
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 
ของ 

บริษทั บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 
 

  ประชุมเมื
อวนัที
 3 เมษายน  2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยลัพารากอนฮอลล์  3 ชั$น 5 เลขที
   991 ถนน
พระราม ( เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  10330  โดยมีนายชนินท ์วอ่งกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั บา้นปู จาํกดั 
(มหาชน) ("บริษทัฯ" ) เป็นประธานที
ประชุม (“ประธาน”) 

  บริษทัฯ  ไดน้าํเสนอวิธีปฏิบติัในการอพยพกรณีที
เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยไดจ้ดัเตรียมผูน้าํอพยพเพื
อนาํผูถื้อ
หุน้ไปยงัสถานที
ปลอดภยั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่  10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนักาํหนดรายชื
อผูถื้อหุ้น (record date) ในวนัที
 7 มีนาคม 2562    
มีรายละเอียดดงันี$  

รายชื%อผู้ถือหุ้น &' รายแรก จาํนวนหุ้นที%ถือ ร้อยละ 
1. บริษทัไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 447,954,793 8.68 
2. บริษทันํ$าตาลมิตรผล จาํกดั 288,309,528 5.59 
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 144,554,697  2.80 
4. นายอิสระ วอ่งกุศลกิจ 118,508,880 2.30 
5.สาํนกังานประกนัสังคม 116,854,400  2.26 
6.บริษทัทีเอม็อี แคปิตอล จาํกดั 98,960,300 1.92 
7.นายกมล ว่องกุศลกิจ        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 
(c. กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล     53,593,100 1.83 

ประธาน แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจาํนวน dce ราย รวมจาํนวนหุ้นได ้
260,080,536 หุ้น  และผูรั้บมอบฉันทะ จาํนวน 1,276 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 1,729,018,005  หุ้น รวมทั$ งหมดเป็น
จาํนวน f,083 ราย  รวมจาํนวนหุ้นได้ 1,989,098,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.53 ของจํานวนหุ้นที
จาํหน่ายได้แล้ว
ทั$งหมดจาํนวน 5,161,925,515  หุ้น  ซึ
 งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 34 ที

กาํหนดองค์ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อย
กวา่กึ
งหนึ
งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั$งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ
งในสามของจาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายได้
ทั$งหมด  

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ที
เขา้ร่วมประชุมเพื
อ
ร่วมชี$แจงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามต่อที
ประชุม นอกจากนั$น บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบริษทัที
ปรึกษากฎหมาย
เป็นผูส้ังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื
อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมอบหมายให้ เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที
จดบนัทึกการประชุม 
ดงันี$  
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กรรมการที%เข้าร่วมประชุม จาํนวน 12 คน (คิดเป็นร้อยละ (cc ของกรรมการทั$งหมด) 
 

1.นายชนินท ์ วอ่งกุศลกิจ  ประธานกรรมการบริษทั 
2.นายรัตน ์ พานิชพนัธ์  รองประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 

    ประธานกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน และกรรมการ 
    ตรวจสอบ 

3.นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายระวิ คอศิริ  กรรมการและประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
l. นายสุทศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นาย Sudiarso Prasetio  กรรมการอิสระและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
7. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  กรรมการและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
8. นายบรรเทิง วอ่งกุศลกิจ  กรรมการและกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 

  9. นายเมธี   เอื$ออภิญญกลุ  กรรมการ 
10. นายองอาจ เอื$ออภิญญกลุ  กรรมการ 
11. นายวีระเจตน์   วอ่งกุศลกิจ  กรรมการและกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
12. นางสมฤดี   ชยัมงคล  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 

 

ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมยศ  รุจิรวตัน์  รองประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 
2. นายสมศกัดิr  สิทธินามสุวรรณ ประธานเจา้หนา้ที
ปฏิบติัการ-ธุรกิจถ่านหิน 
3. Mr.Mick   Cairney  Managing Director and Chief Executive Officer - Centennial 
4. นายสุธี  สุขเรือน  ประธานเจา้หนา้ที
ปฏิบติัการ-ธุรกิจไฟฟ้า  
5. นายอคัรพงษ ์ ไทยานนท ์  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที
บริหาร-แผนงานองคก์รและพฒันาธุรกิจ 
6. น.ส.อริศรา สกลุการะเวก  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที
บริหาร-การเงิน 
7. นายฐิติ  เมฆวิชยั  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส-ธุรกิจนํ$ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
8. น.ส.กนกวรรณ    จิตตช์อบธรรม ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส-Energy Technology Solutions  
9. นายเวโรจน์  ลิ$มเจริญ  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที
บริหาร-ทรัพยากรมนุษย ์
10. นางอุดมลกัษณ์ โอฬาร  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – องคก์รสมัพนัธ์ 
11. น.ส.จรียา  เชิดเกียรติศกัดิr  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – Digital Center of  

    Excellence 
12. นายจีรเมธ อชัชะ  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – บริหารและพฒันาองคก์ร 
13. น.ส.วิยะดา        วบูิลยศิ์ริชยั  ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – ตรวจสอบภายในและกาํกบัดูแลการ 

ปฏิบติังานตามกฎหมาย 
14. นายวิรัช  วฒิุธนาเศรษฐ ์ ผูอ้าํนวยการสาย-เลขานุการบริษทัและนกัลงทนุสัมพนัธ์ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากบริษทั Kalnin Ventures LLC 
Mr.Christopher  Kalnin   ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร Kalnin Ventures LLC 
 

ผู้สอบบญัชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 
1.  นางสาวอมรรัตน์  เพิ
มพนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี บริษทั PricewaterhouseCoopers ABAS จาํกดั 

(PwC) 
2.  นางรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั PricewaterhouseCoopers ABAS  
     จาํกดั  (PwC) 
3.  นางสาววิเลขา ธนากรพฒันา ผูแ้ทนของผูส้อบบญัชี PricewaterhouseCoopers ABAS จาํกดั   

(PwC) 
 ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน 

              1. นางนารี  บุษราคมัวฒันะ  บริษทั สาํนกัภาษี เคพเีอม็จี ภูมิไชย จาํกดั  
 f. นางสาวเบญญาภา  หาดแกว้สกลุ     บริษทั สาํนกัภาษี เคพเีอม็จี ภูมิไชย จาํกดั   
  

ประธาน ไดชี้$ แจงให้ที
ประชุมทราบขอ้ปฏิบติัที
สําคญัสาํหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ
งที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 5 และ 6 ที
ไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ดงันี$   

 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัย 

 หนึ
งหุน้มีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 

 ผูถื้อหุน้ซึ
งมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั$น 

 ประธานแจง้ต่อที
ประชุมวา่การลงมติในแต่ละวาระจะใชว้ิธีเปิดเผย 

 ผูต้อ้งการใชสิ้ทธิออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถใชสิ้ทธิโดยส่งใบคะแนนที
ไดม้อบไวใ้ห้
ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที
จะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหักออกจากคะแนนที
ไดร้วบรวมโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ในระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผูถื้อหุน้ที
มาประชุมดว้ยตนเองซึ
 งไม่ไดส่้งใบลงคะแนนในวาระ
ใดจะถือวา่มีมติอนุมติัในวาระนั$น 

 การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจาํนวนหุ้นที
ลงมติเห็น
ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 ประธานมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพื
อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื
อใหเ้กิดความเป็นธรรม
แก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  
ประธาน ชี$แจงให้ที
ประชุมทราบว่า  เพื
อเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ   ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื
อบุคคลเพื
อเป็น
กรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 1  ถึง 30 ธันวาคม 2561 สําหรับการ
ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ได้แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็คทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื
อง การกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทั$งแบบฟอร์ม
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และช่องทางที
ใชใ้นการเสนอเรื
อง และเสนอบุคคลเพื
อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั$นตอนในการพิจารณาอยา่งครบถว้น 
เมื
อครบกาํหนดเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื
อบุคคลเพื
อเป็นกรรมการ   

ประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญ
ประชุม เป็นลาํดบั 

  
วาระที% 1 รับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 
  
 ประธานแถลงต่อที
ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561
เมื
อวนัที
 3 เมษายน 2561 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษทัได้จัดทาํรายงานดังกล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของที

ประชุม และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ ตามสิ
งที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 1 จึงขอเสนอให้ที

ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถาม  
 ประธานไดเ้สนอใหที้
ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 
มตทิี%ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 
 
วาระที% 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัฯ
 เกี%ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี สิ4นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2561 

 

ประธานไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการบริษทัเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานของ   
บริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ$นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงาน
ดงักล่าวของคณะกรรมการบริษทั ตามสิ
งที
ส่งมาดว้ยลาํดบัที
 2  ซึ
งในปีนี$ เป็นการจดัทาํในรูปแบบสแกน QR Code  ซึ
 ง
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ไดพ้ฒันาระบบเพื
อให้บริษทัจด
ทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ QR Code เพื
อเพิ
ม
ประสิทธิภาพ และอาํนวยความสะดวกผูล้งทุนเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว พร้อมลดตน้ทุนของบริษทัจดทะเบียน
และลดการใชท้รัพยากรเพื
อความยั
งยืนในระยะยาว  

ทั$งนี$  ผลการดาํเนินงานที
ปรากฏในรายงานประจาํปีดงักล่าวมีความถูกตอ้งและเพียงพอ ดงันั$น จึงขอให้ที

ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทั
เกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  สําหรับรายละเอียดเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานอื
น ขอให้นางสมฤดี ชัยมงคล 
ประธานเจา้หนา้ที
บริหารเป็นผูชี้$แจงรายละเอียดใหที้
ประชุมทราบ  

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร ไดส้รุปเหตุการณ์ในรอบปี 2561 ซึ
งปรากฏในรายงานประจาํปี
โดยรายงานประจาํปีนี$ มีการปรับเปลี
ยนอตัลกัษณ์องคก์รใหม่ใหส้ะทอ้นภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ที
มีความทนัสมยัและ
แสดงถึงความคล่องตวั ทั$งนี$ รายละเอียดต่างๆ มีดงันี$  
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สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2561 

ความต้องการใช้พลังงานแบ่งตามแหล่งพลังงาน  

จากปี 2559 ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานหลกัของโลกจะอยูที่
นํ$ ามนัและถ่านหินซึ
งมีความตอ้งการอยู่
ในอตัราร้อยละ 32 และร้อยละ 27 ตามลาํดบั ซึ
 งหากพิจารณาถึงอนาคตในปี 2583 ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังาน
นํ$ ามนัและถ่านหินจะยงัคงเป็นพลงังานหลกัแต่จะมีสัดส่วนความตอ้งการลดลงจากเดิมโดยจะอยูที่
อตัราร้อยละ  27 
และ 22 ตามลาํดบั  ซึ
 งส่วนที
เพิ
มขึ$นอย่างมีนัยสําคญั คือก๊าซธรรมชาติและพลงังานทดแทนซึ
 งเดิมจะอยู่ที
ร้อยละ ff 
และร้อยละ 14 นั$นจะเพิ
มขึ$นเป็น ร้อยละ  24 และร้อยละ 19 ตามลาํดบั แต่ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานทั$งหมดได้
ปรับเพิ
มขึ$ นเช่นกัน เปรียบเทียบจากปี fll�  ปริมาณความต้องการใช้พลังงานอยู่ที
   13.8 พันล้านตันเทียบเท่า
นํ$ ามันดิบ โดยในปี 2583 ปริมาณความตอ้งการเพิ
มขึ$นอยู่ที
  17.6 พนัล้านตนัเทียบเท่านํ$ ามันดิบ  สัดส่วนการใช้
พลงังานส่วนใหญ่ของโลกในอนาคตยงัคงเป็นถ่านหิน พลังงานทดแทน และก๊าซธรรมชาติ ซึ
 งสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ที
จะมุ่งบริหารกลุ่มธุรกิจพลงังานดงักล่าวซึ
 งถือวา่เป็นพลงังานหลกัของโลก 

ความต้องการใช้พลังงานแบ่งตามภูมภิาค 

ตั$งแต่ปี  2559 -fld� การเพิ
มขึ$นของปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานของโลกหากแบ่งตามภูมิภาค ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค อาทิเช่นประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศจีน 
ประเทศอินเดีย รวมถึงทวีปอเมริกา ดงันั$นบริษทัฯจึงมุ่งเน้นธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรในภูมิภาค-เอเชียแปซิฟิก 
โดยจะครอบคลุมถึงธุรกิจกา๊ซธรรมชาติซึ
 งมีการเติบโตสูงในทวีปอเมริกา 

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี  9:;& 

สภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ในแต่ละประเทศพบปัจจยัที
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษทัฯ ดงันี$  

ประเทศอินโดนีเซีย   ปริมาณการผลิตถ่านหินคุณภาพตํ
าปรับตวัเพิ
มขึ$น โดยคุณภาพถ่านหินของบริษทัฯ 
มีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพสูง อยา่งไรกต็ามถ่านหินคุณภาพตํ
ายงัมีขอ้จาํกดัการนาํเขา้ในประเทศจีน 

