
 

 

  
  

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 
 

  ประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน  2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล ์3 ชั้น 5 เลขท่ี 991 ถนน
พระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  โดยมีนายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั บา้นปู จ ากดั 
(มหาชน) ("บริษทัฯ" ) เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) 

   
บริษทัฯ  ไดน้ าเสนอขอ้มูลวีดิทศัน์เก่ียวกบัการส่งเสริมบรรษทัภิบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัจดทะเบียน โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยไดข้อความร่วมมือจาก
บริษทัจดทะเบียนในการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ และน าเสนอวิธีปฏิบติัในการอพยพกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยไดจ้ดัเตรียมผูน้ าอพยพเพ่ือน าผูถื้อหุน้ไปยงัสถานท่ีปลอดภยั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (record date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2561  
โดย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จ านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ 

 1.บริษทัไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 547,720,377 11.13 
 2. บริษทัน ้าตาลมิตรผล จ ากดั 288,309,528 5.59 
 3.บริษทัทีเอม็อี แคปิตอล จ ากดั 132,025,000 2.56 
 4. นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ 118,508,880 2.30 
 5.ส านกังานประกนัสังคม 114,791,000 2.22 
 6.STATE STREET EUROPE LIMITED 101,443,041 1.97 
 7.นายกมล วอ่งกศุลกิจ 94,292,420 1.83 
 8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  75,151,347 1.46 
 9. CHASE NOMINEES LIMITED 73,806,066 1.43 
10. UBS AG SINGAPORE BRANCH 73,560,000 1.43 

 
ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน  711 ราย รวมจ านวนหุ้นได ้307,391,067 
หุน้  และผูรั้บมอบฉนัทะ จ านวน 2,011 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,972,757,601  หุน้ รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 2,722 ราย  
รวมจ านวนหุ้นได้ 2,280,148,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.17 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมดจ านวน 
5,161,925,515  หุน้  ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 ท่ีก าหนดองคป์ระชุม
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ในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ร่วมช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามต่อท่ีประชุม นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบริษทัท่ีปรึกษากฎหมาย
เป็นผูส้ังเกตการณ์ เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และมอบหมายให ้เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
 

1.นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ  ประธานกรรมการบริษทั 
2.นายรัตน ์ พานิชพนัธ์  รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

    ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
    ตรวจสอบ 

3.นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายระว ิ คอศิริ  กรรมการและประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
5. นายสุทศัน ์ เศรษฐบุ์ญสร้าง กรรมการอิสระ 
6. นาย Sudiarso Prasetio  กรรมการอิสระ 
7. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  กรรมการ 
8. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 

  9. นายเมธี   เอ้ืออภิญญกลุ  กรรมการ 
10. นายองอาจ เอ้ืออภิญญกลุ  กรรมการ 
11. นายวีระเจตน ์   วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ 
12. นางสมฤดี   ชยัมงคล  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมยศ รุจิรวฒัน ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. Mr.Mick  Cairney  Managing Director and Chief Executive Officer -Centennial 
3. นายสุธี  สุขเรือน  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการสายธุรกิจไฟฟ้า 
4. น.ส.อริศรา สกลุการะเวก  ผูอ้  านวยการสายอาวโุส ฝ่ายการเงิน 
5. นายอคัรพงษ ์ ไทยานนท ์  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแผนงานองคก์รและพฒันา 

    ธุรกิจ 
6. นายเวโรจน ์ ล้ิมเจริญ  ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – ทรัพยากรมนุษย ์
7. นายสมศกัด์ิ สิทธินามสุวรรณ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ-ธุรกิจถ่านหิน 
8. นายสุทธิชยั        เลาหวิโรจน ์  ผูอ้  านวยการอาวโุส – กฎหมาย 
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9. นางอุดมลกัษณ์ โอฬาร  ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – องคก์รสมัพนัธ์ 
10. น.ส.วิยะดา วิบูลยศิ์ริชยั  ผูอ้  านวยการอาวโุส – ตรวจสอบภายในและก ากบัดูแลการ 

ปฏิบติังานตามกฎหมาย   
11. นายวิรัช  วฒิุธนาเศรษฐ ์ เลขานุการบริษทั 
 

ผู้สอบบัญชีและตวัแทนของผู้สอบบัญชี 
1.  นางสาวอมรรัตน ์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี บริษทั PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากดั 

(PwC) 
2.  นางรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั PricewaterhouseCoopers ABAS 

    จ ากดั  (PwC) 
3. นางสาววิเลขา ธนากรพฒันา ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากดั  

(PwC) 
 ผู้สังเกตการณ์ 

               1. นางพรภินนัท ์ อศัววฒันาพร     บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั  
  2.  นายนิติกานต ์ รามนฏั  บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จ ากดั 

 
ประธาน ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบขอ้ปฏิบติัท่ีส าคญัส าหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 และ 5 ท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ดงัน้ี  
 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 
 หน่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น 
 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การลงมติในแต่ละวาระจะใชว้ิธีเปิดเผย 
 ผูต้อ้งการใชสิ้ทธิออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถใชสิ้ทธิโดยส่งใบคะแนนท่ีไดม้อบไวใ้ห้

ขณะลงทะเบียนและเจา้หนา้ท่ีจะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหักออกจากคะแนนท่ีไดร้วบรวมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ในระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองซ่ึงไม่ไดส่้งใบลงคะแนนในวาระ
ใดจะถือวา่มีมติอนุมติัในวาระนั้น 

 การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจ านวนหุ้นท่ีลงมติเห็น
ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 ประธานมีอ านาจวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม
แก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  

 ประธาน ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบว่า  เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 
บริษทัฯ   ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี 1  ถึง 30 ธันวาคม 2560 
ส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็คทรอนิกส์ของ
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอเร่ือง การก าหนดคุณสมบติัของผูมี้
สิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางท่ีใชใ้นการเสนอเร่ือง และเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ตลอดจน
ขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถว้น เม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ   
ประธานจึงไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุม 
เป็นล าดบั 

  
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
  
 ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 แลว้มีความเห็นว่า เลขานุการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ี
ประชุม และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 จึงขอเสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถาม  
   ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
มตทิี่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560   และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกบั

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า รายงาน
ดงักล่าวของคณะกรรมการบริษทั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ในหนงัสือเชิญประชุมถูกตอ้งและเพียงพอ ขอเสนอ
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยประธานไดม้อบหมายให้นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารเป็นผูเ้สนอรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงเป็นรายละเอียดท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินของ
บริษทัฯ 

 
นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้รุปดงัน้ี 

 

 

 
 



 

5 

 

 

การเตบิโตของความต้องการใช้พลงังานของโลก* 
ในภาพรวมการใชพ้ลงังานชนิดต่างๆ ของโลกในปี 2559 รวมอยูท่ี่ 13.8 พนัลา้นตนัเทียบเท่า

น ้ามนัดิบ เป็นการใชถ่้านหิน น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานทดแทนอยูท่ี่ปริมาณ 3.8 พนัลา้นตนั 4.4 
พนัลา้นตนั 3.0 พนัลา้นตนั และ 1.9 พนัลา้นตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนการใช้
พลงังานชนิดต่าง ๆ อยูท่ี่ ร้อยละ 27  ร้อยละ 32   ร้อยละ 22  และร้อยละ 14    ตามล าดบั 

การคาดการณ์ในปี 2583 วา่แนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังงานจะปรับตวัเพ่ิมข้ึน เป็น 17.6 พนัลา้น
ตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ โดยมีความตอ้งการใชถ่้านหิน น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ และพลงังานทดแทน อยูท่ี่ปริมาณ  
3.9 พนัลา้นตนั 4.8 พนัลา้นตนั 4.4 พนัลา้นตนั 3.5 พนัลา้นตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ หรือคิดเป็นสดัส่วนความ
ตอ้งการพลงังานชนิดต่าง ๆ ท่ีร้อยละ 22 ร้อยละ 27 ร้อยละ 24 ร้อยละ 19  ตามล าดบั  ซ่ึงก๊าซธรรมชาติและ
พลงังานทดแทนมีแนวโนม้เติมโตมากท่ีสุด    

จากรายงานดงักล่าวถ่านหินยงัคงเป็นแหล่งพลงังานหลกัท่ีมีปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
ยงัมีตน้ทุนท่ีไม่สูงมาก ในขณะท่ีก๊าซธรรมชาติและพลงังานทดแทนมีแนวโนม้เติบโตสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แผนธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้การลงทุนในพลงังานหลกัท่ีเติบโต ไดแ้ก่  ถ่านหิน พลงังานทดแทน และก๊าซ
ธรรมชาติ  

ส าหรับแนวโนม้ความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลก เม่ือแบ่งตามภูมิภาคนั้น ปรากฏวา่ในอนาคตอีก 
23 ปีน้ีจะมีการเติบโตของการใชพ้ลงังานโลกเพ่ิมมาเป็นเกือบ 18,000 ลา้นตนั หรือเพ่ิมข้ึนประมาณเกือบ 
4,000 ลา้นตนั ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนจะมาจากการเพ่ิมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอเมริกา ซ่ึงตรงกบั
แผนการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีจะขยายการลงทุนเขา้ไปในภูมิภาคดงักล่าว 

