
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

 

  ประชมุเม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชมุ สาํนกังานใหญ่ของบรษัิทฯ 

กรุงเทพฯ เลขที่ 1550  ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายชนินท ์ว่อง

กศุลกิจ ประธานกรรมการบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ" ) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

  นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ ์ เลขานกุารบรษัิท ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลาเขา้รว่มประชมุฯ โดยในปีนี ้

บรษัิทฯ ไดจ้ดัการประชมุในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (“E-Meeting”)  เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์   โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บั

ผูถื้อหุน้แลว้ 

  เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าบรษัิทมีหุน้ที่จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจาํนวน 5,074,581,515 หุน้ ใน

การประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 30 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้147,813,006 หุน้  และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ จาํนวน 753 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 2,068,147,982  หุน้ รวมทัง้หมดเป็นจาํนวน 783 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้

2,215,960,988 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 43.6678 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมาย

และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 34 ที่กาํหนดองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง

ในสามของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด  

นายชนินท ์ ว่องกศุลกิจ ประธานกรรมการ กลา่วเปิดการประชมุ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และมอบหมายให้

เลขานกุารบรษัิทเป็นผูด้าํเนินการประชมุ 

เลขานกุารบรษัิท แนะนาํกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ี ของบรษัิทฯ ที่เขา้รว่มประชมุเพื่อรว่มชีแ้จง

รายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชมุ นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบรษัิทที่ปรกึษากฎหมายเป็นผู้

สงัเกตการณก์ารประชมุและการนบัคะแนน เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จาํนวน 13 คน จากทัง้หมด 13 (คิดเป็นรอ้ยละ 100  ของกรรมการทัง้หมด) 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม 

1. นายชนินท ์ ว่องกศุลกิจ ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายระวิ คอศิร ิ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ กรรมการ และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็คทรอนิกส ์

6. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

7. นายพิรยิะ เข็มพล กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

8. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

9. นายธีรภทัร  สงวนกชกร กรรมการอิสระ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

10. นายอนนต ์ สิรแิสงทกัษิณ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

11. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 

12. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 

13. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุมและนําเสนอในวาระ 

    1.         นางสาวอรศิรา             สกลุการะเวก            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - การเงิน 

     2.         นายสทุธิชยั                  เลาหวิโรจน ์             ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - กฎหมาย 

     3.         นายวิรชั                       วฒุิธนาเศรษฐ์           ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - Corporate Strategy และ

           เลขานกุาร บรษัิท 

     

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์

4. นายสมศกัด์ิ สิทธินามสวุรรณ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – ธุรกิจถ่านหิน 

5. นายฐิติ เมฆวิชยั ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร- ธุรกิจนํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

6. นายกิรณ  ลิมปพยอม ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารธุรกิจไฟฟ้า 

7. นายวส ุ นรุกัษ ์ ผูอ้าํนวยการสาย – Renewable 

8. นายสธีุ สขุเรือน ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร-Corporate Development 

9. นายเวโรจน ์ ลิม้จรูญ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - ทรพัยากรมนษุย ์

10. นายจิรเมธ อชัชะ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร- บรหิารและพฒันาองคก์ร 

11. นายนทัธีทอง สกลุเอ่ียม ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - Digital Center of Excellence 

12. นายเจมส ์รามา 

  

ปัทมินทรวิภาส Group Senior Vice President - Corporate Transaction 

Development 

13. นายชนิต   สวุรรณพรนิทร ์ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - Customer Experience 

14. น.ส.จรียา เชิดเกียรติศกัด์ิ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - Digital Center of Excellence 

15. น.ส.วิยะดา วิบลูยศิ์รชิยั ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส 

- ตรวจสอบภายในและกาํกบัดแูลการปฏิบติังานตามกฎหมาย 

15. นายรฐัพล สคุนัธี ผูอ้าํนวยการสาย - สื่อสารองคก์ร 
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ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จาํกัด(PwC) 

1. นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัช ี

2. นางสาววิเลขา  ธนากรพฒันา ผูแ้ทนผูส้อบบญัช ี

 

ผู้สังเกตการณก์ารประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายเจนวิทย ์ ดีเนตร     บรษัิท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภมิูไชย จาํกดั 

 

เลขานกุารบรษัิท ไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบขอ้ปฏิบติัที่สาํคญัสาํหรบัการประชมุและการลงมติ (รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 4 และ 5 ที่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้) ดงันี ้ 

1. ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ที่ประชมุจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั  

2.   ผูถื้อหุน้ซึ่งมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนัน้ 

3.  ที่ประชมุจะแจง้ต่อที่ประชมุว่าใหล้งมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย 

4.  หนึ่งหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผูส้ามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ

วาระ    การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะ ผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ/หรอื งดออกเสียงเท่านัน้ 

จากนัน้จะนาํคะแนนเสียงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมด ที่เขา้รว่มประชมุ สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงที่เหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

5.  การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชมุจะแจง้ผลการลงคะแนน  โดยระบถุึงสดัสว่นที่ลงมติเห็นดว้ย ไม่ 

เห็นดว้ย และงดออกเสียง  รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามขอ้ปฏิบติัสาํหรบัการประชมุ 

6.  ประธานกรรมการมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชมุเพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และเพื่อใหเ้กิดความเป็น 

ธรรมแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย 

 

เลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงที่ประชมุถึงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุในระบบ 

E-Meeting และวิธีการสง่คาํถามในระบบการประชมุ  

 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า  เพื่อเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

บรษัิทฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุ และเปิดโอกาสใหเ้สนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ

ลว่งหนา้ โดยใหเ้สนอผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ระหว่างวนัที่ 1  ถึง 30 ธนัวาคม 2563 สาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเลค็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเสนอเรื่อง การกาํหนดคณุสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอรม์และช่องทางที่ใช้

ในการเสนอเรื่อง และเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขัน้ตอนในการพจิารณาอย่างครบถว้น เม่ือครบกาํหนด 

เวลาดงักลา่ว ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุและเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ   

ประธานจึงไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสอืเชิญประชมุ 

เป็นลาํดบั 
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วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 ประธานมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท ผูด้าํเนินการประชมุ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

  

 เลขานกุารบรษัิท แถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษัิทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2563 เม่ือวนัที่ 19 มิถนุายน 2563 แลว้มีความเห็นว่า ทาํรายงานดงักลา่ว ถกูตอ้งตรงตามมติของที่ประชมุ 

และไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 1 ซึ่งในปีนี ้

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงรายงานประจาํปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยการสแกนผ่าน QR Code  

จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

สอบถาม  

 ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

มติทีป่ระชุม รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเ่ก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และ 

             พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลา 

             บัญชีประจาํปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการ

ดาํเนินงานของ   บรษัิทฯ ในรอบปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่าน QR Code คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า รายงานดงักลา่วของคณะกรรมการบรษัิท มีความถกู

ตอ้งและเพียงพอ ดงันัน้ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2563 และรบัรอง

รายงานของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  สาํหรบัรายละเอียดเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน

อ่ืน ขอใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชมุทราบ  

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดส้รุปเหตกุารณใ์นรอบปี 2563  ซึ่งปรากฏในรายงาน

ประจาํปี หนา้ 38-69  

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหนิในปี 2563 

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) 2554 – 15 มีนาคม 2564 

ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอา้งอิง Newcastle หรือ The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน

มา มีการปรบัตวัลดไปที่ราคาตํ่าสดุ 59 เหรียญสหรฐัต่อตนั และมีทิศทางปรบัตวัขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจบุนั

อยู่ที่เฉลี่ย 98 เหรียญสหรฐัต่อตนั  
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ดชันีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2554 – 15 มีนาคม 2564 

   นบัแต่บรษัิทฯ เขา้ไปลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เม่ือปี 2558 – 2559 ราคาก๊าซธรรมชาติตามดชันี Henry 

Hub เคยมีการปรบัตวัสงูสดุมากกว่า 3 เหรียญสหรฐัต่อลา้นบีทีย ู และมีราคาตํ่าสดุที่ 1.6 เหรียญสหรฐัต่อลา้นบทีีย ู

และปัจจบุนัอยู่ที่ราคา 2.5-2.7 เหรียญสหรฐัต่อลา้นบทีีย ูทัง้นีก้ารราคาขึน้ลงของดชันี ขึน้อยู่กบัความตอ้งการใชก๊้าซ

ในสหรฐัอเมรกิา 

ผลการดาํเนินงานปี 2564 และกลยุทธใ์นระยะยาว 

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดว้ยกลยทุธ ์ Greener and Smarter ที่เนน้การดาํเนินธรุกิจตามเทรนดพ์ลงังานโลก 

