
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

ของ 

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 

 

  ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน  2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม  อาคารท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ ของบริษทั บา้น

ปู จาํกดั  (มหาชน) เลขท่ี  1550 ชั้น 8 อาคารธนภูมิ  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี

นายชนินท ์ วอ่งกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ" ) เป็นประธานท่ีประชุม 

(“ประธาน”) 

  นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษทั ไดน้าํเสนอวิธีปฏิบติัในการอพยพกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้

จดัเตรียมผูน้าํอพยพเพื่อนาํผูถื้อหุน้ไปยงัสถานท่ีปลอดภยั นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงระเบียบการอยูใ่นห้องประชุมใน

ภาวะโรคระบาด COVID-19  

ประธาน แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่บริษทัมีหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจาํนวน 5,161,925,515  หุน้ ซ่ึงเม่ือหกั

จาํนวนหุน้ตามโครงการซ้ือหุน้คืนจาํนวน  87,344,000  หุน้ แลว้ คงเหลือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 

5,074,581,515  หุน้ ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 70 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้95,105,351 

หุน้  และผูรั้บมอบฉนัทะ จาํนวน 440 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,818,784,992  หุน้ รวมทั้งหมดเป็นจาํนวน 510 ราย  รวม

จาํนวนหุน้ได ้1,913,890,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7152 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุม

ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 34 ท่ีกาํหนดองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ร่วมช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุม นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบริษทัท่ีปรึกษากฎหมายเป็น

ผูส้ังเกตการณ์การประชุมและการนบัคะแนน เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมอบหมายให ้เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม ดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 13 คน จากทั้งหมด 13 (คิดเป็นร้อยละ 100  ของกรรมการทั้งหมด) 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม 

1. นายชนินท ์ วอ่งกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายระวิ คอศิริ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

3. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายบรรเทิง วอ่งกุศลกิจ กรรมการ และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ 

6. นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

7. นายพิริยะ เขม็พล กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

8. นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

9. นายธีรภทัร  สงวนกชกร กรรมการอิสระ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

10. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

11. นายเมธี เอ้ืออภิญญกุล กรรมการ 

12. นายองอาจ เอ้ืออภิญญกุล กรรมการ 

13. นายวีระเจตน์ วอ่งกุศลกิจ กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

     1.         นางสาวอริศรา         สกุลการะเวก            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - การเงิน 

     2.         นายสุทธิชยั                เลาหวิโรจน์              ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - กฎหมาย 

     3.         นายวิรัช                     วุฒิธนาเศรษฐ์           ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - เลขานุการองคก์รและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

     

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์ 

1.          นายสมศกัด์ิ สิทธินามสุวรรณ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -ธุรกิจถ่านหิน 

2.          นายฐิติ เมฆวิชยั ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

3.          นายกิรณ  ลิมปพยอม ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า 

4.          นายเจมส์ รามา  ปัทมินทรวิภาส ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - ธุรกิจเทคโนโลยดีา้นพลงังาน 

5.          นายสุธี สุขเรือน ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - Corporate Development 

6.          นายเวโรจน์ ล้ิมจรูญ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - ทรัพยากรมนุษย ์

7.          นายจิรเมธ อชัชะ ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - บริหารและพฒันาองคก์ร 

8.          นางอุดมลกัษณ์   โอฬาร ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส -   ส่ือสารองคก์ร 

9.          นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - Digital Center of Excellence 

10.        นายชนิต   สุวรรณพรินทร์ ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 

11.        นางสาววิยะดา วิบูลยศิ์ริชยั ผูอ้าํนวยการสายอาวุโส - ตรวจสอบภายในและกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานตามกฎหมาย 

      12.      นายวสุ         นุรักษ ์                        ผูอ้าํนวยการสาย - Renewable 

  

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จํากัด(PwC) 

1. นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชี  

2. นางรจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี 
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ผู้สังเกตการณ์การประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายนฐัติพฒัน์   โรจนกฤตย ์     บริษทั สาํนกัภาษี เคพีเอม็จี ภูมิไชย จาํกดั 

 

ประธานไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบขอ้ปฏิบติัท่ีสาํคญัสาํหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 4 และ 5 ท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้) ดงัน้ี  

● ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสัย 

● หน่ึงหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

● ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือ

เลือกตั้งกรรมการ 

● ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การลงมติในแต่ละวาระจะใชวิ้ธีเปิดเผย 

● ผูต้อ้งการใชสิ้ทธิออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง สามารถใชสิ้ทธิโดยส่งใบคะแนนท่ีไดม้อบไวใ้หข้ณะ

ลงทะเบียน และเจา้หนา้ท่ีจะรวบรวมใบคะแนนดงักล่าวมาหกัออกจากคะแนนท่ีไดร้วบรวมโดยระบบ

คอมพิวเตอร์ในระหวา่งการลงทะเบียน ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองซ่ึงไม่ไดส่้งใบลงคะแนนในวาระ

ใดจะถือวา่มีมติอนุมติัในวาระนั้น 

● การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจาํนวนหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย  

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

● ประธานมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม

แก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  

ประธานช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบวา่  เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ล่วงหนา้ โดยใหเ้สนอผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 1  ถึง 30 ธนัวาคม 2562 สาํหรับการประชุมผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2563 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นทางระบบข่าวอิเลค็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอเร่ือง การกาํหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางท่ีใช้

ในการเสนอเร่ือง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอยา่งครบถว้น เม่ือครบกาํหนด 

เวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ   

ประธานจึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุม 

เป็นลาํดบั 

  

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

 ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2562 แลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม 

และไดส่้งให้กบัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 ซ่ึงในปีน้ี

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจาํปี ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยการสแกนผา่น QR Code  

ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ไดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษทัจด
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ทะเบียนสามารถอาํนวยความสะดวกผูล้งทุนเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว พร้อมลดตน้ทุนของบริษทัจดทะเบียนและ

ลดการใชท้รัพยากรเพ่ือความยัง่ยนืในระยะยาว  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถาม  

 ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ  และพจิารณาอนุมัติ 

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

2562 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของ   บริษทัฯ ในรอบปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์

ผา่น QR Code คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายงานดงักล่าวของคณะกรรมการบริษทั มีความถูกตอ้ง

และเพียงพอ ดงันั้น จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 และรับรองรายงาน

ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานอ่ืน ขอให้

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ  

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดส้รุปเหตุการณ์ในรอบปี 2562 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2562  

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) ท่ีผา่นมาถึงมีนาคม 2563  

ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอา้งอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปลายปี 2562  

ดชันีราคาถ่านหินเฉล่ีย 77 เหรียญสหรัฐต่อตนั และมีการปรับตวัลดลงเหลือ 52 เหรียญสหรัฐต่อตนั เน่ืองจากมีการใช้

พลงังานถ่านหินลดลงจากการลอ็คดาวน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และในช่วงปัจจุบนัมีการฟ้ืน

