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสงูกวา่กรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ ประจําปี 2559    เมื�อปี 2557 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้ปรับลดลง ร้อยละ 30   ซึ�งผลการดําเนินงานบริษัทฯ ปี 2558 ยงัคงลดลง เพื�อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ของกรรมการและเพื�อควบคมุคา่ใช้จ่ายบริษัทฯ จึงเห็นวา่ควรปรับลดคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่งๆ ลงอีกร้อย
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ละ 10  ทั $งนี $ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทน

กรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทน ประจําปี 2559 ซึ�งมีอตัราลดลง

อีกร้อยละ 10 เมื�อเปรียบเทียบกบั 2558 โดยมีดงัรายละเอียดตอ่ไปนี $ 

 

2.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

• ค่าตอบแทนประจําเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จํานวน 46,800 บาท/เดือน                    

รองประธานฯ จํานวน 41,400 บาท/เดือน และกรรมการอื�นคนละจํานวน  36,000 บาท/เดือน 

• เบี $ยประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั $งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ  

23,400 บาท/ครั $ง รองประธานฯ 20,700 บาท/ครั $ง และกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 18,000 

บาท/ครั $ง (กรรมการที�เป็นผู้บริหารไมไ่ด้เบี $ยประชมุ) 

2.2. เบี $ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั $งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 

28,080 บาท/ครั $ง และ กรรมการอื�นคนละ 21,600 บาท/ครั $ง 

2.3. เบี $ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น   
รายครั $งเฉพาะเมื�อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท/ครั $ง และกรรมการอื�นคนละ 18,000 
บาท/ครั $ง  

 
ทั $งนี $ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื�นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี $ยประชุม ตามที�เสนอ

ข้างต้น และประธานแจ้งวา่ กรรมการบริษัทที�ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตัิบําเหน็จกรรมการและเบี $ยประชุมกรรมการ จํานวนหุ้นที�กรรมการทั $งหมดถือนบั
รวมกนัได้ 28,704,460   หุ้น ดงันั $น จํานวนหุ้นที�ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี $จึงมีจํานวน 28,704,460  เสยีง  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏว่ามีผู้สอบถามและแสดงความเห็น 

ดงันี $ 
 
นาย สมศกัดิ� แก่นสวุรรณ์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ได้เคยปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที�มีขนาดใหญ่

และมีผลการดําเนินงานขาดทนุ หรือกําไรลดลงมาก มีการจ่ายเงินปันผลลดลงแต่ยงัคงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   ซึ�งเมื�อ
เปรียบเทียบกบับริษัทฯ แล้วยงัคงมีการจ่ายเงินปันผลแตไ่ด้ปรับลดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ จึงขอชื�นชมบริษัทฯ และขอให้
ผู้ ถือหุ้นปรบมือให้กรรมการ  

นาย สภุศกัดิ� จุลละศร ผู้ ถือหุ้น กล่าวเพิ�มเติมว่าที�กรรมการได้ลดค่าตอบแทนของตนลงในช่วงที�บริษัทฯ ประสบ
ภาวะขาดทนุนั $น ในอีกแง่มมุหนึ�งเห็นวา่เป็นช่วงที�กรรมการจะต้องปฏิบตัิหน้าที�อย่างหนกักว่าช่วงที�บริษัทฯ มีกําไร จึงอยาก
ขอขอบคณุกรรมการมา ณ ที�นี $ด้วย 

 
 ประธานกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และได้สอบถามที�ประชุมแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ ที�จะสอบถามเพิ�มเติม จึงเสนอให้ที�

ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนที�เป็นบําเหน็จกรรมการปี 2558 และเบี $ยประชมุกรรมการ สาํหรับปี 2559 
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มติที%ประชุม 
 

ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม ดงันี $ 

 
มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนเสียงทั 4งหมด

ของผู้ถอืหุ้นที%มาประชุม 
1. เห็นด้วย 973,227,267  99.8515 
2. ไมเ่ห็นด้วย 1,032,952  0.1060 
3. งดออกเสยีง 414,850  0.0426 
หมายเหตุ: จํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี $จํานวน 974,675,069 เสียง เนื�องจากไม่นบัคะแนนเสียงของ
กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีพิเศษในวาระนี $ จํานวน 28,704,460 เสยีง 
 
วาระที% 7 พิจารณาแต่งตั 4งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธาน ได้แถลงตอ่ที�ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 (5)  กําหนดว่า “กิจการซึ�งที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีพงึกระทํา คือ พิจารณาแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ” 

 
ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ 

 นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 
กําหนดวา่ กิจการซึ�งที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพงึกระทําตาม (5) คือ พิจารณาแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯและ ประกาศสาํนกังานก.ล.ต. กําหนดให้มกีารหมนุเวยีนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชี
รายเดิมปฏิบตัิหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ทั $งนี $
บริษัทสามารถแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีรายใหมที่�สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดยีวกบัผู้สอบบญัชีรายเดมิก็ได้ และบริษัทฯ จะแตง่ตั $ง
ผู้สอบบญัชีรายที�พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที�เนื�องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้เมื�อพ้นระยะเวลา
อยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชี นบัแตว่นัที�ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที� 