ประเทศออสเตรเลีย  สภาวะอากาศ และการซ่อมบาํรุงระบบขนส่ง ส่งผลต่อการส่งออกถ่านหิน  

ประเทศอินเดีย  ปริมาณ ถ่านหินในประเทศไม่ เพียงพอต่อความต้องการพลังงานที
 เพิ
มขึ$ นจาก
ภาคอุตสาหกรรม  

ประเทศสหรัฐอเมริกา การลดปริมาณการใช้ถ่านหินส่งผลให้ผูผ้ลิตถ่านหินหันมาส่งออกถ่านหินแต่ยงัมี
ขอ้จาํกดัในดา้นระบบขนส่ง 

ประเทศแถบยโุรป  การปรับเพิ
มขึ$นของการใชพ้ลงังานหมุนเวียนส่งผลใหป้ริมาณการใชถ่้านหินลดลง 

ประเทศรัสเซีย มีการเพิ
มปริมาณส่งออกถ่านหินสู่ตลาดเอเชียแต่ยงัมีขอ้จาํกดัดา้นสภาพอากาศและ
โครงสร้างพื$นฐานที
ไม่เพียงพอ 
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 ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) ที
ผา่นมาถึงมีนาคม 2562  

ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอา้งอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปี 2561  
ดชันีราคาถ่านหินไดป้รับเพิ
มขึ$นสูงสุด ที
ระดบั 107.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั มีการปรับตวัลดลงและในช่วงปัจจุบัน
ราคาถ่านหินอยูที่
 88.74 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

ดชันีราคาก๊าซธรรมชาติ ที
 Henry Hub ตั$งแต่ช่วงมกราคม 2554 ถึงมีนาคม 2562  

ในช่วงปี  2554 ราคาก๊าซธรรมชาติอยูที่
ราคา 4.49 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทีย ูซึ
 งต่อมาในปี 2557 ไดป้รับ
เพิ
มขึ$นสูงสุดอยูที่
ราคา 4.71 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทีย ู บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในช่วงที
ราคา
ปรับตวัลดลงซึ
 งขณะนั$นอยูที่
ราคา 2.28 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทียู  และในปัจจุบนัอยู่ที
ราคา 2.72 ถึง 3.11 เหรียญ
สหรัฐต่อลา้นบีทีย ู 

ผลการดาํเนินงานปี 2561 และกลยทุธ์ในระยะยาว 

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener  and Smar ter   แบ่งออกเป็น  

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน (Energy Resources) ไดแ้ก่ ธุรกิจถ่านหิน และกา๊ซธรรมชาติ 

2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน (Energy Generation) ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานเชื$อเพลิงทั
วไป และ
โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน  

3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน และหน่วยงาน
พฒันาเทคโนโลย ี 

บ้านปู: ผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวรจร 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน (Energy Resources)  ปริมาณการจาํหน่ายถ่านหินอยูที่
 43 ลา้นตนั และกาํลงัการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติอยูที่
ประมาณ 200  ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติมากกวา่ 1.25  ลา้นลา้น
ลูกบาศกฟ์ุต 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน (Energy Generation) กาํลงัการผลิตรวมตามสัดส่วนการลงทุนของโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานเชื$อเพลิงทั
วไปอยูที่
 2.4  กิกะวตัตเ์ทียบเท่า และกาํลงัการผลิตรวมโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนอยูที่
 c.l กิกะ
วตัตเ์ทียบเท่า 

 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน (Energy Technology) ไดแ้ก่ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์น
หลงัคามีกาํลงัการผลิตรวม 151 เมกะวตัต ์ซึ
 งส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และประเทศ
อินเดีย  แบตเตอรี
มีกาํลงัการผลิตรวมอยูที่
  80 เมกะวตัต-์ชั
วโมง ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าซึ
งลงทุนในบริษทัผูน้าํดา้นการ
พฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็จากประเทศญี
ปุ่น (FOMM)  มีฐานการผลิตอยูที่
นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัชลบรีุ   
นอกจากนั$นยงัมีห้องปฏิบติัการนวตักรรมเพื
อพฒันาเทคโนโลยผีา่นการวิจยัและพฒันา (R&D)  และการผนึกกาํลงัร่วม
สร้างสตาร์ทอพั  

 

 





7 

 

สรุปผลประกอบการประจาํปี 9:;& 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจก่อนรายการพเิศษ จาํนวน 378 ลา้นเหรียญสหรัฐ และมีคา่
เสื
อมราคา และคา่ใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA)  จาํนวน 1,178 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ
 งเพิ
มขึ$นร้อยละ 22 จากปี 2560  และมี
อตัราส่วนหนี$ สินสุทธิต่อทุน คิดเป็น 1.07 เทา่ โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มธุรกิจดงันี$  

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน  ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณการจาํหน่ายถ่านหินรวมทั$งสิ$น จาํนวน 43.1 ลา้นตนั 
ปริมาณจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติตามสัดส่วนการลงทุน จาํนวน 70.8 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต  มี EBITDA  จาํนวน 996 ลา้น
เหรียญสหรัฐ  โดยธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ มี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน  ธุรกิจไฟฟ้ามีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าทั$งโรงไฟฟ้าที
ดาํเนินงาน และระหวา่งพฒันารวม 
จาํนวน 2.87 กิกะวตัตเ์ทียบเท่า สัดส่วนการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมุนเวียนคิดเป็น ร้อยละ 16 ของธุรกิจพลงังาน
ทั$งหมด กลุ่มธุรกิจนี$มี EBITDA จาํนวน 182 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาตามสัดส่วนการลงทนุ 
มีกาํลงัการผลิตรวม จาํนวน 151 เมกะวตัต ์ธุรกิจแบตเตอรีลิเธียมไอออน มีกาํลงัการผลิตรวม จาํนวน 80 เมกะวตัต-์
ชั
วโมง และมูลค่าการลงทุนธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 

ก้าวสําคญัของกลยทุธ์ Greener  and Smarter  ในปี  9::G-2561 

ปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ในปี  2559 จาํนวน 5.5 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  และมีปริมาณจาํหน่ายกา๊ซ
ธรรมชาติเพิ
มขึ$นในปี  2560 และ 2561 จาํนวน  20.9 และ 70.8 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต ตามลาํดบั  

โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ซึ
 งดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  ในปี  2559 มี
กาํลงัการผลิตจาํนวน 245 เมกะวตัต ์ซึ
งต่อมาไดมี้กาํลงัการผลิตเพิ
มขึ$นในปี  2560 เป็นจาํนวน 385 เมกะวตัต ์โดยมี
ปริมาณเพิ
มขึ$น จาํนวน 140 เมกะวตัต ์จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี
ปุ่ น และในปี fl�( มีกาํลงั
การผลิตเพิ
มอีก จาํนวน 80 เมกะวตัตจ์ากโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม จึงมีกาํลงัการผลิตรวมทั$งสิ$น 
จาํนวน 465 เมกะวตัต ์ 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ซึ
 งดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ใน
ปี 2560 มีกาํลงัการผลิต จาํนวน  94 เมกะวตัต ์และในปี  2561 เพิ
มขึ$นอีก จาํนวน 57 เมกะวตัต ์ทาํใหมี้กาํลงัการผลิต 
จาํนวน 151 เมกะวตัต ์

ระบบจดัเกบ็พลงังาน ดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นป ูอินฟิเนอร์จี จาํกดั ในปี  2561 มีกาํลงัการผลิตแบตเตอรี

จาํนวน 80 เมกะวตัต-์ชั
วโมง 

 

ธุรกิจ Greener  and Smar ter  ในประเทศต่าง  ๆณ สิ4นปี 9:;&  

บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ตามประเภทธุรกิจต่างๆ ดงันี$  

1. กา๊ซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการจาํหน่าย จาํนวน 70.8 พนัลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อปี 





8 

 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีน มีกาํลงัการผลิต จาํนวน 152  เมกะ
วตัต ์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญี
ปุ่ น จาํนวน 233 เมกะวตัต ์และโรงไฟฟ้าพลงังานลมใน
ประเทศเวียดนาม จาํนวน 80 เมกะวตัต ์

3. ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีกาํลงัการผลิตทั$งหมดจาํนวน 151 เมกะวตัต ์ โดยบริษทั 
บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั มีกาํลงัการผลิตในประเทศไทยที
ติดตั$งแลว้ประมาณ 14 เมกะวตัต ์ และบริษทั BPIN 
Investment จาํกดั (BPIN Investment Co.,Ltd. หรือ BPINI) ภายใตบ้ริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ไดล้งทุน
ใน บริษทั Sunseap Group จาํกดั (Sunseap Group Pte.Ltd. หรือ Sunseap) สัดส่วนร้อยละ 38.5 ทาํให้การผลิต
และติดตั$ง เป็นจาํนวน 137 เมกะวตัตจ์ากประเทศสิงคโปร์และประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

4. ระบบจดัเกบ็พลงังาน ซึ
งบริษทั BPIN Investment จาํกดั (BPIN Investment Co.,Ltd. หรือ BPINI) ภายใต้
บริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั Durapower Holdings จาํกดั (Durapower Holdings Pte. 
Ltd. หรือ Durapower Holdings) ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ที
ออกแบบ ผลิตและติดตั$งแบตเตอรี
ในอุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละระบบกกัเกบ็พลงังาน โดยมีกาํลงัการผลิตรวม จาํนวน 80 เมกะวตัต-์ชั
วโมง 

5. รถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็ (Compact EV) ซึ
งบริษทั บา้นปู อินฟิเนอร์จี จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั FOMM คอร์
ปอเรชั
น ประเทศญี
ปุ่ น (FOMM Corporation หรือ FOMM)  สัดส่วนร้อยละ 21.5 ซึ
 งเป็นผูน้าํดา้นการพฒันา
รถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็   

6. โครงการสมาร์ทซิตี$ ในประเทศไทย ซึ
งเป็นโครงการนาํร่องพฒันาโครงการสมาร์ทซิตี$ ร่วมกบัพนัธมิตรทาง
ธุรกิจ  

Greener : ธุรกจิก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี EBITDA จาํนวน 101 ลา้น

เหรียญสหรัฐ มีสัดส่วนเพิ
มขึ$นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 300 มีปริมาณการจาํหน่าย จาํนวน 70.8 พนัลา้นลูกบาศก์

ฟุต และมีปริมาณสาํรองกา๊ซธรรมชาติ จาํนวน 1.25 ลา้นลูกบาศกฟ์ุต ทั$งนี$ เพื
อใหมี้การบริหารจดัการแหล่งผลิตกา๊ซ

ธรรมชาติพร้อมทั$งเพิ
มโอกาสการลงทุนในอนาคตจึงไดมี้การเปิดสาํนกังานที
มลรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกา

ดว้ย เนน้เสาะหาการลงทุนเพิ
มในแหล่งกา๊ซธรรมชาติมาร์เซลลสั (Marcellus) ดว้ยการจดัสรรงบลงทุน จาํนวน 500 

ลา้นเหรียญสหรัฐภายใน 2 ปีขา้งหนา้ มีเป้าหมายเพื
อพฒันาธุรกิจพลงังานที
ย ั
งยนืและขยายกาํลงัการผลิตและเพิ
ม

ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ  สาํหรับธุรกิจกลางนํ$าไดมี้การเสริมสร้างกาํไร และบริหารจดัการดา้นการตลาดใหมี้

ประสิทธิภาพและเพิ
มโอกาสในธุรกิจท่อกา๊ซธรรมชาติ  รวมถึงการศึกษาโอกาสที
จะจดัจาํหน่ายกา๊ซสู่โรงไฟฟ้ากา๊ซ

ธรรมชาติในระดบัภูมิภาค 

Greener : ธุรกิจผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ภายในปี 2568 บริษทัฯ มีเป้าหมายผลิต

พลงังานไฟฟ้ารวมทั$งสิ$น จาํนวน 4.3 กิกะวตัตเ์ทียบเท่า โดยมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน จาํนวน 860 เมกะ

วตัต ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของการผลิตพลงังานไฟฟ้าทั$งหมด โดยในปี 2561 มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนจาํนวน 465 เมกะวตัต ์ และเพื
อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวจึงไดล้งทุนโรงไฟฟ้าพลงังานลม จงัหวดัซ็อกจอง  
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(Soc Trang) ประเทศเวียดนาม และการลงทุนโครงการใหม่เพื
อขยายสัดส่วนพลงังานหมุนเวยีนใหไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

fc ของกาํลงัการผลิต 

Greener  and Smar ter : ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาไดเ้พิ
มสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั Sunseap ประเทศ

สิงคโปร์ เพื
อพฒันาขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีพลงังานเพื
อวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์น

หลงัคาใหไ้ดจ้าํนวน 300 เมกะวตัต ์  

-การจดัเกบ็พลงังานในรูปแบบแบตเตอรี
  โดยลงทุนถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ในบริษทั Durapower 