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2560 
สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2560 มีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจของ

โลกท่ีมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนทั้งในทวีปยโุรปและเอเชีย  ปริมาณถ่านหินท่ีจ าหน่ายในตลาดมีจ านวนจ ากดั 
เน่ืองจากการผลิตจากประเทศส่งออกหลกัเผชิญปัญหาต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณฝนตกหนกัในประเทศอินโดนีเซีย 
และสภาพอากาศในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งเหตุการณ์ประทว้งของคนงานเหมืองและการปิดซ่อมบ ารุง
รางรถไฟ เป็นตน้ 

อยา่งไรกต็ามในภาพรวมความตอ้งการถ่านหินน าเขา้กป็ระสบปัญหาเช่นกนั เช่น ประเทศจีนได้
ประกาศหา้มน าเขา้ถ่านหินผา่นท่าเรือขนาดเลก็ เกิดภาวะก๊าซขาดแคลนเน่ืองจากค าสัง่ลดใชถ่้านหินเพ่ือท า
ความร้อนในฤดูหนาว   อีกทั้งเกิดภาวะฤดูหนาวท่ียาวนาน ท าใหมี้การน าเขา้ถ่านหินมากข้ึน และประเทศ
อินเดีย ท่ีมีฝนตกหนกัส่งผลต่อปริมาณการผลิตในประเทศ ท าใหเ้พ่ิมการน าเขา้ถ่านหิน 

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2554 – มนีาคม 2561 
จากสภาวะโดยรวมในปี 2560 ซ่ึงท าใหผ้ลผลิตลดลงและความตอ้งการน าเขา้มีมากข้ึน ส่งผลดี

ต่อราคาถ่านหิน โดยดชันีราคาถ่านหินไดป้รับเพ่ิมสูงข้ึน จนอยู่ท่ีระดบั 93.8 เหรียญสหรัฐต่อตนัในช่วง
เดือนมกราคม 2561  

 

*หมายเหตุ: * อา้งอิงจาก New Policies scenario ซ่ึงรวบรวมมาจากนโยบายพลงังานจากนานาประเทศ ดว้ยเป้าหมายท่ีจะจ ากดัอุณภูมิของ
โลกใหเ้พ่ิมข้ึนท่ี 4°C 
แหล่งอา้งอิง: World Energy Outlook 2017 , IEA, Thailand Power Development Plan 2015-2036 (PDP2015) 
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ผลการด าเนินงานปี 2560 และกลยุทธ์ในระยะยาว 
เอกลกัษณ์ของบริษทัฯ   
บริษทัฯ มีความแตกต่างจาก บริษทัจดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจพลงังานรายใหญ่อ่ืนๆ ดว้ยคุณสมบติั

ต่างๆ ดงัน้ี  
- กา้วไกลทัว่โลก บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจในต่างประเทศทั้งในระดบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ

ระดบัโลก  จ านวน 9 ประเทศ  รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ย   รายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ 
มาจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 80 และรายไดจ้ากธุรกิจ ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 20 

- เติบโตอยา่งย ัง่ยืนและสมดุล บริษทัฯ ผลิตพลงังานท่ีย ัง่ยืนเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าเทคโนโลยี
เพ่ือผลิตถ่านหินสะอาด เพ่ือลดคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นตน้  

- นวตักรรมท่ีสร้างคุณค่า และพฒันาความสามารถในดา้นนวตักรรมพลงังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว มุ่งมัน่
พฒันานวตักรรมพลงังานใหม่ๆ เพ่ือสร้างอนาคตท่ีย ัง่ยืน 

 
การเตบิโตที่ยั่งยนืและสมดุล: แผนกลยุทธ์เพือ่ส่งมอบพลงังานที่มัน่คงในราคาที่เหมาะสม และ
เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ มุ่งเนน้การลงทุนในพลงังานท่ีมีความมัน่คง เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีราคาท่ี 

เหมาะสม มีการขยายลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีธุรกิจถ่านหินจะมุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตถ่าน
หินดว้ยเทคโนโลยีซ่ึงผลิตถ่านหินสะอาด  

การเตบิโตที่ยั่งยนืและสมดุล: ความมัน่คง และ การเตบิโต 
 บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจท่ีมีการผสมผสานระหวา่งธุรกิจเพ่ือสร้างกระแสเงินสดท่ีมัน่คง และ
ธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในระยะยาว ผสมผสานระหวา่งพลงังานแบบดั้งเดิมและแบบใหม่  ทิศทาง
ของพลงังานท่ีมีความมัน่คงมากข้ึนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีเช่ือมโยงทั้ง
ระบบห่วงโซ่อุปทาน   

นวตักรรมที่สร้างคุณค่า: ประสบการณ์ที่มมีายาวนาน 
บริษทัฯ  มีประสบการณ์มากกวา่ 35 ปี ในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนใหผู้มี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทุกดา้นทั้งภายนอกและภายในบริษทัฯ 

 
ธุรกจิถ่านหินในปี 2560  

ประเทศอินโดนีเซีย : ITM  ปริมาณการผลิตถ่านหินอยูท่ี่ 22.1 ลา้นตนั  EBITDA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
66 คิดเป็นมูลค่า 448 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

ประเทศออสเตรเลีย : Centennial ปริมาณการผลิตถ่านหินอยูท่ี่ 12.3 ลา้นตนั  ราคาขายถ่านหินเฉล่ีย
สูงข้ึนจากปีท่ีแลว้ ส่งผลให ้EBITDA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 107 หรือคิดเป็นมลูค่า 235 ลา้นเหรียญสหรัฐ  



 

7 

 

 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : เหมืองเกาเหอ ปริมาณการผลิตถ่านหินอยูท่ี่ 9.0 ลา้นตนั ลดลงร้อยละ 
14 มี EBITDA จ านวน 408 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 133   ส่วนท่ีเหมืองเฮ่อป้ี ปริมาณการผลิตถ่านหินอยูท่ี่ 1.3 
ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18%  

ประเทศมองโกเลีย :   เหมืองถ่านหินขนาดใหญ่ 3 แห่ง ไดแ้ก่ เหมืองTsant Uul  เหมือง Unst Khudag 
และเหมืองAltai Nuurs บริษทัฯ ยงัคงศึกษาและทดสอบการแปรรูปถ่านหินเป็นน ้ ามนัถ่านหินเพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับจ าหน่ายเชิงพาณิชยต่์อไปในอนาคต  
 

ธุรกจิไฟฟ้าในปี 2560 
ประเทศไทย : โรงไฟฟ้า BLCP ซ่ึงไดเ้ปิดด าเนินการในเชิงพาณิชยม์าแลว้เป็นเวลา 10 ปี มีหยดุซ่อมบ ารุงตาม

แผนเป็นเวลา 10 สปัดาห์ แต่ก็ยงัสามารถรักษาประสิทธิภาพไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัคงมีผลประกอบการท่ีดีอยา่ง
ต่อเน่ือง  EBITDA จ านวน 6.6 พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : สามารถเดินเคร่ืองไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตทั้ง 3 หน่วย  
EBITDA  จ านวน 13.1  พนัลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 131  ค่าความพร้อมจ่าย (EAF)  ร้อยละ 81  
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทั้ง 3 แห่ง มีก าลงัการผลิตรวม 435 
เมกะวตัต ์มีรายได ้6,419 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 จากปี 2559 
  ประเทศญ่ีปุ่น : โครงการโรงไฟฟ้าอวาจิ เปิดด าเนินการในปี 2560 ซ่ึงบริษทัฯ ไดสิ้ทธิในการพฒันา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยอี์ก 3โครงการ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพฒันามีก าลงัการผลิตตามสัดส่วน
การลงทุนท่ี 130 เมกะวตัต ์ท าใหบ้ริษทัฯ มีก าลงัการผลิตรวมอยูท่ี่ 233.3 เมกะวตัต ์

 
 ธุรกจิก๊าซธรรมชาตแิละ ธุรกจิบ้านปูอนิฟิเนอร์จี 

บริษทัฯ ไดพ้ฒันาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยไดล้งทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ มาร์เซลลสั ในมลรัฐเพนซิลเว
เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 6 แหล่ง คิดเป็นมลูค่าการลงทุนกวา่ 522 ลา้นเหรียญสหรัฐ ท าใหมี้สดัส่วนการผลิต
เป็น 200 ลา้นลกูบาศกฟ์ุตต่อวนั โดยในปี 2560 มี EBITDA อยูท่ี่  25 ลา้นเหรียญ ซ่ึงเป็นการรับรู้รายไดบ้างส่วน 
อยา่งไรกต็ามในปี 2561 คาดวา่จะมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากแหล่งท่ีซ้ือช่วงปลายปี  2560   

ส าหรับ ธุรกิจ Smart Energy  นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จ ากดั หรือ BPIN  ซ่ึงเป็น
ธุรกิจใหม่ท่ีใหบ้ริการดา้นโซลาร์บนหลงัคา (Solar rooftop) เพ่ือตอบสนองลูกคา้กลุ่มครัวเรือนและธุรกิจอุตสาหกรรม 
ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 12 เมกะวตัต ์ โดยในปี 2560 ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) 
ซ่ึงเป็น ผูน้ าดา้นการใหบ้ริการพลงังานสะอาดแบบครบวงจร ตั้งอยูใ่นสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีก าลงัการผลิตท่ี 85 เมกะ
วตัต ์