รูปแบบใหม่ที่เนน้เรื่องการกระจายการผลิตและจดัจาํหน่าย พลงังานแบบไม่รวมศนูย ์ (Decentralization) การใช้

พลงังานที่ลดการปลอ่ยคารบ์อน (Decarbonization) และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (Digitalization) ผ่านการดาํเนิน

ธุรกิจ ดา้นพลงังานที่ครบวงจรใน 3 กลุม่ธุรกิจของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ 

1. กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน (Energy Resources) ไดแ้ก่ ธุรกจิถา่นหิน และก๊าซธรรมชาติ 

2. กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน (Energy Generation) ไดแ้ก่ ธรุกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้า

จากพลงังานหมนุเวียน  

3. กลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ไดแ้ก ่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน และหน่วยงานพฒันา

เทคโนโลยี  

สรุปจุดเด่นปี 2563 

 Greener & Smarter- เพิ่มกาํลงัการผลติมากขึน้ โดยมีการเตบิโตของพลงังานทดแทน 232 เมกะวตัต ์

การเตบิโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ-  การซือ้แหลง่บารเ์นตต ์(กาํลงัการผลิตเพิ่มขึน้เป็น 700 ลา้นลกูบาศก์

ฟตุต่อวนั) และการรว่มมือทางยทุธศาสตรก์บั Oaktree Capital Management 

โรงไฟฟา้ - โรงไฟฟ้า SLG ในจนี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นที่ใชเ้ทคโนโลย ีHELE ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม ขนาด 1,320 MW เสรจ็สมบรูณ ์

ราคาถ่านหนิและราคาก๊าซธรรมชาต ิ- ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้เป็น 2.5-3.0 เหรียญสหรฐั ต่อ 1 ลา้นบทีีย ู

ราคาถ่านหินเพิ่มขึน้เป็น 80-90 เหรียญสหรฐัต่อตนั 

กระแสเงนิสดแข็งแกร่ง - EBITDA 563 ลา้นเหรียญสหรฐัจากผลประกอบการของธรุกิจถ่านหินและก๊าซ

ธรรมชาติในครึง่หลงัของปี 2563 

นวตักรรมสาํหรบัระบบนเิวศดา้นพลงังาน-ขยายพอรต์เทคโนโลยีพลงังาน :Solar rooftop & floating , ESS, 

EV, โครงการเมืองอจัฉรยิะ และโซลชูั่นการซือ้ขายไฟฟ้า 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน 

ธุรกิจถ่านหนิ  
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ดาํเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ คือสาธารณรฐัอินโดนิเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาชนจีน และมองโกเลีย  มี

ปรมิาณสาํรองถ่านหินรวม 713 ลา้นตนั และปรมิาณการขายถ่านหินรวม 38.8 ลา้นตนัต่อปี 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

การลงทนุ ในสหรฐัอเมรกิา เริม่ตัง้แต่ปี 2559   เป็นจาํนวนเงิน 1,090 ลา้นเหรียญสหรฐั และไดปิ้ดการลงทนุ ใน

แหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์เม่ือปลายปี 2563 มลูค่า 570  ลา้นเหรียญสหรฐั ปัจจบุนัมีกาํลงัการผลิตรวมอยู่ที่ 700 

ลา้นลกูบาศกฟ์ตุเทียบเท่าต่อวนั  และปรมิาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ 3.6 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ  

ธุรกิจผลิตพลังงาน 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้ามากกว่า 30 แห่งที่ดาํเนินการแลว้และกาํลงัพฒันาทั่วเอเชีย รวมกาํลงัการผลิตรวมตามสดัสว่นการ

ลงทนุ 3,309 เมกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 906 เมกะวตัต ์  

 บรษัิทฯ  ยงัมีเปา้หมายกาํลงัการผลิต อยู่ที่ 6,100 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 ซึ่งจะมาจากพลงังานหมนุเวียน

ถึง 1,600 เมกะวตัต ์

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 

จดุเด่น และ เหตกุารณส์าํคญั ปี 2563 

1. ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา และ พลงังานแสงอาทิตยบ์นโซลารล์อยนํา้ ภายในปี 2563 ได้

ขยายพอรต์ขึน้ รวม 140 เมกะวตัต ์ทาํใหมี้กาํลงัการผลิตทัง้หมดจาํนวน 249 เมกะวตัต ์โดยสดัสว่นของ

พลงังานแสงอาทิตยบ์นโซลารล์อยนํา้ประมาณ 16 เมกะวตัตท์ี่อยู่ระหว่างก่อสรา้งในจงัหวดัระยอง  