ตวัขึ้นเลก็นอ้ย อยูท่ี่เฉล่ีย 52 – 54  เหรียญสหรัฐต่อตนั ดชันีราคาก๊าซธรรมชาติ ท่ี Henry Hub ตั้งแต่ช่วงมกราคม 2554 

ถึงมีนาคม 2563  

ในช่วงปี  2562 ราคาก๊าซธรรมชาติอยูท่ี่ 2.5 เหรียญสหรัฐต่อลา้นบีทีย ูและมีการปรับตวัลดลงเหลือ 1.7 เหรียญ

สหรัฐต่อลา้นบีทีย ู จากสาเหตุการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และ เศรษฐกิจซบเซาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงถือเป็นระดบั

ตํ่าสุดในรอบหลายปีท่ีผา่นมา แต่อยา่งไรก็ตามราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติล่วงหนา้ปรับขึ้นไปท่ี 2.5 เหรียญสหรัฐต่อ

ลา้นบีทีย ูจากการคาดการณ์ความตอ้งการใชก๊้าซในสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีปริมาณการผลิตท่ีลดลง  

ผลการดําเนินงานปี 2563 และกลยุทธ์ในระยะยาว 

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener and Smarter  แบ่งออกเป็น  

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

จากพลงังานหมุนเวียน  

3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน (Energy Technology) ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน และหน่วยงานพฒันา

เทคโนโลย ี 

บ้านปู: ผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรเอเชีย - แปซิฟิก 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทัว่โลก แบ่งเป็นธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจถ่านหิน (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการถ่านหินในมองโกเลีย)  

 ธุรกิจไฟฟ้าไดก้ระจายอยูใ่นหลายประเทศ ไดแ้ก่ ไทย (โรงไฟฟ้าพลงังานดั้งเดิม BLCP) สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้า 1 แห่ง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า 3 แห่ง  โครงการโรงไฟฟ้า 1 แห่ง 

และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อีก 7 แห่ง )  ญ่ีปุ่น (โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์10 แห่ง และอีก 7 โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 1 แห่ง)  

การลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา และศูนยก์ลางการขายและโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

โดยทั้งหมดมุ่งเน้นความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้หส้อดคลอ้ง

กบัทิศทางพลงังานรูปแบบใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยการกระจายตวัการผลิตและการจาํหน่ายพลงังาน การใชพ้ลงังานท่ีลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ และการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานของ

ผูบ้ริโภค ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

สรุปผลประกอบการประจําปี 2562 

ก๊าซธรรมชาติ -  กา้วขึ้นเป็นผูน้าํในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 20 อนัดบัแรกของสหรัฐอเมริกา การเขา้ซ้ือกิจการ

แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต ์ 

เทคโนโลยพีลังงาน  -   เปิดตวั บริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั ท่ีถือหุน้ ร่วมกบับริษทั บา้นปู เพาเวอร์ ในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั (ร้อยละ 50) เพื่อจดัระบบและรวมธุรกิจพฒันาพลงังานสะอาดและเทคโนโลยพีลงังาน 

โรงไฟฟ้า - ขยายการเติบโตของโรงไฟฟ้าพลงังานเช้ือเพลิงพื้นฐาน โดยปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง

ในจีน ไดก่้อสร้างใกลแ้ลว้เสร็จ และพร้อมดาํเนินการ รวมถึงพลงังานหมุนเวียน ในญ่ีปุ่น จีน และเวียดนาม 

พันธมิตรสมาร์ทซิตี ้- ลงนามขอ้ตกลงพฒันาสมาร์ทซิต้ี 3 โครงการ ทั้งในจงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัภูเก็ต 

ร่วมกบัองคก์รชั้นนาํในประเทศไทย  

แบตเตอร่ี - เปิดโรงงานแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน ขยายกาํลงัการผลิตจาก 300 เมกะวตัตช์ัว่โมงต่อปี เพิ่มเป็น

กาํลงัการผลิต 1 กิกะวตัตช์ัว่โมงต่อปี เพื่อรองรับการใหธุ้รกิจพฒันาพลงังานสะอาดและเทคโนโลยพีลงังาน 

การพัฒนาท่ียัง่ยืน - ไดรั้บคดัเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 

คะแนน สูงสุดใน 3 มิติ ซ่ึงประกอบดว้ย เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม รวมถึงไดรั้บการปรับเพิ่มอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ MSCI ESG Ratings จากระดบั BBB สู่ระดบั A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และ

ความน่าเช่ือถือในดา้นดชันี ESG ในระดบันานาชาติ  
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การเติบโตต่อเน่ืองตามกลยุทธ์ Greener & Smarter: ปี 2558-2562 

ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ ในปี  2559  จาํนวน 0.2 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต และเพิ่มขึ้นในปี  2560 และ 2561 

จาํนวน 1.1 และ 1.2 ลา้นลา้นลูกบาศกฟ์ุต ตามลาํดบั โดยในปัจจุบนัมีปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ 4.2 ลา้นลา้น

ลูกบาศกฟ์ุต หลงัเขา้ซ้ือกิจการแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต ์

โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน)  ในปี  2559 มี

กาํลงัการผลิตจาํนวน 245 เมกะวตัต ์ซ่ึงต่อมาไดมี้กาํลงัการผลิตเพิ่มขึ้นในปี  2560 เป็นจาํนวน 393 เมกะวตัต ์ในปี 2561 

มีกาํลงัการผลิตเพิ่มอีก จาํนวน 90 เมกะวตัตจ์ากโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม และในปี 2562 กาํลงัมีการ

ผลิตจาํนวน 565 เมกะวตัต ์ท่ีเพิ่มจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นจีน ญ่ีปุ่น   

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ในปี 2561 มีกาํลงัการผลิต จาํนวน  75 เมกะวตัต ์และในปี  

2562 เพิ่มขึ้นอีก จาํนวน 33 เมกะวตัต ์ทาํใหมี้กาํลงัการผลิต จาํนวน 109 เมกะวตัต ์

ระบบจดัเก็บพลงังาน ดาํเนินธุรกิจในนามบริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั ในปี  2562 มีกาํลงัการผลิตแบตเตอร่ี

จาํนวน 0.5 กิกะวตัต-์ชัว่โมง 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน 

ธุรกิจถ่านหิน  

ดาํเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ คือสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมองโกเลีย  มี

ปริมาณสาํรองถ่านหินรวม 771 ลา้นตนั และปริมาณการขายถ่านหินรวม 41  ลา้นตนัต่อปี 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

การลงทุนทั้งหมดในแหล่งก๊าซธรรมชาติ 7 แหล่ง ในสหรัฐอเมริกา เร่ิมตั้งแต่ปี 2559 -2562  เป็นจาํนวนเงิน 

1,100 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํลงัการผลิต 200 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั จากแหล่งก๊าซธรรมชาติมาร์เซลลสั มลรัฐเพนซิลเว

เนีย และไดเ้ขา้ลงทุนเพิ่มเติมเม่ือปลายปี 2562 ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต ์ในมลรัฐเทกซสั ซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 500 

ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั รวมปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ 700 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  และปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ 