อนึ�ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลอืกผู้สอบ
บญัชีแหง่บริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื�องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยูใ่นระดบัที�นา่
พอใจมาโดยตลอด รวมทั $ง PwC มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล รายละเอียดปรากฏ
ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุ 

 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแต่งตั $งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน               
คา่สอบบญัชีเพื�อสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี $ 

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ�มพนูวฒันาสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4599  และหรือ 
2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 4843  และหรือ 
3.  นายวิเชียร  กิ�งมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที� 3977 
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 แหง่บริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS ที�มีเครือขา่ยครอบคลมุหลายประเทศ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีเป็น
เงิน 2,206,500 บาท เทา่กบัปี 2558 เพื�อสอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 
2559  ทั $งนี $ค่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ $นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่า
เดินทางภายในประเทศ   คา่โทรศพัท์ คา่ไปรษณีย์ คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ�งค่าใช้จ่ายดงักลา่วต้องไม่เกินร้อย
ละ 5 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี   
  

รวมทั $งขอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีประจําปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
งบการเงินรวม จํานวนเงิน 60,914,502 บาท  เพิ�มขึ $น จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.6 ทั $งนี $ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมา
นั $นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที�ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้สอบถามเพิ�มเติม 
ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

 
มติที%ประชุม 

ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เพื�อสอบบญัชีของ
บริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ $นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงันี $ 

 
มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,003,082,477  99.9884 
2. ไมเ่ห็นด้วย 116,252  0.0116 
3. งดออกเสยีง 180,800   
 

 ประธานกรรมการได้แจ้งวา่ วาระถดัไปตั $งแตว่าระที� 8-10 ทั $งหมดจะเป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัการเพิ�มทนุและวิธีการจดัสรร

หุ้นเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิ ซึ�งต้องดําเนินการตามขั $นตอนของพระราชบญัญตัิบริษัท มหาชน พ.ศ.2535 คือต้อง

ดําเนินการลดทนุและแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิ และตอ่มาจงึจะเพิ�มทนุ และแก้ไขบริคณห์สนธิ โดยในวาระถดัไปจึงจะ

ขออนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุตอ่ไป ซึ�งจะปรากฏอยูใ่น วาระที� 8 - 10  
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วาระที% 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาํนวน 823,026,240 บาท จากทุนจดทะเบียน

จาํนวน  3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตดัหุ้น
สามัญที%ยงัไม่ได้จาํหน่าย จาํนวน 823,026,240 หุ้นซึ%งมีมูลค่าที%ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ%มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื%องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ  

 
 ประธานมอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ ชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ โดย นาง
สมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี $แจงวา่ ขอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
จํานวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการตดั
หุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ย จํานวน 823,026,240 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   และเพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จงึขอให้แก้ไขเพิ�มหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียน เป็นดงันี $ 
 ข้อ 4. 
 ทนุจดทะเบียน   2,581,878,550  บาท 
 แบง่ออกเป็น  2,581,878,550  หุ้น  
 มลูคา่หุ้นละ                           1  บาท 
 โดยแบง่ออกเป็น 
 หุ้นสามญั           2,581,878,550  หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ�                    ไมม่ี  
 
 ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ในการพิจารณาอนมุตัิวาระนี $ ซึ�งปรากฏว่า
ไมม่ีผู้สอบถามเพิ�มเติม 

ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 823,026,240 บาท 
จากทนุจดทะเบียนจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดยการตดัหุ้นสามญั
ที�ยงัไม่ได้จําหน่าย จํานวน 823,026,240 หุ้นซึ�งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ�มเติม
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
มติที%ประชุม   ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 823,026,240  บาท จาก
  ทนุจดทะเบียนจํานวน 3,404,904,790 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 2,581,878,550 บาท โดย
  การตดัหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหนา่ย จํานวน 823,026,240 หุ้นซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการลด 
  ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� ของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออก
  เสยีง  ดงันี $ 
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มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 956,526,818  95.3304 
2. ไมเ่ห็นด้วย 46,425,061  4.6268 
3. งดออกเสยีง 428,650  0.0427 

 

วาระที% 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ% มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 2,581,878,550 บาท จากทุนจด
 ทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 5,163,757,100 บาท โดยการ
 ออกหุ้นสามัญเพิ%มทุนจํานวน 2,581,878,550 หุ้น ซึ%งมีมูลค่าที%ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและพิจารณา
 อนุมัติการแก้ไขเพิ%มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื%องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ%มทุน
 จดทะเบียนของ บริษัทฯ 

 

