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          สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน  2562 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งรอยลัพารากอนฮอลล ์  3 ชั้น 5 เลขท่ี  991 ถนน
พระราม 1 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330  โดยมีนายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการบริษทั บา้นปู จาํกดั 
(มหาชน) ("บริษทัฯ" ) เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) 

 บริษทัฯ  ไดน้าํเสนอวิธีปฏิบติัในการอพยพกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไดจ้ดัเตรียมผูน้าํอพยพเพื่อนาํผูถื้อ
หุน้ไปยงัสถานท่ีปลอดภยั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (record date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562    มี
รายละเอียดดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จํานวนหุ้นทีถื่อ ร้อยละ 

1. บริษทัไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 447,954,793 8.68 

2. บริษทันํ้าตาลมิตรผล จาํกดั 288,309,528 5.59 

3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 144,554,697 2.80 

4. นายอิสระ วอ่งกศุลกิจ 118,508,880 2.30 

5. สาํนกังานประกนัสงัคม 116,854,400 2.26 

6. บริษทัทีเอม็อี แคปิตอล จาํกดั 98,960,300 1.92 

7. นายกมล วอ่งกศุลกิจ 94,292,420 1.83 

8. STATE STREET EUROPE LIMITED 91,978,518 1.78 

9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 53,601,950 1.04 

10. กรุงศรีหุน้ระยะยาวปันผล 53,593,100 1.83 

ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 807 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้
260,080,536 หุน้  และผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 1,276 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 1,729,018,005  หุน้ รวมทั้งหมดเป็น
จาํนวน 2,083 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 1,989,098,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจาํนวน 5,161,925,515  หุน้  ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 ท่ี
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กาํหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด  

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วม
ช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุม นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายเป็น
ผูส้งัเกตการณ์การประชุมและการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมอบหมายให ้เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) 

1.นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ  ประธานกรรมการบริษทั 

2.นายรัตน ์ พานิชพนัธ์  รองประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 

                   ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

3.นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนด     

ค่าตอบแทน 

4. นายระว ิ คอศิริ   กรรมการและประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

5. นายสุทศัน์ เศรษฐบุ์ญสร้าง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นาย Sudiarso Prasetio   กรรมการอิสระและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

7. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  กรรมการและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

8. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ  กรรมการและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

  9. นายเมธี เอ้ืออภิญญกลุ  กรรมการ 

10. นายองอาจ เอ้ืออภิญญกลุ  กรรมการ 

11. นายวีระเจตน ์   วอ่งกศุลกิจ  กรรมการและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

12. นางสมฤดี   ชยัมงคล  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสมยศ  รุจิรวตัน ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายสมศกัด์ิ สิทธินามสุวรรณ  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ-ธุรกิจถ่านหิน 
3. Mr.Mick  Cairney   Managing Director and Chief Executive Officer - Centennial 
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4. นายสุธี สุขเรือน   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ-ธุรกิจไฟฟ้า  
5. นายอคัรพงษ ์ไทยานนท ์  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-แผนงานองคก์รและพฒันาธุรกิจ 
6. น.ส.อริศรา สกลุการะเวก  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-การเงิน 
7. นายฐิติ เมฆวิชยั   ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส-ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
8. น.ส.กนกวรรณ จิตตช์อบธรรม  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส-Energy Technology Solutions  
9. นายเวโรจน ์ ล้ิมเจริญ   ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-ทรัพยากรมนุษย ์
10. นางอุดมลกัษณ์ โอฬาร  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – องคก์รสมัพนัธ ์
11. น.ส.จรียา  เชิดเกียรติศกัด์ิ  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – Digital Center of Excellence 
12. นายจีรเมธ อชัชะ   ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – บริหารและพฒันาองคก์ร 
13. น.ส.วิยะดา วิบูลยศิ์ริชยั  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – ตรวจสอบภายในและกาํกบัดูแลการ 

ปฏิบติังานตามกฎหมาย 

14. นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์  ผูอ้าํนวยการสาย-เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษทั Kalnin Ventures LLC 

Mr.Christopher  Kalnin                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร Kalnin Ventures LLC 

ผู้สอบบัญชีและตวัแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทั PricewaterhouseCoopers ABAS จาํกดั (PwC) 

1. นางสาวอมรรัตน ์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี 
2. นางรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี  
3. นางสาววิเลขา ธนากรพฒันา ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี   

      
ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นางนารี  บุษราคมัวฒันะ   บริษทั สาํนกัภาษี เคพีเอม็จี ภูมิไชย จาํกดั  
2. นางสาวเบญญาภา  หาดแกว้สกลุ     บริษทั สาํนกัภาษี เคพีเอม็จี ภูมิไชย จาํกดั  

  

ประธาน ไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบขอ้ปฏิบติัท่ีสาํคญัสาํหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยท่ี 5 และ 6 ท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ดงัน้ี  

 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 
 หน่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น 
 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การลงมติในแต่ละวาระจะใชว้ิธีเปิดเผย 
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 ผูต้อ้งการใชสิ้ทธิออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถใชสิ้ทธิโดยส่งใบคะแนนท่ีไดม้อบไวใ้ห้
ขณะลงทะเบียนและเจา้หนา้ท่ีจะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากคะแนนท่ีไดร้วบรวมโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ในระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองซ่ึงไม่ไดส่้งใบ
ลงคะแนนในวาระใดจะถือวา่มีมติอนุมติัในวาระนั้น 

 การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจาํนวนหุน้ท่ีลงมติเห็น
ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 ประธานมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อใหเ้กิดความเป็น
ธรรมแก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  
 
ประธาน ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบวา่  เพื่อเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมการล่วงหนา้ โดยใหเ้สนอผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 1  ถึง 30 ธนัวาคม 2561 สาํหรับการ
ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางระบบข่าวอิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอเร่ือง การกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม
และช่องทางท่ีใชใ้นการเสนอเร่ือง และเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอยา่ง
ครบถว้น เม่ือครบกาํหนดเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น
กรรมการ   

ประธานจึงได้ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนังสือเชิญ
ประชุม เป็นลาํดบั 

 

วาระที ่1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

 ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
2561เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 แลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของ
ท่ีประชุม และไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 จึงขอเสนอให้
ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม  

ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

มตทิีป่ระชุม รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 
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วาระที ่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ
 เก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ   บริษทั
ฯ ในรอบปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายงานดงักล่าว
ของคณะกรรมการบริษทั ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 2  ซ่ึงในปีน้ีเป็นการจดัทาํในรูปแบบสแกน QR Code  ซ่ึงตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์  (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ไดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์รูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และอาํนวยความสะดวกผูล้งทุนเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว พร้อมลดตน้ทุนของบริษทัจดทะเบียน
และลดการใชท้รัพยากรเพื่อความยัง่ยนืในระยะยาว  

ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีดงักล่าวมีความถูกตอ้งและเพียงพอ ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมผู ้
ถือหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานอ่ืน ขอใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ  

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้รุปเหตุการณ์ในรอบปี 2561 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปีโดย
รายงานประจาํปีน้ีมีการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์องคก์รใหม่ใหส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ท่ีมีความทนัสมยัและ
แสดงถึงความคล่องตวั ทั้งน้ีรายละเอียดต่างๆ มีดงัน้ี 

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2561 

ความต้องการใช้พลังงานแบ่งตามแหล่งพลังงาน  

จากปี 2559 ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานหลกัของโลกจะอยูท่ี่นํ้ ามนัและถ่านหินซ่ึงมีความตอ้งการอยูใ่นอตัรา
ร้อยละ 32 และร้อยละ 27 ตามลาํดบั ซ่ึงหากพิจารณาถึงอนาคตในปี 2583 ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานนํ้ามนั
และถ่านหินจะยงัคงเป็นพลงังานหลกัแต่จะมีสดัส่วนความตอ้งการลดลงจากเดิมโดยจะอยูท่ี่อตัราร้อยละ  27 และ 
22 ตามลาํดบั  ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั คือก๊าซธรรมชาติและพลงังานทดแทนซ่ึงเดิมจะอยูท่ี่ร้อยละ 22 และ
ร้อยละ 14 นั้นจะเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ  24 และร้อยละ 19 ตามลาํดบั แต่ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานทั้งหมดได้
ปรับเพิ่มข้ึนเช่นกนั เปรียบเทียบจากปี 2559  ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานอยูท่ี่  13.8 พนัลา้นตนัเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบ โดยในปี 2583 ปริมาณความตอ้งการเพ่ิมข้ึนอยูท่ี่  17.6 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ  สดัส่วนการใช้
พลงังานส่วนใหญ่ของโลกในอนาคตยงัคงเป็นถ่านหิน พลงังานทดแทน และก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งบริหารกลุ่มธุรกิจพลงังานดงักล่าวซ่ึงถือวา่เป็นพลงังานหลกัของโลก 

ความต้องการใช้พลังงานแบ่งตามภูมิภาค 

ตั้งแต่ปี  2559 -2583 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลกหากแบ่งตามภูมิภาค ส่วนใหญ่จะอยู่
ในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค อาทิเช่นประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ประเทศจีน ประเทศ
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อินเดีย รวมถึงทวีปอเมริกา ดงันั้นบริษทัฯจึงมุ่งเนน้ธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรในภูมิภาค-เอเชียแปซิฟิก โดยจะ
ครอบคลุมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีการเติบโตสูงในทวีปอเมริกา 

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี  2561 

สภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ในแต่ละประเทศพบปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษทัฯ ดงัน้ี 

- ประเทศอินโดนีเซีย   ปริมาณการผลิตถ่านหินคุณภาพตํ่าปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยคุณภาพถ่านหินของบริษทัฯ มี
คุณภาพปานกลางถึงคุณภาพสูง อยา่งไรกต็ามถ่านหินคุณภาพตํ่ายงัมีขอ้จาํกดัการนาํเขา้ในประเทศจีน 