4.2 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  

การเขา้ซ้ือแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต ์บริษทัฯ ไดเ้จรจาลดมูลค่าการลงทุนจาก 770 ลา้นเหรียญสหรัฐ เหลือ 

570 ลา้นเหรียญสหรัฐ รวมถึงไดช้ะลอการชาํระเงินออกไปปลายปี 2563 

ธุรกิจผลิตพลังงาน 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้ามากกวา่ 30 แห่งท่ีดาํเนินการแลว้และกาํลงัพฒันาทัว่เอเชีย รวมกาํลงัการผลิตรวมตามสัดส่วนการ

ลงทุน 3 กิกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน 565 เมกะวตัต ์จากญ่ีปุ่น ประเทศเวียดนาม และ

จีน 
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 บริษทัฯ  ยงัมีเป้าหมายกาํลงัการผลิต อยูท่ี่ 6.1 กิกะวตัต ์ภายในปี 2568 ซ่ึงจะมาจากโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานเช้ือเพลิงทัว่ไปซานซีลู่กวง โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่น และโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานลมในเวียดนาม  

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 

1. ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีกาํลงัการผลิตทั้งหมดจาํนวน 109 เมกะวตัต ์ โดยบริษทั บา้นปู 

เน็กซ์ จาํกดั มีกาํลงัการผลิตในประเทศไทยท่ีติดตั้งแลว้ประมาณ 17 เมกะวตัต ์และไดล้งทุนใน บริษทั Sunseap 

Group จาํกดั (Sunseap Group Pte.Ltd. หรือ Sunseap) สัดส่วนร้อยละ 38.5 โดย Sunseap มีกาํลงัการผลิต 239 

เมกะวตัต ์ทาํให้บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตเพิ่มเติมเป็นจาํนวน 92 เมกะวตัตจ์ากประเทศสิงคโปร์และประเทศใน

แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

2. ระบบจดัเก็บพลงังาน โดยบริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั Durapower Holdings จาํกดั 

(Durapower) ในสัดส่วนร้อยละ 47.7 ท่ีออกแบบ ผลิตและติดตั้งแบตเตอร่ีในอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบ

กกัเก็บพลงังาน เม่ือปี 2562 Durapower ไดข้ยายกาํลงัการผลิตเป็น 1 กิกะวตัต-์ชัว่โมง เพิ่มจาก 80 เมกะวตัต-์

ชัว่โมง ในปีก่อนหนา้ 

3. บริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทั FOMM คอร์ปอเรชัน่ ญ่ีปุ่น (FOMM Corporation หรือ FOMM)  

สัดส่วนร้อยละ 21.5 ซ่ึงเป็นผูน้าํดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็  (Compact EV) และเขา้ถือหุน้ร้อยละ 

30.7 ในบริษทั เออร์เบิน โมบิลิต้ี เทค จาํกดั (UMT) บริษทัรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย ซ่ึงใหบ้ริการ

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าผา่นแอปพลิเคชัน่ ยอดการจาํหน่ายยานยนตไ์ฟฟ้าของ FOMM อยูท่ี่ 465 คนั 

4. โครงการสมาร์ทซิต้ี ในประเทศไทย บริษทั บา้นปู เน็กซ์ จาํกดั ลงนามขอ้ตกลงพฒันาโครงการเมืองอจัฉริยะ

ร่วมกบัองคก์รชั้นนาํในประเทศไทย 3 โครงการ โดยใหบ้ริการติดตั้งพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและยาน

ยนตไ์ฟฟ้าใหแ้ก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมืองอจัฉริยะภูเก็ต และบางแสน 

การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่เดินหนา้ดาํเนินธุรกิจเพ่ือความยัง่ยนืตามแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการรายงานการดาํเนินงานดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการกาํกบัดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) 

บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มดชันีความยัง่ยนืดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6  และในปี 2562 บรัษทัฯ ยงัไดรั้บคะแนนประเมินประสิทธิผลการดาํเนินธุรกิจตาม

แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (ESG) สูงสุดครบ 3 มิติ ทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ไดรั้บการปรับเพ่ิมอนัดบัความน่าเช่ือถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดบั A และไดรั้บรางวลัเกียรติยศ

บริษทัจดทะเบียนดา้นความยัง่ยนื (Sustainability Awards of Honor) เป็นปีท่ี 3 ต่อเน่ือง ทั้งยงัไดรั้บการคดัเลือกจากตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้อยูใ่นรายช่ือหุน้ย ัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 

รวมถึง รางวลั Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable 

Development Excellence) ประจาํปี 2562 จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2553 และไดผ้า่นการ

รับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ตั้งแต่ปี 2558 และไดรั้บการต่ออายุ

การรับรองเป็นวาระท่ี 2 ในปี 2561 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที ่1 ปี 2563 และการรับมือกับสภาวะวิกฤติจากเหตุการณ์ไวรัสแพร่ระบาด 

 บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ยา่งราบร่ืนใน 10 ประเทศ แมอ้ยูใ่นภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัส COVID-

19 การผลิตถ่านหินยงัคงเดินหนา้ไดต้ามปกติ มีปริมาณการผลิตตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหง

สาจ่ายไฟเตม็ประสิทธิภาพท่ีร้อยละ 100  และร้อยละ 91 ตามลาํดบั 

 ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ยงัเป็นท่ีน่าพอใจ แมใ้นสภาวะตลาดท่ีทา้ทาย  EBITDA ของกลุ่มมีค่าคงท่ีท่ี 134 

ลา้นเหรียญสหรัฐ รักษาระดบัราคาขายถ่านหินโรงไฟฟ้าทุกแห่งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มีการบริหารกระแสเงินสดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ  ใหเ้ล่ือนการใชเ้งินลงทุนท่ียงัไม่จาํเป็นต่อการ

ดาํเนินงาน เพื่อรักษากระแสเงินสดใหแ้ขง็แกร่ง และยงัคงไดรั้บการสนบัสนุนจากแหล่งเงินทุน เช่น การขยายวงเงินกู้

เพิ่มเติม 

 บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนรายละเอียดสัญญาซ้ือขายแหล่งบาร์เนตต ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียง และเพื่อใหส้ามารถ

รักษาระดบัการหาผลตอบแทนจากการปรับตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ และราคานํ้ามนั   

 บริษทัฯ ดาํเนินมาตรการลดค่าใชจ่้ายทัว่ทั้งองคก์รโดยตั้งเป้าหมายลดค่าใชจ่้ายร้อยละ 20 ทัว่องคก์ร ลดตน้ทุน

การผลิต  ถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติ   การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ และการลด

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร รวมถึงการลดค่าใชจ่้ายเงินเดือนของระดบับริหาร กรรมการ และท่ีปรึกษา ลงร้อยละ 25 ต่อเน่ือง 

12 เดือน  

 บริษทัฯ ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิง่ขึ้น และเพิ่มความคล่องตวัใหพ้นกังาน