Holdings จาํกดั (Durapower Holdings Pte. Ltd.หรือ Durapower Holdings) ซึ
งเป็นผูผ้ลิตแบตเตอรี
ลิเธียมไอออน

สาํหรับยานยนตแ์ละระบบไฟฟ้าสาํรอง   

-การผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าโดยเขา้ลงทุนถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 21.5 ในบริษทั FOMM คอร์ปอเรชั
น ประเทศ

ญี
ปุ่ น (FOMM Corporation หรือ FOMM) ซึ
 งเป็นผูน้าํดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็  และบริษทั บา้นป ูอินฟิ

เนอร์จี จาํกดั ลงทุนในบริษทั Urban Mobility Tech จาํกดั (Urban Mobility Tech Co., Ltd. หรือ UMT)  ในสัดส่วน 

ร้อยละ 22.5  ซึ
 งพฒันารถตุ๊กตุก๊ไฟฟ้า และบริการเรียกรถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้าผา่นแอพพลิเคชั
น MuvMi  

-สมาร์ทซิตี$ นาํร่องพฒันาโครงการสมาร์ทซิตี$ ร่วมกบัพนัธมิตร ไดแ้ก่ โครงการของโรงเรียนนานาชาติรักบี$  

จงัหวดัชลบรีุ และโครงการพฒันาพลงังานทดแทนภายใตแ้ผนพฒันาภูเก็ตสมาร์ทซิตี$ เป็นตน้ 

สรุปเหตกุารณ์สําคญัในปี 2561 

บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินธุรกิจก่อนการแปลงคา่อตัราแลกเปลี
ยนและรายการพเิศษ จาํนวน 378 ลา้น

เหรียญสหรัฐ  

EBITDA จาํนวน 1,178 ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ
มขึ$นร้อยละ 22 จากปี 2560 เนื
องจากราคาและปริมาณจาํหน่าย

ถ่านหินและกา๊ซธรรมชาติที
ปรับตวัเพิ
มขึ$น โดย EBITDA ของธุรกิจถ่านหิน จาํนวน 895 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$น 

ร้อยละ 13 และ ธุรกิจกา๊ซธรรมชาติมี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญสหรัฐ EBITDA สาํหรับโรงไฟฟ้าหงสาและบี

แอลซีพี  มีประสิทธิภาพการดาํเนินงานที
มั
นคง รายงานดชันีค่าความพร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor:EAF) 

สูงถึงร้อยละ 87  

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั$งหน่วยงาน Banpu Innovation &Ventures (BIV) เพื
อมุ่งเนน้พฒันาธุรกิจใหม่ในอนาคต และ

พฒันาธุรกิจที
เสริมสร้างมูลคา่ทางธุรกิจ ผา่นการวิจยั พฒันา และสนบัสนุนนวตักรรมเพื
อพฒันาธุรกิจใหม่  

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที
บริหาร-การเงิน ไดชี้$แจงรายละเอียดเกี
ยวกบัผลการ

ดาํเนินงานในปี  2561 โดยมีรายละเอียดดงันี$  
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  -รายไดจ้ากการขายรวม 3,481 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$นจากปี 2560 จาํนวน 605 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

คิดเป็นร้อยละ 21  เนื
องจากปริมาณจาํหน่ายถ่านหินที
เพิ
มขึ$นจากปี 2560 โดยมีปริมาณการจาํหน่ายถ่านหิน จาํนวน 

38  ลา้นตนั หรือเพิ
มขึ$นจาํนวน 1.4 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 4  และการปรับเพิ
มขึ$นของราคาถ่านหิน ซึ
 งราคาจาํหน่าย

ถ่านหินสําหรับปี 2561  อยูที่
ราคา 79 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพิ
มขึ$นจากปีก่อน จาํนวน 8 เหรียญสหรัฐต่อตนั หรือคิด

เป็นร้อยละ 11 และรายไดข้องธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อยูที่
จาํนวน 144 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เพิ
มขึ$นจากปีก่อนจาํนวน 107  

ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 -กาํไรขั$นตน้รวม จาํนวน 1,228 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$น 118 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 11 
โดยอตัราส่วนการทาํกาํไรขั$นตน้ต่อยอดขายรวมสาํหรับปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ
งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4  
เนื
องจากตน้ทุนการผลิตถ่านหินเพิ
มขึ$น โดยมีตน้ทุนเฉลี
ยต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย จาํนวน 48  
เหรียญสหรัฐต่อตนั เนื
องจากการเพิ
มขึ$นของราคานํ$ามนัดีเซล ตน้ทุนเฉลี
ยต่อตนัของเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลียอยูที่
 73 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั  ปริมาณการผลิตถ่านหินนอ้ยกวา่ปี 2560  เนื
องจากปัญหาดา้นธรณีวทิยา
ของเหมืองใตดิ้นที
ทาํให้การขดุขนถ่านหินยากขึ$น และการปรับเพิ
มขึ$นของตน้ทุนธุรกิจไฟฟ้าเนื
องจากตน้ทุนถ่านหิน
ที
ปรับเพิ
มขึ$นในประเทศจีน 

 -กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี$ย ภาษี ค่าเสื
อมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย (EBITDA) จาํนวน 
1,178 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$น 210 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 22  มาจากการเพิ
มขึ$นของกาํไรขั$นตน้ และการ
เพิ
มขึ$นของกาํไรในกิจการร่วมคา้ 

 -บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 29 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
คิดเป็นร้อยละ 12 ซึ
 งหากไม่รวมการบนัทึกรายการพเิศษ จะทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 291 ลา้นเหรียญสหรัฐ
หรือเพิ
มขึ$น คิดเป็น ร้อยละ 24 

 กาํไรสุทธิต่อหุน้ เท่ากบั 0.040 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ลดลงที
มีผลกาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.046 เหรียญ
สหรัฐต่อหุน้ 

  อตัราส่วนหนี$ สินสุทธิต่อทุน  เท่ากบั  1.07 เทา่ เพิ
มขึ$นจากปี 2560 ซึ
 งอยูที่
 0.99 เทา่  
   

รายละเอียดอื
นปรากฏตามรายงานประจาํปี 2561 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารไดชี้$แจงโดยสรุป ดงันี$  
 

   1.น.ส.นิภา เสริมศรี ผูถื้อหุน้สอบถาม (1) สาเหตุการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ ที
จะมุ่งเนน้

ไปยงัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค  ทั$งที
คาดการณ์ว่าปริมาณการใชพ้ลงังานในภูมิภาคนี$ มีแนวโนม้ลดลง  (2) แนวโนม้การ

ใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย (3) แนวโนม้และมาตรการของ

บริษทัฯ ที
จะทาํให้อตัราส่วนทางการเงินเป็นไปในทิศทางที
ดีขึ$นเนื
องจากการลดลงของอตัรากาํไรขั$นตน้ อตัรากาํไร

สุทธิต่อรายไดร้วม อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (�) สาเหตุของระดบัอตัราดอกเบี$ย
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เงินกูยื้มที
มีอตัราแตกต่างมากซึ
 งตั$งแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 5.22 ต่อปี  (5) ชี$ แจงเรื
องความเห็นของผูส้อบบญัชีที


ระบุในงบการเงินถึงการไม่ครอบคลุมของขอ้มูลอื
น ขอ้มูลอื
นหมายถึงขอ้มูลใด เพราะกงัวลถึงขอ้มูลอื
นซึ
 งอาจส่งผล

กระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทัฯ ได ้ 

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร ชี$แจงดงันี$  

(() แมว้า่สัดส่วนของการใช้พลงังานของโลกมีแนวโนม้ลดลงจาก ร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 22 ในปี 2583 แต่ปริมาณ

ความตอ้งใช้ถ่านหินจากจาํนวน 3.8 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ$ ามันดิบในปี 2559  เพิ
มขึ$น โดยในปี 2583 จาํนวน

ความตอ้งการใชถ่้านหิน เป็นจาํนวน 3.9 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ$ ามนัดิบ โดยพลงังานที
เพิ
มขึ$นอยา่งมีสาระสาํคญั

ไดแ้ก่ พลงังานก๊าซธรรมชาติและพลงังานทดแทนที
เพิ
มขึ$นจาก 3.0 พนัลา้นตนัเทียบเท่านํ$ ามนัดิบ เป็นจาํนวน 

4.4 พนัล้านตนัเทียบเท่านํ$ ามันดิบ และจาํนวน 1.9 พนัล้านตนัเทียบเท่านํ$ ามันดิบเป็นจาํนวน 3.5 พนัลา้นตนั

เทียบเท่านํ$ ามันดิบ ตามลาํดับ ดังนั$ นบริษัทฯ จึงมีกลยุทธ์ที
จะลงทุนในธุรกิจพลังงานที
ปรับเพิ
มขึ$ นอย่างมี

สาระสําคญันี$  และในปี  2559 - 2583  ความตอ้งการใชพ้ลงังานเพิ
มขึ$น จาํนวน  3,824 ลา้นตนันั$นเพิ
มขึ$นจาก

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเป็นส่วนใหญ่  

(2) ประเทศไทยโดยภาคเอกชนเริ
มมีการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาซึ
 งเป็นการใชอ้ย่างครบวงจร ได้แก่ การ

ผลิต การกกัเกบ็พลงังาน รวมถึงการใหบ้ริการดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า  

(3)  การลดลงของอตัราส่วนทางการเงินลดลงเนื
องจากการบนัทึกรายการพิเศษ จาํนวน 2,700 ลา้นบาท และตน้ทุน

เพิ
มขึ$นของการผลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศจีน ทั$งนี$ หากไม่คาํนวณ

รายการพิเศษดงักล่าวแลว้อตัราส่วนทางการเงินโดยเฉพาะกาํไรมีผลดีขึ$น สําหรับมาตรการเพื
อผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ เป็นไปในทิศทางที
ดีขึ$นบริษทัฯ จึงไดป้รับกลยทุธ์ให้มีการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใช้เพื
อเพิ
ม

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานและควบคุมตน้ทุนการผลิตให้ดียิ
งขึ$น  

(4) อตัราดอกเบี$ยที
มีระดบัต่างกนัมากเนื
องจากธุรกิจของบริษทัฯ อยูใ่นต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ดงันั$นจึงมีความ

หลากหลายของอตัราดอกเบี$ ย เช่นอตัราดอกเบี$ ยสูงในประเทศจีน และอตัราดอกเบี$ ยต ํ
าในประเทศญี
ปุ่ น และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตน้    

(5) นางอมรรัตน์ เพิ
มพูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี ชี$แจงวา่ ขอ้มูลอื
นคือขอ้มูลซึ
 งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึง

ขอ้มูลในงบการเงิน ได้แก่ ขอ้มูลสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัหรืออนาคต ประมาณการตวัเลขของบริษัทฯ ที
อาจ

เกิดขึ$นในอนาคต เป็นตน้ ซึ
 งตามมาตรฐานการสอบบญัชีขอ้มูลอื
นไม่อยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบที
ผูส้อบบญัชี

ตอ้งลงนามรับรองขอ้มูลดงักล่าว ผูส้อบบญัชีมีความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินซึ
 ง

แสดงผลประกอบการของบริษทัฯ และกลุ่มกิจการ ทั$งนี$  ถา้ผูส้อบบญัชีอ่านและพบวา่ขอ้มูลอื
นมีความขดัแยง้ที
กบั
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ข้อมูลในงบการเงิน หรือกับความรู้ที
ได้รับจากการตรวจสอบ ผูส้อบบัญชีจะรายงานไปยงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหท้ราบเพื
อแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวตามขอ้เท็จจริงนั$น  

 

  f. นาย วิโรจน์ ทรงวฒันา ผูถื้อหุ้น (1) สอบถามปริมาณจาํหน่ายถ่านหิน และราคาถ่านหินที
จาํหน่าย
ล่วงหน้าในปี 2562 โดยขอให้ระบุถึงราคาสูงสุด และตํ
าสุด ที
ไดจ้าํหน่ายล่วงหน้า (f) มาตรการรองรับของบริษทัฯ ต่อ
กรณีที
ความตอ้งการใชถ่้านหินมีแนวโน้มลดลง  (�) ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าที
บริษทัฯลงทุนจะมีจาํหน่ายในประเทศไทย
หรือไม่ และเมื
อใด 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงดงันี$  

(1) ในปี 2562 ประมาณการปริมาณจาํหน่ายถ่านหินของแหล่งถ่านหินประเทศอินโดนีเซียทั$งสิ$นจาํนวน 28 ลา้นตนั 
โดยกาํหนดราคาคงที
แลว้จาํนวน 5.6 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณจาํหน่ายถ่านหินทั$งหมดโดยมีราคา
ตํ
าสุดอยูท่ี
ราคา 44 เหรียญสหรัฐต่อตนั และราคาสูงสุดที
ราคา 96 เหรียญสหรัฐต่อตนั สําหรับการกาํหนดราคาใน
อตัราลอยตวั คิดเป็นร้อยละ 44  ของปริมาณจาํหน่ายถ่านหินทั$งหมด คิดจากราคาตลาดโดยเฉลี
ย 3 เดือนที
ราคา  
88 - 92 เหรียญสหรัฐต่อตนั สาํหรับแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลียมีการผลิตและจาํหน่ายรวมทั$งสิ$น จาํนวน 
15 ลา้นตนั โดยเป็นราคาคงที
 จาํนวน 7.5 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 54  ซึ
 งราคาตํ
าสุดที
ราคา 75 เหรียญออสเตรเลีย
ต่อตนั และราคาสูงสุด ที
ราคา 102 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั  สําหรับอตัราราคาลอยตวั  จาํนวน 3.9 ลา้นตนั คิด
เป็นร้อยละ 26 