- ประเทศออสเตรเลีย  สภาวะอากาศ และการซ่อมบาํรุงระบบขนส่ง ส่งผลต่อการส่งออกถ่านหิน  
- ประเทศอินเดีย ปริมาณถ่านหินในประเทศไม่เพียงพอต่อความตอ้งการพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนจาก
ภาคอุตสาหกรรม  

- สหรัฐอเมริกา การลดปริมาณการใชถ่้านหินส่งผลใหผู้ผ้ลิตถ่านหินหนัมาส่งออกถ่านหินแต่ยงัมีขอ้จาํกดัใน
ดา้นระบบขนส่ง 

- ประเทศแถบยโุรป  การปรับเพ่ิมข้ึนของการใชพ้ลงังานหมุนเวียนส่งผลใหป้ริมาณการใชถ่้านหินลดล 
- ประเทศรัสเซีย มีการเพ่ิมปริมาณส่งออกถ่านหินสู่ตลาดเอเชียแต่ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นสภาพอากาศและ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีไม่เพียงพอ 

 
ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Expor t Index (NEX) ทีผ่่านมาถงึมีนาคม 2562  

ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอา้งอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปี 2561  ดชันี
ราคาถ่านหินไดป้รับเพ่ิมข้ึนสูงสุด ท่ีระดบั 107.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั มีการปรับตวัลดลงและในช่วงปัจจุบนัราคา
ถ่านหินอยูท่ี่ 88.74 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

ดชันีราคาก๊าซธรรมชาต ิที ่Henry Hub ตั้งแต่ช่วงมกราคม 2554 ถงึมีนาคม 2562  

ในช่วงปี  2554 ราคาก๊าซธรรมชาติอยูท่ี่ราคา 4.49 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทีย ูซ่ึงต่อมาในปี 2557 ไดป้รับเพิม่ข้ึน
สูงสุดอยูท่ี่ราคา 4.71 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทีย ู  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในช่วงท่ีราคา
ปรับตวัลดลงซ่ึงขณะนั้นอยูท่ี่ราคา 2.28 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทีย ู  และในปัจจุบนัอยูท่ี่ราคา 2.72 ถึง 3.11 เหรียญ
สหรัฐต่อลา้นบีทีย ู 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 และกลยุทธ์ในระยะยาว 

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษทัฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener  and Smar ter   แบ่งออกเป็น  

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน (Energy Resources) ไดแ้ก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 
2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน (Energy Generation) ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานเช้ือเพลิงทัว่ไป และ 

โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน  
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3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน (Energy Technology) ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน และหน่วยงาน
พฒันาเทคโนโลย ี 

บ้านปู: ผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวรจร 

- กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources)  ปริมาณการจาํหน่ายถ่านหินอยูท่ี่ 43 ลา้นตนั และกาํลงัการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติอยูท่ี่ประมาณ 200  ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติมากกวา่ 1.25  
ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต 

- กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) กาํลงัการผลิตรวมตามสดัส่วนการลงทุนของโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานเช้ือเพลิงทัว่ไปอยูท่ี่ 2.4  กิกะวตัตเ์ทียบเท่า และกาํลงัการผลิตรวมโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยู่
ท่ี 0.5 กิกะวตัตเ์ทียบเท่า 

- กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคามีกาํลงัการผลิตรวม 151 เมกะวตัต ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และ
ประเทศอินเดีย  แบตเตอร่ีมีกาํลงัการผลิตรวมอยูท่ี่  80 เมกะวตัต-์ชัว่โมง ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าซ่ึงลงทุนใน
บริษทัผูน้าํดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็จากประเทศญ่ีปุ่น (FOMM)  มีฐานการผลิตอยูท่ี่นิคม
อุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบุรี   นอกจากนั้นยงัมีหอ้งปฏิบติัการนวตักรรมเพ่ือพฒันาเทคโนโลยผีา่นการ
วิจยัและพฒันา (R&D)  และการผนึกกาํลงัร่วมสร้างสตาร์ทอพั  

สรุปผลประกอบการประจําปี 2561 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจก่อนรายการพิเศษ จาํนวน 378 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมีค่า
เส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA)  จาํนวน 1,178 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 จากปี 2560  และ
มีอตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน คิดเป็น 1.07 เท่า โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน  ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณการจาํหน่ายถ่านหินรวมทั้งส้ิน จาํนวน 43.1 ลา้นตนั 
ปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติตามสดัส่วนการลงทุน จาํนวน 70.8 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต  มี EBITDA  จาํนวน 996 
ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน  ธุรกิจไฟฟ้ามีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั้งโรงไฟฟ้าท่ีดาํเนินงาน และระหวา่งพฒันา
รวม จาํนวน 2.87 กิกะวตัตเ์ทียบเท่า สดัส่วนการลงทุนในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนคิดเป็น ร้อยละ 16 ของธุรกิจ
พลงังานทั้งหมด กลุ่มธุรกิจน้ีมี EBITDA จาํนวน 182 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาตามสดัส่วนการ
ลงทุน มีกาํลงัการผลิตรวม จาํนวน 151 เมกะวตัต ์ธุรกิจแบตเตอรีลิเธียมไอออน มีกาํลงัการผลิตรวม จาํนวน 80 เม
กะวตัต-์ชัว่โมง และมูลค่าการลงทุนธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ก้าวสําคญัของกลยุทธ์ Greener  and Smar ter  ในปี  2559-2561 

ปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในปี  2559 จาํนวน 5.5 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต  และมีปริมาณจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มข้ึนในปี  2560 และ 2561 จาํนวน  20.9 และ 70.8 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต ตามลาํดบั  
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โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  ในปี  2559 
มีกาํลงัการผลิตจาํนวน 245 เมกะวตัต ์ซ่ึงต่อมาไดมี้กาํลงัการผลิตเพิ่มข้ึนในปี  2560 เป็นจาํนวน 385 เมกะวตัต ์โดย
มีปริมาณเพ่ิมข้ึน จาํนวน 140 เมกะวตัต ์จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น และในปี 2561 มี
กาํลงัการผลิตเพ่ิมอีก จาํนวน 80 เมกะวตัตจ์ากโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม จึงมีกาํลงัการผลิตรวมทั้ง
ส้ิน จาํนวน 465 เมกะวตัต ์ 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั 
ในปี 2560 มีกาํลงัการผลิต จาํนวน  94 เมกะวตัต ์และในปี  2561 เพิ่มข้ึนอีก จาํนวน 57 เมกะวตัต ์ทาํใหมี้กาํลงัการ
ผลิต จาํนวน 151 เมกะวตัต ์

ระบบจดัเกบ็พลงังาน ดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ในปี  2561 มีกาํลงัการผลิต
แบตเตอร่ีจาํนวน 80 เมกะวตัต-์ชัว่โมง 

ธุรกิจ Greener  and Smar ter  ในประเทศต่าง  ๆณ ส้ินปี 2561  

บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ตามประเภทธุรกิจต่างๆ ดงัน้ี 

1. ก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการจาํหน่าย จาํนวน 70.8 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อปี 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีน มีกาํลงัการผลิต จาํนวน 152  เม

กะวตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 233 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานลมใน
ประเทศเวียดนาม จาํนวน 80 เมกะวตัต ์

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีกาํลงัการผลิตทั้งหมดจาํนวน 151 เมกะวตัต ์ โดย 
บริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั มีกาํลงัการผลิตในประเทศไทยท่ีติดตั้งแลว้ประมาณ 14 เมกะวตัต ์  และ
บริษทั BPIN Investment จาํกดั (BPIN Investment Co.,Ltd. หรือ BPINI) ภายใตบ้ริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี 
จาํกดั ไดล้งทุนใน บริษทั Sunseap Group จาํกดั (Sunseap Group Pte.Ltd. หรือ Sunseap) สดัส่วนร้อยละ 
38.5 ทาํใหก้ารผลิตและติดตั้ง เป็นจาํนวน 137 เมกะวตัตจ์ากประเทศสิงคโปร์และประเทศในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 

4. ระบบจดัเกบ็พลงังาน ซ่ึงบริษทั BPIN Investment จาํกดั (BPIN Investment Co.,Ltd. หรือ BPINI) ภายใต ้
บริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั Durapower Holdings จาํกดั (Durapower Holdings Pte. 
Ltd. หรือ Durapower Holdings) ในสดัส่วนร้อยละ 47.7 ท่ีออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบตเตอร่ีใน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบกกัเกบ็พลงังาน โดยมีกาํลงัการผลิตรวม จาํนวน 80 เมกะวตัต-์ชัว่โมง 

5. รถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็ (Compact EV) ซ่ึงบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั 
FOMM คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น (FOMM Corporation หรือ FOMM)  สดัส่วนร้อยละ 21.5 ซ่ึงเป็นผูน้าํ
ดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็   

6. โครงการสมาร์ทซิต้ี ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นโครงการนาํร่องพฒันาโครงการสมาร์ทซิต้ีร่วมกบัพนัธมิตร 
               ทางธุรกิจ  
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Greener : ธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินประเทศสหรัฐอเมริกา  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ มีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 300 มีปริมาณการจาํหน่าย จาํนวน 70.8 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต 
และมีปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 1.25 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต ทั้งน้ีเพื่อใหมี้การบริหารจดัการแหล่งผลิตก๊าซ
ธรรมชาติพร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสการลงทุนในอนาคตจึงไดมี้การเปิดสาํนกังานท่ีมลรัฐเพนซิลเวเนียประเทศ
สหรัฐอเมริกาดว้ย เนน้เสาะหาการลงทุนเพิ่มในแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลสั (Marcellus) ดว้ยการจดัสรรงบ
ลงทุน จาํนวน 500 ลา้นเหรียญสหรัฐภายใน 2 ปีขา้งหนา้ มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาธุรกิจพลงังานท่ีย ัง่ยนืและขยายกาํลงั
การผลิตและเพ่ิมปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ  สาํหรับธุรกิจกลางนํ้าไดมี้การเสริมสร้างกาํไร และบริหารจดัการ
ดา้นการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสในธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติ  รวมถึงการศึกษาโอกาสท่ีจะจดัจาํหน่าย
ก๊าซสู่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในระดบัภูมิภาค 