สามารถดาํเนินงานร่วมกนัได ้อยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินโครงการช่วยเหลือสังคมหลายหลายรูปแบบ เพื่อสนบัสนุนการรับมือกบัไวรัส COVID -19 

ดงัต่อไปน้ี 

ประเทศไทย 

- บริษทัฯ และกลุ่มมิตรผล จดัตั้งกองทุนมิตรผล-บา้นปู “รวมใจช่วยไทยสู้ภยั COVID-19” มูลค่า 500 ลา้นบาท 

- มอบหอผูป่้วยวิกฤตระบบการหายใจบา้นปู อุปกรณ์ทางการแพทยใ์หแ้ก่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ มูลค่า 30 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ และ ฮอ้บคาร์ ร่วมส่งมอบรถยนตไ์ฟฟ้า (FOMM) ใหก้บับุคลากรทางการแพทย ์รพ.จุฬาฯ โดยมอบ 

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ใหแ้ก่ รพ.จุฬาฯ ใชใ้นการรับ-ส่งผูป่้วย 

- มอบหนา้กากอนามยัจาํนวน 50,000 ช้ิน มูลค่า 1,000,000 บาท ใหแ้ก่ไปรษณียไ์ทย 

- สนบัสนุนเงินจาํนวนกวา่ 100 ลา้นบาท ใหแ้ก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลกวา่ 30 แห่ง 

- มอบถุงยงัชีพแก่ชุมชมท่ีไดรั้บความเดือดร้อน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 

- มอบห้องตรวจปลอดเช้ือความดนับวก-ห้องหตัถการแรงดนัลบแก่ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 
 

ต่างประเทศ 
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- มอบถุงมือแพทย ์50,000 คู่ และหนา้กากอนามยั 10,000 ช้ิน ใหแ้ก่สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปักก่ิง เพื่อ

สนบัสนุน คนไทยในเมืองอู่ฮัน่  

- สนบัสนุนเงินรวมกวา่ 900,000 หยวน (1.3 แสนเหรียญสหรัฐ) ใหแ้ก่ รัฐบาลและชุมชนทอ้งถ่ินของจีน 

- สนบัสนุนเงินจาํนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ ใหแ้ก่ธนาคารอาหารชุมชนในเมือง Denver และเมือง 

Tunkhannock สหรัฐอเมริกา 

- มอบอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์เช่น ปรอทวดัไขแ้ละชุด PPE ใหแ้ก่โรงพยาบาลและรัฐบาลทอ้งถ่ิน 

และส่งมอบอาหารและใหค้วามรู้เร่ืองสุขอนามยัขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนทอ้งถ่ินของประเทศอินโดนีเซีย 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-การเงิน เป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชุม รายละเอียดต่าง ๆ ใหท่ี้ประชุมทราบ เก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ นางสาวอมรรัตน์ 

เพิ่มพูนวฒันาสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4599 จากบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS จาํกดั (PwC)  

ลงลายมือช่ือไว ้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยปรากฏในหมวด   

“งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ” ของรายงานประจาํปี 2562  ของคณะกรรมการบริษทั  

จึงนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยไดช้ี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2562 

       งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายงานสินทรัพยร์วม จาํนวน 8,542 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้น 88 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1  

              หน้ีสินรวม 5,542 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 260 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เกิด

จากการออกหุน้กูใ้หม่ในระหว่างปีจาํนวน 10,000 ลา้นบาท สุทธิกบัการจ่ายชาํระหรือไถ่ถอนหุ้นกูต้ามกาํหนด จาํนวน 

2,700 ลา้นบาท และผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 3,000 ลา้นบาท  

              ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,001 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลง 175 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ลดลง จากการ

ซ้ือหุน้คืน 38 ลา้นเหรียญสหรัฐ การจ่ายเงินปันผล 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ และผลขาดทุนประจาํปี 21 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

รายละเอียดของงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2562 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี (งบการเงิน) 

หวัขอ้การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

-         กาํไรขั้นตน้ จาํนวน 708 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงจาํนวน 520 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ42  

              ส่วนใหญ่เกิดจาก การลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจถ่านหิน ซ่ึงเกิดจากราคาตลาดท่ีลดลงของถ่านหิน           

             โดยราคาขายถ่านหินเฉล่ีย อยูท่ี่ 65 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจากปีก่อน 13 เหรียญสหรัฐต่อตนั (ปี 2562: 78   

              เหรียญต่อตนั) ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดดี้ขึ้น โดยท่ีตน้ทุนเฉล่ียของปีน้ี อยูท่ี่ 48.6  

              เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลง 1.5 เหรียญสหรัฐต่อตนั (ปี 2562: 50.25 เหรียญสหรัฐต่อตนั)      

-         ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ่มขึ้น 13 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย โดยเหมือง 

Airly มีการขนส่งถ่านหินโดยทางรถไฟไปท่าเรือ มีจาํนวนมากขึ้น แต่เน่ืองจากเหมือง Mandalong ท่ีเป็น

เหมืองหลกั มีปัญหาทางดา้นสภาพทางธรณีวิทยาใตดิ้น ทาํใหป้ริมาณการผลิตไม่เป็นไปตามแผน 
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-         คา่ใชจ่้ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 15 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งท่ีปรึกษา สาํหรับการขยายการลงทุน  

              ในสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งจาํนวนบุคคลากรท่ีเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจเทคโนโลยพีลงังาน ซ่ึงเป็น   

              ธุรกิจใหม่ 

    -         รายไดอ่ื้น จาํนวน 173 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 108 ลา้นเหรียญสหรัฐประกอบดว้ย กาํไรจากการขายเหมือง    

              Mannering ท่ีออสเตรเลีย จาํนวน 42 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมจากการซ้ือเหมือง Springvale   

              จาํนวน 51 ลา้นเหรียญสหรัฐและการกลบัรายการหน้ีสินตามเง่ือนไขการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติใน 

              สหรัฐอเมริกา จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

-         รายจ่ายอ่ืน จาํนวน 95 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง จากการแปลง  

           คา่หน้ีสินในสกุลเงินบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน เน่ืองจากการแขง็ 

           คา่ของเงินบาท  

    -        ส่วนแบ่งกาํไรจากการร่วมคา้ จาํนวน 206 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลง 58 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจาก การ

ลดลงของส่วนแบ่งกาํไรจากโรงไฟฟ้า BLCP  และ โรงไฟฟ้าหงสา จาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐเท่ากนัตามลาํดบั และ

ลดลงจากส่วนแบ่งกาํไรเหมืองถ่านหินในสาธาณรัฐประชาชนจีน จาํนวน 26 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

    -         ดอกเบ้ียจ่ายและตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน  187 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12 ลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัปี

ก่อน เกิดจากเงินกูย้ืมท่ีเพิ่มขึ้น และผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเน่ืองจากการแขง็ค่าของเงินบาท  

    -          ผลขาดทุนสุทธิ จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน

รอบปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และอนุมติัในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 

1.  นายสมบติั ช่ืนบรรลือสุข ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามเก่ียวกบัประเด็นการนาํถ่านหินมาใชใ้นดา้นอ่ืน ๆ  และการปรับ  