  ประธานขอให้นางสมฤดี ชยัมงคลประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ ชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ 
  นางสมฤดี ชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงรายละเอียดว่า บริษัทฯ ได้เพิ�มทุนครั $งล่าสุดเมื�อ 
มกราคม 2543 ที�ผา่นมาบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการทางการเงินบริหารจดัการการเงินของบริษัทฯ มาโดยตลอด ในปีนี $บริษัทฯ จะ
ทําการเพิ�มทนุเพื�อจัดโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสมเพื�อรองรับแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจและความเติบโตของบริษัทฯ ใน
ระยะยาว  
 วตัถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุในครั $งนี $เพื�อบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจและเพื�อประโยชน์ดงันี $ 

• ลดภาระหนี $สนิที�ค้างชําระ  

• อตัราสว่นหนี $สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทดีขึ $นจาก 1.62 เทา่เป็น 1.23 เทา่ลดภาระดอกเบี $ยจ่าย 

• ลดภาระดอกเบี $ยจา่ยประมาณ 500 ล้านบาทตอ่ปี 

• เพื�อสามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุได้รวดเร็วและด้วยต้นทนุการเงินที�เหมาะสมเพื�อสนบัสนนุการลงทนุในอนาคตสง่ผล

ให้บริษัทมฐีานะทางการเงินที�มั�นคงสาํหรับเงินลงทนุในอนาคต 

• สถานะทางการเงินมีความยืดหยุน่และมั�นคงพร้อมรับการลงทนุของบริษัทฯ ในอนาคต 

• เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุสร้างผลตอบแทนการลงทนุที�ดใีนระยะยาว  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี $แจงรายละเอียดเพิ�มเติมวา่  หากที�ประชุมมีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุอีก
จํานวน 2,581,878,550 บาท บริษัทฯจะดําเนินการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุเพื�อการเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นและเพื�อรองรับใบสําคญั
แสดงสทิธิจะซื $อหุ้นสามญั บริษัท บ้านป ูจํากดั(มหาชน)  ครั $งที� 3 ดงันี $ 
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รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุนและใบสาํคัญแสดงสิทธิจะซื 4อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จาํกัด(มหาชน)  
ครั4งที% 3  
ก.   ขออนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน1,290,939,275 หุ้นมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ

ของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)ในราคาเสนอขาย 5 บาทตอ่หุ้น ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นเพิ�ม
ทนุ 

ข.  จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดง
สทิธิ BANPU-W3 ที�บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื $อและได้รับจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering)  

 
รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสิทธิที%จะซื 4อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จาํกัด(มหาชน) ครั4งที% 3  
ประเภทหลกัทรัพย์    : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื $อหุ้นสามญัของบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
        ครั $งที� 3 (BANPU-W3) 
ชนิด     : ใบสาํคญัแสดงสทิธิชนิดระบชืุ�อผู้ ถือและโอนเปลี�ยนมือได้ 

จํานวน     : ไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ย 

จํานวนหุ้นรองรับการใช้สทิธิ   : ไมเ่กิน 1,290,939,275 หุ้น (มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 
ลกัษณะการจดัสรร    : เป็นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื $อและได้รับ
        จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ (RO) 
        ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : ไมค่ิดมลูคา่ 

อตัราการใช้สทิธิซื $อหุ้นสามญั  :  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิซื $อหุ้นสามญั   :  5.00 บาทตอ่หุ้น 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ   :  1 ปี นบัตั $งแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วนักําหนดการใช้สทิธิและระยะเวลาการใช้สทิธิ : ทกุ ๆ 3 เดือนนบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื $อหุ้นสามญัของบริษัท
       จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื $อหุ้นสามญัของบริษัทภายใน
       ระยะเวลา 5 วนัทําการ ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั $ง  ยกเว้นการ
       ใช้สทิธิครั $งสดุท้ายกําหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
       ครั $งสดุท้ายเป็นระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครั $งสดุท้ายโดย
       ให้ระหวา่งระยะเวลาดงักลา่ว ผู้ ถือใบสาคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความ
       จํานงในการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการใด ๆ 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เสนอขาย : บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกในครั $งนี $ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
        จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสทิธิ  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
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ขั 4นตอนการจัดสรรหุ้นเพิ%มทุน “Right Offering”  และ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ “Banpu – W3” 
ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั $งที� 3/2559   : 10 มีนาคม 2559 
วนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559   :  25 มีนาคม 2559 
วนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นเพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน     : 28  มีนาคม 2559 
วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  :19 เมษายน 2559 
จดทะเบียนมติเพิ�มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ : ภายใน 14 วนั นบัจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติ 
ขึ $นเครื�องหมาย XR (ไมไ่ด้สทิธิ)   : 25 เม.ย.2559 
ระยะเวลาการใช้สทิธิจองซื $อหุ้นเพิ�มทนุ : 23 – 31 พฤษภาคม 2559 
จดทะเบียนเพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์   : ภายใน 14 วนัหลงัสิ $นสดุระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื $อ
         หุ้นเพิ�มทนุ 
 