(2) มาตรการรองรับต่อกรณีที
ปริมาณการใช้ถ่านหินลดลงนั$น บริษทัฯ ไดใ้ชก้ลยุทธ์  Greener & Smarter โดยให้มี
การกระจายรายไดไ้ปยงักลุ่มธุรกิจต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังานที
ลงทุนในก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจผลิต
พลงังานที
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน และธุรกิจเทคโนโลยพีลงังานที
ลงทนุในพลงังานแสงอาทิตยค์รบ
วงจร เป็นตน้   

(3) การลงทุนในธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้าภายใตชื้
อ FOMM ซึ
 งเป็นรถยนตข์นาดเล็ก ปัจจุบนัมีตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ
ไทยแลว้ การผลิตและจาํหน่ายยงัไม่มาก แต่จะขยายกาํลงัการผลิตต่อไป 

 

3.นายอาทิตย ์สุทธิ ผูรั้บมอบฉันทะสอบถามวา่ จาํนวนกาํไรสุทธิของบริษทัฯ หากไม่รวมผลกระทบ
ของรายการพเิศษ  รวมถึงมีการร่วมลงทุนในลกัษณะ Joint Venture นี$ อีกหรือไม่ และมีคดีความอื
นๆ อีกหรือไม่ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงว่า กาํไรสุทธิของบริษทัฯ จาํนวน  205 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ
 งได้
บนัทึกรายการพิเศษ จาํนวน d� ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั$นหากไม่รวมรายการดงักล่าว บริษทัฯ จะมีกาํไรสุทธิอยูที่
 291 
ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นการเพิ
มขึ$นจากปี  fl�c คิดเป็นร้อยละ f� ทั$งนี$ ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัไม่มีการลงทุน Joint 
Venture และไม่มีคดีใหญ่ซึ
 งส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั สําหรับรายละเอียดคดีฟ้องร้องอื
นระบุอยูใ่นหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 
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4. นายสรวิศ จตุนารถ ผูถื้อหุ้น สอบถามความคืบหนา้ของคดีฟ้องร้องบริษทั ITM ซึ
 งเป็นบริษทัยอ่ยใน
ประเทศอินโดนีเซีย และสอบถามถึงราคาถ่านหินตามสัญญาจาํหน่ายถ่านหินล่วงหนา้ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$ แจงวา่ คดีฟ้องร้องบริษทั ITM ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี
ยวกบัขอ้กาํหนด
ทางภาษีอากร ซึ
 งปี 2561 บริษทัฯ ชนะคดี รวมทั$งสิ$นจาํนวน 117 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนที
เหลืออีกประมาณ 44 ลา้น
เหรียญสหรัฐอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณา สําหรับการจาํหน่ายถ่านหินล่วงหน้าไดชี้$แจงรายละเอียดต่อผูถื้อหุ้น
ไปแลว้ขา้งตน้ 

5. น.ส. นีรัช ตุลยสุวรรณ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่านอกเหนือจากกาํลงัการผลิตจากพลงังานหมุนเวียนที

บริษทัฯ มีอยูแ่ลว้ที
 จาํนวน  465 เมกะวตัต ์นั$น บริษทัฯ วางแผนจะลงทุนเพิ
มเติมในธุรกิจประเภทใด และประเทศใด
เพื
อใหไ้ดม้าซึ
งเป้าหมายกาํลงัการผลิตพลงังานหมุนเวียน ที
จาํนวน 800 เมกะวตัต ์ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงวา่ บริษทัฯ มีโอกาสที
จะเพิ
มกาํลงัการผลิตจากพลงังาน
หมุนเวียน ไดแ้ก่ พลงังานลม และพลงังานแสงอาทิตย ์ โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม จีน และญี
ปุ่ น ทั$งนี$หากมีการ
ลงทุนดงักล่าวแลว้บริษทัฯ จะแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบผา่นทางข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 

6. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ อตัราการผลิตเตม็กาํลงัของกา๊ซธรรมชาติในปัจจุบนั
ของบริษทัฯ และแนวโนม้การเพิ
มกาํลงัการผลิต และขอให้อธิบายเพิ
มเติมเรื
องระบบกกัเกบ็พลงังาน  

 นางสมฤดี ชัยมงคล ชี$ แจงว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จาํนวนทั$งสิ$น 522 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมี EBITDA จาํนวน 101 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หากไม่มีการ

ลงทุนเพิ
มเติมคาดว่าจะมีปริมาณจาํหน่ายและผลิตเพิ
มไดอี้กร้อยละ 20  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรงบลงทุน

เพิ
มเติมสําหรับอนาคตแลว้  สาํหรับการลงทุนในธุรกิจระบบการกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System) เป็นการ

ลงทุนในบริษทั Durapower Holdings ซึ
 งเป็นบริษทัผลิตและประกอบติดตั$งแบตเตอรี
 ลิเธียมไอออนในอุตสาหกรรม

ยานยนตแ์ละกกัเก็บพลงังาน ดงันั$นการเขา้ไปลงทุนในธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM  จึงเป็นการส่งเสริมซึ
งกนัและกนั 

 
7. น.ส. รุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงการขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี
ยนเป็นจาํนวนสูง

ถึง 19 ลา้นเหรียญ และขาดทุนสุทธิจากอนุพนัธ์ทางการเงินจาํนวน 63 ล้านเหรียญ รวมถึงมาตรการป้องกันการ
ขาดทุนดงักล่าว  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงวา่ บริษทัฯ ไดล้งทนุในประเทศตา่งๆ (c ประเทศ จึงมีความ

หลากหลายของอตัราแลกเปลี
ยน รวมถึงหนี$ สินสกุลเงินอื
นที
ตอ้งมีแปลงคา่สกลุเงินอื
นใหเ้ป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐ

เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงผลในงบการเงิน ดงันั$นผลกระทบจากแปลงคา่สกลุเงินอื
นจึงส่งผลต่อกาํไรและขาดทุน

ต่ออตัราแลกเปลี
ยน  ซึ
 งเป็นกาํไรหรือขาดทนุทางบญัชี   นอกจากนั$นในภาวะอตัราเงินบาทจะส่งกระทบต่อกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี
ยนเช่นกนั เช่น การแขง็คา่ของเงินบาทจะส่งผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี
ยน หรือการอ่อน

ตวัของคา่เงินบาทส่งผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี
ยน ดงัที
เคยปรากฏแลว้ในปีที
ผา่นมา สาํหรับตราสารอนุพนัธ์ทาง

การเงินเป็นเครื
องมือการบริหารความผนัผวนอตัราแลกเปลี
ยนและดอกเบี$ยในอนาคต ซึ
งการปรับคา่อตัราแลกเปลี
ยน
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ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดบริษทัฯ  ทั$งนี$บริษทัฯ ตระหนกัถึงการบริหารความเสี
ยงให้อยูใ่นภาวะ

เหมาะสมตามหว้งเวลานั$น  

 

8. นาย สมบติั ลอ้เลิศสกุล ผูถื้อหุ้นสอบถามถึงมาตรการที
จะทาํใหร้าคาหุน้ปรับเพิ
มขึ$น

เนื
องจากราคาหุน้ปัจจุบนัปรับตวัลดลงมากเมื
อเปรียบเทียบกบัอดีตที
ราคาหุน้บริษทัฯ เคยอยูใ่นระดบัราคา 300 บาท

ต่อหุน้  และสอบถามวา่มีการทุจริตคอรัปชั
นในองคก์รบา้งหรือไม่  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงวา่ ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เผชิญความทา้ทายเรื
อง

นโยบายสิ
งแวดลอ้ม ทาํใหบ้ริษทัฯ กาํหนดเป้าหมายองคก์รไปสู่โครงสร้างธุรกิจที
กระจายไปยงัธุรกิจพลงังานสะอาด

หรือเป็นมิตรกบัสิ
งแวดลอ้ม และเป็นพลงังานที
ย ั
งยืนมีความแน่นอน โดยตอ้งจดัหามาไดด้ว้ยราคาเหมาะสม ซึ
 งความ

ทา้ทายดงักล่าวนี$บริษทัฯ จึงไดป้รับกลยทุธ์โดยมุ่งเนน้การผลิตพลงังานใหเ้ป็นมิตรต่อสิ
งแวดลอ้มและความเป็น

อจัฉริยะ (Greener and Smarter) มากขึ$น และยงัเป็นการกระจายความเสี
ยงของความผนัผวนของราคาถ่านหิน รวมถึง

การเป็นบริษทัพลงังานที
ครบวงจร ทั$งนี$บริษทัฯ จะไดสื้
อสารไปยงัภายนอกถึงกลยทุธ์ดงักล่าวต่อไป 

สาํหรับราคาหุ้นที
ปรับตวัลดลงจากระดบัราคาที
 300 บาท นั$น เป็นราคาหุ้นก่อนการเปลี
ยนแปลง

มูลคา่หุน้ที
ตราไว ้(พาร์) ซึ
งในปี 2556 ไดมี้การปรับลดพาร์จากเดิมมูลคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท  ทั$งนี$

ราคาหุน้ที
ระดบั 300  บาท เมื
อลดพาร์แลว้จะอยูที่
ราคา 30 บาทต่อหุน้  และในช่วงปี 2560 บริษทัฯ ไดเ้พิ
มทนุจด

ทะเบียนเพื
อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant)  จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีจาํนวนหุน้เพิ
มขึ$น  

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ชี$แจงวา่ ไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัต่อการ

ป้องกนัการทุจริตและคอรัปชั
น รวมถึงไดร่้วมเป็นกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC )  ดงันั$นจึงเชื
อมั
นไดว้า่บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียน

ที
มีนโยบายป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั
น ระบบการควบคุมภายในที
มีประสิทธิภาพ และการป้องกนัที
ไดม้าตรฐานอยู่

ในระดบัที
ดี 

9. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ (() ระยะเวลาที
สามารถใชถ่้านหินได้

ตามปริมาณสาํรองของบริษทัฯ  และการลงทุนเพิ
มเติมของแหล่งถ่านหิน  เนื
องจากการปรับเพิ
มขึ$นของความตอ้งการ

พลงังานในอนาคต (2) การคาดการณ์ราคาถ่านหินของบริษทัฯ ในระยะเวลา (-3 ปี (3) นโยบายการลดการนาํเขา้ถ่าน

หินคุณภาพตํ
าของประเทศจีนส่งผลบวกต่อบริษทัฯ ในการจาํหน่ายถ่านหินคุณภาพดีหรือไม่  (�) แนวโน้มของ

ประเทศไทยในระยะเวลาอนัใกลต่้อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา และการใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า 

และมีขอ้จาํกดัในดา้นกฎระเบียบต่อการใช้พลงังานดงักล่าวหรือไม่ (l) เสนอแนะวา่ในอดีตธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

คือธุรกิจถ่านหิน หากบริษทัฯมุ่งเนน้เพิ
มการลงทุนและสร้างความเติบโตในธุรกิจพลงังานทางเลือกรวมทั$งสื
อสารให้

นกัวเิคราะห์ไดรั้บทราบอาจส่งผลดีต่อราคาหุน้ในอนาคต 
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 นายสมศกัดิr  สิทธินามสุวรรณ  ประธานเจา้หนา้ที
ปฏิบติัการ-ธุรกิจถ่านหิน ชี$แจงวา่ 
(1) ปริมาณสาํรองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2561 อยูท่ี
 354 ลา้นตนั ซึ
 งเพิ
มขึ$นจากปี 2560 จาํนวน 122 ลา้น
ตนัโดยสามารถใชไ้ดป้ระมาณ 15 ปี และแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย จาํนวน 302  ลา้นตนั หรือประมาณ 15 
ปี  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงดงันี$   

(1) ปริมาณสํารองแหล่งถ่านหินในประเทศจีน จาํนวน 158 ลา้นตนั ซึ
 งเมื
อรวมปริมาณสํารองถ่านหินทั$งหมดเป็น
จาํนวน 815 ลา้นตนั สามารถใชไ้ดที้
ประมาณ 15 ปี โดยมีปริมาณก๊าซสาํรองจาํนวน 1.22 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ตุ   

(2) ในระยะเวลา 1 ปี บริษทัฯ คาดการณ์ว่าหากเศรษฐกิจอยู่ในภาวการณ์เติบโตไม่มากนักราคาถ่านหินน่าจะอยู่ที