           ขา้มผา่นจากยคุดิจิทลั ไปยคุควอนทมั  

•  นางสมฤดี ชยัมงคล  ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ในปัจจุบนัไดใ้ชร้ะบบดิจิทลัในกระบวนการทางธุรกิจอยูใ่นหลายส่วน

แลว้ ส่วนเร่ืองของความกา้วหนา้ในระดบัยคุควอนทมั บริษทัฯ ก็จะติดตามเร่ืองน้ีอยา่งใกลชิ้ด และมองวา่บริษทัฯ 

จะไดรั้บผลประโยชน์ในทางบวกจากเทคโนโลยใีหม่  ๆ ท่ีจะมาพร้อมกบัยคุควอนทมั  

2.  นายสมบติั ช่ืนบรรลือสุข ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่ ธุรกิจถ่านหินมีแนวโนม้ตลาดลดลงทาํใหร้าคาถ่านหินปรับตวั 

           ลดลง เน่ืองจากถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีสร้างมลภาวะ ทาํใหไ้ตรมาส 3 และ 4 ปีท่ีแลว้ บริษทัขาดทุน อยากทราบ   

           วา่บา้นปูฯ จะมีแนวทางการดาํเนินการทางธุรกิจและมีการปรับโครงสร้างของบริษทัอยา่งไร ขณะท่ีการลงทุน  

           ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาก็ยงัไม่ชดัเจนนกั 

•    นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่ ไตรมาส 3 และ 4 ท่ีผา่นมา ผลการดาํเนินงานของบา้นปูฯ เป็นบวก แต่ท่ีผลทาง  

   บญัชี ออกมาเป็นติดลบนั้น เป็นไปตามการรับรู้การของมาตรการบญัชีระหวา่งประเทศ (International    
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   Accounting Standard:IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (International Financial   

   Reporting Standards) โดยบริษทัฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง ถึง 95 ลา้น 

   เหรียญสหรัฐ จากการแปลงค่าหน้ีสินในสกุลเงินบาท เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ  

   ดาํเนินงาน เน่ืองจากการแขง็ค่าขึ้นของเงินบาท ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้บริษทัฯ มีผลกาํไรจากดาํเนินงานเกือบ   

   75  ลา้น เหรียญสหรัฐ ในทางกลบักนั เม่ือค่าเงินบาทอ่อนลง ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากอตัรา 

   แลกเปล่ียนถึง 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ดงันั้น ขอใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาผลกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ จากการ 

   ดาํเนินงานเป็นสาํคญั  และดว้ยกลยทุธ์ Greener & Smarter บริษทัฯ จะเดินหนา้ขยายการเติบโตในทุกกลุ่ม 

   ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานหมุนเวียน อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ธุรกิจก๊าซ 

   ธรรมชาติ และธุรกิจเทคโนโลยดีา้นพลงังาน โดยสัดส่วนการดาํเนินธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหนา้นั้น สัดส่วนของ 

   ธุรกิจถ่านหินจะถูกปรับลดลงเหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

3. นายสุเมธ เอ้ืองพูลสวสัด์ิ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ส่งคาํถามวา่ หลงัจากสถานการณ์การแพร่  

           ระบาดไวรัส COVID-19 บริษทัมีแผนหลกัท่ีจะดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 

•   นางสมฤดี ชยัมงคล  ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ดาํเนินมาตรการลดค่าใชจ่้ายทัว่ทั้งองคก์ร โดยตั้งเป้าหมายลดค่าใชจ่้าย 

      ร้อยละ 20 ลดตน้ทุนการผลิต  ถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติ   การดาํเนินงานของ    

      โรงไฟฟ้าต่าง  ๆ และการลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร รวมถึงการลดค่าใชจ่้ายเงินเดือนของระดบับริหาร    

      กรรมการ และท่ีปรึกษา ลงร้อยละ 25  เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจท่ีหดลงตวัในช่วงปีน้ี 

•   นายชนินท ์วอ่งกุศลกิจ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ ในช่วง 6 – 7 ปี ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ตอ้งรับมือกบัสภาวะชะงกังนั   

      (disruption) ท่ีเกิดขึ้นซ่ึงบริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนทิศทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ี 

      เปล่ียนแปลงไป เช่น การมุ่งเนน้พลงังานท่ีจะเติบโตเร็วในอนาคต และการมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยใีนการ  

      บริหารงาน จนมาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 คร้ังน้ี ท่ีส่งผลกระทบไปยงัเศรษฐกิจทัว่โลก  

      และอาจจะมีความต่อเน่ืองไปถึง 3 ปี ซ่ึงการเดินหนา้ทางธุรกิจของบริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินไปควบคู่ทั้งธุรกิจ 

      ดั้งเดิม และธุรกิจท่ีพฒันาขึ้นไปอยา่งต่อเน่ือง โดยจะตอ้งรักษากระแสเงินสดใหม้ัน่คง 

4.       ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามเก่ียวกบัการลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้า EV แบตเตอร่ี และสถานีชาร์จ มีรายละเอียดอยา่งไร 

•  นางสมฤดี ชยัมงคล  ช้ีแจงวา่ บริษทัฯไดล้งทุนในบริษทั FOMM คอร์ปอเรชัน่ และมีการนาํรถยนตไ์ฟฟ้าขนาด 

     เลก็  (Compact EV) มาเช่ือมกบัระบบ platform ใหเ้ช่าเป็นรายเดือน และไดน้าํไปใหบ้ริการกบับุคลากรทางการ 

     แพทย ์รพ.จุฬาฯ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากน้ีบริษทัฯ ลงทุนร่วมในบริษทั Durapower Holdings Pte.,  

     Ltd. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน สาํหรับยานยนตแ์ละระบบการจดัเก็บ 

     พลงังาน (ESS) ซ่ึงมีโรงงานผลิตอยูใ่นจีน และจาํหน่ายในประเทศแถบยโุรป และ ญ่ีปุ่น รวมถึงรถไฟฟ้าขนาด 

     เลก็ท่ีบริษทัฯ ลงทุนอยูด่ว้ย และสถานีชาร์จไฟฟ้า บรัษทัฯ ร่วมมือกบัโครงการหรือสถาบนัเป็นหลกั  (โครงการ 

     ร่วมมือกบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) ยงัไม่ไดติ้ดตั้งเป็นการทัว่ไป  

5.       นายดุษฎี จนัทราธรกุล ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามวา่หลงัจากการเขา้ซ้ือแหล่งก๊าซธรรมชาติเสร็จส้ินภายในปีน้ีแลว้   

          ภาพรวมรายไดใ้นปีหนา้จะเห็นสัดส่วนการลงทุนเป็นอยา่งไร 

•  นางสมฤดี ชยัมงคล  ช้ีแจงวา่ สัดส่วนของการลงทุนในก๊าซจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20  และสัดส่วนของ 

     ถ่านหินจะลดลง 
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6.       นางทมยนัตี โปษยานนท ์ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามวา่ ท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า BLCP อยูท่ี่ใด 