 อนึ�ง  ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื $อหุ้นเพิ�มทนุที�ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสดัสว่นที�กําหนดได้ (oversubscription) 
โดยที�ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์จะจองซื $อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนที�จองซื $อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื�อมีหุ้น
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้จองซื $อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั $น    โดยการจัดสรรหุ้นเพิ�มทุนดังกล่าวให้
ดําเนินการไปจนไมม่ีหุ้นเพิ�มทนุเหลอืจากการจดัสรร  ทั $งนี $หากไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร และผู้ ถือหุ้นจองซื $อหุ้นเกินสิทธินี $
มาแล้ว คาดวา่จะจ่ายเงินคืนให้ภายในวนัที� 16 มิถนุายน 2559 การนําหุ้นเพิ�มทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทที�จองซื $อหุ้นเพิ�มทนุเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั ทั $งนี $คาดว่าหุ้นเพิ�มทนุที�จะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และซื $อขายในตลาดได้ประมาณ วนัที� 8 หรือ 9 มิถนุายน 2559  และใบสําคญัแสดงสิทธิจะ
สามารถซื $อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ประมาณ วนัที�  15 หรือ 16 มิถนุายน 2559 
 นอกจากนี $ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
เป็นผู้ พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดง
สิทธิ BANPU-W3 ตามความจําเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง และการดําเนินการต่างๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพียงการดําเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 และหุ้นสามญัที�ออก
เนื�องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 
ผลกระทบจากการเพิ%มทุนคิดรวมการใช้สิทธิจากใบสาํคัญแสดงสทิธิทั 4งจาํนวน 
กรณีที� 1:   ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิที�จะซื $อหุ้นสามญัของบริษัททั $งจํานวน 
  - ไมม่ีผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control dilution)  
  - ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)คิดเป็นร้อยละ35 
กรณีที� 2:  บคุคลอื�นที�มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิที�จะซื $อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัททั $งจํานวน (ผู้ ถือหุ้นเดมิขาย 
  ใบสาํคญัสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั $งจํานวน 
  - ผลกระทบตอ่สดัสว่นการถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นร้อยละ 50 
  - ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)คิดเป็นร้อยละ35 
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 จึงขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 
2,581,878,550 บาท เป็นจํานวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกใหมจํ่านวน 2,581,878,550 หุ้น 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท(“หุ้นเพิ�มทนุ”) และ ขออนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ  ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุ
จดทะเบียนโดยมีรายละเอียด ดงันี $ 
  ข้อ 4.  
  ทนุจดทะเบียน  5,163,757,100  บาท 
  แบง่ออกเป็น 5,163,757,100  หุ้น  
  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
  โดยแบง่ออกเป็น 
  หุ้นสามญั 5,163,757,100  หุ้น 
  หุ้นบริุมสทิธิ� ไมม่ี 
 

 ประธานกรรมการเชิญให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยัตา่งๆ ในการพิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาทจากทนุจดทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่
จํานวน 5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 2,581,878,550 หุ้นซึ�งมีมลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่มีผู้สอบถามเพิ�มเติม ดงันี $ 
1. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร แสดงความคิดเห็นวา่ ราคาซื $อหุ้นเพิ�มทนุที� 5 บาท เป็นราคาที�ตํ�าเกินไปเมื�อพิจารณา

จากมลูคา่ทางบญัชี เพื�อความเป็นธรรมระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นใหม่ บริษัทฯ ควรกําหนดราคาที�จะสะท้อนผลกําไร
ในอนาคตที�เพิ�มขึ $นด้วย  

ประธานได้ชี $แจงวา่การกําหนดราคาดงักลา่วได้มีการพิจารณาแล้วซึ�งได้มีนําเสนอทางเลอืกตา่งๆ หลาย
ทางโดยเห็นวา่ราคาดงักลา่วนา่จะเหมาะสม 

 
2. นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามช่องทางในการจองซื $อหุ้นเพิ�มทนุ 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่า การจองซื $อหุ้นเพิ�มทุนจะกระทําผ่านทางตัวแทนของบริษัทฯ ซึ�งจะเป็น
บริษัทหลกัทรัพย์ทั $งนี $บริษัทฯ จะได้จัดทํารายละเอียดการจองซื $อหุ้ นเพิ�มทุนและจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบต่อไป  ผู้ ถือหุ้ น
สามารถกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดและสง่มายงัตวัแทน   ทั $งนี $ การชําระเงินจองซื $อจะดําเนินการชําระเงินผ่านธนาคาร
สาขาตา่งๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�จองซื $อไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ บริษัทฯ จะดําเนินการคืนเงินค่าจอง
ซื $อ ภายในระยะเวลาที�กําหนดซึ�งจะมีรายละเอียดตามเอกสารดงักลา่ว  