Greener : ธุรกิจผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ภายในปี 2568 บริษทัฯ มีเป้าหมายผลิตพลงังาน
ไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน จาํนวน 4.3 กิกะวตัตเ์ทียบเท่า โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน จาํนวน 860 เมกะวตัต ์
หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตพลงังานไฟฟ้าทั้งหมด โดยในปี 2561 มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนจาํนวน 465 เมกะวตัต ์ และเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวจึงไดล้งทุนโรงไฟฟ้าพลงังานลม จงัหวดัซ็อก
จอง  (Soc Trang) ประเทศเวียดนาม และการลงทุนโครงการใหม่เพื่อขยายสดัส่วนพลงังานหมุนเวียนใหไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 20 ของกาํลงัการผลิต 

Greener  and Smar ter : ธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาไดเ้พิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั Sunseap ประเทศสิงคโปร์ 
เพื่อพฒันาขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยพีลงังานเพื่อวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาให้
ไดจ้าํนวน 300 เมกะวตัต ์  

- การจดัเกบ็พลงังานในรูปแบบแบตเตอร่ี โดยลงทุนถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 47.7 ในบริษทั Durapower Holdings 
จาํกดั (Durapower Holdings Pte. Ltd.หรือ Durapower Holdings) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนสาํหรับยาน
ยนตแ์ละระบบไฟฟ้าสาํรอง   

- การผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าโดยเขา้ลงทุนถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 21.5 ในบริษทั FOMM คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น 
(FOMM Corporation หรือ FOMM) ซ่ึงเป็นผูน้าํดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็  และบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์
จี จาํกดั ลงทุนในบริษทั Urban Mobility Tech จาํกดั (Urban Mobility Tech Co., Ltd. หรือ UMT)  ในสดัส่วน ร้อย
ละ 22.5  ซ่ึงพฒันารถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้า และบริการเรียกรถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้าผา่นแอพพลิเคชัน่ MuvMi  

- สมาร์ทซิต้ี นาํร่องพฒันาโครงการสมาร์ทซิต้ีร่วมกบัพนัธมิตร ไดแ้ก่ โครงการของโรงเรียนนานาชาติรักบ้ี จงัหวดั
ชลบุรี และโครงการพฒันาพลงังานทดแทนภายใตแ้ผนพฒันาภูเกต็สมาร์ทซิต้ี เป็นตน้ 
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สรุปเหตุการณ์สําคญัในปี 2561 

บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจก่อนการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนและรายการพิเศษ จาํนวน 378 ลา้น
เหรียญสหรัฐ  

EBITDA จาํนวน 1,178 ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ่มข้ึนร้อยละ 22 จากปี 2560 เน่ืองจากราคาและปริมาณจาํหน่าย
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึน โดย EBITDA ของธุรกิจถ่านหิน จาํนวน 895 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 13 และ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญสหรัฐ EBITDA สาํหรับโรงไฟฟ้าหงสาและ
บีแอลซีพี  มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานท่ีมัน่คง รายงานดชันีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability 
Factor:EAF) สูงถึงร้อยละ 87  

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Banpu Innovation &Ventures (BIV) เพื่อมุ่งเนน้พฒันาธุรกิจใหม่ในอนาคต 
และพฒันาธุรกิจท่ีเสริมสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผา่นการวิจยั พฒันา และสนบัสนุนนวตักรรมเพ่ือพฒันาธุรกิจใหม่  

นางสาวอริศรา สกลุการะเวก ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-การเงิน ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน
ในปี  2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - รายไดจ้ากการขายรวม 3,481 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 605 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 21  เน่ืองจากปริมาณจาํหน่ายถ่านหินท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 2560 โดยมีปริมาณการจาํหน่ายถ่านหิน จาํนวน 38  ลา้น
ตนั หรือเพ่ิมข้ึนจาํนวน 1.4 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 4  และการปรับเพิ่มข้ึนของราคาถ่านหิน ซ่ึงราคาจาํหน่ายถ่านหิน
สาํหรับปี 2561  อยูท่ี่ราคา 79 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 8 เหรียญสหรัฐต่อตนั หรือคิดเป็นร้อย
ละ 11 และรายไดข้องธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อยูท่ี่จาํนวน 144 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 107  ลา้น
เหรียญสหรัฐ 

 - กาํไรขั้นตน้รวม จาํนวน 1,228 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 118 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11 โดย
อตัราส่วนการทาํกาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายรวมสาํหรับปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 35 ซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4  
เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตถ่านหินเพิ่มข้ึน โดยมีตน้ทุนเฉล่ียต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จาํนวน 
48  เหรียญสหรัฐต่อตนั เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของราคานํ้ามนัดีเซล ตน้ทุนเฉล่ียต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลียอยูท่ี่ 73 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั  ปริมาณการผลิตถ่านหินนอ้ยกวา่ปี 2560  เน่ืองจากปัญหาดา้น
ธรณีวิทยาของเหมืองใตดิ้นท่ีทาํใหก้ารขดุขนถ่านหินยากข้ึน และการปรับเพิ่มข้ึนของตน้ทุนธุรกิจไฟฟ้าเน่ืองจาก
ตน้ทุนถ่านหินท่ีปรับเพ่ิมข้ึนในประเทศจีน 

 - กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) จาํนวน 1,178 
ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 210 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 22  มาจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรขั้นตน้ และการ
เพิ่มข้ึนของกาํไรในกิจการร่วมคา้ 
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 - บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 29 ลา้นเหรียญสหรัฐ  คิด
เป็นร้อยละ 12 ซ่ึงหากไม่รวมการบนัทึกรายการพิเศษ จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 291 ลา้นเหรียญสหรัฐ
หรือเพ่ิมข้ึน คิดเป็น ร้อยละ 24 

 กาํไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากบั 0.040 เหรียญสหรัฐต่อหุน้ ลดลงท่ีมีผลกาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.046 เหรียญสหรัฐต่อ
หุน้  

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน  เท่ากบั  1.07 เท่า เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงอยูท่ี่ 0.99 เท่า  

รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและ
ใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงโดยสรุป ดงัน้ี 

1. น.ส.นิภา เสริมศรี ผูถื้อหุน้สอบถาม (1) สาเหตุการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ ท่ีจะมุ่งเนน้ไปยงั
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค  ทั้งท่ีคาดการณ์วา่ปริมาณการใชพ้ลงังานในภูมิภาคน้ีมีแนวโนม้ลดลง  (2) แนวโนม้การใช้
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย (3) แนวโนม้และมาตรการของ
บริษทัฯ ท่ีจะทาํใหอ้ตัราส่วนทางการเงินเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนเน่ืองจากการลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้ อตัรา
กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (4) สาเหตุของระดบัอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีมีอตัราแตกต่างมากซ่ึงตั้งแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 5.22 ต่อปี  (5) ช้ีแจงเร่ืองความเห็นของผูส้อบ
บญัชีท่ีระบุในงบการเงินถึงการไม่ครอบคลุมของขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนหมายถึงขอ้มูลใด เพราะกงัวลถึงขอ้มูลอ่ืนซ่ึง
อาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ ได ้ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงดงัน้ี 

(1) แมว้า่สดัส่วนของการใชพ้ลงังานของโลกมีแนวโนม้ลดลงจาก ร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2583 แต่ปริมาณ
ความตอ้งใชถ่้านหินจากจาํนวน 3.8 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2559  เพิ่มข้ึน โดยในปี 2583 จาํนวนความ
ตอ้งการใชถ่้านหิน เป็นจาํนวน 3.9 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ โดยพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 
พลงังานก๊าซธรรมชาติและพลงังานทดแทนท่ีเพิ่มข้ึนจาก 3.0 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ เป็นจาํนวน 4.4 พนัลา้น
ตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ และจาํนวน 1.9 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบเป็นจาํนวน 3.5 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
ตามลาํดบั ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีกลยทุธ์ท่ีจะลงทุนในธุรกิจพลงังานท่ีปรับเพิ่มข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญัน้ี และในปี  2559 
- 2583  ความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน จาํนวน  3,824 ลา้นตนันั้นเพิ่มข้ึนจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเป็นส่วนใหญ่ 

(2) ประเทศไทยโดยภาคเอกชนเร่ิมมีการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาซ่ึงเป็นการใชอ้ยา่งครบวงจร ไดแ้ก่ การ
ผลิต การกกัเกบ็พลงังาน รวมถึงการใหบ้ริการดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า  

(3)  การลดลงของอตัราส่วนทางการเงินลดลงเน่ืองจากการบนัทึกรายการพิเศษ จาํนวน 2,700 ลา้นบาท และตน้ทุน
เพิ่มข้ึนของการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน ทั้งน้ีหากไม่คาํนวณ
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รายการพิเศษดงักล่าวแลว้อตัราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะกาํไรมีผลดีข้ึน สาํหรับมาตรการเพ่ือผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนบริษทัฯ จึงไดป้รับกลยทุธ์ใหมี้การนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาปรับใชเ้พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานและควบคุมตน้ทุนการผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน  