•  นางสมฤดี ชยัมงคล  แจง้วา่ โรงไฟฟ้า BLCP อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ประชุมสอบถาม

เร่ืองอ่ืนใดอีก 

 ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พิจารณาลงมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการท่ีเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี   31 

ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,909,164,543 99.9999 

2. ไม่เห็นดว้ย 200 0.0000 

3. งดออกเสียง 5,474,550 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 3 พจิารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-การเงินเป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ไดช้ี้แจงรายละเอียดดงัน้ี 

               ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 116 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง

ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรอง

น้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมีทุน

สาํรองมากกวา่นั้น  

“บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุก

ประเภทท่ีกฎหมายและบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บักระแสเงินสด

และภาระการลงทุนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอ่ืน ๆ” 

 

นอกจากนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือปรากฏวา่ 

    1. ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ มีกาํไร 

    2. บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่

    3. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้
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    4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดว้ย 

 การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั  มี  2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรก ประกาศจ่ายจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปี

แรกของปี 2562 จ่ายปันผลท่ีอตัรา 35 สตางคต่์อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวม จาํนวน 1,806 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เรียบร้อยแลว้ ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ช่วงท่ีสอง ประกาศจ่ายจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2562 จ่ายปัน

ผลท่ีอตัรา 25 สตางคต่์อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม จาํนวน 1,268 ลา้นบาท เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 

COVID-19 ทาํใหต้อ้งเล่ือนกาํหนดการประชุมผูถื้อหุน้เดิมออกไป ทางคณะกรรมการบริษทัเห็นควรใหจ่้ายปันผลในรูป

ของปันผลระหวา่งกาล โดยไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้ ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ดงันั้นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 จะอยูท่ี่ 60 สตางคต่์อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 3,075 ลา้นบาท 

 จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามรายละเอียดขา้งตน้  

 ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่

ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และ

ไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 อีก 

มติที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายระวิ คอศิริ ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดในวาระน้ี  

นายระวิ คอศิริ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก ส่วนในปีต่อ 

ๆ ไปใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็น

กรรมการอีกก็ได”้                                            

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 1.  นายเมธี    เอ้ืออภิญญกุล กรรมการ 

 2.  นายพิชยั  ดุษฎีกุลชยั กรรมการอิสระ 

 3.  นายสุทศัน์  เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ 

 4.  นายอนนต ์  สิริแสงทกัษิณ     กรรมการ 

ขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑอ์นัประกอบดว้ย 

● องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 



 
 

14 

● คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะ  

● คุณสมบติักรรมการอิสระ (สาํหรับการสรรหากรรมการอิสระ)  

● การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผา่นมา 

การเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดงักล่าวขา้งตน้นั้น   คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่บุคคลทั้ง 4 คนดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมี

คุณสมบติัเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษทัฯรวมทั้งไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัการเป็นกรรมการบริษทัฯตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงันั้นจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. เลือกตั้ง นายเมธี  เอ้ืออภิญญกุล  ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายเมธี  เอ้ืออภิญญกุล  มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม  

 จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายเมธี  เอ้ืออภิญญกุล  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัเลือกตั้ง นายเมธี  เอ้ืออภิญญกุล กรรมการท่ีตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มติที่ประชุม                                                                                                                                                                         

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งนายเมธี  เอ้ืออภิญญกุล กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,857,023,739 97.2071 

2. ไม่เห็นดว้ย 53,354,854 2.7928 

3. งดออกเสียง 4,326,600 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

2.  เลือกตั้ง นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั มีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี

ผา่นมาในหนงัสือเชิญประชุม  
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จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563  ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายพิชยั ดุษฎีกุลชยั  กรรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มติที่ประชุม 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งนายพิชยั ดุษฎีกุลชยั  กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,910,367,193 99.9994 

2. ไม่เห็นดว้ย 11,400 0.0005 

3. งดออกเสียง 4,326,600 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

3.  เลือกตั้ง นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรร 

หาและคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้างมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติั

หนา้ท่ีในตาํแหน่งกรรมการเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีผา่นมา ในหนงัสือเชิญประชุม  

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563  ถึงวนัประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2566 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง  กรรมการท่ีตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายสุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี  19 มิถุนายน 2563 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  
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มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,910,367,193 99.9994 

2. ไม่เห็นดว้ย 11,400 0.0005 

3. งดออกเสียง 4,326,600 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

              4.  เลือกตั้ง นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณากลัน่กรองแลว้เห็นวา่ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดเ้สนอ

รายละเอียดและประวติัของกรรมการ ในหนงัสือเชิญประชุม  

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งนายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณโดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 

19 มิถุนายน 2563 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ เป็นกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตั้ง นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยใหมี้

วาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566  ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มาก ดงัน้ี  

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,893,055,768 97.5228 

2. ไม่เห็นดว้ย 47,322,825 2.4771 

3. งดออกเสียง 4,326,600 - 

4. บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ “หา้มมิให้

บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั” และขอ้บงัคบั

บริษทัฯ  ขอ้ 30 วรรคแรก กาํหนดวา่ “กรรมการมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จและค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนอาจมีลกัษณะอยา่ง

หน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งหรือทั้งหมดรวมกนัก็ได ้อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นรายเดือน เบ้ียประชุม เบ้ีย

เล้ียง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใดก็ได ้ทั้งน้ี ตามท่ีท่ีประชุมผู ้
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ถือหุ้นจะพิจารณากาํหนดซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว  ๆ ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 

หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได”้ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายบรรเทิง วอ่งกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดในวาระน้ี 

นายบรรเทิง วอ่งกุศลกิจ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่การจ่ายบาํเหน็จกรรมการนั้นไดพ้ิจารณาจากภาระหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบ ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 

1. บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2562 ใหจ่้ายเป็นเงินรวม 30 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 6 ลา้นบาท 

รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจาํปีท่ีได้

จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ทั้งน้ี บาํเหน็จของประธานกรรมการบริษทัสูง

กวา่กรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษทัสูงกวา่กรรมการร้อยละ 15 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจาํปี 2563       ไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด

ต่าง  ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง  ๆ แลว้บริษทัฯ เสนอให้

พิจารณาคา่ตอบแทน ประจาํปี 2563 ลดลงจากปี ปี 2562 ร้อยละ 25 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

● ค่าตอบแทนประจาํเดือน ใหจ่้ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 58,500 บาท/เดือน     

รองประธานฯ จาํนวน 51,750 บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนคนละจาํนวน  45,000 บาท/เดือน 

● เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม  

โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 29,250 บาท/คร้ัง รองประธานฯ จาํนวน 25,875 บาท/คร้ัง และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารคนละ จาํนวน 22,500 บาท/คร้ัง (กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ไดเ้บ้ีย

ประชุม) 

2.2. เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน

กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 35,100 บาท/คร้ัง กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 27,000 บาท/คร้ัง 