 
ความคืบหน้าเกีย่วกบันโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านคอรัปช่ันในปี 2560 
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมนโยบายการต่อตา้นคอรัปชัน่ โดยมีการจดั

บรรยาย “คอร์รัปชนั ผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือขององคก์รและการด าเนินธุรกิจ” การจดัท า Corporate Corruption 
Risk และการประกาศใชแ้นวปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่     เร่ือง การให-้รับของขวญั การเล้ียง หรือ
ประโยชนอ่ื์นใด กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ การจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ี  
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บริษทัฯ ไดย้ื่นต่ออายใุบรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) แลว้ 
ซ่ึงตามก าหนดแลว้จะครบก าหนดในวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561  

 

ผลสรุปค าตดัสินคดโีครงการโรงไฟฟ้าหงสา 
เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ศาลแพ่งไดอ่้านค าพิพากษาศาลฏีกากรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสา โดยศาลฎีกามีค า

พิพากษาสรุปไดด้งัน้ี 
1. กรณีท่ีโจทกก์ล่าวหาจ าเลยวา่เขา้ร่วมท าสญัญาพฒันาโครงการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลู โดยไม่มีเจตนาเขา้

ท าโครงการจริง ศาลพิจารณาวา่ จ าเลยมีความสุจริตในการเขา้ท าสญัญาและมีเจตนาท าโครงการจริงมิใช่
เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มลู 

2. กรณีท่ีโจทกก์ล่าวหาจ าเลยวา่ จ าเลยยกเลิกสญัญากบัผูรั้บเหมาเพ่ือใหโ้ครงการล่าชา้อนัเป็นเหตุใหรั้ฐบาล
ลาวยกเลิกสมัปทานกบัโจทก ์ศาลพิจารณาวา่ จ าเลยมีความสุจริตท าเพ่ือประโยชนข์องโครงการและ
รัฐบาลลาวมิไดใ้ชเ้หตุน้ีในการยกเลิกสัมปทานกบัโจทก ์

3. กรณีท่ีโจทกก์ล่าวหาจ าเลยวา่ จ าเลยยยุงรัฐบาลลาว ใหย้กเลิกสัมปทานกบัโจทก ์ศาลพิจารณาวา่ จ าเลยมี
ความสุจริต มิไดย้ยุง การยกเลิกสมัปทานเป็นการตดัสินใจของรัฐบาลลาว เพ่ือประโยชนข์องประชาชน
ลาว 

4. กรณีท่ีโจทกก์ล่าวหาจ าเลยวา่ จ าเลยใชข้อ้มลูโครงการของโจทก ์ศาลพิจารณาวา่เป็นการใชข้อ้มลูท่ีมี
มลูค่าของโจทกจึ์งก าหนดใหจ้ าเลย จ่ายค่าใชข้อ้มลูเป็นจ านวนเงิน 1,500 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2560 

 
ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายตามค าพิพากษา รวมทั้งส้ินจ านวน 2,700 ลา้นบาท นั้น บริษทัฯ  บริษทั บา้นปู

เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทั บา้นปูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดช้ าระค่าใชจ่้ายดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี  9 มีนาคม 2561 
โดยจะร่วมรับผิดชอบในจ านวนเท่าๆกนั และจะไดมี้การบนัทึกเป็นรายการพิเศษในผลประกอบการในไตรมาสท่ี 
1/2561 

 
แผนกลยุทธ์ในอนาคต 
ในอนาคตบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดสายทั้งตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ในธุรกิจ

ถ่านหิน และธุรกิจใหม่  
 
ธุรกิจตน้น ้า (Upstream)   :    ในธุรกิจถ่านหินเดิม จะพฒันาแหล่งถ่านหินใหม่ การพฒันา       
   ประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมตน้ทุน  ส าหรับธุรกิจใหม่ จะ  
  มุ่งเนน้ภูมิภาคท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์ และเพ่ิมคุณค่าการลงทุนใน 
  รูปแบบท่ีเป็น operating มากข้ึน 
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ธุรกิจกลางน ้า (Midstream)    :  ดว้ยความเช่ียวชาญของบริษทัฯ ท่ีมีอยูแ่ลว้ในการผสมถ่านหิน  
 จึงมุ่งเนน้ท่ีการซ้ือถ่านหินจากบริษทัอ่ืนเพ่ือผสมเพ่ิมมลูค่า  

 สร้างความยืดหยุน่หลายหลายของสินคา้เนน้ความเช่ือถือในการส่ง
มอบส าหรับธุรกิจใหม่ เป็นการพฒันาการจดัซ้ือน ้ามนัและพฒันา
แนวทางและระบบการขนส่ง มีการซ้ือขายถ่านหินกบับริษทัอ่ืนมาก
ข้ึน 

 
ธุรกิจปลายน ้า (Downstream) :  ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินท่ีใชเ้ทคโนโลยี HELE 
   ส าหรับธุรกิจใหม่ การจดัเก็บพลงังาน  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดต้ั้ง   

เป้าหมายพลงังานหมุนเวียนใหมี้สดัส่วนประมาณท่ีร้อยละ 20 ของ
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ภายในปี 2568 และมีการพฒันาโครงการ
พลงังานหมุนเวียนและใชป้ระโยชนจ์ากฐานการผลิตในภูมิภาค 

 
แผนกลยุทธ์ของธุรกจิถ่านหิน  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีกลยทุธ์หลกัส าหรับธุรกิจถ่านหิน คือ การเพ่ิมปริมาณส ารองถ่านหิน พฒันา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต มีการพฒันาการท าเหมืองใหมี้ประสิทธิภาพข้ึน นอกจากนั้นคือ
การพิจารณาซ้ือถ่านหินจากเหมืองถ่านหินแหล่งอ่ืนเพ่ือน ามาผสมกบัถ่านหินของบริษทัฯ รวมถึงการการ
พฒันาระบบการขนส่ง  พฒันาระบบสาธารณูปโภค เพ่ือลดเวลาในการขนส่งทางเรือท่ีของกิจการท่ีเหมืองใน
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้ 

 
แผนกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิไฟฟ้า 

ส าหรับธุรกิจไฟฟ้าภายในปี 2568 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการเพ่ิมก าลงัการผลิตใหไ้ดอ้ยูท่ี่ 4,300 เม
กะวตัต ์และมีสดัส่วนของพลงังานหมุนเวียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 และยงัคงมุ่งพฒันาประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และการพฒันาโครงการอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง 

 
แผนกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิก๊าซและอนิฟิเนอร์จ ี 

ธุรกิจ Banpu Infinergy หรือ BPIN  ไดต้ั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์หลงัคาใหไ้ดร้วม 300 เมกะ
วตัต ์โดยจะมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาเทคโนโลยีพลงังาน การเช่ือมต่อระหวา่งโซลาร์บนหลงัคากบัระบบการ
บริหารไฟฟ้า หรือการกกัเกบ็กระแสไฟฟ้า   ขยายการลงทุนในเทคโนโลยีอ่ืน เช่น ระบบการบริหารจดั
การพลงังาน ระบบกกัเก็บพลงังาน รวมถึงการใชไ้ฟฟ้าในรถยนต ์ร่วมมือกบัผูน้ าดา้นเทคโนโลยีพลงังาน
พฒันาขีดความสามารถดา้นนวตักรรมพลงังานและเสริมสร้างความรู้ในธุรกิจพลงังานสะอาด 

นอกจากนั้นบริษทัฯ จะพิจารณาลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน อีกทั้ง
พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต มีการวิเคราะห์ และใชป้ระโยชนจ์ากโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมี
อยูเ่ดิมพร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถการด าเนินงานของทีมงานโดยมีการเพ่ิมทกัษะและความสามารถในการ
บริหารธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
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 นางสาวอริศรา สกลุการะเวก ผูอ้  านวยการสายอาวโุส สายงานบญัชี ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ี
ประชุมเก่ียวกบัผลการด าเนินงานปี 2560 ดงัน้ี 
 
สรุปผลการด าเนินงานปี 2560 

ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณการจ าหน่ายถ่านหิน จ านวน 41 ลา้นตนั ราคาขายเฉล่ียของถ่านหินอยูท่ี่ 
71 เหรียญสหรัฐต่อตนั ส าหรับธุรกิจไฟฟ้ามีผลการด าเนินงานท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองทั้งโรงไฟฟ้า BLCP และ
โรงไฟฟ้าหงสา รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติ หรือ Shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงไดเ้ร่ิมสร้างกระเงิน
สดใหก้ลุ่มบริษทัฯ  

จากผลการด าเนินงานดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึนจากปี   
2559 คิดเป็นร้อยละ 79 โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุนท่ี 0.99 เท่า บริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวมอยูท่ี่ 234 ลา้น
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 4 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 