(4) อตัราดอกเบ้ียท่ีมีระดบัต่างกนัมากเน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯ อยูใ่นต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ดงันั้นจึงมีความ
หลากหลายของอตัราดอกเบ้ีย เช่นอตัราดอกเบ้ียสูงในประเทศจีน และอตัราดอกเบ้ียตํ่าในประเทศญ่ีปุ่น และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้    

(5) นางอมรรัตน ์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี ช้ีแจงวา่ ขอ้มูลอ่ืนคือขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่
รวมถึงขอ้มูลในงบการเงิน ไดแ้ก่ ขอ้มูลสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัหรืออนาคต ประมาณการตวัเลขของบริษทัฯ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นตน้ ซ่ึงตามมาตรฐานการสอบบญัชีขอ้มูลอ่ืนไม่อยูใ่นขอบเขตความรับผดิชอบท่ีผูส้อบบญัชี
ตอ้งลงนามรับรองขอ้มูลดงักล่าว ผูส้อบบญัชีมีความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินซ่ึง
แสดงผลประกอบการของบริษทัฯ และกลุ่มกิจการ ทั้งน้ี ถา้ผูส้อบบญัชีอ่านและพบวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีกบั
ขอ้มูลในงบการเงิน หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีจะรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหท้ราบเพ่ือแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวตามขอ้เทจ็จริงนั้น  

 2. นาย วิโรจน ์ ทรงวฒันา ผูถื้อหุน้ (1) สอบถามปริมาณจาํหน่ายถ่านหิน และราคาถ่านหินท่ีจาํหน่าย
ล่วงหนา้ในปี 2562 โดยขอใหร้ะบุถึงราคาสูงสุด และตํ่าสุด ท่ีไดจ้าํหน่ายล่วงหนา้ (2) มาตรการรองรับของบริษทัฯ 
ต่อกรณีท่ีความตอ้งการใชถ่้านหินมีแนวโนม้ลดลง  (3) ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีบริษทัฯลงทุนจะมีจาํหน่ายในประเทศ
ไทยหรือไม่ และเม่ือใด 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงดงัน้ี 

(1) ในปี 2562 ประมาณการปริมาณจาํหน่ายถ่านหินของแหล่งถ่านหินประเทศอินโดนีเซียทั้งส้ินจาํนวน 28 ลา้นตนั 
โดยกาํหนดราคาคงท่ีแลว้จาํนวน 5.6 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณจาํหน่ายถ่านหินทั้งหมดโดยมีราคา
ตํ่าสุดอยูท่ี่ราคา 44 เหรียญสหรัฐต่อตนั และราคาสูงสุดท่ีราคา 96 เหรียญสหรัฐต่อตนั สาํหรับการกาํหนดราคาใน
อตัราลอยตวั คิดเป็นร้อยละ 44  ของปริมาณจาํหน่ายถ่านหินทั้งหมด คิดจากราคาตลาดโดยเฉล่ีย 3 เดือนท่ีราคา  88 - 
92 เหรียญสหรัฐต่อตนั สาํหรับแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลียมีการผลิตและจาํหน่ายรวมทั้งส้ิน จาํนวน 15 
ลา้นตนั โดยเป็นราคาคงท่ี จาํนวน 7.5 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 54  ซ่ึงราคาตํ่าสุดท่ีราคา 75 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั 
และราคาสูงสุด ท่ีราคา 102 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั  สาํหรับอตัราราคาลอยตวั  จาํนวน 3.9 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 
26 

(2) มาตรการรองรับต่อกรณีท่ีปริมาณการใชถ่้านหินลดลงนั้น บริษทัฯ ไดใ้ชก้ลยทุธ์  Greener & Smarter โดยใหมี้
การกระจายรายไดไ้ปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังานท่ีลงทุนในก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจผลิต
พลงังานท่ีลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน และธุรกิจเทคโนโลยพีลงังานท่ีลงทุนในพลงังานแสงอาทิตยค์รบ
วงจร เป็นตน้   
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(3)  การลงทุนในธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าภายใตช่ื้อ FOMM ซ่ึงเป็นรถยนตข์นาดเลก็ ปัจจุบนัมีตวัแทนจาํหน่ายใน
ประเทศไทยแลว้ การผลิตและจาํหน่ายยงัไม่มาก แต่จะขยายกาํลงัการผลิตต่อไป 

3. นายอาทิตย ์สุทธิ ผูรั้บมอบฉนัทะสอบถามวา่ จาํนวนกาํไรสุทธิของบริษทัฯ หากไม่รวมผลกระทบของ
รายการพิเศษ  รวมถึงมีการร่วมลงทุนในลกัษณะ Joint Venture น้ีอีกหรือไม่ และมีคดีความอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ กาํไรสุทธิของบริษทัฯ จาํนวน  205 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงไดบ้นัทึกรายการ
พิเศษ จาํนวน 86 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั้นหากไม่รวมรายการดงักล่าว บริษทัฯ จะมีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 291 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนจากปี  2560 คิดเป็นร้อยละ 24 ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีการลงทุน Joint Venture 
และไม่มีคดีใหญ่ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั สาํหรับรายละเอียดคดีฟ้องร้องอ่ืนระบุอยูใ่นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

4. นายสรวิศ จตุนารถ ผูถื้อหุน้ สอบถามความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้องบริษทั ITM ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยใน
ประเทศอินโดนีเซีย และสอบถามถึงราคาถ่านหินตามสญัญาจาํหน่ายถ่านหินล่วงหนา้ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ คดีฟ้องร้องบริษทั ITM ส่วนใหญ่เป็นคดีเก่ียวกบัขอ้กาํหนดทางภาษีอากร ซ่ึง
ปี 2561 บริษทัฯ ชนะคดี รวมทั้งส้ินจาํนวน 117 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 44 ลา้นเหรียญสหรัฐอยู่
ในระหวา่งกระบวนการพิจารณาสาํหรับการจาํหน่ายถ่านหินล่วงหนา้ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่อผูถื้อหุน้ไปแลว้ขา้งตน้ 

5. น.ส.นีรัช ตุลยสุวรรณ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่นอกเหนือจากกาํลงัการผลิตจากพลงังานหมุนเวียนท่ีบริษทัฯ 
มีอยูแ่ลว้ท่ี จาํนวน 465 เมกะวตัตน์ั้น บริษทัฯ วางแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจประเภทใด และประเทศใดเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงเป้าหมายกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียน ท่ีจาํนวน 800 เมกะวตัต ์ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมกาํลงัการผลิตจากพลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ 
พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย ์  โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จีน และญ่ีปุ่น ทั้งน้ีหากมีการลงทุนดงักล่าว
แลว้บริษทัฯ จะแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบผา่นทางข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

6. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ อตัราการผลิตเตม็กาํลงัของก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนัของ
บริษทัฯ และแนวโนม้การเพิม่กาํลงัการผลิต และขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมเร่ืองระบบกกัเกบ็พลงังาน  

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดล้งทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จาํนวน
ทั้งส้ิน 522 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมคาดวา่จะมี
ปริมาณจาํหน่ายและผลิตเพ่ิมไดอี้กร้อยละ 20  อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรงบลงทุนเพิ่มเติมสาํหรับอนาคตแลว้  
สาํหรับการลงทุนในธุรกิจระบบการกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System) เป็นการลงทุนในบริษทั Durapower 
Holdings ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตและประกอบติดตั้งแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละกกัเกบ็
พลงังาน ดงันั้นการเขา้ไปลงทุนในธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM  จึงเป็นการส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 
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7. น.ส. รุ่งเรือง เงางามรัตน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจาํนวนสูงถึง 19 
ลา้นเหรียญ และขาดทุนสุทธิจากอนุพนัธ์ทางการเงินจาํนวน 63 ลา้นเหรียญ รวมถึงมาตรการป้องกนัการขาดทุน
ดงักล่าว  

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดล้งทุนในประเทศต่างๆ 10 ประเทศ จึงมีความหลากหลายของอตัรา
แลกเปล่ียน รวมถึงหน้ีสินสกลุเงินอ่ืนท่ีตอ้งมีแปลงค่าสกลุเงินอ่ืนใหเ้ป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การแสดงผลในงบการเงิน ดงันั้นผลกระทบจากแปลงค่าสกลุเงินอ่ืนจึงส่งผลต่อกาํไรและขาดทุนต่ออตัรา
แลกเปล่ียน  ซ่ึงเป็นกาํไรหรือขาดทุนทางบญัชี   นอกจากนั้นในภาวะอตัราเงินบาทจะส่งกระทบต่อกาํไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเช่นกนั เช่น การแขง็ค่าของเงินบาทจะส่งผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน หรือการอ่อน
ตวัของค่าเงินบาทส่งผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดงัท่ีเคยปรากฏแลว้ในปีท่ีผา่นมา สาํหรับตราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินเป็นเคร่ืองมือการบริหารความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียนและดอกเบ้ียในอนาคต ซ่ึงการปรับค่าอตัรา
แลกเปล่ียนส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดบริษทัฯ  ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัถึงการบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่
ในภาวะเหมาะสมตามหว้งเวลานั้น  

8. นาย สมบติั ลอ้เลิศสกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามถึงมาตรการท่ีจะทาํใหร้าคาหุน้ปรับเพิ่มข้ึนเน่ืองจากราคาหุน้
ปัจจุบนัปรับตวัลดลงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีราคาหุน้บริษทัฯ เคยอยูใ่นระดบัราคา 300 บาทต่อหุน้  และ
สอบถามวา่มีการทุจริตคอรัปชัน่ในองคก์รบา้งหรือไม่  