2.3. เบ้ียประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ใหจ่้าย

เป็นรายคร้ังเฉพาะเม่ือมาเขา้ร่วมประชุม โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาและ

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน 29,250 บาท/คร้ัง และกรรมการคณะกรรมการบรรษทัภิ

บาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 22,500 บาท/คร้ัง  

ทั้งน้ีนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงักล่าวแลว้กรรมการยงัไดรั้บค่าตอบแทนในส่วนของสวสัดิการตรวจสุขภาพ

ประจาํปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใชจ่้ายในเขา้สัมมนาอบรมหลกัสูตรของสมาคมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

(IOD) รวมถึงสถาบนัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระเบียบของบริษทัฯ และประธานแจง้วา่ กรรมการบริษทัท่ีถือวา่เป็นผูมี้ส่วน

ไดเ้สียเป็นพิเศษในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมติับาํเหน็จ
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กรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการ จาํนวนหุ้นท่ีกรรมการทั้งหมดซ่ึงนบัรวมกนัได ้ 42,635,210  หุน้ ดงันั้น จาํนวนหุ้นท่ี

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีจึงมีจาํนวน 42,635,210 เสียง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นบาํเหน็จกรรมการปี 

2562 และเบ้ียประชุมกรรมการ สาํหรับปี 2563 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

1. เห็นดว้ย 1,867,675,183 99.7652 

2. ไม่เห็นดว้ย 2,500 0.0001 

3. งดออกเสียง 4,392,300 0.2346 

4. บตัรเสีย - - 

5. ไม่มีสิทธิออกเสียง 42,635,210  

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธาน ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 (5)  กาํหนดวา่ “กิจการซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปีพึงกระทาํ คือ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ” 

ประธาน ขอใหน้ายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 41 กาํหนดวา่ กิจการซ่ึงท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพึงกระทาํตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี

ของบริษทัฯ 

อน่ึง คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือก

ผูส้อบบญัชีแห่งบริษทั Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เน่ืองจาก PwC มีผลงานดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบั

ท่ีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือขา่ยครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อ

หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน               

ค่าสอบบญัชีเพื่อสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงัน้ี 

1.  นางสาวรจนาถ      ปัญญาธนานุศาสตร์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8435  

2.   นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวฒันาสุข     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  4599  และหรือ 
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3.   นายพงทวี            รัตนโกเศศ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  7795   และหรือ 

4.   นายวิเชียร          ก่ิงมนตรี     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  3977 

แห่งบริษทั PwC โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ ในกรณี

ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั 

PwC แทนได ้ เพื่อสอบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  โดย

กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 2,580,900 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  เม่ือเทียบกบัปี 2562 ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีไม่รวมถึง

ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้นระหวา่งการใหบ้ริการแก่บริษทัฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ   คา่

โทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  ซ่ึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

การสอบบญัชี 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ เป็นปีแรก นั้นสอดคลอ้งกบั

ประกาศสาํนกังานก.ล.ต. ท่ี นป.5/2562 ท่ีกาํหนดแนวทางเร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน และการผอ่นผนั

การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุน  โดยผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

มติที่ประชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อสอบ

บญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,892,489,890 99.2764 

2. ไม่เห็นดว้ย 13,823,003 0.7235 

3. งดออกเสียง 4,392,300 - 

1. บตัรเสีย - - 

  

วาระที่ 7 พจิารณาเพิม่วงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพ่ือทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถ

หมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก 

 ประธานขอใหน้างสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-การเงินเป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดในวาระน้ี 

 นางสาวอริศรา สกุลการะเวก แจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้บริษทัฯ มีความคล่องตวัมากขึ้นในการขยายธุรกิจ

ต่อไป จึงขอเสนอใหบ้ริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท โดยมี รายละเอียด ดงัน้ี 
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 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 และประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัวงเงินในการออกหุน้กูร้วมทั้งส้ินไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงินหุ้นกูท่ี้

หมดอายแุลว้0

1 จาํนวนรวม 40,000 ลา้นบาท  

มติท่ีประชุม วงเงิน (ลา้นบาท) 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 20,000 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 20,000 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นหุ้นประจาํปี 2560 20,000 

รวม 60,000 

 

 ทั้งน้ี เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการบริหารจดัการดา้นการเงิน จึงเห็นควรใหบ้ริษทัฯ เพิ่มวงเงินการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท แทนวงเงินเดิมท่ีหมดอายแุลว้ ซ่ึงไม่สามารถนาํมาหมุนเวียนกลบัมา

ใชไ้ดอี้ก โดยมีรายละเอียดของหุน้กู ้ดงัน้ี 

- ใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นรูปแบบต่าง ๆกนัไดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ 

ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจและความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษทัฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอ่ืนไดต้ามท่ีบริษทัฯจะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 

ลา้นบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่ากนั โดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคราว ภายใตเ้ง่ือนไขดงัน้ี 

ประเภท : หุน้กูทุ้กประเภท (ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และมี

หลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กู ้

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอ่ืน 

จาํนวนเงิน : ไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ี

เทียบเท่ากนั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกหุ้นกูแ้ต่ละคราว 

อาย ุ : ตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

อตัราดอกเบ้ีย : ตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ

เสนอขาย 

สิทธิของบริษทั : บริษทัอาจกาํหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบกาํหนดรวมทั้งการซ้ือคืนหุ้นกู้

ดงักล่าว 

สิทธิของผูถื้อหุ้นกู ้ : บริษทัอาจใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนครบกาํหนดตามเง่ือนไขท่ีจะไดก้าํหนด

ต่อไป 

ตลาดรอง : บริษทัฯ อาจจดทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดสารหน้ีไทยหรือศูนยซ้ื์อขายตราสารหน้ีอ่ืนใน

ต่างประเทศ  

 

 
1 ก.ล.ต. ได้ให้แนวทางปฏบิัติว่า วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเกนิกว่า 5 ปี ให้ถือว่าเป็นวงเงินที่หมดอายุแล้ว  
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โดยใหบ้ริษทัฯสามารถออกและเสนอขายหุน้กูไ้ดค้ร้ังเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยูก่บั

ดุลพินิจและความจาํเป็นในการใชเ้งินของบริษทัฯ 

- ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - การเงิน มีอาํนาจกาํหนดราคาเสนอขาย 

ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การเปิดบญัชีสาํหรับการจ่ายดอกเบ้ีย

และเงินตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาดา้นกฏหมาย ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์

นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ 

รวมถึงการติดต่อใหข้อ้มูล ยืน่เอกสารหลกัฐานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใด  ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 

- ใหย้กเลิกวงเงินหุน้กูต้ามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 

จาํนวนรวม 40,000 ลา้นบาท เม่ือครบตามกาํหนดไถ่ถอน 

 ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมแลว้ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

   1. นางทมยนัตี โปษยานนท ์ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่ ระยะเวลาการออกหุ้นกูใ้ชเ้วลาก่ีปี 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีการออกหุน้กูใ้นหลายระยะเวลา สามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม  