รายไดจ้ากการขายรวม 2,877 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 617 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27  เน่ืองจากราคาเฉล่ียของถ่านหินท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ก าไรขั้นตน้ จ านวน  1,110 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 362 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอตัรา
ร้อยละ  48 เม่ือเทียบกบัปี  2559  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) มี
จ านวน 968 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 428 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 79 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปี 2559 ส่วนใหญ่มาจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีดีข้ึนของธุรกิจถ่านหิน และส่วนแบ่งก าไรจากกิจการร่วมคา้
เพ่ิมข้ึนทั้งจากธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน และธุรกิจไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสา 

 ก าไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากบั 0.046 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ท่ีมีผลก าไรสุทธิต่อหุน้ 
0.013 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ 

อตัราหน้ีสินสุทธิต่อทุนอยูท่ี่ 0.99  เท่า ซ่ึงมีอตัราเท่ากบัปี  2559 

รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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1. นาย เศรษฐศกัด์ิ เอ่ียมสัมฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะใหบ้ริษทัฯ ศึกษาวิธีท างานโดยให้
น าระบบ Total Productive Maintenance & Management : TPM จาก Japan Institute of  Plant Maintenance (JIPM) 
ประเทศญ่ีปุ่น มาใชก้บับริษทัฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

 นางสมฤดี ชัยมงคล ช้ีแจงว่า วิธีการดงักล่าวบริษทัฯ ไดน้ ามาใช้แลว้ส าหรับเหมืองใน
ประเทศไทย และอินโดนีเซีย เป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้ งน้ีนอกจากวิธีการดังกล่าวแลว้บริษทัฯ ยงัมีนวตักรรมและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพได้แก่ การท าเหมืองใต้ดินโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยโุรป นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาถึงเทคโนโลยี E-Mobility จากประเทศเยอรมนัและญ่ีปุ่นมาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบับริษทัฯ รวมถึงเทคโนโลยี fracking ส าหรับธุรกิจ Shale gas อีกดว้ย  ทั้งน้ีดว้ยผลการด าเนินงานท่ีโดด
เด่นจึงส่งผลใหใ้นปีน้ีเป็นปีท่ี 4 ติดต่อกนัแลว้ท่ีบริษทัฯ  ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่ม ดชันี DJSI  

 
2. นาย วิโรจน์ ทรงวฒันา ผูถื้อหุ้น สอบถามเร่ืองความคืบหน้าและผลการศึกษา และ

ความส าเร็จของการเพ่ิมมลูค่าของถ่านหินท่ีมีอยูใ่นประเทศมองโกเลีย   และสอบถามตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่อ
ตนัของเหมืองในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ยงัคงศึกษาในการน าผลิตภณัฑถ่์านหินมาแปลงเป็น
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพ่ือจ าหน่าย ซ่ึงมีกระบวนการค่อนขา้งซบัซอ้นจึงอาจตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมาก แต่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าท่ี
ดีกว่า บริษทัฯ จึงยงัคงศึกษาเร่ืองดงักล่าวอยู่ โดยไดมี้การทดสอบอยู่ ท่ีเหมืองซานอูล และเหมือง อุนสท์ ฮูดะห์  
ส าหรับตน้ทุนการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยูท่ี่ 44 เหรียญสหรัฐต่อตนั ส าหรับประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็น
แหล่งถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงมีตน้ทุนอยูท่ี่ 57 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

 
3.  นาย สุพจน ์พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุน้ สอบถามค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ และบริษทั บา้นปู เพาเวอร์ 

จ ากดั (BPP) ตอ้งจ่ายในคดีหงสาว่าเหตุใดบริษทัฯ ตอ้งจ่ายจ านวน 1,800 ลา้นบาท ในขณะท่ี BPP จ่ายอยู่ท่ีจ  านวน 
900 ลา้นบาท ทั้งท่ีโรงไฟฟ้าหงสาเป็นสินทรัพยข์อง BPP 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า ศาลพิพากษาใหรั้บผิดชอบ 3 รายไดแ้ก่ บริษทั บา้นปู จ ากดั 
(มหาชน) บริษทั บา้นปู อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทั BPP  ดงันั้นจึงร่วมกนัรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในจ านวน
เท่ากนั โดยแต่ละบริษทัจะจ่ายอยูท่ี่อตัรา 1 ใน 3 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมดของจ านวน 2,700 ลา้นบาท  

 
4. นาย เอกพจน์ นภาวรรณ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงเสถียรภาพดา้นราคาของของธุรกิจถ่านหิน

ในอนาคต และผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนต่อการด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในต่างประเทศ  ตน้ทุนในธุรกิจ Shale 
gas มีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่ธุรกิจอ่ืนอยา่งไร  และเหตุใดบริษทัฯ จึงลงทุนในธุรกิจดงักล่าว 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ ราคาถ่านหินยงัมีเสถียรภาพเน่ืองจากถ่านหินยงัคงเป็นความ
ตอ้งการหลกัดา้นพลงังานอยู ่ ในบางช่วงอาจมีการปรับลดลงบา้งแต่ไม่ถึงระดบัต ่าสุดเหมือนช่วงท่ีผา่นมา และตน้ทุน
ถ่านหินน่าจะสูงข้ึนเน่ืองจากมีตน้ทุนดา้นสาธารณูปโภคท่ีปรับเพ่ิมข้ึนดว้ย 

 เพ่ือลดความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน   บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงโดยจดัให้มีกระแส
เงินสดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกนัทั้งรายไดแ้ละรายจ่าย หรือ Natural Hedge  รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือ
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ทางการเงิน หากอตัราแลกเปล่ียนผนัผวนและส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด ส่วนกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบทางบญัชี ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด บริษทัฯ จะไม่ใช้เคร่ืองมือทางการเงินเขา้มาเน่ืองจาก
เป็นไปตามหลกัการบญัชีตามมาตรฐาน IFRS  ท่ีก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการจดัท าบญัชี (Functional Currency) เป็น
สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 

 
 นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาการลงทุนในธุรกิจ Shale gas 

หลายดา้น ไดแ้ก่ การพิจารณาถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีเขา้ไปลงทุน โดยไดต้ดัสินใจลงทุนในพ้ืนท่ีอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือในมลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีขอ้ไดเ้ปรียบคือเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีปริมาณก๊าซมาก  อีกทั้งมีตลาดรองรับความตอ้งการใชก๊้าซอยูก่่อนแลว้ในบริเวณใกลก้บัแหล่ง
ก๊าซส่งผลดีดา้นตน้ทุน  นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ทคโนโลยี fracking ท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลผลิตก๊าซเพ่ิมข้ึนเป็นปริมาณมาก   
เม่ือไดพิ้จารณาจากปัจจยับวกดงักล่าวแลว้ การลงทุนในธุรกิจ Shale gas น้ีเป็นการลงทุนในจงัหวะท่ีเหมาะสม  อีกทั้ง
ทีมบริหารจดัการมืออาชีพมีการคดัเลือกเป็นพิเศษและมีจ านวนไม่ถึง 30 คน เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณส ารองก๊าซฯ
รวมประมาณ 1 ลา้นลา้น ลกูบาศกฟ์ุต(จากผลการประเมินในปัจจุบนั)   โดยคาดการณ์มีปริมาณการผลิตอยูใ่นระดบั 
200 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั หรือคิดเป็น 1 ใน 10 ของก๊าซท่ีผลิตจากอ่าวไทย มีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม     
นอกจากนั้นการเขา้ไปเรียนรู้ธุรกิจในคร้ังน้ียงัสามารถท่ีจะไปพฒันาเพ่ือเป็น operator เองได ้   ทั้งน้ีผลผลิตโดยรวม
จากท่ีลงทุนในปลายปีท่ีแลว้ คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนถึง 3-4 เท่าตวัในปี 2561 ซ่ึงจะส่งผลต่อรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ดงันั้นจึงเป็นการ
สร้างมลูค่าเพ่ิมในดา้นรายไดใ้หก้บับริษทัฯ ต่อไป ส าหรับธุรกิจปลายน ้าบริษทัฯ จะไดพิ้จารณาตามความเหมาะสม
ต่อไป 

 
5. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จ านวนการลงทุนเพ่ิมข้ึนในธุรกิจ Shale gas 

ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม และสามารถทดแทนรายไดท่ี้จะเสียไปในไตรมาสแรก จ านวน 1,800 ลา้นบาท 
หรือไม่ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า ในไตรมาสท่ี 1/2561 บริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้รายไดข้องธุรกิจ 
Shale gas ท่ีลงทุนไปแลว้จ านวน 315  ลา้นเหรียญ ในไตรมาส 4/2560  

 
6. น.ส. อารียล์กัษณ์ กาญจนรุจวิวฒัน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าในปีน้ีจะมีปัจจยับวกท่ีส่งผลดี

ดา้นราคาต่อธุรกิจถ่านหินของบริษทัฯ เช่น ราคาถ่านหินในตลาดโลก หรือสภาพอากาศท่ีส่งผลดีต่อการปรับสูงข้ึน
ของราคาถ่านหิน 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า ปัจจยัดงักล่าวบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้แต่อาจมีการ
คาดการณ์โดยใชข้อ้มลูทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มลูในการวางแผนกลยทุธ์ใหเ้หมาะสม 
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7. นาย สมศกัด์ิ แก่นสุวรรณ์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าท่ีมาของการคาดการณ์ปริมาณการเติบโต
ของความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลกในปี 2583  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า International Energy Agency : IEA เป็นผูป้ระเมินอตัราการ
เติบโตการใชพ้ลงังานของโลก โดยจะวิเคราะห์จากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค และการสะทอ้นถึง
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม COP 21 ของแต่ละประเทศ  โดยบริษทัฯ น าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ในการวางแผนงาน
ของบริษทัฯ  