3. นายเดชา สนุทรารชนุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงธุรกิจที�บริษัทฯ คาดวา่จะนําเงินจากการเพิ�มทนุนี $ไปลงทนุด้านใดบ้าง 
และมีจํานวนเทา่ไร 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงวา่ ภายหลงัจากการเพิ�มทนุบริษัทฯ จะได้รับเงินทนุประมาณ 12,900 ล้านบาท 
โดยสว่นแรกจะนําไปลดหนี $ เพื�อลดภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบี $ย ทําให้อตัราสว่นหนี $สนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) ปรับตวัดี
ขึ $น  อยา่งไรก็ตามการกู้ยืมเงินสาํหรับการลงทนุที�มีความเหมาะสมในอนาคตบริษัทฯ ยงัสามารถกู้ยืมได้ โดยหากมีการกู้ยืม
ดงักลา่วแล้วบริษัทฯ จะได้บริหารสดัสว่นหนี $สนิตอ่ทนุให้เหมาะสมตอ่ไป 
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4. Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุมีจํานวนตํ�าเกินไป ควรมีราคา
สงูกวา่นี $ 

5. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  จะเกี�ยวข้องกับหุ้นของบมจ.บ้านปูเพาเวอร์ 
(BPP) หรือไมอ่ยา่งไร 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงวา่ คําขอของ BPP เพื�อเข้าจดทะเบียนได้รับอนมุตัิจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว
เมื�อวนัที� 18 มีนาคม 2558 โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะซื $อหุ้น BPP ได้เมื�อมีการนําหุ้นเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั $งแรก 
(IPO) ในราคาเดียวกบัผู้จองซื $อทั�วไป โดยหากมีการเสนอขายจะมีการแจ้งรายละเอียดการจดัสรรหุ้นที�เสนอขายต่อไป ทั $งนี $
ภายหลงัที�ได้นําหุ้น BPP จําหนา่ยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงถือครองหุ้นใน BPP ในสดัสว่นไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 65 

 
 6. นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามว่าเหตใุดบริษัทฯ จึงนําเรื�องการซื $อหุ้นเพิ�มทนุมาเกี�ยวข้อง

กับเรื�องเงินปันผล  โดยกําหนดสิทธิให้วนัปิดสมุดสําหรับผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและสิทธิในการจองซื $อหุ้ นเพิ�มทุน (วนัขึ $น
เครื�องหมาย XD และ XR)  เป็นวนัเดียวกนั ทําให้ผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ เสยีประโยชน์ในแง่ของภาษีและคา่ใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (TSD)  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงวา่   บริษัทฯ ได้ยดึถือเรื�องการจ่ายเงินปันผลโดยถือวา่เป็นวินยัที�ต้องปฏิบตัิใน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทกุราย ซึ�งแตกตา่งจากการซื $อหุ้นเพิ�มทนุซึ�งเป็นการระดมทนุของบริษัทฯ ที�ต้อง
ขออนมุตัิผู้ ถือหุ้น  โดยผู้ ถือหุ้นจะซื $อหุ้นเพิ�มทนุหรือไมน่ั $นอยูที่�การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น  สว่นการกําหนดวนั XD และ XR ให้
เป็นวนัเดียวกนันั $นบริษัทฯ ได้ปรึกษากบัหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องรวมทั $งที�ปรึกษากฎหมายแล้วเห็นว่าเป็นการกําหนดเพื�อความ
ชดัเจนและไมก่่อให้เกิดความสบัสนแก่นกัลงทนุ  

 

  ประธานได้สอบถามที�ประชมุแล้วปรากฏวา่ไม่มีผู้ ที�จะสอบถามเพิ�มเติม จึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาลง
มติอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาทจากทนุจดทะเบียนจํานวน 2,581,878,550 บาท  
เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่จํานวน 5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 2,581,878,550 หุ้นซึ�งมีมลูค่าที�
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบั
การเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
มติที%ประชุม   ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 2,581,878,550 บาท จาก
  เดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจํานวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกใหม่
  จํานวน 2,581,878,550 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท(“หุ้นเพิ�มทนุ”) และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอื
  บริคณห์สนธิ  ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน  
  ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� ของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  
  ดงันี $ 

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 955,211,628   95.1993 
2. ไมเ่ห็นด้วย 47,954,751  4.7793 
3. งดออกเสยีง 214,150  0.0213 
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วาระที% 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื%อรองรับการใช้สิทธิตาม
  ใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 

 10.1  พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที%จะซื 4อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
 ครั4งที% 3 (ใบสาํคัญแสดงสทิธิ BANPU-W3) จาํนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถอืหุ้น
 เดิมของ บริษัทฯ ที%จองซื 4อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ%มทุนที%ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้น
 เดิมตาม สัดส่วน (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้นเพิ%มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธิ 
 โดยไม่คดิมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาท ต่อหุ้น 

 
  ประธานได้แจ้งวา่รายละเอียดของวาระนี $นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี $แจงไปพร้อมกบัวาระที� 9 เรื�องการเพิ�ม
ทนุแล้ว เนื�องจากเป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกนั ดงันั $นในวาระนี $จึงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�ง 
ปรากฏวา่มีผู้สอบถามเพิ�มเติม ดงันี $ 