ระดบัประมาณ 85-95 เหรียญต่อตนั โดยอา้งอิงจากราคาถ่านหินจาํหน่ายล่วงหนา้ของประเทศญี
ปุ่ นและออสเตรเลียที


อยู่ระดับราคา  94.75 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั   ทั$ งนี$ หากเศรษฐกิจโลกมีการเติบโตสูง ราคาถ่านหินอยู่ที
ราคา

ประมาณ 95-105 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

(3) นโยบายการลดการนาํเขา้ถ่านหินคุณภาพตํ
าของประเทศจีนถือวา่ส่งบวกต่อการจาํหน่ายถ่านหินคุณภาพปานกลาง 

สาํหรับถ่านหินคุณภาพสูงจะจาํหน่ายในประเทศญี
ปุ่ นและยโุรป  

(4)ภาคเอกชนไดมี้การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยอ์ยา่งครบวงจรแลว้โดยจะนาํไปสู่รูปแบบของสมาร์ตซิตี$ที
ไดมี้การผลิต

ไฟฟ้าจากหลงัคา ระบบการกกัเก็บพลงังาน  รวมไปถึงรถยนตไ์ฟฟ้า   สําหรับภาคครัวเรือนมีโอกาสนาํเทคโนโลยีนี$

เพื
อผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากหลงัคาบา้น หรือในกิจการของตนเอง แต่หากเกี
ยวขอ้งกบัสายส่งของภาครัฐจึง

ยงัมีขอ้จาํกดัทางกฎหมายอยู ่  

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ ชี$แจงวา่ ถึงแมปั้จจุบนักฎหมายยงัเป็นขอ้จาํกดั
แต่ในอนาคตคาดการณ์วา่จะมีการปรับเปลี
ยนกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ทางเลือกมากขึ$น 

10. นายอนุภาพ หัพพนานนท์ ผูถื้อหุ้น เสนอแนะว่าบริษทัฯ ควรแยกกาํไรสุทธิตามประเภท

ธุรกิจของบริษทัฯ  และสอบถามวา่ในธุรกิจนํ$ามนัผูผ้ลิตนํ$ามนัจะมีการควบคุมปริมาณการผลิตเพื
อผลกัดนัให้ราคา

ปรับเพิ
มขึ$นนั$น ในธุรกิจถ่านหินจะดาํเนินการดงักล่าวไดห้รือไม่ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$ แจงวา่ในการสื
อสารให้นักลงทุนในครั$ งต่อไปจะมีการแสดงกาํไร

แยกตามประเภทเพื
อความชดัเจนมากขึ$น โดยในปี  2561 สัดส่วนกาํไรจากธุรกิจถ่านหินจะอยูที่
ร้อยละ 70 ธุรกิจ

ไฟฟ้าอยูที่
ร้อยละ 20 และธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยูที่
ร้อยละ 10 ทั$งนี$ ในปี 2568 ตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter 

ธุรกิจถ่านหินจะมีสัดส่วนกาํไรร้อยละ 40   ธุรกิจไฟฟ้า ประมาณกวา่ร้อยละ 20  ธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ร้อย

ละ 20  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 15 ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน ร้อยละ 5   สําหรับมาตรการเพื
อให้ราคาถ่านหิน

ปรับสูงขึ$นเนื
องจากตลาดถ่านหินมีลกัษณะแตกต่างจากตลาดนํ$ ามนัที
จะสามารถบริหารราคาในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั
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เพื
อผลกัดนัใหร้าคาเพิ
มสูงขึ$น  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัในการสาํรองถ่านหินรวมถึงการจาํหน่ายให้

อยูใ่นระดบัปริมาณที
เหมาะสม 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ข้า
ประชุมสอบถามเรื
องอื
นใดอีก 

 
ประธานไดเ้สนอให้ที
ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 และ

ลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษทัเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 
2561 
มตทิี%ประชุม   
ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงาน
คณะกรรมการบริษทัเกี
ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงันี$  

 
มตทีิ%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 2,155,776,726 99.9968 
2. ไม่เห็นดว้ย 68,703 0.0032 
3. งดออกเสียง 1,088,550 - 
4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที% 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําปี สิ4นสุดวนัที% 31 ธนัวาคม 2561 
  

บริษทัฯ ได้จัดทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 
สิ$ นสุดวันที
  31 ธันวาคม 2561  ซึ
 งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป โดย
ปรากฏในหมวด   “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจาํปี 2561  ของ
คณะกรรมการบริษทั  

 
ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที
บริหาร-การเงิน เป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดต่อที
ประชุม รายละเอียดต่างๆ ให้ที
ประชุมทราบ เกี
ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํไร
ขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2561  ที
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาว
อมรรัตน์ เพิ
มพูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
 �l�� จากบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS 
จาํกดั (PwC)  ลงลายมือชื
อไว ้ 





17 

 

จึงนาํเสนอต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้เพื
อพิจารณาอนุมติั โดยไดชี้$แจงตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2561  
งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้

ดงันี$    
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพย ์จาํนวน 8,454 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$นจาํนวน 231 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

คิดเป็นร้อยละ �  เมื
อเทียบกบั ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ
มขึ$นในกิจการร่วมคา้และบริษทั
ร่วมที
เพิ
มขึ$นจาํนวน 204 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยหลกัมาจากการลงทุนเพิ
มขึ$นระหวา่งปี  จาํนวน 78 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ประกอบดว้ยการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐ ธุรกิจพลงังานสะอาดในประเทศสิงคโปร์ จาํนวน 
33 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และธุรกิจแบตเตอรี
 จาํนวน 34 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ที
ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ
มขึ$น 81 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยหลักมาจากการเพิ
มขึ$นของการซื$อธุรกิจใหม่ 
ประกอบดว้ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จาํนวน  135 ลา้นเหรียญสหรัฐ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศจีน 
จาํนวน e ลา้นเหรียญสหรัฐ 

หนี$ สินรวม 5,279 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$นจากปี fl�c คิดเป็นร้อยละ l โดยเป็นการเพิ
มขึ$นเนื
องจากการ
กูย้มืเงินธนาคาร ซึ
 งสอดคลอ้งกบัการลงทุนที
เพิ
มขึ$น  

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,175 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ลดลงร้อยละ 1 โดยหลกัมาจากการเพิ
มขึ$นของกาํไรสุทธิของปี 
2561 จาํนวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐ การเพิ
มขึ$นของส่วนไดเ้สียที
ไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 107 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
การลดลงจากส่วนต่างการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยที
แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 140 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และการจ่ายเงินปันผล จาํนวน 207 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ทุนที
ออกและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีจาํนวนเท่ากบัปี fl�(  
 
รายละเอียดของงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี (งบการเงิน) 

หวัขอ้การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีรายละเอียด ดงันี$  
 -กาํไรขั$นตน้ จาํนวน 1,228 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$น จาํนวน 118 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น  ร้อยละ 
11  
 -คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร  จาํนวน 419  ลา้นเหรียญสหรัฐ  เพิ
มขึ$นจาํนวน 40 ลา้นเหรียญ ร้อยละ 11  
เนื
องจากคา่ใชจ่้ายที
เกี
ยวกบั Domestic Market Obligation ที
เริ
มมีผลบงัคบัใชใ้นปี fl�( 
 -คา่ภาคหลวง 291 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$น 23 ลา้นเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ d  
 - รายจ่ายอื
น จาํนวน 82 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ
 งมาจากผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปลี
ยนและตราสารอนุพนัธ์ 
 - กาํไรจากการดาํเนินงาน จาํนวน 502 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$นจาํนวน  90 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 
22  
 - ส่วนแบ่งกาํไรจากกิจการร่วมคา้ จาํนวน 261 ลา้นเหรียญสหรัฐเพิ
มขึ$นจาํนวน  59 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หรือ
ร้อยละ f� ซึ
 งประกอบดว้ยธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน  จาํนวน 23 ลา้นเหรียญสหรัฐ และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรเพิ
มขึ$น
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าหงสา ที
จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 - ดอกเบี$ยจ่ายและค่าใชจ่้ายทางการเงิน จาํนวน 175 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$น จาํนวน 35 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ
 งมาจากการขยายตวัการลงทุน และการปรับเพิ
มขึ$นของอตัราดอกเบี$ย 
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 -ภาษีเงินได้ จาํนวน 189  ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ
มขึ$นจาํนวน  55 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 42 
เนื
องจากการเพิ
มขึ$นของผลการดาํเนินงาน 

 - กาํไรสุทธิ จาํนวน 205 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลง 29 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ  12 
 
 รายละเอียดอื
นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาํไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจาํปีสิ$นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ประธานเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
 งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ข้าร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี$  

1. นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถื้อหุ้น สอบถามอตัราราคาถ่านหินตามสัญญาซื$อขายถ่านหินล่วงหน้า 

และปัจจยัใดที
กาํหนดให้ผูป้ระกอบการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจถ่านหิน 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงวา่ ปริมาณจาํหน่ายถ่านหินตามสัญญาซื$อขายล่วงหน้าของแหล่งถ่านหิน

ประเทศอินโดนีเซียราคาตํ
าสุดอยู่ที
ราคา 44 เหรียญสหรัฐต่อตนั และราคาสูงสุดอยูที่
ราคา �� เหรียญสหรัฐต่อตนั 

สําหรับแหล่งถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย ราคาตํ
าสุดอยูที่
ราคา 75 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั และราคาสูงสุดอยูที่


ราคา  102 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั สาํหรับในอนาคตถ่านหินคุณภาพสูงจะเป็นที
ตอ้งการมากกวา่ถ่านหินคุณภาพตํ
า 

ดงันั$นถ่านหินคุณภาพตํ
าจึงตอ้งใชก้รรมวิธีผสมผสานกบัถ่านหินคุณภาพดี  เพื
อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเพิ
มขึ$น

ของพลงังานที
เป็นมิตรกบัสิ
งแวดลอ้ม  

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ชี$แจงวา่ ปัจจยัดงักล่าวไม่รวมถึงปริมาณการผลิตที
ลดลง และการลดลงของ

ปริมาณสาํรองถ่านหิน 

2. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นขอเสนอแนะ พร้อมทั$งแสดงความยินดีที
หลักทรัพย์

ของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมอยูใ่นดชันีใหม่ของตลาดหลกัทรัพยห์ลายรายการ รวมถึงชื
นชมผลการดาํเนินงานที


เป็นผลบวกของกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน และการลงทุนเพิ
มขึ$นของบริษทัฯ ซึ
 งเห็นไดจ้ากกระแสเงินสดจาก

การลงทุน รวมถึงการเป็นบริษทัจดทะเบียนที
มีการเติบโตดี 

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและขอให้นาํขอ้เสนอแนะที
ไดจ้ดัเตรียมมาเสนอยงั

ประธานเจา้หนา้ที
บริหารภายหลงัการประชุมต่อไป 

3. นายสันติวงศ์ สัจจากุล ผูถื้อหุ้นสอบถามถึงมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ

ดอกเบี$ยจ่ายที
เพิ
มขึ$นซึ
งส่งผลต่อการลดลงของกาํไรสุทธิ 
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 นางสมฤดี ชัยมงคล ชี$ แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ
มขึ$นเนื
องจากเป็นค่าใช้จ่ายที


เกี
ยวกบั Domestic Market Obligation ของการจาํหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย และการขยายธุรกิจใหม่ ซึ
 งจะ

ส่งผลให้กาํไรขั$นตน้เพิ
มขึ$น  นอกจากนั$นการลดลงของกาํไรสุทธิเนื
องจากไดบ้นัทึกค่าใชจ้่ายรายการพิเศษที
เกิดขึ$น 

โดยหากไม่คาํนวณรายการดงักล่าวแลว้กาํไรสุทธิจะเพิ
มจากปี 2560 จาํนวน 291 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อย

ละ 24 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู ้เข้าประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีก 

 
 ประธานไดเ้สนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 
 

มตทิี%ประชุม 
ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 

สิ$นสุดวนัที
   31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$  
 

มติที
ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที
ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที
มาประชุม
และใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,156,201,560 99.9973 
2. ไม่เห็นดว้ย 59,253    0.0027 
3. งดออกเสียง 967,276 - 
�. บตัรเสีย 5,600 - 

  
  วาระที% 4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที
บริหารเป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อที
ประชุม  
 
นางสมฤดี ชยัมงคล ไดชี้$แจงรายละเอียดดงันี$  

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา ((� กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน
หนึ
งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ l ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
สาํรองนี$ จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ (c ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื
นกาํหนดให้
ตอ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั$น  
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“บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ lc ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุก
ประเภทที
กฎหมายและบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ$นอยูก่บักระแสเงินสด
และภาระการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอื
นๆ” 

 
นอกจากนั$ น บริษัทฯ มีนโยบายที
จะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น เมื
อ

ปรากฏวา่ 
   (. ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีกาํไร 

f. บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่
�. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที
จะจ่ายเงินปันผลได ้
�. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ดว้ย 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ในปีนี$บริษทัฯ มีกาํไร และมีกระแสเงินสดเพียง