 
8. นาย สมบติั ช่ืนบรรลือสุข  ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงคดีหงสาในขอ้กล่าวหาของโจทก์ 3 ขอ้

กล่าวหาแรกนั้น บริษทัฯ จะด าเนินคดีในขอ้หาหม่ินประมาทหรือไม่ เน่ืองจากศาลไดพิ้พากษาในขอ้กล่าวหาเดียวท่ี
ใหบ้ริษทัฯ ชดใชข้อ้มลู 

 นางสมฤดี ชัยมงคล ช้ีแจงว่าค าพิพากษาดงักล่าวส้ินสุดลงแลว้และไม่ด าเนินคดีต่อแต่
อยา่งใด 

 
9. นาย สมบูรณ์ หวงัศุภชาติ ผูถื้อหุน้ มีขอ้สงัเกตวา่ราคาถ่านหินในตลาดโลกอยูท่ี่ 93 เหรียญ

สหรัฐต่อตนั ในขณะท่ีราคาขายถ่านหินเฉล่ีย อยูท่ี่ 71 เหรียญสหรัฐต่อตนั จึงสอบถามว่าราคาขายถ่านหินเฉล่ียในปีน้ี
จะสอดคลอ้งกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกหรือไม่   และบริษทัฯ จะลงทุนในธุรกิจ Shale gas ในระดบัปลายน ้ า
หรือไม่ รวมถึงจะมีการขยายการลงทุนไปยงัแหล่งอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกบับริเวณเพนซิลเวเนียหรือไม่ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า ดชันีอา้งอิงของราคาถ่านหินในตลาดโลกเป็นถ่านหินท่ีมีค่า
ความร้อนประมาณ  6,700 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีราคาถ่านหินเฉล่ียท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายมีค่าความร้อน
ประมาณ 6,200 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม จึงมีส่วนต่างราคาขายของบริษทัฯ กบัราคาดชันีอา้งอิงดงักล่าว    

 นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ ช้ีแจงวา่ ในขณะน้ีบริษทัฯ เลง็เห็นโอกาสท่ีจะจ าหน่ายก๊าซใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั เน่ืองจากยงัมีโอกาสและมีความหลากหลายอยูม่าก ทั้งน้ีจะพิจารณาจ าหน่ายในตลาดท่ี
ท าก าไรสูง แต่อยา่งไรกต็ามการจ าหน่ายก๊าซนอกสหรัฐฯ มีความเป็นไปไดท่ี้จะจ าหน่ายในรูปแบบ LNG ซ่ึงบริษทัฯ
จะไดศึ้กษาต่อไป  เน่ืองจากในขณะน้ีบริษทัเลือกท่ีจะลงทุนในบ่อก๊าซท่ีใหผ้ลผลิตก๊าซท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมและท่ีอยู่อาศยับริษทัจึงมุ่งท่ีจะเขา้ไปท าตลาดโดยตรง เพ่ือเป็นการต่อ
ยอดลงไปในธุรกิจปลายน ้า โดยอาจจะพิจารณาลงทุนในระบบท่อทางขนส่งก๊าซ และ เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ธุรกิจ
ตน้น ้า 

 
10. นายจิรพัฒน์ ทองศิริพงศ์ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถาม การคาดการณ์ราคาถ่านหินใน

ตลาดโลก และราคาถ่านหินจ าหน่ายของบริษทัฯ ในช่วง 1-2 ปีน้ี 
 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ ส าหรับราคาตลาดโลกในช่วง 2 ปีขา้งหนา้คาดการณ์ว่าจะอยู่

ในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ 80 เหรียญสหรัฐต่อตนั อาจมีการปรับตวัลดลงบา้งในระยะสั้นแต่ยงัคงอยูใ่นระดบัดี 
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11. นาย กุลศกัด์ิ หล่อเทียนทอง ผูถื้อหุ้น สอบถามโครงสร้างรายไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต
ของธุรกิจถ่านหินของบริษทัฯ เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากบริษทัฯ มิไดรั้บรู้รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของ
รายไดจ้ากการขาย เน่ืองจากมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 จึงให้พิจารณาจากกระแสเงินสดจะมีความ
ชดัเจนกว่าโดยธุรกิจถ่านหิน มีกระแสเงินสด อยู่ท่ี ร้อยละ 79   ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 19   ธุรกิจ Shale gas ร้อยละ 2  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าาหนดแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ใน 5 ปีขา้งหนา้ จนถึงปี 2563  โดยก าหนดเป้าหมายของธุรกิจถ่าน
หินจะมีกระแสเงินสดอยู่ท่ีร้อยละ 66  ธุรกิจไฟฟ้า ร้อยละ 23 ธุรกิจ Shale gas ร้อยละ 7 และธุรกิจพลงังานใหม่
ภายใต ้Banpu Infinergy ร้อยละ 4  

 
12. นาง สุวนุช เจริญสวสัด์ิพงศ ์ผูถื้อหุน้สอบถามวา่  ในปี  2561 การก าหนดราคาถ่านหินของ

รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย จะส่งผลกระทบต่อราคาถ่านหินจ าหน่าย หรือส่งผลกระทบต่อก าไรของบริษทัฯ หรือไม่ 
 นางสมฤดี ชัยมงคล   ช้ีแจงว่ามีปริมาณถ่านหินท่ีจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซียของ

บริษทัฯ มีจ านวนนอ้ย โดยจากแผนกลยุทธ์บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะจ าหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียอยู่ท่ี 2 
ลา้นตนั หรือคิดเป็น ร้อยละ 3-4 ของการจ าหน่ายถ่านหินรวมทั้งหมดท่ี 45  ลา้นตนั จึงไม่ส่งผลกระทบมากนกั 

 
13. นาย รวี พัฒนาปัญญาสัตย์ ผูถื้อหุ้น สอบถามวิธีการค านวณอตัราหน้ีสินสุทธิต่อทุน         

(Net D/E Ratio)  จ านวน  0.99 ไดม้าอยา่งไร 
 นางสมฤดี ชยัมงคล   ช้ีแจงว่า Net D/E Ratio คืออตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย จ านวน 3,859 ลา้นเหรียญสหรัฐ หกัเงินสด 690 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ดงันั้นมีหน้ีสินสุทธิ จ านวน 3,169 ลา้นเหรียญ   ส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวน 3,211 ลา้นเหรียญ ท าให้มีสัดส่วน
หน้ีสินสุทธิต่อทุนอยูท่ี่ 0.99 เท่า 

14. นายวลัลภ จรัสฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองการลงทุนในธุรกิจ Shale gas ว่าบริษทัฯ 
ไดศึ้กษาหรือไม่วา่เงินลงทุนในธุรกิจ Shale gas จะมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 

 นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ว่าในขณะท่ีบริษทัฯ ลงทุนใน
ธุรกิจ Shale gas ของแหล่งดงักล่าวยงัมีตน้ทุนต ่าอยู ่ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณส ารองแลว้ สามารถผลิตไดม้ากกว่า 
20 ปี การลงทุนดงักล่าวจึงมีความคุม้ค่า  

15. MR. BASANT KUMAR DUGAR เสนอแนะเร่ืองแหล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น
เช่น เงินกูย้ืมหมุนเวียน hybrid loan เงินกูไ้ม่ก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน มากกว่าเงินกูร้ะยะยาว รวมถึงเสนอแนะเร่ือง
ตลาดเงิน แนะน าการใช ้money market loan หรือ inter bank market  และเสนอแนะเพ่ิมเติมใหร้ะวงั negative 
cashflow ซ่ึงไม่ส่งผลดีต่องบกระแสเงินสด 

 
16. น.ส. วารี พฒันาปัญญาสัตย์ สอบถามว่าบริษทัฯ คาดการณ์ส่วนต่างของราคาถ่านหิน

จ าหน่ายไดข้องบริษทัฯ กบัดชันีราคาถ่านหินในตลาดโลกมีส่วนต่างเท่าไร และจะมีส่วนต่างเท่ากบัปี 2560 หรือไม่  
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 นางสมฤดี ชยัมงคล   ช้ีแจงวา่ ในระยะเวลาอนัใกลด้ชันีราคาถ่านหินเฉล่ียในปี 2561  คาด
วา่จะใกลเ้คียงกบัปี 2560 ซ่ึงจากเหตุการณ์ในอดีตอาจน ามาค านวณ โดยประมาณการณ์ได ้ เช่น ในช่วงปี 2558 ดชันี
ราคาถ่านหินอยู่ท่ี 66 เหรียญสหรัฐต่อตนั โดยราคาถ่านหินบริษทัฯ มีราคาขายเฉล่ียอยู่ท่ี   51  เหรียญสหรัฐต่อตนั  
และในปี 2557  ดชันีราคาถ่านหิน อยูท่ี่ 70 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในขณะท่ีราคาถ่านหินจ าหน่ายไดอ้ยู่ท่ี  60 เหรียญต่อ
ตนั เป็นตน้  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ข้า

ประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก 
 
ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 และ

ลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 
มตทิี่ประชุม   
ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,423,177,926 99.8918 
2. ไม่เห็นดว้ย 2,624,100 0.1081 
3. งดออกเสียง 74,367 - 
4. บตัรเสีย - - 
 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดย
ปรากฏในหมวด   “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจ าปี 2560  ของ
คณะกรรมการบริษทั  
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ประธานไดม้อบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผูอ้  านวยการสายอาวุโส สายงานบญัชี เป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุม รายละเอียดต่างๆ ให้ท่ีประชุมทราบ เก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไร
ขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาว
อมรรัตน์ เพ่ิมพูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4599 จากบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS 
จ ากดั (PwC)   

 
งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้

ดงัน้ี   
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพย ์จ านวน 8,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 อยู่ท่ีประมาณ 1 

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18  สาเหตุหลกัมาจาก  
- เงินสด เพ่ิมข้ึน จ านวน 28 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
- เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม เพ่ิมข้ึน 280 ลา้นเหรียญ 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 495 ลา้นเหรียญ ส่วนใหญ่จากการซ้ือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จ านวน 307 

ลา้นเหรียญ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีน จ านวน 54 ลา้นเหรียญสหรัฐ และการ
ลงทุนเพ่ิมระหว่างปีของธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนร่วมในประเทศจีน จ านวน  240  ลา้นเหรียญสหรัฐ  

 
หน้ีสินรวม 5,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน จ านวน 800 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 

มาจากการออกหุ้นกูร้ะหว่างปี จ านวน  287 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน จ านวน 400 ลา้น
เหรียญ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,200 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เพ่ิมข้ึน 473 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 17 โดยเพ่ิมข้ึน
จากก าไรสุทธิ จ านวน 234 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากก าไรจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยท่ีอยู่ในสกุล
อ่ืนมาเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ จ านวน 192 ลา้นเหรียญ และจากการลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี จ านวน 
160 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้  150 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 7  ลา้นเหรียญสหรัฐ จากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ (Warrant) ระหวา่งปี 
  ก าไรขั้นตน้ จ านวน 1,110 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียท่ีร้อยละ 38 เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ  5  ซ่ึงเป็นผลสุทธิจากการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจถ่านหิน จากการท่ีราคาตลาดของถ่านหินปรับตวั
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี และการลดลงของอตัราก าไรขั้นตน้ของธุรกิจไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมในประเทศ
จีน ท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงหลกั 
  ก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 488 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 298 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อย
ละ 157   
  ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การแปลงค่าหน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินบาท เป็นสกลุเงินสหรัฐ ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี ซ่ึงเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินสกุล
บาทต่อสกลุเหรียญสหรัฐในระหวา่งปี 2560 เม่ือเทียบกบัอตัรา ณ ส้ินรอบบญัชีของปี 2559 
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  ภาษีเงินได ้จ านวน 134 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 65 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยสาเหตุจากผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนของธุรกิจถ่านหิน ท าใหมี้ภาษีเงินได ้เพ่ิมข้ึน 38 ลา้นเหรียญ และเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 24 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
  ก าไรสุทธิ อยูท่ี่ 234 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 187 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 392    

 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
 

 ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
ส้ินสุดวนัท่ี   31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 
มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุน้ท่ีมาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,422,298,122 99.8899 
2. ไม่เห็นดว้ย 2,669,450 0.1100 
3. งดออกเสียง 983,400 - 
4. บตัรเสีย 17,600 - 
  
  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
นางสมฤดี ชยัมงคล ไดช้ี้แจงรายละเอียดดงัน้ี 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 116 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้
ตอ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น  
 ในช่วงปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จึงไดจ้ดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึน จ านวน  
89,410,462.50 บาท และขอยกเลิกขอ้ความในหนงัสือเชิญประชุมท่ีระบุว่าทุนส ารองมีจ านวนครบร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนแลว้ 
 จึงขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้จดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน  89,410,462.50 บาท  
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“บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทุก
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้อยา่งไรกต็าม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบักระแสเงินสด
และภาระการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอ่ืนๆ” 

 
นอกจากนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือ

ปรากฏวา่ 
   1. ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ มีก าไร 
2. บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่
3. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ดว้ย 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นวา่ในปีน้ี  บริษทัฯ มีก าไรและกระแสเงินสดเพียง

พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้ทั้งน้ี ไดพิ้จารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ แลว้จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี  และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.65  
บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน  3,355.25  ลา้นบาท ประกอบดว้ย การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560 หุน้ละ 0.30 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 
2560    ดงันั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในงวดน้ีอีกหุน้ละ 0.35 บาท  เป็นจ านวน
เงิน 1,806.07 ลา้นบาท 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ทั้งน้ีให้จ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
น ามารวมค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลจะไม่มีสิทธิน าไปเครดิตภาษี  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ทั้งน้ีก าหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัท่ี 30 เมษายน 2561   

ในวาระน้ีจึงขออนุมติัจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไวจ้ านวน 89,410,462.50 บาท  และ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงโดยสรุป ดงัน้ี 

 
นาย จตุพร เรืองวิเศษ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในปีท่ีผา่นบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลเป็นจ านวนคิดเป็นร้อยละ 

148 ของก าไรสุทธิจึงสอบถามวา่ในปีน้ีส ารองพอหรือไม่  
 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ในปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากบริษทัฯ มีกระแสเงินสด แต่มีก าไรนอ้ย ผูถื้อหุน้

จึงอาจไดผ้ลกระทบจากราคาหุ้น แต่ในปีน้ีบริษทัฯ มีก าไรเพ่ิมมากข้ึน จึงตอ้งจ่ายเงินปันผล ส าหรับส ารองท่ีตั้งไว้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยตอ้งส ารองเพ่ิมมีจ านวนไม่มากนกั หรือประมาณ 300,000 บาท 

 นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่บริษทัฯ ไดก้นัส ารองใกลเ้คียงกบัท่ีกฎหมายก าหนดใหค้รบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ส่วนก าไรสะสมยงัมีจ านวนเพียงพออยู่ 
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูส้อบถามเร่ืองอ่ืน
ใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 2,402,313,011                                99.0075 
2. ไม่เห็นดว้ย 24,079,700   0.9924 
3. งดออกเสียง 42,900 - 
4. บตัรเสีย 1 - 
วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานได้มอบหมายให้ นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดในวาระน้ีวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง    ให้

กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก ส่วนในปีต่อๆ ไปใหก้รรมการ

คนท่ีไดอ้ยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกก็

ได”้  

 นายระวิ คอศิริ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 2. นายองอาจ  เอ้ืออภิญญกลุ กรรมการ  
 3. นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 4. นางสมฤดี   ชยัมงคล    กรรมการ 
  

 นายระวิ คอศิริ ไดช้ี้แจงขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑอ์นัประกอบดว้ย 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 12 คน ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 4 คน คิดเป็นไม่นอ้ยกวา่ 1ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน กรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน 
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 คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ  
 คุณสมบติักรรมการอิสระ (ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  
 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผา่นมา 

  
จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
 
1. เลือกตั้ง นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ    มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3)    

        
จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง

ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัเลือกตั้งนายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการ

ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มตทิี่ประชุม 
 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 
มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,360,400,485 97.2600 
2. ไม่เห็นดว้ย 66,494,719 2.7399 
3. งดออกเสียง 1,064,921 - 
4. บตัรเสีย 1 - 

 
2.   เลือกตั้ง นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
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ต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ผา่นมา ในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 
จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายองอาจ เอ้ืออภิญญกลุ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561  ถึงวนัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายองอาจ เอ้ืออภิญญกลุ กรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
 มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายองอาจ เอ้ืออภิญญกลุ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,366,562,351 97.4906 
2. ไม่เห็นดว้ย 60,912,942 2.5093 
3. งดออกเสียง 484,833 - 
4. บตัรเสีย - - 

 
3.  เลือกตั้ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ต าแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีผา่นมา ในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 
จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง

ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561  ถึงวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
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มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,329,376,606 95.9823 
2. ไม่เห็นดว้ย 97502,748 4.0176 
3. งดออกเสียง 1,080,771 - 
4. บตัรเสีย 1 - 
 

4. เลือกตั้ง นางสมฤดี ชยัมงคล  เป็นด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ นางสมฤดี ชยัมงคล  มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดเ้สนอ
รายละเอียดและประวติัของกรรมการ ในหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 
จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นางสมฤดี ชยัมงคล  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3

เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ข้าร่วมประชุม

สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงโดยสรุป ดงัน้ี 
  
 MR. BASANT KUMAR DUGAR  มีขอ้เสนอแนะและสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรการฝึกอบรม
การพฒันาทกัษะบริหารจดัการทัว่ไปและสร้างความเป็นผูน้ าของสถาบนั International Institute for Management 
Development: IMD  
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถาม เร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นางสมฤดี ชยัมงคล  เป็นกรรมการต่อไป
อีกวาระหน่ึง 