 
  นาย วิสชันา รัตนาจารย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามสาเหตคุวามจําเป็นเร่งด่วนที�บริษัทฯ จะต้องนําเงินที�ได้จาก

การเพิ�มทนุสว่นแรกซึ�งจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี $ไปชําระหนี $  และหนี $สินที�บริษัทฯ จะนําไปชําระหนี $เป็นของบริษัทฯ หรือ
เป็นของบริษัทย่อย ทั $งนี $ได้สอบถามเพิ�มเติมว่าหากไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุทั $งหมด
เป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจง บริษัทฯ ไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนที�จะต้องใช้เงินในเดือนพฤษภาคมแต่
อย่างใด แต่เนื�องจากกระบวนการเพิ�มทุนและการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จะมีขั $นตอนและการดําเนินการต่างๆ ซึ�งเมื�อได้นบัวนั
ตามที�กฎหมายกําหนดแล้วทําให้ระยะเวลาในการจองซื $อหุ้นเพิ�มทนุอยูใ่นช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 สาํหรับหนี $สนิที�จะชําระ
เป็นหนี $สินของบริษัทฯ  สาเหตุที�บริษัทฯ จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกในระยะใกล้เพื�อความคล่องตัวของ  
บริษัทฯ ที�สามารถนําเงินไปใช้ได้ทนัที  สําหรับส่วนที� 2 เพื�อไม่ให้เป็นภาระของผู้ ถือหุ้นจนเกินไปบริษัทฯ จึงได้จดัสรรเป็น 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

  ประธานได้สอบถามที�ประชมุแล้วปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ที�จะสอบถามเพิ�มเติม จึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมติ
อนมุตัิการออกและจดัสรรขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื $อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั $งที� 3 (ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3) 
จํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 หนว่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�จองซื $อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ�มทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยไมค่ิดมลูคา่และมี
ราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น 

 
 
มติที%ประชุม    ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการพิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�
  จะซื $อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั $งที� 3 (ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3) จํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275 
  หนว่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�จองซื $อและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
  ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นเพิ�มทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดย
  ไมค่ิดมลูคา่และมีราคาใช้สทิธิ 5 บาทตอ่หุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� ของจํานวนเสยีง
  ทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  ดงันี $ 
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มติที%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 953,544,517  95.0331 
2. ไมเ่ห็นด้วย                         49,590,462   4.9423 
3. งดออกเสยีง 245,550   0.0244 

   

 10.2  พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นเพิ%มทุน จาํนวน 2,581,878,550 หุ้น 
   โดยมีรายละเอียด ดังนี 4 

  ก. พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวน ไมเ่กิน 1,290,939,275หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้    
      หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right     
       Offering) 

 ข.  จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิ 
       ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W3 ที�บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื $อและได้รับ  
       จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่น (Right Offering) ตามที�ได้รับ  
                            อนมุตัิในวาระที� 10.1 

  

  ประธานได้แจ้งวา่รายละเอียดของวาระนี $นางสมฤดี ชยัมงคล ได้ชี $แจงไปพร้อมกบัวาระที� 9 เรื�องการเพิ�ม
ทนุแล้ว เนื�องจากเป็นเรื�องที�เกี�ยวข้องกนั ดงันั $นในวาระนี $จึงเปิดโอกาสให้ที�ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�ง 
ปรากฏวา่มีผู้สอบถามเพิ�มเติม ดงันี $ 

  
  ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้สอบถามเพิ�มเติม 
 

  ประธานจึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาลงมตจิดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จํานวน 2,581,878,550 หุ้น 
 

มติที%ประชุม    ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ จํานวน 2,581,878,550 หุ้นโดยมีรายละเอียดดงันี $ 
  ก. พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวน ไมเ่กิน 1,290,939,275หุ้น  มลูคา่ที�ตราไว้  

   หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น  (Right Offering) 
 ข. จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุจํานวนไมเ่กิน 1,290,939,275หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1บาท เพื�อรองรับการใช้สทิธิของ 

  ใบสําคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที�บริษัทจะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�จองซื $อและได้รับจดัสรร

 หุ้นเพิ�มทนุที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ตามที�ได้รับอนมุตัิในวาระ

 ที� 10.1 

        ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากดงันี $ 
 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 953,420,267  95.0454 
2. ไมเ่ห็นด้วย                         49,700,212  4.9546 
3. งดออกเสยีง 260,050     
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วาระที% 11 เรื%องอื%นๆ (ถ้ามี) 
 

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

 
ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี $ 

1.นายณฐัศกัดิ� สขุศรี ผู้ ถือหุ้น มีข้อสอบถามและข้อเสนอแนะ ดงันี $  
- กล่าวชมเรื�องการสร้างธุรกิจที�สร้างมูลค่าตั $งแต่ต้นนํ $าถึงปลายนํ $า แต่สอบถามว่าการพฒันาธุรกิจใน