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เผชิญความทา้ทายเร่ืองนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหบ้ริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายองคก์รไปสู่โครงสร้างธุรกิจท่ีกระจายไปยงัธุรกิจพลงังานสะอาดหรือ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเป็นพลงังานท่ีย ัง่ยนืมีความแน่นอน โดยตอ้งจดัหามาไดด้ว้ยราคาเหมาะสม ซ่ึงความทา้
ทายดงักล่าวน้ีบริษทัฯ จึงไดป้รับกลยทุธ์โดยมุ่งเนน้การผลิตพลงังานใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและความเป็น
อจัฉริยะ (Greener and Smarter) มากข้ึน และยงัเป็นการกระจายความเส่ียงของความผนัผวนของราคาถ่านหิน 
รวมถึงการเป็นบริษทัพลงังานท่ีครบวงจร ทั้งน้ีบริษทัฯ จะไดส่ื้อสารไปยงัภายนอกถึงกลยทุธ์ดงักล่าวต่อไป 

สาํหรับราคาหุน้ท่ีปรับตวัลดลงจากระดบัราคาท่ี 300 บาท นั้น เป็นราคาหุน้ก่อนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้
(พาร์) ซ่ึงในปี 2556 ไดมี้การปรับลดพาร์จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท  ทั้งน้ีราคาหุน้ท่ีระดบั 
300  บาท เม่ือลดพาร์แลว้จะอยูท่ี่ราคา 30 บาทต่อหุน้  และในช่วงปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant)  จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีจาํนวนหุน้เพิ่มข้ึน  

นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการ
ทุจริตและคอรัปชัน่ รวมถึงไดร่้วมเป็นกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption : CAC )  ดงันั้นจึงเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมี
นโยบายป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และการป้องกนัท่ีไดม้าตรฐานอยู่
ในระดบัท่ีดี 
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9. นาย อธิวฒัน ์พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ (1) ระยะเวลาท่ีสามารถใชถ่้านหินไดต้ามปริมาณ
สาํรองของบริษทัฯ  และการลงทุนเพิ่มเติมของแหล่งถ่านหิน  เน่ืองจากการปรับเพิ่มข้ึนของความตอ้งการพลงังาน
ในอนาคต (2) การคาดการณ์ราคาถ่านหินของบริษทัฯ ในระยะเวลา 1-3 ปี (3) นโยบายการลดการนาํเขา้ถ่านหิน
คุณภาพตํ่าของประเทศจีนส่งผลบวกต่อบริษทัฯ ในการจาํหน่ายถ่านหินคุณภาพดีหรือไม่  (4) แนวโนม้ของประเทศ
ไทยในระยะเวลาอนัใกลต่้อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา และการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า และมี
ขอ้จาํกดัในดา้นกฎระเบียบต่อการใชพ้ลงังานดงักล่าวหรือไม่ (5) เสนอแนะวา่ในอดีตธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ
ธุรกิจถ่านหิน หากบริษทัฯมุ่งเนน้เพิ่มการลงทุนและสร้างความเติบโตในธุรกิจพลงังานทางเลือกรวมทั้งส่ือสารให้
นกัวิเคราะห์ไดรั้บทราบอาจส่งผลดีต่อราคาหุน้ในอนาคต 

นายสมศกัด์ิ สิทธินามสุวรรณ  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ-ธุรกิจถ่านหิน ช้ีแจงวา่ ปริมาณสาํรองถ่านหิน
ในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2561 อยูท่ี่ 354 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 122 ลา้นตนัโดยสามารถใชไ้ด้
ประมาณ 15 ปี และแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย จาํนวน 302  ลา้นตนั หรือประมาณ 15 ปี  

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงดงัน้ี  

(1) ปริมาณสาํรองแหล่งถ่านหินในประเทศจีน จาํนวน 158 ลา้นตนั ซ่ึงเม่ือรวมปริมาณสาํรองถ่านหินทั้งหมดเป็น
จาํนวน 815 ลา้นตนั สามารถใชไ้ดท่ี้ประมาณ 15 ปี โดยมีปริมาณก๊าซสาํรองจาํนวน 1.22 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต   

(2) ในระยะเวลา 1 ปี บริษทัฯ คาดการณ์วา่หากเศรษฐกิจอยูใ่นภาวการณ์เติบโตไม่มากนกัราคาถ่านหินน่าจะอยูท่ี่
ระดบัประมาณ 85-95 เหรียญต่อตนั โดยอา้งอิงจากราคาถ่านหินจาํหน่ายล่วงหนา้ของประเทศญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย
ท่ีอยูร่ะดบัราคา  94.75 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั   ทั้งน้ีหากเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตสูง ราคาถ่านหินอยูท่ี่ราคา
ประมาณ 95-105 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

(3) นโยบายการลดการนาํเขา้ถ่านหินคุณภาพตํ่าของประเทศจีนถือวา่ส่งบวกต่อการจาํหน่ายถ่านหินคุณภาพปาน
กลาง สาํหรับถ่านหินคุณภาพสูงจะจาํหน่ายในประเทศญ่ีปุ่นและยโุรป  

(4) ภาคเอกชนไดมี้การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งครบวงจรแลว้โดยจะนาํไปสู่รูปแบบของสมาร์ตซิต้ีท่ีไดมี้การ
ผลิตไฟฟ้าจากหลงัคา ระบบการกกัเกบ็พลงังาน  รวมไปถึงรถยนตไ์ฟฟ้า   สาํหรับภาคครัวเรือนมีโอกาสนาํ
เทคโนโลยน้ีีเพือ่ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากหลงัคาบา้น หรือในกิจการของตนเอง แต่หากเก่ียวขอ้งกบัสาย
ส่งของภาครัฐจึงยงัมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายอยู ่ 

นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ ถึงแมปั้จจุบนักฎหมายยงัเป็นขอ้จาํกดัแต่ในอนาคต
คาดการณ์วา่จะมีการปรับเปล่ียนกฎเกณฑแ์ละระเบียบต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชพ้ลงังานทางเลือก
มากข้ึน 

10. นายอนุภาพ หพัพนานนท ์ ผูถื้อหุน้ เสนอแนะวา่บริษทัฯ ควรแยกกาํไรสุทธิตามประเภทธุรกิจของ
บริษทัฯ  และสอบถามวา่ในธุรกิจนํ้ามนัผูผ้ลิตนํ้ามนัจะมีการควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อผลกัดนัใหร้าคาปรับ
เพิ่มข้ึนนั้น ในธุรกิจถ่านหินจะดาํเนินการดงักล่าวไดห้รือไม่ 
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นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ในการส่ือสารใหน้กัลงทุนในคร้ังต่อไปจะมีการแสดงกาํไรแยกตามประเภท
เพื่อความชดัเจนมากข้ึน โดยในปี  2561 สดัส่วนกาํไรจากธุรกิจถ่านหินจะอยูท่ี่ร้อยละ 70 ธุรกิจไฟฟ้าอยูท่ี่ร้อยละ 20 
และธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยูท่ี่ร้อยละ 10 ทั้งน้ีในปี 2568 ตามแผนกลยทุธ์ Greener & Smarter ธุรกิจถ่านหินจะมี
สดัส่วนกาํไรร้อยละ 40   ธุรกิจไฟฟ้า ประมาณกวา่ร้อยละ 20  ธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ร้อยละ 20  ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ ร้อยละ 15 ธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน ร้อยละ 5   สาํหรับมาตรการเพ่ือใหร้าคาถ่านหินปรับสูงข้ึนเน่ืองจาก
ตลาดถ่านหินมีลกัษณะแตกต่างจากตลาดนํ้ามนัท่ีจะสามารถบริหารราคาในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัเพื่อผลกัดนัใหร้าคา
เพิ่มสูงข้ึน  อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการสาํรองถ่านหินรวมถึงการจาํหน่ายใหอ้ยูใ่นระดบัปริมาณ
ท่ีเหมาะสม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก 

ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และลงมติ
รับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตทิีป่ระชุม   

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,155,776,726 99.9968 

2. ไม่เห็นดว้ย 68,703 0.0032 

3. งดออกเสียง 1,088,550 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดย
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ปรากฏในหมวด   “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ” ของรายงานประจาํปี 2561  ของ
คณะกรรมการบริษทั  

ประธานไดม้อบหมายให ้ นางสาวอริศรา สกลุการะเวก ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-การเงิน เป็นผู ้
เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม รายละเอียดต่างๆ ใหท่ี้ประชุมทราบ เก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไร
ขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาว
อมรรัตน ์เพิ่มพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4599 จากบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS 
จาํกดั (PwC)  ลงลายมือช่ือไว ้ 

จึงนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยไดช้ี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2561  

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปได้
ดงัน้ี   

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพย ์จาํนวน 8,454 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจาํนวน 231 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 3  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนในกิจการร่วมคา้และบริษทั
ร่วมท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 204 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยหลกัมาจากการลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งปี  จาํนวน 78 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ประกอบดว้ยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐ ธุรกิจพลงังานสะอาดในประเทศสิงคโปร์ 
จาํนวน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และธุรกิจแบตเตอร่ี จาํนวน 34 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 81 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของการซ้ือธุรกิจใหม่ 
ประกอบดว้ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จาํนวน  135 ลา้นเหรียญสหรัฐ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีน 
จาํนวน 7 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

หน้ีสินรวม 5,279 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการ
กูย้มืเงินธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,175 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 1 โดยหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิของปี 
2561 จาํนวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐ การเพ่ิมข้ึนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 107 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
การลดลงจากส่วนต่างการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีแสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 140 ลา้น
เหรียญสหรัฐ และการจ่ายเงินปันผล จาํนวน 207 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีจาํนวนเท่ากบัปี 2561  

รายละเอียดของงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี (งบการเงิน) หวัขอ้
การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- กาํไรขั้นตน้ จาํนวน 1,228 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน จาํนวน 118 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น  ร้อยละ 11  
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- ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  จาํนวน 419  ลา้นเหรียญสหรัฐ  เพิ่มข้ึนจาํนวน 40 ลา้นเหรียญ ร้อยละ 11  
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั Domestic Market Obligation ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2561 