 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นางสมฤดี ชยัมงคล  เป็นกรรมการ โดยใหมี้วาระการด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  
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มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,405,945,893 99.1125 
2. ไม่เห็นดว้ย 21,541,682 0.8874 
3. งดออกเสียง 472,551 - 
4. บตัรเสีย - - 

 
 

วาระที่ 6. พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ “หา้มมิให้
บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” และขอ้บงัคบั
บริษทัฯ  ขอ้ 30 วรรคแรก ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดรั้บบ าเหน็จและค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะ
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกนัก็ได ้อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจ าเป็นรายเดือน เบ้ีย
ประชุม เบ้ียเล้ียง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใดก็ได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาก าหนดซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ ์หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด”้ 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอรายละเอียด

ในวาระน้ี 
 
นายรัตน ์พานิชพนัธ์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การจ่ายบ าเหน็จกรรมการนั้นไดพิ้จารณาจากภาระหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 
1. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ใหจ่้ายเป็นเงินรวม 33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 32  รายละเอียดบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน
ประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ทั้ งน้ี บ าเหน็จของประธาน
กรรมการบริษทัสูงกวา่กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษทัสูงกวา่กรรมการร้อยละ 15 
 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจ าปี 2561   ไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด

ต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แลว้บริษทัฯ เสนอให้

พิจารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ซ่ึงมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมี

รายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

 ค่าตอบแทนประจ าเดือน ใหจ่้ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จ านวน 78,000 บาท/เดือน    รอง

ประธานฯ จ านวน 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนคนละจ านวน  60,000 บาท/เดือน 

 เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้จ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย

ประธานฯ จ านวน 39,000 บาท/คร้ัง รองประธานฯ จ านวน 34,500 บาท/คร้ัง และกรรมการท่ี

ไม่เป็นผูบ้ริหารคนละ จ านวน 30,000 บาท/คร้ัง (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดเ้บ้ียประชุม) 

2.2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย

ประธาน จ านวน 46,800 บาท/คร้ัง และ กรรมการอ่ืนคนละ จ านวน 36,000 บาท/คร้ัง 

2.3. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ใหจ่้าย
เป็น   รายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จ านวน 39,000 บาท/คร้ัง และ
กรรมการอ่ืนคนละ จ านวน 30,000 บาท/คร้ัง  
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม ตามท่ี
เสนอขา้งตน้ และประธานแจง้ว่า กรรมการบริษทัท่ีถือว่าเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติับ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการ จ านวนหุน้ท่ี
กรรมการทั้งหมดถือนบัรวมกนัได ้59,070,910  หุ้น ดงันั้น จ านวนหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีจึงมี 
จ านวน 59,070,910  เสียง  

นายรัตน ์พานิชพนัธ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในคร้ังน้ี เป็นอตัราค่าตอบแทนจ านวนท่ี
เท่ากบัอตัราเดิมท่ีในปี 2554- 2556  ซ่ึงในช่วงท่ีสถานการณ์ถ่านหินปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจึงไดมี้การปรับลด
ค่าตอบแทนลงในปี  2557 โดยในปัจจุบนัสถานการณ์ดา้นราคาถ่านหินไดป้รับตวัดีข้ึนแลว้ บริษทัฯ มีการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจต่างๆ  คณะกรรมการจึงมีภารกิจหนา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามการลงทุนของบริษทัฯ  
   

ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ข้าร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงโดยสรุป ดงัน้ี 

1. นาง วารุณี ทิพยพ์ญาชยั ผูถื้อหุน้ มีขอ้เสนอแนะว่าท่ีผ่านมาผูถื้อหุน้ประสบปัญหาราคาหุน้ปรับตวั
ลดลงมากเน่ืองจากค าพิพากษาคดีของศาลชั้นตน้ในคดีหงสา   ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีการใหข้อ้มูลว่ามีการด าเนินคดีอยู่ใน
ศาลและมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นหม่ืนลา้นใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ทั้งน้ีมาทราบตอนศาลพิพากษาคดีแลว้ ผูถื้อหุน้ท่ีซ้ือ
หุ้นในราคาท่ี  700-800 บาท เรียกค่าเสียหายแก่กรรมการได ้และไม่ควรมีค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  เน่ืองจากไม่ใช่พนกังานประจ า การปรับเพ่ิมข้ึนของค่าเบ้ียประชุมถึงร้อยละ 50 นั้นมีจ านวนมากจนเกินไป
และถือว่าเสนอข้ึนค่าตอบแทนไม่เหมาะสม และเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ในคร้ังต่อไปในอตัรา ร้อยละ100 
ของก าไร  และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไม่รับบ าเหน็จกรรมการส าหรับปีน้ี 
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 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่าการท่ีผูถื้อหุ้นกล่าวหารุนแรงเกินไป การ
พิจารณาลงทุนเป็นวิจารณญาณของนักลงทุนแต่ละคน คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีน าพาให้บริษทัฯ ผ่านพน้
ช่วงเวลาท่ีวิกฤตไปได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่เคยกระท าดงักล่าวตามท่ีผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
2. นายจตุพร เรืองวิเศษ ผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะว่า การเขา้ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์นักลงทุนตอ้ง

พิจารณาปัจจยัต่างๆ หลายดา้นประกอบกนั ในช่วงท่ีภาวะราคาถ่านหินปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ือง 5 ปีติดต่อกนัจน
ส่งผลกระทบต่อราคาหุน้นั้น จึงตอ้งพิจารณาดว้ยว่าการปรับตวัลดลงของสินคา้ Commoditites เป็นการปรับตวัลดลง
ตามราคาตลาดโลก จึงส่งผลต่อราคาหุน้ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางราคาถ่านหินในตลาดโลก
ได ้ ทั้งน้ีราคาหุน้ท่ีตกต ่าลงในช่วงนั้นจะถือเป็นความผิดของกรรมการใหป้รับลดค่าตอบแทนในช่วงเวลาน้ีจึงเป็นคน
ละเร่ืองกนั จึงควรพิจารณาจากนโยบายของคณะกรรมการท่ีจะด าเนินธุรกิจบริษทัฯ ไปในทิศทางใดมากกวา่   

 นายชนินท ์ ว่องกศุลกิจ ช้ีแจงวา่ ในช่วงท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีกรรมการจากภายนอก โดยเป็นกรรม
อิสระ ไดแ้ก่ นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ นายสุทศัน ์เศรษฐบุ์ญสร้าง และกรรมการ ไดแ้ก่ นาย  Sudiarso Prasetio และนาย
อนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นอกจากนั้นในช่วง 4 ปีท่ีผา่นมีสถานการณ์ท่ีเนน้เร่ืองความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีการ
ประชุม COP 21 จึงส่งผลถึงแนวโนม้ของธุรกิจพลงังานดว้ยเช่นกนั   บริษทัฯ จึงตอ้งมีกลยทุธ์สร้างความสมดุลใน
ธุรกิจมุ่งเนน้การสร้างก าไรทั้งระยะสั้น และระยะยาว คณะกรรมการมีการท างานร่วมกนักบัผูบ้ริหารบริษทัฯ ในการ
ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ เช่นการลงทุนในธุรกิจ Shale gas เป็นตน้ ในช่วงท่ีผา่นมาคณะกรรมการมีการ
ท างานอยา่งหนกั  อยา่งไรกต็ามในวาระน้ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียพิเศษ ซ่ึงมีหุน้รวมจ านวน  59,070,910  เสียง  ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี และวาระน้ีตอ้งการมติไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นบ าเหน็จกรรมการปี 
2560 และเบ้ียประชุมกรรมการ ส าหรับปี 2561 

 

มตทิี่ประชุม 
 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ดงัน้ี 

มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

1. เห็นดว้ย 2,226,369,632 93.9838 
2. ไม่เห็นดว้ย 141,216,257 5.9612 
3. งดออกเสียง 1,299,827 0.0548 
4. บตัรเสีย 8,800 - 
หมายเหตุ: จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีจ านวน 2,368,885,716 เสียง เน่ืองจากไม่นบัคะแนนเสียง
ของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระน้ี จ านวน 59,070,910  เสียง 
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วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธาน ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 (5)  ก าหนดว่า “กิจการซ่ึงท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปีพึงกระท า คือ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ” 

 
ประธาน ขอใหน้ายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
41 ก าหนดวา่ กิจการซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพึงกระท าตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯและ ประกาศส านกังานก.ล.ต. ก าหนดใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หาก
ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั ทั้งน้ีบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็
ได ้และบริษทัฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบปีบญัชี นบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

อน่ึง คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เน่ืองจาก PwC มีผลงานดา้นการตรวจสอบอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพ่ือสอบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

1. นางสาวอมรรัตน ์เพ่ิมพนูวฒันาสุข   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4599  และหรือ 
2. นายพงทวี รัตนโกเศศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7795    และหรือ 
3.  นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3977 

แห่งบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS ท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมหลายประเทศ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
2,432,850 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  เม่ือเทียบกบัปี 2560 เพ่ือสอบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างการใหบ้ริการแก่บริษทัฯ (Out 
of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ   ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ   
  