ทิศทางเช่นนี $ เป็นการแสวงหาธุรกิจใหม่ เนื�องจากธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในจุดอิ�มตวัแล้วใช่หรือไม่ ทั $งนี $ได้ชื�นชมการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที�ได้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคล้องกบัผลประกอบการ  

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่า ถ่านหินยังมีการเติบโต และการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้ายงัเป็น

สดัสว่นที�มากที�สดุอยู ่แตก่ารเสนอแผนกลยทุธ์ใหมนี่ $เพื�อเป็นการพฒันาธุรกิจบริษัทฯ ในทิศทางเดียวกนักบัแผนพลงังานโลก

ในระยะยาว จึงเพิ�มธุรกิจก๊าซซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของธุรกิจพลงังานในสว่นที�เป็นธุรกิจต้นนํ $า (Upstream) ธุรกิจถ่านหินเป็นธุรกิจ

กลางนํ $า (Midstream) และธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจปลายนํ $า (Downstream) นอกจากนั $นยังได้รวมถึง ธุรกิจระบบจัด

การพลงังานที�มีประสทิธิภาพเข้ามารวมอยูใ่นแผนกลยทุธ์นี $ด้วย 

  - กลา่วชมที�บริษัทฯ ให้ความสาํคญัของบรรษัทภิบาล และความสาํคญัของทรัพยากรมนษุย์ซึ�งถือวา่เป็น
รากฐานสําคญัของ Commited to Sustainability แต่เพื�อให้สอดคล้องกบัธุรกิจพลงังานจึงขอให้เพิ�มเป็น Committed to 
Power Sustainability ด้วย    และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรนํา Kaplan Norton Balanced Scorecard มาช่วยจดัทํา
วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ เพื�อให้เข้าใจง่ายขึ $น  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงวา่ บริษัทฯ นําบ้านป ูสปริต มาปรับใช้เรื�องการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและ

เรื�องพนกังาน คือ หลกัยดึมั�นในความถกูต้อง (Integrity) และหลกัหว่งใยและเอาใจใส(่Care)    แผนกลยทุธ์และนวตักรรม ใช้

หลกันวตักรรม (Innovation) และพลงัร่วม  (Synergy) มาปรับใช้ ดงันั $น บ้านป ูสปิริต จึงเป็นวฒันธรรมองค์กรที�พนกังานยึด

มั�นร่วมกนัในทกุประเทศ 

- เสนอแนะให้มีการจดัการนวตักรรมเพื�อสร้างผลกําไรในอนาคต  เพิ�มช่องทางในการรับฟังข้อมลูจากผู้
ถือหุ้นจากภายนอกองค์กรเพื�อช่วยในการบริหารความเสี�ยง  

• นางสมฤดี ชัยมงคล ชี $แจงว่าในปัจจุบนับริษัทฯ เปิดช่องทางสื�อสารกบัผู้ ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ 

ได้แก่เว็บไซต์บริษัทฯ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ ( Opportunity Day ) ทกุไตรมาส  

 - เสนอแนะเรื�องระบบการบริหารความเสี�ยง แสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื�นๆ เพื�อสง่เสริมการเติบโตของ
บริษัทฯ และบริษัทฯ นา่จะพิจารณาการลงทนุธุรกิจปลายนํ $าที�เป็นธุรกิจที�ใช้ในครัวเรือน เช่น ธุรกิจแบตเตอรี� เป็นต้น 
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2. นาย ธนกร วิเศษวงศ์สหกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ ว่าจะส่งผลกระทบทําให้
บริษัทฯ ต้องเพิ�มทนุอีกหรือไม ่

ประธานเรียนวา่ขณะนี $คดีอยูใ่นชั $นศาลฏีกา จึงไมส่ามารถแสดงความเห็นได้มากในช่วงนี $ 
 
3. นาย สถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้นขอแสดงความชื�นชมเรื�องการปรับลดคา่ตอบแทนกรรมการ และชื�น

ชมที�ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามได้อยา่งเต็มที�  และมีข้อสงัเกตว่าบริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องเป็นจํานวนมาก
จึงอยากทราบคา่ใช้จ่ายทางกฎหมาย   พร้อมทั $งสอบถามค่าสอบบญัชีจํานวน ประมาณ 60 ล้านนั $นเป็นค่าสอบบญัชีที�รวม
บริษัทในตา่งประเทศด้วยและเป็นผู้สอบบญัชีสาํนกังานเดียวกนัใช่หรือไม ่

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงวา่ คา่ธรรมเนียมสอบบญัชีจํานวนประมาณ 60 ล้านดงักลา่ว ได้รวม

บริษัทย่อยทั $งหมด จํานวน 111 แห่ง โดยใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกันคือ บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากัด 

ยกเว้นบางแหง่ซึ�งมีสว่นน้อยมากเป็นผู้สอบบญัชีท้องถิ�น 

• นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน์ ผู้ อํานวยการสายอาวโุส-นิติการ ได้ชี $แจงว่าค่าใช้จ่ายทนายความ มี 2 