พอที
จะจ่ายเงินปันผลได ้โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งกบันโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  จึงเห็นสมควร

นาํเสนอที
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.70  บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวมทั$งสิ$น  3,613.35  ลา้นบาท ประกอบดว้ย การจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดวนัที
 ( 

มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 หุน้ละ 0.35 บาท ซึ
 งไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมื
อวนัที
 28 กนัยายน 2561 

 ดงันั$น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ในงวดนี$ อีกหุ้นละ 0.35 บาท  เป็น

จาํนวนเงิน 1,806.67 ลา้นบาท 

จึงขอเสนอที
ประชุมเพื
อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดวนัที
 ( กรกฎาคม 
2561 ถึงวนัที
 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ทั$งนี$ ให้จ่ายจากกาํไรที
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
นาํมารวมคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึ
 งผูรั้บเงินปันผลจะไม่มีสิทธินาํไปเครดิตภาษี  โดยกาํหนดรายชื
อผูถื้อหุ้นที
มี
สิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวนัพุธที
 10 เมษายน 2562 ทั$งนี$ กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารที
 30 เมษายน 
2562   

จึงขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ตามรายละเอียดขา้งตน้  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดชี้$แจงโดยสรุป ดงันี$  
 

1. นายอนุภาพ หัพพนานนท ์ผูถื้อหุ้น สอบถามการหลกัการพิจารณาจ่ายเงินปันผลสามารถคาดการณ์

จากผลการดาํเนินงานของไตรมาสที
ผ่านมาไดห้รือไม่ เช่นครั$ งนี$พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของไตรมาสที
 3 และ 

4 ของปี 2561 โดยหากคาดการณ์เงินปันผลระหวา่งกาลจะพิจารณาจากผลการดาํเนินงานในไตรมาสที
 ( และ 2 ของปี 

2562  
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 นางสมฤดี ชัยมงคล ชี$ แจงว่า บริษทัฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสด ภายหลงัจากการชาํระเงินกู ้

และงบการลงทุนในอนาคต โดยจาํนวนเงินจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  ร้อยละ 

50 ของกาํไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายได ้ ในขณะที
บางปีบริษทัฯ มีกาํไรไม่มากยงัคง

จ่ายเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิในสัดส่วนที
สูง อยา่งไรก็ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาถึง

ความสมํ
าเสมอและผลตอบแทนที
ดีให้แก่ผูถื้อหุ้น 

2. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นวา่อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบี$ยเงินฝากของธนาคารแลว้ถือวา่เป็นที
น่าพอใจ  

  ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ
มเติม 
ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการจดัสรร
เงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก ดงันี$  

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มา
ประชุมและใช้สิทธอิอกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 2,157,080,910 99.9970 
2. ไม่เห็นดว้ย 65,753 0.0030 
3. งดออกเสียง 233,726 - 
�. บตัรเสีย - - 

 
 
วาระที% : พจิารณาเลือกตั4งกรรมการแทนกรรมการที%ออกตามวาระ 

ประธานได้มอบหมายให้ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดในวาระนี$   

นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ชี$แจงต่อที
ประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ (e กาํหนดว่า “ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกครั$ ง    ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึ
งในสามของจาํนวนกรรมการทั$งหมด 

ถ้าจาํนวนกรรมการที
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้ที
สุดกับส่วนหนึ
 งในสาม 

กรรมการที
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั$น ให้ใชว้ิธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะ
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เป็นผูอ้อก ส่วนในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนที
ไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานที
สุดเป็นผูอ้อก กรรมการที
ออกจากตาํแหน่งแลว้

อาจไดรั้บเลือกตั$งเขา้เป็นกรรมการอีกกไ็ด”้  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 มีกรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมี
รายละเอียดดงันี$  

 1. นายชนินท ์ ว่องกุศลกิจ   กรรมการ 
 f. นายตีรณ  พงศม์ฆพฒัน์ กรรมการอิสระ  
 �. นายระวิ      คอศิริ                 กรรมการ 
 4. Mr.Sudiarso  Prasetio             กรรมการอิสระ 
 

 ขั$นตอนการสรรหาบุคคลเพื
อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซึ
 งคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑอ์นัประกอบดว้ย 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

 คุณสมบติัทั
วไป คุณสมบติัเฉพาะ  

 คุณสมบติักรรมการอิสระ (สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

 การปฏิบติัหนา้ที
ที
ผา่นมา 
การเสนอที
ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั$งกรรมการทั$ง � คนดงักล่าวขา้งตน้นั$น คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ

สรรหาและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าบุคคลทั$ง � คนดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบติัเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษทัฯรวมทั$งไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัฯตามหลกัเกณฑ์ที

เกี
ยวขอ้ง ดงันั$น 

จึงขอให้ที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการเลือกตั$งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี$  
 
1. เลือกตั$ง นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ  ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซึ
งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลั
นกรองแลว้เห็นวา่ นายชนินท ์วอ่งกุศลกิจ  มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั
หนา้ที
ในตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติั
หนา้ที
ที
ผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม  

        
จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั$ง นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ  กรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง  
 

 นายรัตน์ พานิชพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็น

เพิ
มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเสนอแนะดงันี$  
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1. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้ มีขอ้สังเกตจากการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัจดทะเบียนอื
นวา่
กรรมการที
ออกตามวาระให้ออกจากที
ประชุมในการพิจารณาวาระนี$  จึงขอเสนอแนะในประเด็นดงักล่าวเพื
อให้
พิจารณาต่อไป 

 นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ชี$แจงวา่ตามธรรมเนียมปฏิบติัของบริษทัฯ ไม่ไดใ้หก้รรมการออกจากที

ประชุมในวาระนี$  และการลงคะแนนเป็นการลงคะแนนลบั แต่อยา่งไรก็ตามขอรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไป
พิจารณาต่อไป 

2. MR. BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้ให้ขอ้เสนอะแนะหลกัสูตรการอบรมสาํหรับกรรมการ 
หลกัสูตร Enhance Business Compititiveness  โดยสถาบนั IMD (Institute for Management Development) ซึ
 งตั$งอยู่
ที
เมืองโลซานน์   

3. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้ขอแสดงความคิดเห็นเรื
องการแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น
ในประเด็นที
ไม่เกี
ยวขอ้งกบัวาระการประชุม ทาํใหก้ารประชุมล่าชา้ 

 
นายรัตน์ พานิชพนัธ์ รองประธานกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหที้
ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็น

เพิ
มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเรื
องอื
นใดอีก จึงเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัเลือกตั$งนาย

ชนินท ์วอ่งกุศลกิจ กรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

มตทิี%ประชุม 
 
ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั$ง นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ  กรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$  

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(. เห็นดว้ย 2,100,745,240 97.4273 
f. ไม่เห็นดว้ย 55,472,148 2.5727 
�. งดออกเสียง 1,163,001 - 
�. บตัรเสีย - - 

 
2.   เลือกตั$ง นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
 งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา

และคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลั
นกรองแลว้เห็นว่า นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบัติ
หนา้ที
ในตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการ
ปฏิบติัหนา้ที
ที
ผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม  
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จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั$ง นายตีรณ    พงศม์ฆพฒัน์  กรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
 ง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 3 เมษายน 2562  ถึงวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเรื
องใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั$ง นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์  กรรมการที
ตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 
 มตทิี%ประชุม 
 ที
ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั$ง นายตีรณ   พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$  

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,156,912,112 99.9966 
2. ไม่เห็นดว้ย 73,689 0.0034 
3. งดออกเสียง 419,101 - 
�. บตัรเสีย - - 

 
3.  เลือกตั$ ง นายระวิ คอศิริ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ซึ
 งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลั
นกรองแลว้เห็นว่า นายระวิ คอศิริ มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ที
ใน
ตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติั
หนา้ที
ที
ผา่นมา ในหนงัสือเชิญประชุม  

 
จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั$ง นายระวิ คอศิริ กรรมการที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
 ง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 3 เมษายน 2562  ถึงวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2565 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั$ง นายระวิ คอศิริ  กรรมการที
ตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั$ง นายระวิ คอศิริ  กรรมการที
ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ
ง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
  3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$   
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มตทีิ%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(. เห็นดว้ย 2,095,502,187 97.1510 
f. ไม่เห็นดว้ย 61,451,588 2.8489 
�. งดออกเสียง 451,127 - 
�. บตัรเสีย - - 
 

4.  เลือกตั$ง  Mr.Sudiarso  Prasetio เป็นดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ ซึ
งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณากลั
นกรองแลว้เห็นวา่ Mr.Sudiarso  Prasetio มีคุณสมบติั
เหมาะสม โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการ ในหนงัสือเชิญประชุม  

 
จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั$ง Mr.Sudiarso Prasetio โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 3

เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565  
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถาม เรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั$ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปอีกวาระหนึ
ง 

 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั$ง Mr.Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ
ง 
โดยให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 3 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565  ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ดงันี$   

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,819,816,746 84.4067 
2. ไม่เห็นดว้ย 336,194,155 15.5933 
3. งดออกเสียง 1,394,001 - 
�. บตัรเสีย - - 

 
วาระที% 6 อนุมตักิารแต่งตั4งกรรมการใหม่จาํนวน 2 คน  

6.1 อนุมตัแิต่งตั4ง นายพชัิย ดษุฎกุีลชัย  โดยให้มวีาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระของ นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
ซึ%งลาออกเนื%องจากเกษยีณอายุ  

  ประธานไดม้อบหมายใหน้ายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอรายละเอียด

ในวาระนี$  
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  นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ชี$แจงวา่ ตามที
นายรัตน์ พานิชพนัธ์ กรรมการ

บริษทัฯ ไดแ้จง้ความประสงคล์าออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื
องจากเกษียณอาย ุ โดยใหมี้ผลลาออกหลงัวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เป็นตน้ไป  ซึ
 งตามหลกับรรษทัภิบาลที
ดีของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหก้รรมการบริษทัฯ 

เกษียณอายเุมื
อครบ 72 ปีบริบูรณ์     

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณากลั
นกรองคุณสมบติัของกรรมการและ

กรรมการอิสระตามขั$นตอนการสรรหา โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพ

ของการบริหารจดัการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนั$นไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติักรรมการ

อิสระตามหลกัเกณฑที์
เกี
ยวขอ้ง ซึ
 งไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลั
นกรองแลว้เห็นวา่ นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั มี

คุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวติัปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม 

 จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั$งกรรมการ นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั เป็นกรรมการอิสระ  โดยมี

วาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
 4 เมษายน fl�2 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี fl�� ซึ
งเท่ากบัวาระที
เหลืออยู่

เดิมของนายรัตน์ พานิชพนัธ์ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั$ง นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั เป็นกรรมการใหม่ 

 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั$ง นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั เป็นกรรมการใหม่ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
ตั$งแต่วนัที
 4 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$   

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(. เห็นดว้ย 2,156,782,680 99.9968 
f. ไม่เห็นดว้ย 68,653 0.0032 
�. งดออกเสียง 583,713 - 
�. บตัรเสีย - - 

 
;.9 อนุมัติแต่งตั4ง นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ ทําให้กรรมการจากเดิมมีจํานวน 12 คน เป็น

จาํนวน 13 คน  

ประธานไดม้อบหมายให ้นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอรายละเอียด
ในวาระนี$  
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นายระวิ คอศิริ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ชี$ แจงว่า ตามที
แผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ที
มุ่งสู่การเป็นบริษทั Greener & Smarter รวมถึงการปรับตวัดา้นเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้าง

ความเจริญเติบโตและผจญความท้าทายในยุคปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที
มุ่งมั
นพัฒนา

นวตักรรม เทคโนโลยี และความยั
งยนื จึงเห็นว่าควรเพิ
มจาํนวนกรรมการอีก 1 คน ซึ
งเป็นผูท้ี
มีความรู้ และเชี
ยวชาญ

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ
 งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา ไดด้าํเนินการพิจารณากลั
นกรองคุณสมบติั

ของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั$นตอนการสรรหาและหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวขอ้ง ซึ
 งไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทั

พิจารณาและกลั
นกรองแลว้เห็นวา่ นายธีรภทัร สงวนกชกร มีคุณสมบติัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนด  

จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั$ง นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระบริษัทฯ 

ปรากฏตามประวติัยอ่ที
ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั$ งนี$   ทั$งนี$ เมื
อที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั

แตง่ตั$งกรรมการเพิ
มขึ$นในวาระนี$แลว้กรรมการบริษทัฯ จะมีจาํนวนเพิ
มขึ$นจาก 12 คน เป็น 13 คน 

   คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาจึงไดด้าํเนินการพิจารณากลั
นกรองคุณสมบติัของกรรมการและ

กรรมการอิสระตามขั$นตอนการสรรหา โดยพจิารณาความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพ

ของการบริหารจดัการ รวมถึงพจิารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ นอกจากนั$นไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติักรรมการ

อิสระตามหลกัเกณฑที์
เกี
ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอซึ
งไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่ นายธีรภทัร สงวน

กชกร มีคุณสมบติัในการเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดประวติัปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 

 จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั$งกรรมการ นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระ  

โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั$งแตว่นัที
 3 เมษายน fl�2 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี fl�5 ทั$งนี$ภายหลงัที


ประชุมอนุมติัการแต่งตั$งกรรมการทาํให้จาํนวนกรรมการบริษทัฯ เพิ
มขึ$นจากจาํนวน 12 คน เป็น 13 คน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั$ง นายธีรภทัร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ 

มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั$ง นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่  โดยมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งตั$งแต่วนัที
  3 เมษายน fl�2 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$   

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(. เห็นดว้ย 2,156,506,480 99.9840 
f. ไม่เห็นดว้ย 343,853 0.0159 
�. งดออกเสียง 584,713 - 
�. บตัรเสีย - - 
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วาระที% 7 พจิารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานไดแ้ถลงต่อที
ประชุมวา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. fl�l มาตรา �c กาํหนดวา่ “หา้มมิให้
บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื
นใดให้แก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” และขอ้บงัคบั
บริษทัฯ  ขอ้ �c วรรคแรก กาํหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จและค่าตอบแทน ซึ
 งค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะ
อย่างหนึ
 งอยา่งใดหรือหลายอย่างหรือทั$งหมดรวมกนัก็ได ้อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นรายเดือน เบี$ ย
ประชุม เบี$ ยเลี$ ยง โบนัส สวสัดิการ หลักทรัพยข์องบริษทัฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื
นใดก็ได ้ทั$งนี$  
ตามที
ที
ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณากาํหนดซึ
 งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ ์หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี
ยนแปลงกไ็ด”้ 

ทั$งนี$ ขอแกไ้ขขอ้ความในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้วาระที
 7 หนา้ 9 ในขอ้ 1 เรื
องบาํเหน็จกรรมการที
ระบุวา่
บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 เพิ
มขึ$นจากปี 2561 เป็น บาํเหน็จกรรมการประจาํปี fl�( เพิ
มขึ$นจากปี fl�c  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอรายละเอียด
ในวาระนี$  

นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ได้แจง้ให้ที
ประชุมทราบว่าการจ่ายบาํเหน็จกรรมการนั$นไดพ้ิจารณาจากภาระหน้าที

ความรับผดิชอบ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเงินปันผลที
จ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ 

 

1. บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ลา้นบาท เพิ
มขึ$นจากปี 2560 จาํนวน 3 ลา้นบาท 
รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจาํปีที
ได้
จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั$งนี$  ทั$งนี$  บาํเหน็จของประธานกรรมการบริษทัสูง
กวา่กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษทัสูงกวา่กรรมการร้อยละ 15 

 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ ประจาํปี 2562  ไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด
ต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แลว้บริษัทฯ เสนอให้
พิจารณาคา่ตอบแทน ประจาํปี 2562 เท่ากบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี$  

 
2.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

 ค่าตอบแทนประจาํเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 78,000 บาท/เดือน    รอง
ประธานฯ จาํนวน 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื
นคนละจาํนวน  60,000 บาท/เดือน 

 เบี$ ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั$ งเฉพาะเมื
อมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่าย
ประธานฯ จาํนวน 39,000 บาท/ครั$ ง รองประธานฯ จาํนวน 34,500 บาท/ครั$ ง และกรรมการที

ไม่เป็นผูบ้ริหารคนละ จาํนวน 30,000 บาท/ครั$ ง (กรรมการที
เป็นผูบ้ริหารไม่ไดเ้บี$ยประชุม) 
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2.2. เบี$ ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั$ งเฉพาะเมื
อมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่าย
ประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 46,800 บาท/ครั$ ง กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 36,000 บาท/
ครั$ ง 

2.3. เบี$ยประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ให้จ่าย
เป็นรายครั$ งเฉพาะเมื
อมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน 39,000 บาท/ครั$ ง และกรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน จาํนวน 30,000 บาท/ครั$ ง  

ทั$ งนี$ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวแลว้กรรมการยงัไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนของสวสัดิการ
ตรวจสุขภาพประจาํปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใชจ่้ายในเขา้สัมมนาอบรมหลกัสูตรของสมาคมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื
นที
เกี
ยวขอ้งตามที
ระเบียบของบริษทัฯ และประธานแจง้วา่ กรรมการบริษทัที
ถือว่า
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติั
บาํเหน็จกรรมการและเบี$ยประชุมกรรมการ จาํนวนหุ้นที
กรรมการทั$งหมดซึ
 งนบัรวมกนัได ้  60,820,910 หุ้น ดงันั$น 
จาํนวนหุน้ที
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี$ จึงมีจาํนวน 60,820,910  เสียง 

  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เสนอแนะดงันี$  

1. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้สอบถามถึงค่าตอบแทนบาํเหน็จกรรมการประจาํปี fl�( ให้
จ่ายเป็นเงินรวม �� ลา้นบาท รวมจาํนวนค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่   และหากรวมค่าตอบแทนทั$งหมดแลว้จะมี
จาํนวนเงินรวมเป็นเท่าใด 

 นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ชี$ แจงว่าค่าตอบแทนจาํนวน 36 ลา้น

บาทเป็นบาํเหน็จกรรมการ (Bonus) ซึ
 งยงัไม่รวมค่าตอบแทนซึ
 งแบ่งออกเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน (Retention  Fee) 

และค่าเบี$ยประชุม (Attendance Fee)  โดยค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับการประชุมกรรมการบริษทัฯ ประชุมปีละ 12 

ครั$ ง  ส่วนค่าเบี$ ยประชุมจะจ่ายเมื
อกรรมการมาประชุม โดยกรรมการตรวจสอบจะประชุมปีละประมาณ 9 ครั$ ง  และ

กรรมการชุดย่อยอื
นจะประชุมนอ้ยกวา่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยูที่
ประมาณ 3-4 ครั$ ง 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี$ แจงว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าตอบแทนรายเดือนของ

กรรมการบริษัทฯ มีจาํนวน 12 ครั$ งต่อปี โดยกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 60,000 บาท และค่าเบี$ ย

ประชุมครั$ งละ 30,000 บาท รวมแลว้จะประมาณ  1 ลา้นบาทเศษ  สําหรับจาํนวนครั$ งในการประชุมคณะกรรมการชุด

ยอ่ยจะขึ$นอยู่กบัหน้าที
ของแต่ละคณะโดยจาํนวนครั$ งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมากกว่าคณะกรรมการชุด

ยอ่ยอื
นเนื
องจากมีการพจิารณาเรื
องการบริหารความเสี
ยงดว้ย  
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2. นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูถื้อหุ้นสอบถามถึงจาํนวนหุน้ของกรรมการจาํนวน �c,820,910 หุน้ เป็นการ

ถือหุน้โดยออ้มโดยบริษทัอื
นดว้ยหรือไม่ 

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ชี$ แจงว่าเป็นจาํนวนหุ้นทั$งหมดเป็นของกรรมการถือหุ้นบริษทัฯ 

โดยตรงไม่มีการถือโดยออ้ม 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนที
เป็นบาํเหน็จกรรมการปี 

2561 และเบี$ยประชุมกรรมการ สาํหรับปี 2562 

 
มตทิี%ประชุม 
 

ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ดงันี$  

 

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

ร้อยละของจาํนวนเสียงทั4งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที%มาประชุม 

1. เห็นดว้ย 2,095,375,506 99.9402 
2. ไม่เห็นดว้ย 895,853 0.0427 
3. งดออกเสียง 356,877 0.0170 
4. บตัรเสีย - - 

 
วาระที% 8 พจิารณาแต่งตั4งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ประธาน ไดแ้ถลงต่อที
ประชุมว่า ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 (5)  กาํหนดว่า “กิจการซึ
 งที
ประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปีพึงกระทาํ คือ พจิารณาแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษทัฯ” 

ประธาน ขอใหน้ายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้$แจงรายละเอียดในวาระนี$  

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้วา่ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
41 กาํหนดวา่ กิจการซึ
 งที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพึงกระทาํตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัฯ 

อนึ
ง คณะกรรมการบริษทั ไดพ้จิารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื
องจาก PwC มีผลงานดา้นการตรวจสอบอยูใ่น
ระดบัที
น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั$ง PwC มีเครือขา่ยครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที
ยอมรับในระดบัสากล 
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รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปีที
ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน               
คา่สอบบญัชีเพื
อสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี$  

1. นางสาวอมรรัตน ์เพิ
มพนูวฒันาสุข   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที
  4599  และหรือ 

2. นายพงทวี  รัตนโกเศศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที
  ee�l   และหรือ 

3.  นายวิเชียร  กิ
งมนตรี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที
  3977 

แห่งบริษทั PwC โดยให้คนใดคนหนึ
งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ ใน
กรณีที
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั
อื
นของบริษทั PwC แทนได ้เพื
อสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ$นสุดวนัที
 31 ธันวาคม 
2562  โดยกาํหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน f,lcl,d�d บาท เพิ
มขึ$นร้อยละ �  เมื
อเทียบกบัปี fl�( ทั$งนี$ ค่าสอบบญัชี
ไม่ รวมถึงค่าใช้จ่ ายที
 จะเกิดขึ$ น ระห ว่างการให้บ ริการแก่บ ริษัท ฯ (Out of Pocket Expense) เช่น  ค่ าเดิน ทาง
ภายในประเทศ   คา่โทรศพัท ์คา่ไปรษณีย ์คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ   

 ทั$งนี$ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซึ
 งเป็นผูล้งลายมือชื
อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที
 6 นั$นสอดคล้องกบั
ประกาศสํานกังานก.ล.ต. ที
 นป.5/2561 ที
กาํหนดแนวทางเรื
องการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน และการผอ่นผนั
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  โดยผูส้อบบญัชีตามรายชื
อที
เสนอมานั$นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้
เกี
ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ จึงขอเสนอที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีก 

ประธานจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

 
มตทิี%ประชุม 

ที
ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื
อสอบ
บัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี  สิ$ นสุดวันที
  31 ธันวาคม 2562 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี$  

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,966,075,179 91.3886 
2. ไม่เห็นดว้ย 185,260,790 8.6114 
3. งดออกเสียง 6,114,327 - 
4. บตัรเสีย - - 
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วาระที% 9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ%มเตมิข้อบังคับบริษทัฯ ข้อ Y& เรื%องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 

 ประธานมอบหมายให ้นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูชี้$แจงรายละเอียดในวาระนี$   

นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ์ ชี$แจงวา่  ตามที
คาํสั
งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที
 21/2560 เรื
องการแกไ้ข

เพิ
มเติมกฎหมายเพื
ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 100 เกี
ยวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นโดยผูถื้อหุ้นบริษทั โดยมีรายละเอียด ดงันั$น เพื
อให้ขอ้บังคบัของ

บริษทัฯ สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอ

ใหที้
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �(  ใหส้อดคลอ้งกนั และมอบอาํนาจให้กรรมการ

ผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้ความใดๆ ตามขอ้เสนอแนะ 

และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการที
เกี
ยวขอ้ง ทั$งนี$ มีสาระสาํคญัของมาตรา 100 ดงันี$  

 ผูถื้อหุน้คนหนึ
งหรือหลายคนซึ
งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นที
จาํหน่ายไดท้ั$งหมดจะ

เขา้ชื
อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื
อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื
อง

และเหตุผลไวใ้ห้ชัดเจน  คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี
 สิบห้าวนั นับแต่วนัที
ได้รับ

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 กรณีไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดผูถื้อหุน้ที
เขา้ชื
อกนัรวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที
บงัคบัไว ้จะเรียกประชุม
เองกไ็ดภ้ายในสี
สิบหา้วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลา  ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที
คณะกรรมการเรียก
ประชุม บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 กรณีที
มีการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ที
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ
 งมาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามที
กาํหนดไวใ้นมาตรา (c�  ผูถื้อหุน้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที
เกิดจากการจดัให้
มีการประชุมในครั$งนั$นแก่บริษทั 

รายละเอียดการแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ �(  

ขอ้ �( คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี
เดือนนบัแต่วนั

สิ$นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั คณะกรรมการจะจดัส่งเอกสารตามที
กฎหมายกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือนดั

ประชุมสามญัประจาํปี 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื
นนอกจากที
กล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื
อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ
งหรือหลายคนซึ
งมีหุ้นนบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั$งหมด จะเขา้ชื
อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื
อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื
องและเหตุผลในการที
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี$  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในสี
สิบหา้วนั นบัแต่วนัที
ไดรั้บ

หนงัสือจากผูถื้อหุ้น 
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ในกรณีที
คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั$งหลายซึ
 ง