- ค่าภาคหลวง 291 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 23 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8  

-  รายจ่ายอ่ืน จาํนวน 82 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมาจากผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนและตราสารอนุพนัธ์ 

-  กาํไรจากการดาํเนินงาน จาํนวน 502 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจาํนวน  90 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 22  

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการร่วมคา้ จาํนวน 261 ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ่มข้ึนจาํนวน  59 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หรือ
ร้อยละ 29 ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน  จาํนวน 23 ลา้นเหรียญสหรัฐ และรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไรเพ่ิมข้ึนจากธุรกิจโรงไฟฟ้าหงสา ท่ีจาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

-  ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 175 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน จาํนวน 35 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ซ่ึงมาจากการขยายตวัการลงทุน และการปรับเพิ่มข้ึนของอตัราดอกเบ้ีย 

 - ภาษีเงินได ้จาํนวน 189  ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจาํนวน  55 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 42 เน่ืองจาก
การเพ่ิมข้ึนของผลการดาํเนินงาน 

 -  กาํไรสุทธิ จาํนวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลง 29 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ  12 

รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 

1. นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร ผูถื้อหุน้ สอบถามอตัราราคาถ่านหินตามสญัญาซ้ือขายถ่านหินล่วงหนา้ และ
ปัจจยัใดท่ีกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ ปริมาณจาํหน่ายถ่านหินตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ของแหล่งถ่านหินประเทศ
อินโดนีเซียราคาตํ่าสุดอยูท่ี่ราคา 44 เหรียญสหรัฐต่อตนั และราคาสูงสุดอยูท่ี่ราคา 96 เหรียญสหรัฐต่อตนั สาํหรับ
แหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย ราคาตํ่าสุดอยูท่ี่ราคา 75 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั และราคาสูงสุดอยูท่ี่ราคา  
102 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั สาํหรับในอนาคตถ่านหินคุณภาพสูงจะเป็นท่ีตอ้งการมากกวา่ถ่านหินคุณภาพตํ่า 
ดงันั้นถ่านหินคุณภาพตํ่าจึงตอ้งใชก้รรมวิธีผสมผสานกบัถ่านหินคุณภาพดี  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
เพิ่มข้ึนของพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
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นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงวา่ ปัจจยัดงักล่าวไม่รวมถึงปริมาณการผลิตท่ีลดลง และการลดลงของปริมาณ
สาํรองถ่านหิน 

2. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้ขอเสนอแนะ พร้อมทั้งแสดงความยนิดีท่ีหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมอยูใ่นดชันีใหม่ของตลาดหลกัทรัพยห์ลายรายการ รวมถึงช่ืนชมผลการดาํเนินงานท่ี
เป็นผลบวกของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน และการลงทุนเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ ซ่ึงเห็นไดจ้ากกระแสเงินสด
จากการลงทุน รวมถึงการเป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการเติบโตดี 

นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และขอใหน้าํขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ดัเตรียมมาเสนอยงัประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารภายหลงัการประชุมต่อไป 

3. นายสนัติวงศ ์สจัจากลุ ผูถื้อหุน้สอบถามถึงมาตรการลดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และดอกเบ้ียจ่าย
ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงส่งผลต่อการลดลงของกาํไรสุทธิ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั 
Domestic Market Obligation ของการจาํหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และการขยายธุรกิจใหม่ ซ่ึงจะส่งผล
ใหก้าํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน  นอกจากนั้นการลดลงของกาํไรสุทธิเน่ืองจากไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึน โดย
หากไม่คาํนวณรายการดงักล่าวแลว้กาํไรสุทธิจะเพ่ิมจากปี 2560 จาํนวน 291 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 
24 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก 

 ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,156,201,560 99.9973 

2. ไม่เห็นดว้ย 59,253 0.0027 

3. งดออกเสียง 967,276 - 

4. บตัรเสีย 5,600 - 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกําไรและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นางสมฤดี ชยัมงคล ไดช้ี้แจงรายละเอียดดงัน้ี 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืน
กาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั้น  

 “บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรกต็าม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแส
เงินสดและภาระการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอ่ืนๆ” 

นอกจากนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือปรากฏวา่ 

  1. ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีกาํไร 

2. บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่

3. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ในปีน้ีบริษทัฯ มีกาํไร และมีกระแสเงินสดเพียง
พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้ โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งกบันโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  จึง
เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 
0.70  บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน  3,613.35  ลา้นบาท ประกอบดว้ย การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
งวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 หุน้ละ 0.35 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 28 
กนัยายน 2561 

  ดงันั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ในงวดน้ีอีกหุน้ละ 0.35 บาท  เป็น
จาํนวนเงิน 1,806.67 ลา้นบาท 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ทั้งน้ีใหจ่้ายจากกาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมา
รวมคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลจะไม่มีสิทธินาํไปเครดิตภาษี  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผล (record date) ในวนัพธุท่ี 10 เมษายน 2562 ทั้งน้ีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 30 เมษายน 2562   

จึงขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ตามรายละเอียดขา้งตน้  
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดช้ี้แจงโดยสรุป ดงัน้ี 

1. นายอนุภาพ หพัพนานนท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามการหลกัการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสามารถคาดการณ์จาก
ผลการดาํเนินงานของไตรมาสท่ีผา่นมาไดห้รือไม่ เช่นคร้ังน้ีพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของไตรมาสท่ี 3 และ 4 
ของปี 2561 โดยหากคาดการณ์เงินปันผลระหวา่งกาลจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี 
2562  

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสด ภายหลงัจากการชาํระเงินกู ้และงบการ
ลงทุนในอนาคต โดยจาํนวนเงินจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ร้อยละ 50 ของ
กาํไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายได ้  ในขณะท่ีบางปีบริษทัฯ มีกาํไรไม่มากยงัคงจ่ายเงิน
ปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิในสัดส่วนท่ีสูง อยา่งไรกต็ามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาถึงความ
สมํ่าเสมอและผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

2. นาย อธิวฒัน ์พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นวา่อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เปรียบเทียบ
กบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารแลว้ถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจ  

 ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการ
จดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,157,080,910 99.9970 

2. ไม่เห็นดว้ย 65,753 0.0030 

3. งดออกเสียง 233,726 - 

4. บตัรเสีย - - 
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วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดในวาระน้ี  

นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดวา่ “ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง    ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะ
เป็นผูอ้อก ส่วนในปีต่อๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกกไ็ด”้  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 1. นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอิสระ  
 3. นายระว ิ คอศิริ                 กรรมการ 
 4. Mr.Sudiarso  Prasetio             กรรมการอิสระ 
 ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑอ์นัประกอบดว้ย 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
 คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ  
 คุณสมบติักรรมการอิสระ (สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  
 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผา่นมา 

การเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดงักล่าวขา้งตน้นั้น คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่บุคคลทั้ง 4 คนดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบติัเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษทัฯรวมทั้งไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัฯตามหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง ดงันั้น 

จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. เลือกตั้ง นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ  ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ  มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั
หนา้ท่ีในตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม  
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    จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 นายรัตน ์ พานิชพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเสนอแนะดงัน้ี 

1. นาย อธิวฒัน ์ พฒันชยัภูวนนท ์ ผูถื้อหุน้ มีขอ้สงัเกตจากการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจดทะเบียนอ่ืนว่า
กรรมการท่ีออกตามวาระใหอ้อกจากท่ีประชุมในการพิจารณาวาระน้ี จึงขอเสนอแนะในประเดน็ดงักล่าวเพื่อให้
พิจารณาต่อไป 

นายรัตน ์ พานิชพนัธ์ ช้ีแจงวา่ตามธรรมเนียมปฏิบติัของบริษทัฯ ไม่ไดใ้หก้รรมการออกจากท่ีประชุมใน
วาระน้ี และการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลบั แต่อยา่งไรกต็ามขอรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาต่อไป 

2. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้ใหข้อ้เสนอะแนะหลกัสูตรการอบรมสาํหรับกรรมการ 
หลกัสูตร Enhance Business Compititiveness  โดยสถาบนั IMD (Institute for Management Development) ซ่ึงตั้งอยู่
ท่ีเมืองโลซานน ์  

นายอธิวฒัน ์ พฒันชยัภูวนนท ์ ผูถื้อหุน้ขอแสดงความคิดเห็นเร่ืองการแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้ใน
ประเดน็ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม ทาํใหก้ารประชุมล่าชา้ 

นายรัตน ์ พานิชพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติั
เลือกตั้งนายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุมและ
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,100,745,240 97.4273 

2. ไม่เห็นดว้ย 55,472,148 2.5727 

3. งดออกเสียง 1,163,001 - 

4. บตัรเสีย - - 
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2.   เลือกตั้ง นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ มีคุณสมบติัเหมาะสมและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ
และการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม  

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายตีรณ    พงศม์ฆพฒัน์  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562  ถึงวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  กรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 มตทิีป่ระชุม 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายตีรณ   พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,156,912,112 99.9966 

2. ไม่เห็นดว้ย 73,689 0.0034 

3. งดออกเสียง 419,101 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

3.  เลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ท่ี
ท่ีผา่นมา ในหนงัสือเชิญประชุม  

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562  ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2565 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ  กรรมการท่ีตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายระวิ คอศิริ  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี  3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,095,502,187 97.1510 

2. ไม่เห็นดว้ย 61,451,588 2.8489 

3. งดออกเสียง 451,127 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

4.  เลือกตั้ง  Mr.Sudiarso  Prasetio เป็นดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ Mr.Sudiarso  Prasetio มีคุณสมบติัเหมาะสม 
โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ ในหนงัสือเชิญประชุม  

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่
วนัท่ี 3เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถาม เร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง โดย
ใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงัน้ี  
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มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,819,816,746 84.4067 