สว่น คือคดีในประเทศไทยหรือคดีหงสา ซึ�งไมม่ีคา่ใช้จ่ายทนายความเนื�องจากงานที�เกี�ยวกบัการจดัเตรียมในขั $นตอนศาลฎีกา

ได้เสร็จสิ $นแล้วอยูใ่นระหวา่งรอคําพิพากษาศาลฎีกาจึงไมม่ีคา่ใช้จ่าย สาํหรับคดีในประเทศอินโดนีเซีย เป็นคดีที�เกี�ยวกบัภาษี

เป็นสว่นใหญ่และมีทีมนกักฎหมายที�เป็นเจ้าหน้าที�บริษัทฯ  มีที�ปรึกษาเป็นผู้สอบบญัชี มีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 เหรียญ

สหรัฐ 

4. ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื�อสอบถามว่า ทรัพย์สินและหนี $สินของ บมจ.บ้านปเูพาเวอร์ (BPP) ยงัรวมอยู่กับ
บริษัทฯ หรือไม ่และการนํา BPP ออกไปจากบริษัทฯ จะสง่ผลให้บริษัทฯ เกิด Dilution หรือไม ่  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงว่า BPP รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยขณะนี $บริษัทฯ ถือ

หุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 100  และในอนาคตบริษัทฯ ยงัคงถือครองหุ้นใน BPP อยูใ่นสดัสว่นที�ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 65 ดงันั $นวิธีการ

จดัทํางบการเงินรวมจึงต้องมีการหกัสว่นกําไรในสว่นที�บริษัทฯ ไมไ่ด้ควบคมุออก    

5. นายบญุชอบ แย้มอทุยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามเรื�องการตั $งสาํรองคา่เสยีหายสาํหรับคดีหงสา 

ประธานชี $แจงว่า ภายหลงัที�ศาลชั $นต้นพิพากษา แต่ยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ 

บริษัทฯ จึงไมไ่ด้ตั $งสาํรองคา่เสยีหายสาํหรับคดีหงสาแตอ่ยา่งใด 

6. นายวิสชันา รัตนาจารย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าได้รับทราบข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตว่า BPP จะไปซื $อ

กิจการของบริษัทเชฟรอนจริงหรือไม่ และมีการศึกษาถึงโครงการดงักล่าวหรือไม่ รวมถึงสอบถามความคืบหน้าของธุรกิจ

โรงไฟฟ้าปากเหมือง  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชี $แจงวา่บริษัทฯ มีหนว่ยงานพฒันาธุรกิจเพื�อวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

โครงการในการลงทุน และหากมีความเหมาะสมจะประมูลโครงการต่อไป ซึ�งบริษัทฯ ยังไม่ได้โครงการจากการประมูล

ดงักลา่ว สาํหรับข้อมลูโครงการของบริษัทเชฟรอน ดงักลา่วไมเ่ป็นความจริง บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้พิจารณาการซื $อกิจการดงักลา่ว  
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ สอบถามเพิ�มเติม      
ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ�งคณะกรรมการจะนําไปพิจารณา
ตอ่ไป 

ประธานได้กลา่วตอ่ที�ประชุมว่าในครั $งนี $เป็นการทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นครั $งสดุท้าย ซึ�ง
ถือเป็นเกียรติอยา่งสงูที�ได้ทําหน้าที�มาถึง 12 ครั $ง และครั $งนี $เป็นการประชุมที�ใช้เวลานานที�สดุ  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นได้มั�นใจว่า
การเพิ�มทนุในครั $งนี $เป็นการเพิ�มพลงัทางการเงิน เพื�อประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และสร้างมลูคา่ตอ่ไปในอนาคต จึงขอขอบคณุผู้ ถือ
หุ้นที�ให้การสนบัสนนุบริษัทฯ มาโดยตลอด  ทั $งนี $ผู้บริหารจะสร้างคณุคา่ในการลงทนุตอ่ไป ภายใต้การกํากบัดแูลและติดตาม
นโยบายของกรรมการบริษัทฯ  ทั $งนี $แม้วา่จะได้พ้นตําแหนง่กรรมการไปแล้วตาม ก็ยงัเชื�อมั�นใน บ้านปดูีเอ็นเอ ที�มีอยู่จะทําให้
ผู้บริหารและกรรมการร่วมกนัในการสร้างมลูคา่ที�ยั�งยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวตอ่ไป   จึงขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นอีกครั $งหนึ�ง 

  
ประธานแจ้งวา่ บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 

วนั นบัแตว่นัประชมุนี $ และจะจดัใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที� www.banpu.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที�มี
นยัสาํคญั โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชมุนี $ 

 
เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื�องอื�นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 
 
      

ลงชื�อ           ประธานที�ประชมุ  
 (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 
 

     ลงชื�อ     
     (นางบญุศิริ จารุศิริ )    
       เลขานกุารบริษัท    
       บนัทกึการประชมุ 