เขา้ชื
อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื
นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามที
บงัคบัไวน้ั$น จะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสี
สิบหา้วนันบั

แต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี$  ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที
คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายอนัจาํเป็นที
เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที
ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ที
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั$ งใด จาํนวนผูถื้อ
หุน้ซึ
งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที
กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทัขอ้ ��  ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายที
เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั$งนั$นแก่บริษทั 
 
 ประธานกรรมการเชิญให้ผูถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมติัวาระนี$  ซึ
ง
ปรากฏวา่มีผูส้อบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ
มเติม ดงันี$  
 

  น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้สอบถามวา่การแกไ้ขกฎหมายนี$ เกี
ยวขอ้งกบัคาํสั
งหวัหนา้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติอยา่งไร และเหตุใดบริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขตามประกาศดงักล่าว เนื
องจากเรื
องนี$ไดเ้คยไป
รณรงคใ์ห้แกไ้ขกฎหมายเพื
อคุม้ครองนกัลงทนุกบัสาํนกังานก.ล.ต.แลว้ 

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ชี$แจงวา่ การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวเป็นการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เรียกประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ได ้ซึ
งเกี
ยวขอ้งกบัคาํสั
งกบัหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเนื
องจากเป็นขั$นตอนของการแกไ้ข

กฎหมาย และบริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว 

 

ประธานสอบถามที
ประชุมไม่มีผูค้ดัคา้นการเพิ
มเติมขอ้ความดงักล่าว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีกจึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 31 และมอบอาํนาจ
ใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือบุคคลที
ไดรั้บมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้ความใดๆ ตาม
ขอ้เสนอแนะ และความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการที
เกี
ยวขอ้ง  

 

มตทิี%ประชุม    
ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัอนุมัติแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัขอ้ 31 และมอบอาํนาจให้กรรมการผูมี้อาํนาจของ
บริษัท หรือบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแก้ไขเพิ
มเติมขอ้ความใดๆ ตามข้อเสนอแนะ และ
ความเห็นของนายทะเบียน หรือหน่วยราชการที
เกี
ยวขอ้ง  
 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
 ของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี$  
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มตทีิ%ลงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงที%ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,157,180,622 99.9857 
2. ไม่เห็นดว้ย  25,000  0.0012 
3. งดออกเสียง  284,227 0.0132 
�. บตัรเสีย - - 
 

 
วาระที% 10 พจิารณาอนุมตัเิปลี%ยนแปลงตราประทับบริษทัฯ และแก้ไขเพิ%มเติมข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ :Y  

เพื%อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับ 
 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูชี้$แจงรายละเอียดในวาระนี$  โดย
นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ์ ไดชี้$แจงว่า ตามที
บริษทัฯ มีการปรับเปลี
ยนตราสัญลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องคก์ร ให้สอดคลอ้ง
ตามแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษทัฯ จึงเห็นควรเปลี
ยนแปลงตราประทบับริษทัฯ ใหม่ให้สอดคลอ้งกนัตาม
แบรนด ์ตราสัญลกัษณ์ และอตัลกัษณ์องคก์รรูปแบบใหม่ และแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ  ขอ้ l� ใหส้อดคลอ้งกบั
การแกไ้ขตราประทบัดงันี$  
 

ปัจจุบนั ใหม่ 

 
 

 
 

ประธานกรรมการเชิญให้ผูถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมติัวาระ
นี$  ซึ
งปรากฏวา่มีผูส้อบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพิ
มเติม ดงันี$  

1. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะวา่ตราประทบัดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยกบั
ตราประทบัเดิมจึงควรเปลี
ยนใหม้ากกวา่นี$อยา่งชดัแจง้ 

 นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ ชี$แจงวา่ตราประทบัใหม่มีลกัษณะเบาบางลงกวา่เดิม 

2. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่สีของเปลวน่าจะเป็นสีอื
นเพื
อให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ธุรกิจที
เป็นมิตรกบัสิ
งแวดลอ้ม 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงวา่ สีของตราประทบัที
แสดงให้ผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงสีเหมือนกบั
ตราสญัลกัษณ์และอตัลกัษณ์องคก์รซึ
งจะมีสีเปลวแตกต่างจากเดิมอยา่งชดัเจนเพื
อสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ   

 
ประธานสอบถามที
ประชุมไม่มีผูค้ดัคา้นการแกไ้ขตราประทบัและการแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว 
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ
มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม
สอบถามเรื
องอื
นใดอีกจึงเสนอใหที้
ประชุมพจิารณาลงมติอนุมติัแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบับริษทัขอ้ l�  
 
มตทิี%ประชุม    

ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัอนุมติัแกไ้ขเพิ
มเติมขอ้บงัคบัขอ้ l� ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี
 ของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี$  

 

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
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 พจิารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบยีน จํานวน  
5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที%ยงัไม่ได้
จาํหน่ายจาํนวน 3,331,585 หุ้น ซึ%งมีมูลค่าหุ้นที%ตราไว้หุ้นละ & บาท และพจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ%มเตมิ
บริคณห์สนธขิองบริษัทข้อ 4 เรื%องทุนจดทะเบยีนเพื%อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที
บริหาร เป็นผูชี้$แจงรายละเอียดในวาระนี$   

นางสมฤดี ชยัมงคล ไดชี้$แจงวา่ ตามที
ที
ประชุมผูถื้อหุน้เมื
อวนัที
 4 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัการเพิ
มทนุจด

ทะเบียนของบริษทัฯ เพื
อรองรับการใชสิ้ทธิซื$อหุ้นสามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W3 ซึ
 งภายหลงัสิ$นสุด

การใชสิ้ทธิครั$ งสุดทา้ยของ BANPU-W3 เมื
อวนัที
 5 มิถุนายน 2560 ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ มีจาํนวน 

5,165,257,100 บาท จาํนวน 5,165,257,100  หุน้ มูลคา่หุ้นที
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามญัที
ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายอีก

จาํนวน 3,331,585 บาท จาํนวน 3,331,585 หุน้ เพื
อใหบ้ริษทัฯคงระดบัเงินทุนสาํรองครบถว้นตามที
กฎหมาย

กาํหนดใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 จนกวา่ทุนสาํรองนี$จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

10 ของทุนจดทะเบียน การลดทุนดงักล่าวจึงทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเพิ
มเติมเนื
องจากไดก้นัสาํรองไว้

ครบถว้นแลว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนที
ชาํระแลว้ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบที
เป็นนยัสาํคญัทางการเงิน

ของบริษทัฯ    

จึงเห็นควรใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 5,165,257,100 บาท จาํนวนหุน้ 5,165,257,100  หุน้ 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน l,161,925,515 บาท จาํนวน 5,161,925,515 หุน้  โดยเป็นการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที
ยงั
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ไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,331,585 บาท จาํนวน 3,331,585 หุน้ และแกไ้ขเพิ
มเติมบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ � เรื
องทนุ

จดทะเบียน เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว ดงันี$  

ขอ้ �. ทุนจดทะเบียน 5,161,925,515 บาท     (หา้พนัหนึ
งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสอง  .   

    หมื
นหา้พนัหา้ร้อยสิบหา้บาท) 

  แบ่งออกเป็น  5,161,925,515 หุน้  (หา้พนัหนึ
งร้อยหกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนสอง 

หมื
นหา้พนัหา้ร้อยสิบหา้หุน้) 

  มูลคา่หุน้ละ   1 บาท (หนึ
งบาท) 

  โดยแบง่ออกเป็น 

  หุน้สามญั  5,161,925,515 หุน้ (หา้พนัหนึ
งร้อยหกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสอง 

หมื
นหา้พนัหา้ร้อยสิบหา้หุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิr    -ไม่มี-  

 
  ประธานกรรมการเชิญให้ผูถื้อหุ้นซักถามรายละเอียดและขอ้สงสัยต่างๆ ในการพิจารณาวาระนี$

ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จําน วน  3,331,585 บ าท  จาก ทุน จดท ะเบี ยน  จําน วน   5,165,257,100 บ าท  เป็ น ทุ น จดท ะเบี ยน ให ม่จําน วน 
5,161,925,515 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญที
ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,331,585 หุ้น ซึ
 งมีมูลค่าหุ้นที
ตราไวหุ้้นละ ( 
บาท และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ
มเติมบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เรื
องทุนจดทะเบียนเพื
อให้สอดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 
มติที%ประชุม    ที
ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 3,331,585 บาท จากทนุจด

ทะเบียน จาํนวน  5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที
ยงัไม่ได้
จาํหน่ายจาํนวน 3,331,585 หุน้ ซึ
งมีมูลค่าหุน้ที
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ
มเติมบริคณห์สนธิของ
บริษทัขอ้ 4 เรื
องทุนจดทะเบียนเพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 
 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
 ของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุน้ที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี$  

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

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที%มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 2,157,030,734 99.9787 
2. ไม่เห็นดว้ย 28,000 0.0013 
3. งดออกเสียง 410,177      0.0190 
�. บตัรเสีย 21,000        0.0010 
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วาระที% 12  เรื%องอื%น  ๆ(ถ้ามี) 
 

ประธานแจง้ว่า วาระนี$กาํหนดไวเ้พื
อให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้สงสัย หรือ เพื
อให้คณะกรรมการบริษทัได้

ชี$แจงขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ดงันั$น จะไม่มีการนาํเสนอเรื
องอื
นใดให้ที
ประชุมพิจารณา

อนุมติัและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี$  

ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะ ดงันี$  

1. น.ส. พชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้สอบถามวา่ บริษทัฯ ไดค้าดการณ์การเพิ
มขึ$นของกาํไรในปี fl�f 

เป็นจาํนวนเท่าใด ซึ
งคาดวา่กาํไรน่าจะเพิ
มขึ$น และเสนอแนะวา่เพื
อให้ราคาหุน้ปรับเพิ
มขึ$นนั$นบริษทัฯควรเผยแพร่

ขอ้มูลนอกเหนือจากกิจกรรม Opp Day หรือ Opportunity Day  โดยใหมี้กิจกรรมชี$แจงขอ้มูลแก่นกัลงทุน หรือ Road 

Show กลยทุธ์และการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ เพื
อใหโ้บรคเกอร์ หรือวิเคราะห์ และนกัลงทุนไดรั้บทราบดว้ย 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชี$แจงวา่เนื
องจากตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้ขอ้กาํหนดเกี
ยวกบัการให้ขอ้มูลของ

บริษทัจดทะเบียนในการเปิดเผยขอ้มูลกาํไรซึ
งยงัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในเวลานี$ ได ้ทั$งนี$ขอรับ

ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้มาพิจารณาการจดักิจกรรมเพิ
มขึ$นต่อไป 

2. นาย อธิวฒัน์ พฒันชยัภูวนนท ์ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นวา่บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานเป็นที
น่าพอใจ 

และจ่ายเงินปันผลในอตัราที
ดี  ราคาหุน้ของบริษทัฯ น่าจะมีแนวโนม้ปรับเพิ
มขึ$นจึงควรประชาสัมพนัธ์แหล่งรายได้

จากธุรกิจถ่านหินที
มีปริมาณสาํรองที
เพียงพอ รวมถึงรายไดจ้ากธุรกิจใหม่เพิ
มขึ$น โดยเฉพาะนกัลงทุนต่างประเทศให้

ทราบถึงกระบวนการผลิตถ่านหินที
เป็นมิตรต่อสิ
งแวดลอ้ม เพื
อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของธุรกิจที
เป็นมิตรต่อสิ
งแวดลอ้ม 

 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ชี$ แจงว่ากลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานจะเริ
มเขา้มามีบทบาทมากขึ$นใน

ประเทศต่างๆ  ซึ
 งบริษทัฯ ยงัอยูใ่นระยะเริ
มตน้ของการทาํธุรกิจนี$  จึงยงัตอ้งใชเ้วลาเพื
อดาํเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ทั$งนี$ ขอรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวของผูถื้อหุ้นมาพิจารณาต่อไป ซึ
 งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัโดยมีการ

หารือเป็นระยะๆ อยูแ่ลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที
ประชุมสอบถามและให้ขอ้เสนอแนะ ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม

เพิ
มเติม    ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที
มาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะที
เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษทัฯ 

จะนาํไปพจิารณาต่อไป 

ประธานแจง้วา่ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนั 

นับแต่วนัประชุมนี$  ซึ
 งอยู่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ที
 www.banpu.com หากผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แก้ไขที
มี

นยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ  ภายใน �c วนั หลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี$  
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เมื
อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื
องอื
นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา  16.17 น. 
      

 

            ลงชื
อ           ประธานที
ประชุม  
         (นายชนินท ์ว่องกุศลกิจ) 

                          ประธานกรรมการบริษทัฯ 
 
 

       ลงชื
อ     
      (นายวิรัช วฒิุธนาเศรษฐ ์)    
        เลขานุการบริษทั    
        บนัทึกการประชุม 