2. ไม่เห็นดว้ย 336,194,155 15.5933 

3. งดออกเสียง 1,394,001 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่6 อนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการใหม่จํานวน 2 คน  

6.1 อนุมัตแิต่งตั้ง นายพชัิย ดุษฎกุีลชัย  โดยให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากับวาระของ นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ซึ่ง
ลาออกเน่ืองจากเกษยีณอายุ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอรายละเอียดในวาระ
น้ี 

นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ช้ีแจงวา่ ตามท่ีนายรัตน ์พานิชพนัธ์ กรรมการบริษทัฯ 
ไดแ้จง้ความประสงคล์าออกจากตาํแหน่งกรรมการเน่ืองจากเกษียณอาย ุ โดยใหมี้ผลลาออกหลงัวนัประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2562 เป็นตน้ไป  ซ่ึงตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการบริษทัฯ 
เกษียณอายเุม่ือครบ 72 ปีบริบูรณ์ 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการและกรรมการ
อิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนั้นไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติักรรมการ
อิสระตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายพิชยั ดุษฎีกลุ
ชยั มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวติัปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ นายพิชยั ดุษฎีกลุชยั เป็นกรรมการอิสระ  โดยมีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ซ่ึงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
เดิมของนายรัตน ์พานิชพนัธ์ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายพิชยั ดุษฎีกลุชยั เป็นกรรมการใหม่ 
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มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้ง นายพิชยั ดุษฎีกลุชยั เป็นกรรมการใหม่ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,156,782,680 99.9968 

2. ไม่เห็นดว้ย 68,653 0.0032 

3. งดออกเสียง 583,713 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

6.2 อนุมัตแิต่งตั้ง นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ ทาํให้กรรมการจากเดมิมีจํานวน 12 คน เป็นจํานวน 
13 คน  

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดในวาระน้ี 

นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ช้ีแจงวา่ ตามท่ีแผนและทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมุ่งสู่การเป็นบริษทั Greener & Smarter รวมถึงการปรับตวัดา้นเทคโนโลยเีป็นปัจจยัสาํคญัใน
การสร้างความเจริญเติบโตและผจญความทา้ทายในยคุปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงวิสยัทศันข์องบริษทัฯ ท่ีมุ่งมัน่
พฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและความยัง่ยนื จึงเห็นวา่ควรเพิ่มจาํนวนกรรมการอีก 1 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ และ
เช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ไดด้าํเนินการพิจารณากลัน่กรอง
คุณสมบติัของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดเ้สนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและกลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายธีรภทัร สงวนกชกร มีคุณสมบติัดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระบริษทัฯ 
ปรากฏตามประวติัยอ่ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  ทั้งน้ีเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได้
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในวาระน้ีแลว้กรรมการบริษทัฯ จะมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 12 คน เป็น 13 คน 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการและกรรมการ
อิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพของ
การบริหารจดัการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนั้นไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติักรรมการ
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อิสระตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอซ่ึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่ นายธีรภทัร สงวน
กชกร มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวติัปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระ  โดยมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ทั้งน้ีภายหลงัท่ีประชุม
อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทาํใหจ้าํนวนกรรมการบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจากจาํนวน 12 คน เป็น 13 คน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม
เร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้ง นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่  โดยมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี  3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,156,506,480 99.9840 

2. ไม่เห็นดว้ย 343,853 0.0159 

3. งดออกเสียง 584,713 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ “หา้ม
มิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” และ
ขอ้บงัคบับริษทัฯ  ขอ้ 30 วรรคแรก กาํหนดวา่ “กรรมการมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จและค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนอาจ
มีลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งหรือทั้งหมดรวมกนักไ็ด ้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นราย
เดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนใดก็
ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณากาํหนดซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 
ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด”้ 

ทั้งน้ีขอแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้วาระท่ี 7 หนา้ 9 ในขอ้ 1 เร่ืองบาํเหน็จกรรมการท่ีระบุ
วา่บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เป็น บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 เพิ่มข้ึนจากปี 2560  
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ประธานไดม้อบหมายใหน้ายรัตน ์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดในวาระน้ี 

นายรัตน ์พานิชพนัธ์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่การจ่ายบาํเหน็จกรรมการนั้นไดพ้ิจารณาจากภาระหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 ใหจ่้ายเป็นเงินรวม 36 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาํนวน 3 ลา้นบาท 
รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ทั้งน้ี บาํเหน็จของประธานกรรมการบริษทัสูงกวา่กรรมการ
ร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษทัสูงกวา่กรรมการร้อยละ 15 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจาํปี 2562  ไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
ต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แลว้บริษทัฯ เสนอใหพ้ิจารณา
ค่าตอบแทน ประจาํปี 2562 เท่ากบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

ค่าตอบแทนประจาํเดือน ใหจ่้ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 78,000 บาท/เดือน    รองประธานฯ 
จาํนวน 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนคนละจาํนวน  60,000 บาท/เดือน 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 
39,000 บาท/คร้ัง รองประธานฯ จาํนวน 34,500 บาท/คร้ัง และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารคนละ จาํนวน 30,000 
บาท/คร้ัง (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดเ้บ้ียประชุม) 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน
กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 46,800 บาท/คร้ัง กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 36,000 บาท/คร้ัง 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ่้ายเป็นราย
คร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน  จาํนวน 39,000 บาท/คร้ัง และกรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 30,000 บาท/คร้ัง  

ทั้งน้ีนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวแลว้กรรมการยงัไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนของสวสัดิการตรวจ
สุขภาพประจาํปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใชจ่้ายในเขา้สมัมนาอบรมหลกัสูตรของสมาคมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระเบียบของบริษทัฯ และประธานแจง้วา่ กรรมการบริษทัท่ีถือ
วา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
อนุมติับาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการ จาํนวนหุน้ท่ีกรรมการทั้งหมดซ่ึงนบัรวมกนัได ้  60,820,910 หุน้ 
ดงันั้น จาํนวนหุน้ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีจึงมีจาํนวน 60,820,910  เสียง 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เสนอแนะดงัน้ี 

1. นาย อธิวฒัน ์พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้สอบถามถึงค่าตอบแทนบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 ใหจ่้าย
เป็นเงินรวม 36 ลา้นบาท รวมจาํนวนค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่   และหากรวมค่าตอบแทนทั้งหมดแลว้จะมี
จาํนวนเงินรวมเป็นเท่าใด 

นายรัตน ์พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงวา่ค่าตอบแทนจาํนวน 36 ลา้นบาทเป็น
บาํเหน็จกรรมการ (Bonus) ซ่ึงยงัไม่รวมค่าตอบแทนซ่ึงแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน (Retention  Fee) และค่า
เบ้ียประชุม (Attendance Fee)  โดยค่าตอบแทนรายเดือนสาํหรับการประชุมกรรมการบริษทัฯ ประชุมปีละ 12 คร้ัง  
ส่วนค่าเบ้ียประชุมจะจ่ายเม่ือกรรมการมาประชุม โดยกรรมการตรวจสอบจะประชุมปีละประมาณ 9 คร้ัง  และ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืนจะประชุมนอ้ยกวา่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยูท่ี่ประมาณ 3-4 คร้ัง 

นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงวา่ การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
บริษทัฯ มีจาํนวน 12 คร้ังต่อปี โดยกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 60,000 บาท และค่าเบ้ียประชุมคร้ัง
ละ 30,000 บาท รวมแลว้จะประมาณ  1 ลา้นบาทเศษ  สาํหรับจาํนวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยจะ
ข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีของแต่ละคณะโดยจาํนวนคร้ังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมากกวา่คณะกรรมการชุดยอ่ย
อ่ืนเน่ืองจากมีการพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงดว้ย  

2. นาย เมธี อนัอดิเรกกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามถึงจาํนวนหุน้ของกรรมการจาํนวน 60,820,910 หุน้ เป็นการถือ
หุน้โดยออ้มโดยบริษทัอ่ืนดว้ยหรือไม่ 

นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงวา่เป็นจาํนวนหุน้ทั้งหมดเป็นของกรรมการถือหุน้บริษทัฯ โดยตรงไม่มีการ
ถือโดยออ้ม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นบาํเหน็จกรรมการ
ปี 2561 และเบ้ียประชุมกรรมการ สาํหรับปี 2562 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ดงัน้ี 
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มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,095,375,506 99.9402 

2. ไม่เห็นดว้ย 895,853 0.0427 

3. งดออกเสียง 356,877 0.0170 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธาน ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 (5)  กาํหนดว่า “กิจการซ่ึงท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปีพึงกระทาํ คือ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ” 

ประธาน ขอใหน้ายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
41 กาํหนดวา่ กิจการซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพึงกระทาํตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ 

อน่ึง คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เน่ืองจาก PwC มีผลงานดา้นการตรวจสอบอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผู ้
ถือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน               
ค่าสอบบญัชีเพื่อสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

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

แห่งบริษทั PwC โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของ
บริษทัฯ ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้ PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัอ่ืนของบริษทั PwC แทนได ้ เพื่อสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 2,505,838 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3  เม่ือเทียบ
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กบัปี 2561 ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนระหวา่งการใหบ้ริการแก่บริษทัฯ (Out of Pocket 
Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ   ค่าโทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ   

 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีท่ี 6 นั้นสอดคลอ้งกบั
ประกาศสาํนกังานก.ล.ต. ท่ี นป.5/2561 ท่ีกาํหนดแนวทางเร่ืองการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน และการผอ่น
ผนัการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้
เสียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก 

ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อสอบ
บญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,966,075,179 91.3886 

2. ไม่เห็นดว้ย 185,260,790 8.6114 

3. งดออกเสียง 6,114,327 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษทัฯ ข้อ 31 เร่ืองการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 ประธานมอบหมายให ้นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี  

นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ ช้ีแจงว่า  ตามท่ีคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เก่ียวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุน้โดยผูถื้อหุน้บริษทั โดยมีรายละเอียด ดงันั้น เพื่อใหข้อ้บงัคบั
ของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดังกล่าว คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 31  ให้สอดคลอ้งกนั และ
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มอบอาํนาจให้กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้ความใดๆ ตามขอ้เสนอแนะ และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีมีสาระสําคญั
ของมาตรา 100 ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเร่ืองและเหตุผลไวใ้ห้ชดัเจน  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

กรณีไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ช่ือกนัรวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไว ้จะเรียก
ประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตาม
สมควร 

กรณีท่ีมีการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 103  ผูถื้อหุน้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
จดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นแก่บริษทั 

รายละเอียดการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 31  

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้ งหมด  จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนั
นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตาม
สมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด จาํนวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 34  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสาม
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นแก่บริษทั 

 ประธานกรรมการเชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมติัวาระน้ี ซ่ึง
ปรากฏวา่มีผูส้อบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นสอบถามว่าการแกไ้ขกฎหมายน้ีเก่ียวขอ้งกบัคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติอยา่งไร และเหตุใดบริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขตามประกาศดงักล่าว เน่ืองจากเร่ืองน้ีไดเ้คยไปรณรงค์
ใหแ้กไ้ขกฎหมายเพ่ือคุม้ครองนกัลงทุนกบัสาํนกังานก.ล.ต.แลว้ 

นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ช้ีแจงว่า การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เรียกประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้นได้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับคาํสั่งกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเน่ืองจากเป็นขั้นตอนของการแก้ไข
กฎหมาย และบริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว 

ประธานสอบถามท่ีประชุมไม่มีผูค้ดัคา้นการเพิ่มเติมขอ้ความดงักล่าว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีกจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 31 และมอบ
อาํนาจให้กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแก้ไขเพ่ิมเติม
ขอ้ความใดๆ ตามขอ้เสนอแนะ และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

มตทิีป่ระชุม    

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31 และมอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้
อ ํานาจของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู ้มีอ ํานาจแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ตาม
ขอ้เสนอแนะ และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง  ดงัน้ี 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,157,180,622 99.9857 

2. ไม่เห็นดว้ย 25,000 0.0012 

3. งดออกเสียง 284,227 0.0132 

4. บตัรเสีย - - 
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วาระที ่10  พจิารณาอนุมัตเิปล่ียนแปลงตราประทบับริษทัฯ และแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษทัฯ ข้อ 53  เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทบั 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี โดย
นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์ไดช้ี้แจงวา่ ตามท่ีบริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนตราสญัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องคก์ร ให้
สอดคลอ้งตามแผนกลยทุธ์การสร้างแบรนดข์องบริษทัฯ จึงเห็นควรเปล่ียนแปลงตราประทบับริษทัฯ ใหม่ให้
สอดคลอ้งกนัตามแบรนด ์ตราสญัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องคก์รรูปแบบใหม่ และแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ  ขอ้ 
53 ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขตราประทบัดงัน้ี 

ปัจจุบัน ใหม่ 

  
 

ประธานกรรมการเชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่างๆ ในการพิจารณาอนุมติัวาระน้ี ซ่ึง
ปรากฏวา่มีผูส้อบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะวา่ตราประทบัดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยกบัตราประทบั
เดิมจึงควรเปล่ียนใหม้ากกวา่น้ีอยา่งชดัแจง้ 

นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงวา่ตราประทบัใหม่มีลกัษณะเบาบางลงกวา่เดิม 

2. นาย อธิวฒัน ์พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่สีของเปลวน่าจะเป็นสีอ่ืนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ สีของตราประทบัท่ีแสดงใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงสีเหมือนกบัตราสญัลกัษณ์
และอตัลกัษณ์องคก์รซ่ึงจะมีสีเปลวแตกต่างจากเดิมอยา่งชดัเจนเพ่ือสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ   

  ประธานสอบถามท่ีประชุมไม่มีผูค้ดัคา้นการแกไ้ขตราประทบัและการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีกจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 53  

มตทิีป่ระชุม    

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัขอ้ 53 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สาม
ในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
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มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,157,040,960 99.9792 

2. ไม่เห็นดว้ย 145,000 0.0067 

3. งดออกเสียง 303,951 0.0141 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่ 11  พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จํานวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน  
5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 5,161,925,515 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญทีย่งัไม่ได้จําหน่าย
จํานวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และพจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิม่เตมิบริคณห์สนธิของ
บริษทัข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

นางสมฤดี ชยัมงคล ไดช้ี้แจงวา่ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ซ่ึงภายหลงั
ส้ินสุดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยของ BANPU-W3 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2560 ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ มี
จาํนวน 5,165,257,100 บาท จาํนวน 5,165,257,100  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีหุน้สามญัท่ียงัไม่ได้
จาํหน่ายอีกจาํนวน 3,331,585 บาท จาํนวน 3,331,585 หุน้ เพื่อใหบ้ริษทัฯคงระดบัเงินทุนสาํรองครบถว้นตามท่ี
กฎหมายกาํหนดใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ  10 ของทุนจดทะเบียน การลดทุนดงักล่าวจึงทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเพิ่มเติมเน่ืองจากได้
กนัสาํรองไวค้รบถว้นแลว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็น
นยัสาํคญัทางการเงินของบริษทัฯ 

จึงเห็นควรใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 5,165,257,100 บาท จาํนวนหุน้ 5,165,257,100  
หุน้ เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,161,925,515 บาท จาํนวน 5,161,925,515 หุน้  โดยเป็นการตดัหุน้สามญัจดทะเบียน
ท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,331,585 บาท จาํนวน 3,331,585 หุน้ และแกไ้ขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ดงัน้ี 

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 5,161,925,515 บาท   (หา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสอง  

หม่ืนหา้พนัหา้ร้อยสิบหา้บาท) 
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แบ่งออกเป็น 5,161,925,515 หุน้  (หา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสอง 

หม่ืนหา้พนัหา้ร้อยสิบหา้หุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั  5,161,925,515 หุน้ (หา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสอง 

หม่ืนหา้พนัหา้ร้อยสิบหา้หุน้) 

หุน้บุริมสิทธ์ิ -ไม่มี-  

ประธานกรรมการเชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยัต่างๆ ในการพิจารณาวาระน้ีปรากฏวา่
ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 
3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จาํนวน  5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 5,161,925,515 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,331,585 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ 

มตทิีป่ระชุม    ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 3,331,585 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน จาํนวน  5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตดัหุน้
สามญัท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,331,585 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัแกไ้ข
เพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 

 

มตทิีล่งคะแนนเสียง จํานวนเสียงทีล่งคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีม่าประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,157,030,734 99.9787 

2. ไม่เห็นดว้ย 28,000 0.0013 

3. งดออกเสียง 410,177 0.0190 

4. บตัรเสีย 21,000 0.0010 
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วาระที ่12  เร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

ประธานแจง้วา่ วาระน้ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัได้
ช้ีแจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันั้น จะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 

ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ บริษทัฯ ไดค้าดการณ์การเพิ่มข้ึนของกาํไรในปี 2562 เป็น
จาํนวนเท่าใด ซ่ึงคาดวา่กาํไรน่าจะเพ่ิมข้ึน และเสนอแนะวา่เพื่อใหร้าคาหุน้ปรับเพิ่มข้ึนนั้นบริษทัฯควรเผยแพร่
ขอ้มูลนอกเหนือจากกิจกรรม Opp Day หรือ Opportunity Day  โดยใหมี้กิจกรรมช้ีแจงขอ้มูลแก่นกัลงทุน หรือ 
Road Show กลยทุธแ์ละการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ เพื่อใหโ้บรคเกอร์ หรือวเิคราะห์ และนกัลงทุนได้
รับทราบดว้ย 

นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่เน่ืองจากตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลของบริษทัจด
ทะเบียนในการเปิดเผยขอ้มูลกาํไรซ่ึงยงัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในเวลาน้ีได ้ทั้งน้ีขอรับขอ้เสนอแนะของผู ้
ถือหุน้มาพิจารณาการจดักิจกรรมเพ่ิมข้ึนต่อไป 

2. นาย อธิวฒัน ์พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ และ
จ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีดี  ราคาหุน้ของบริษทัฯ น่าจะมีแนวโนม้ปรับเพิ่มข้ึนจึงควรประชาสมัพนัธ์แหล่งรายไดจ้าก
ธุรกิจถ่านหินท่ีมีปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอ รวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจใหม่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะนกัลงทุนต่างประเทศให้
ทราบถึงกระบวนการผลิตถ่านหินท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ช้ีแจงวา่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลงังานจะเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในประเทศ
ต่างๆ  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ของการทาํธุรกิจน้ี จึงยงัตอ้งใชเ้วลาเพ่ือดาํเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งน้ี
ขอรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวของผูถื้อหุน้มาพจิารณาต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัโดยมีการ
หารือเป็นระยะๆ อยูแ่ลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม
เพิ่มเติม    ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์และคณะกรรมการบริษทั
ฯ จะนาํไปพิจารณาต่อไป 

ประธานแจง้วา่ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 
วนั นบัแต่วนัประชุมน้ี ซ่ึงอยูใ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.banpu.com หากผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขท่ี
มีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมน้ี 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  16.17 น. 

                

 

     ลงช่ือ                                                        ประธานท่ีประชุม  

               (นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ) 

                                  ประธานกรรมการบริษทัฯ 

 

 

                     ลงช่ือ                                                     เลขานุการบริษทั  

                              (นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์)    

          บนัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