รวมทั้งขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาสของบริษทัย่อยของงบ
การเงินรวม จ านวนเงิน 76,709,951  บาท  ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย
กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก 
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ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
 
มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพ่ือสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 
มตทิี่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,409,687,995 99.9568 
2. ไม่เห็นดว้ย 1,039,236 0.0431 
3. งดออกเสียง 17,231,445 - 
4. บตัรเสีย 12,000 - 
 

วาระที่ 8. เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานแจง้ว่า วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสัย หรือ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัได้
ช้ีแจง       ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ดงันั้น จะไม่มีการน าเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

 

ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. นาง อภิวรรณ มุทิรางกรู ผูถื้อหุน้สอบถามวา่การคาดการณ์สดัส่วนรายไดแ้ละก าไรท่ีจะเพ่ิมข้ึนเป็น

เท่าไร และธุรกิจไฟฟ้าซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงนั้น จึงอยากทราบวา่บริษทัฯ จ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัผูซ้ื้อรายใด  
 นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า เน่ืองจากตามเกณฑต์ลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ จึงไม่สามารถเปิดเผย

การคาดการณ์ตวัเลขก าไรในอนาคตได ้ แต่บริษทัฯ มีแนวโนม้การเติบโตท่ีดีในปี 2561 ทั้งจากปริมาณจ าหน่ายธุรกิจ
ถ่านหินซ่ึงมีมากข้ึน รวมถึงการรับรู้รายไดข้องธุรกิจ   Shale gas   

  ส าหรับธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย บริษทัฯ มีโรงไฟฟ้า BLCP  ซ่ึงบริษทัฯ มีความพร้อมหากภาครัฐมี
นโยบายขยายการรับซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชน  ซ่ึงปัจจุบนัรัฐบาลอยู่ในระหว่างจดัท าแผนการจดัหาไฟฟ้าฉบบัใหม่  
ซ่ึงบริษทัฯ  มีส่วนร่วมเสนอทิศทางอุตสาหกรรมถ่านหินประกอบกบัการวางแผนรัฐบาล   ในประเทศจีนเป็น
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมมีก าลงัการผลิตเพ่ิมจากการขยายก าลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าล่วนหนาน และ
โรงไฟฟ้าเจ้ินต้ิง โดยจ าหน่ายให้ลูกคา้มณฑลเหอเป่ย   ส าหรับโรงไฟฟ้าซานซี ลู่กวง เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
ก าหนดเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยป์ระมาณ ปี 2562   ในประเทศญ่ีปุ่นเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ มีก าลงัการ
ผลิตท่ี 233 เมกะวตัต ์ในปี 2563 เป็นการจ าหน่ายผา่นระบบโครงข่าย  

 นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงว่า ธุรกิจไฟฟ้าจะมีการรับรู้รายไดจ้ากโรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้า
ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีจะแลว้เสร็จอีกจ านวน 4 โครงการ  ทั้งน้ีก าไรจากธุรกิจต่างๆ บริษทัฯ ให้ความส าคญัเร่ืองความ
สม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และสร้างความเติบใหก้บัธุรกิจต่อไปในอนาคต  
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2. นางวารุณี ทิพยพ์ญาชยั ผูถื้อหุน้ เสนอแนะวา่ ยอมรับวา่การเขา้ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความ
เส่ียงแต่เห็นวา่ในอนาคตหากมีการฟ้องคดีท่ีมีค่าเสียหายเป็นจ านวนมากจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบและเห็นวา่
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีมีจ านวนสูงเกินไปและเหตุใดจึงไม่มีบริษทัสอบบญัชีท่ีเป็นบริษทัไทย ปรากฏเพียงบริษทั 
PwC กบั EY เท่านั้น ซ่ึงหลายปีท่ีผา่นเคยปรากฏข่าวท่ีไม่ดีเก่ียวกบับริษทั PWC บริษทัฯ จึงควรสนบัสนุนใหมี้บริษทั
ตรวจสอบบญัชีของไทยหรือบริษทัจดทะเบียนควรสนบัสนุนในเร่ืองน้ีใหส้ถาบนัการศึกษามีหน่วยงานตรวจสอบได้
มาตรฐาน  

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  ช้ีแจงวา่ บริษทัผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บพิจารณาคดัเลือกเพ่ือเป็นผูส้อบบญัชี
ตามเกณฑก์ารคดัเลือกของบริษทัฯ จะมีการประเมินดา้นต่างๆ รวมทั้งคุณสมบติัท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามประกาศตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านกังานก.ล.ตใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงทีมงานผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเช่ียวชาญในอุตสาหกรรมพลงังาน เพ่ือคุม้ครองผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากนั้น
ผูส้อบบญัชีตอ้งตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ่ึงอยูใ่นต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
80 ส่วนท่ีเหลือเพียงร้อยละ 20 เป็นบริษทัท่ีอยูใ่นประเทศ  ท าใหบ้ริษทัสอบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑด์งักล่าว 
คงเหลือใหพิ้จารณาเพียง 4 ราย ไดแ้ก่ บริษทั PwC EY KPMG และ Deloitte  ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีบริษทัฯ หากคิดจากปี 
2560 เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 5 ตามภาวะเงินเฟ้อของเงินเดือน ซ่ึงถือวา่จ านวนไม่มากและในปีท่ีผา่นมาท่ีมีปัญหาราคา
ถ่านหินค่าสอบบญัชีในบางปีก็มิไดป้รับเพ่ิม ส่วนการท่ีจะใหห้น่วยงานในสถาบนัการศึกษาไทยเขา้มารับหนา้ท่ีใน
ขอบข่ายงานท่ีครอบคลุมไปถึงต่างประเทศนั้นคงเป็นไปไดย้าก อยา่งไรกต็ามคณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก
ดว้ยความระมดัระวงัโดยไดใ้หค้วามส าคญักบัค่าสอบบญัชีใหมี้ระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนั 

 

3. นาย กิตติ สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองกระแสต่อตา้นการสร้างโรงไฟฟ้า ในภาคใต ้
อยากทราบในอนาคตวา่จะเป็นอยา่งไรเน่ืองจากทางภาคใตป้ระสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า 

 นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงวา่ กระทรวงพลงังานมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 
รวมถึงโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  รวมถึงแนวคิดท่ีจะลากสายส่งไฟฟ้าจากฝ่ังตะวนัออกไปยงัฝ่ังตะวนัตก 
ส าหรับอุตสาหกรรมถ่านหินท่ีผา่นมาธนาคารในยโุรปไม่ใหเ้งินกูก้บัอุตสาหกรรมถ่านหิน รวมถึงมีกฎเกณฑเ์พ่ิมข้ึน 
ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งพิจารณาประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน โดยหากลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าตอ้งพิจารณาประเทศท่ีการแข่งขนั
ไม่สูงมากนกั และไดผ้ลตอบแทนท่ีดี ซ่ึงธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยมีการแข่งขนัสูงมาก  

 

4. นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะเขา้มาทดแทนธุรกิจถ่านหิน 
เน่ืองจากมีความกงัวลวา่ประเทศจีนจะมีนโยบายยกเลิกการใชถ่้านหิน 

 นางสมฤดี ชัยมงคล ช้ีแจงว่า พลงังานถ่านหินยงัเป็นพลงังานหลกัและยงัมีความต้องการอยู่
โดยเฉพาะในภูมิภาค-เอเชียแปซิฟิค  ส าหรับการเลิกใชถ่้านหินในประเทศจีนนั้นเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิง
ท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด และถ่านหินเป็นพลงังานท่ีมีต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุด  ทั้ งน้ีสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษทัฯ ท่ี
ตระหนักถึงพลงังานท่ีมัน่คง ในราคาท่ีเหมาะสม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจะเป็นพลงังงานท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีในหลาย
ภูมิภาคไม่สามารถท่ีจะจดัหาพลงังานท่ีมีตน้ทุนสูงเกินไปได ้ ถ่านหินจึงเป็นพลงังานท่ีความตอ้งการอยู่ โดยสามารถ
ท าใหถ่้านหินเป็นพลงังานสะอาดได ้ รวมถึงการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีจะมีแนวโนม้ความตอ้งการ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะและช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ท่ีผ่านมาคณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นดว้ยเร่ืองให้มีการประชาสัมพนัธ์การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือพฒันาใหถ่้านหินเป็นพลงังานสะอาดตามท่ีผูถื้อ
หุน้ไดเ้สนอแนะ ซ่ึงบริษทัฯ จะไดพิ้จารณาความเหมาะสมเน่ืองจากการใชพ้ลงังานถ่านหินในบางพ้ืนท่ียงัคงเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนอยู ่ 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเพ่ิมเติม    ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัฯ จะน าไปพิจารณาต่อไป 

ประธานแจง้ว่า บริษทัฯ จะจัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ให้แลว้เสร็จ
ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมน้ี และจะจัดใส่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.banpu.com หากผูถื้อหุ้นมี
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขท่ีมีนยัส าคญั โปรดแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่
รายงานการประชุมน้ี 

 
 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 
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ประธานกรรมการบริษทัฯ 
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