      ในแต่ละช่วงเวลา และความตอ้งการของตลาด บริษทัฯ จะบริหารพอร์ตหน้ีสิน ใหภ้าระหน้ีสินมีความกระจาย 

      ตวัสมํ่าเสมอ และท่ีผา่นมาการออกหุ้นกูข้องบริษทัไดรั้บการตอบรับท่ีดี 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติัการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน 

20,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมท่ีไม่สามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดอี้ก 

มติที่ประชุม                                                                                                                                                             

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่เกิน 20,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทน

วงเงินเดิมท่ีไม่สามารถหมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดอี้กดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 

มติที่ลงคะแนนเสียง จํานวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที่มาประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 1,910,274,393 99.7686 

2. ไม่เห็นดว้ย 103,400 0.0054 

3. งดออกเสียง 4,326,400 0.2259 

4.บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจง้วา่ วาระน้ีกาํหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดส้อบถามขอ้สงสัย หรือ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั ได้

ช้ีแจงขอ้ซกัถาม หรือขอ้สงสัยต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ดงันั้น จะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา

อนุมติัและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี 
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ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. นายบุญชอบ แยม้อุทยั ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่บริษทั ซ้ือหุน้คืนมาทั้งส้ินจาํนวน และราคาเฉล่ียเท่าใด 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมซ้ือหุน้คืนตั้งแต่ วนัท่ี 13 กนัยายน 2562 รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวน    

      87,344,000  หุน้ ราคาเฉล่ียต่อหุน้ 13.24 บาท รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,157  ลา้นบาท โดยจะตดัหุน้ซ้ือคืนเม่ือพน้   

      กาํหนด 6 เดือน 

2. นางลินดา มุทิรางกูร ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่ บา้นปูมีการเขา้ซ้ือธุรกิจก๊าซซ่ึงใชเ้งินจาํนวนมาก มีแผนวา่จะเพิ่ม 

           ทุนใน 2- 3 ปีน้ีหรือไม่ 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีคณะกรรมการบริหารการเงิน ท่ีร่วมกนัวางกลยทุธ์ทางการเงิน บริษทัฯ  

      ไดจ้ดัเตรียมเงินท่ีจะใชล้งทุนแหล่งก๊าซบาร์เนตตใ์นช่วงปลายปีไวแ้ลว้ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารทั้ง   

      ในประเทศ และต่างประเทศ 

3. ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขายเหมืองถ่านหินเพื่อทาํพลงังานสะอาดหรือไม่ 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า ดว้ยกลยทุธ์ Greener & Smarter บริษทัฯ จะเดินหนา้ขยายการเติบโตในทุกกลุ่ม   

      ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานหมุนเวียน อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ธุรกิจก๊าซ 

      ธรรมชาติ และธุรกิจเทคโนโลยดีา้นพลงังาน โดยสัดส่วนการดาํเนินธุรกิจจะเปล่ียนแปลงไป โดยธุรกิจถ่านหิน  

      จะปรับลดลง โดยไม่ตอ้งขายเหมืองถ่านหินออก  

4. ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่ การซ้ือหุน้คืนของบริษทัฯ ท่ีผา่นมามีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า บริษทั ตอ้งการลดจาํนวนหุน้ลง เพื่อเพิ่ม Return on Equity เพื่อผลตอบแทนท่ี   

      เพิ่มขึ้นต่อผูถื้อหุน้ แต่ต่อมาบริษทัฯ ไดต้ดัสินใจเขา้ลงทุนในแหล่งก๊าซบาร์เนตต ์จึงหยดุซ้ือ และรอตดัหุน้ออก 

      ในเดือนกนัยายน 2563 ในลาํดบัต่อไป 

5. นายบุญชอบ แยม้อุทยั ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามวา่ ในปี 2563 จะมีการจ่ายปันผลระหวา่งกาลหรือไม่ 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ จะดาํเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงมีคณะกรรมการ และ   

       กรรมการอิสระพิจารณา ดูแลผลตอบแทนผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

6.  นายสมบติั ช่ืนบรรลือสุข ผูถื้อหุน้ส่งคาํถามวา่ บริษทัฯ ถูกคดัออกจาก MSCI Global Standard Index และ    

              SET50 หมายความวา่บริษทัฯ เร่ิมมีแนวโนม้ถดถอย บริษทัฯ มีการจดัการการบริหารใหมี้ความคล่องตวัใน  

              การดาํเนินธุรกิจอยา่งไรบา้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุน 

•        นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงวา่  การเขา้ร่วมคาํนวณในดชันีต่าง ๆ ขึ้นอยูก่บัขนาดของ Market Capitalization เป็น  

       หลกั ซ่ึงไม่ไดก้ระทบกบัพ้ืนฐานของบริษทัฯ ขณะน้ีบริษทัฯ อยูใ่นช่วงการตอบสนองปัจจยัภายนอก ท่ีผูค้น  

       เนน้เร่ืองการใชพ้ลงังานสะอาดมากขึ้น จะเห็นไดว้า่ บริษทัฯ มุ่งหนา้เปล่ียนแปลง พฒันาธุรกิจใหม่ ท่ี  

       ตอบสนองต่อปัจจยัดงักล่าว ซ่ึงการรับรู้การประเมินมูลค่าในธุรกิจใหม่จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามแผนงานท่ีชดัเจน 

       ของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต 

7. นายปาณสัม ์พวงภิรมย ์ผูรั้บมอบฉันทะจาก บมจ.ทรีนิต้ี วฒันา ส่งคาํถาม วา่ กรรมการบริษทับา้นปู มีการขาย   

             หุน้ออกเร่ือย ๆ  เป็นเพราะเหตุใด มีการใชป้ระโยชน์ของขอ้มูลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวัหรือไม่ 

•       นางสมฤดี ชยัมงคล ช้ีแจงว่า  กรรมการทุกท่านมีหนา้ท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงของหลกัทรัพย ์ในท่ีประชุม 

      คณะกรรมการทุกเดือน ซ่ึงเป็นการรายงานท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 
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      หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  การรับรู้ความเป็นไปของบริษทัฯ มีความเท่าเทียม  บริษทัฯ ขอยนืยนั 

      วา่กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความโปร่งใสในการปฏิบติังาน และไม่มีการใชข้อ้มูล insider อยา่ง  

      แน่นอน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม

เพิ่มเติม    ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษทัฯ จะ

นาํไปพิจารณาต่อไป 

ประธานแจง้วา่ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ให้แลว้เสร็จภายใน 14 วนั 

นบัแต่วนัประชุมน้ี และจะไดน้าํรายงานการประชุมเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.banpu.com หากผูถื้อหุน้

มีขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขท่ีมีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่

รายงานการประชุมน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 

   

                                    ลงช่ือ           ประธานท่ีประชุม  

         (นายชนินท ์วอ่งกุศลกิจ) 

                          ประธานกรรมการบริษทัฯ 

 

 

             ลงช่ือ     

      (นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ )    

        เลขานุการบริษทั    

        บนัทึกการประชุม 