2. ระบบจดัเก็บพลงังาน โดยบรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ไดล้งทนุในบรษัิท Durapower Holdings จาํกดั 

(Durapower) ในสดัสว่นรอ้ยละ 47.7 ที่ออกแบบ ผลิตและติดตัง้แบตเตอรี่ในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละ

ระบบกกัเก็บพลงังาน มีกาํลงัการผลิตถึง 1 กิกะวตัต-์ชั่วโมง  โดยในปีที่ผ่านมา มีการเปิดตวัอีพรอมตม์ฟู (E-

prompt move) ตน้แบบชดุผลติและกกัเก็บไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบเคลื่อนที่ โซลชูนัผลิตไฟฟ้าดว้ย

พลงังานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอร ์รายแรกของไทย ที่พรอ้มเคลือ่นยา้ยไปใชง้านไดท้กุที่ จาํนวน 20 คนั 

กาํลงัการผลิตรวม 4,320 วตัต ์

3. ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า บรษัิทฯ ใหบ้รกิารดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าและขนสง่แบบครบวงจรเป็น รายแรกของประเทศ

ไทย โดยปัจจบุนัไดมี้การพฒันาบรกิาร “บา้นป ู เน็กซ ์ อีวี คาร ์ แชริ่ง” (Banpu NEXT EV Car Sharing) บรกิารเช่า

รถยนตไ์ฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชนั นอกจากนี ้ ยงัลงทนุรอ้ยละ 30.66 ในบรษัิท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้ เทค จาํากดั 

(UMT) โดยในปัจจบุนัไดเ้ปิดใหบ้รกิารตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชนั “มฟูมี” (MuvMi) ทัง้นี ้ มีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

ใหบ้รกิารดงักลา่วอยู่มากกว่า 100 คนั รวมไปถงึการเปิดตวั“บา้นป ู เน็กซ ์ อีเฟอรร์ี่” เรือทอ่งเที่ยวไฟฟ้าทาง

ทะเลลาํแรกของไทย ใหบ้รกิารในแถบพืน้ที่ทะเลอนัดามนัและอ่าวไทยครอบคลมุ ทัง้ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ภเูก็ต 

พงังา กระบี่ สรุาษฎรธ์าน ีเพื่อรองรบัโอกาสเติบโตของอตุสาหกรรมเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า  
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4. โครงการสมารท์ซิตี ้บรษัิทฯ พฒันาโครงการเมืองอจัฉรยิะรว่มกบัองคก์รชัน้นาํในประเทศไทย 5 โครงการ โดย

ใหบ้รกิารติดตัง้พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและยานยนตไ์ฟฟ้าใหแ้ก่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมือง

อจัฉรยิะภเูก็ต และบางแสน และมีแผนจะขยายเป็น 9 โครงการ ภายในปี 2568  

5. ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า (Energy trading) เริ่มตน้ทดลองในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นการซือ้ขายไฟฟ้าในตลาดผ่าน

แพลตฟอรม์ระบบกลาง 280 กกิะวตัต-์ชั่วโมง 

 

ผู้นําทางด้าน ESG และอันดับความน่าเช่ือถือ 

บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งมั่นเดินหนา้ดาํเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวปฏิบติัที่ดีดา้นการรายงานการดาํเนินงาน

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) 

บรษัิทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability 

Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ในฐานะ Industrial Leader และ Gold Class  ในกลุม่อตุสาหกรรม Coal & 

Consumable Fuels จากการ ประกาศผลรางวลั SAM Sustainability Award 2021 (มีเพียงรอ้ยละ 1 ใน

กว่า 7,000 บรษัิท ที่จะไดร้บั Gold Class)  

บรษัิทฯ ไดร้บัอนัดบัความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดบั A (ตามเกณฑว์ดั AAA ถึง CCC) จากการ

ประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI ในปี 2562  

ทัง้ยงัไดร้บัการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหอ้ยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน (Thailand 

Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 6 

บรษัิทฯ ไดร้บัการคงอนัดบัเครดิตองคก์ร และหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจากทรสิเรทติง้ที่ระดบั “A+” 

ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่ง สะทอ้นความเป็นองคก์รที่แข็งแกรง่ พรอ้มรบัสถานการณ ์โลกที่ทา้

ทาย 

 บรษัิทฯ ประกาศเจตนารมณใ์นการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น ในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นทจุรติ (The Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตัง้แต่ปี 2553 และไดผ้่านการ

รบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ตัง้แต่ปี 2558 และไดร้บัการต่ออายุ

การรบัรองเป็นวาระที่ 2 ในปีนี ้

 

การเติบโตของบ้านปู: ดาํเนินธุรกิจตามหลัก 'antifragile’ กว่า 30 ปี 

 บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกจิเหมืองถ่านหิน ตัง้แต่ ปี 2526 และในช่วงปี 2543 – 2558 เริ่มกระจายการลงทนุไปยงั

ธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงขยายธุรกิจถ่านหินสูต่่างประเทศ บรษัิทฯ ไดฝ่้าวิกฤตแห่งความทา้ทายตลอดเวลา รวมถึงวิสยัทศัน์

ที่เป็นแผนกลยทุธ ์คือ Greener & Smarter ที่ผ่านมา ในปี 2563 บรษัิทฯ เปิดตวั บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์เพื่อการลงทนุ

และพฒันาธุรกจิพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน เดินหนา้สรา้งการเติบโตทางธุรกิจที่ตอบรบักบัเทรนดพ์ลงังาน

แห่งโลกอนาคต  
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 บรษัิทฯ ปรบัโครงสรา้งธุรกจิก๊าซธรรมชาติ ในสหรฐัฯ จากโครงสรา้งแบบกองทนุจดัการผลประโยชน ์มาเป็น

โครงสรา้งแบบบรษัิทภายใตก้ารดาํเนนิงานของ BKV Corporation (BKV) ซึ่งบรษัิทฯ สามารถบรหิารจดัการธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิา ไดดี้ยิ่งขึน้ รวมทัง้สามารถระดมทนุเพื่อสรา้งการเติบโตในอนาคต 

            ต่อจากนีคื้อการผลกัดนัแผนกลยทุธท์างธุรกจิหา้ปีฉบบัใหม่ (ปี 2564- 2568) โดยการนาํ Greener & 

Smarter มาต่อยอด และเพิ่มกลยทุธใ์หเ้รว็ขึน้เป็น Greener & Smarter & Faster โดยขบัเคลื่อนดว้ย  

1. Acceleration  - ขยาย 4 ธรุกจิหลกั : ก๊าซธรรมชาติ, เหมืองแร,่ โรงไฟฟ้า และเทคโนโลยีพลงังานตามกล

ยทุธ ์Greener & Smarter 

2.  Antifragile - ฝ่ามรสมุวิกฤติเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจต่างๆ กระจายความเสี่ยงผ่าน

พอรต์การลงทนุที่หลากหลาย 

3. Augmentation -ใชค้วามเชี่ยวชาญที่บา้นปมีูจากการดาํเนินงานในธุรกิจและประเทศที่หลากหลาย 

 บรษัิทฯ มุ่งเปา้สูค่วามยั่งยืนทางธุรกิจ โดย Banpu Transformation และวางรากฐานวฒันธรรมองคก์ร Banpu 

Heart หรือ บา้นป ูฮารท์ ที่ช่วยสรา้งใหพ้นกังานมีความมุ่งมั่นที่จะทาํใหส้าํเรจ็ใหไ้ด ้เป็นตวัผลกัดนัใหบ้รษัิทฯ เดินหนา้ 

และมีความยืดหยุ่นที่จะฝ่าวิกฤตแห่งความทา้ทายไดต้ลอดเวลา  

 

กลยุทธท์างธุรกิจปี 2564 – 2568 

 ธุรกิจหลกัเพื่อเรง่การเติบโตตามกลยทุธ ์Greener & Smarter 

 

1. ธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

 บรษัิทฯ ไดร้บัการสนบัสนนุจากพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ Oaktree Capital Management ในขัน้ตน้ 100 ลา้น

เหรียญสหรฐั มีการจดัตัง้จดัตัง้ระบบถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบรวมศนูย ์ จากแหลง่ Barnett เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานและลดตน้ทนุ 

2. ธุรกจิถ่านหิน 

 รกัษาระดบัตน้ทนุการขดุถ่านหินเพื่อเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรของเหมืองใหม้ากยิ่งขึน้ มุ่งเนน้สรา้ง

กระแสเงินสดดว้ยการปรบัระดบัการผลิตและการตลาด  มองหาโอกาสการลงทนุในเหมืองแรอ่ื่นๆ ที่มีการเติบโตสงูและ

พรอ้มรบัเทรนดพ์ลงังานใหม่ๆ ในอนาคต 

3. ธุรกจิโรงไฟฟ้า 

 บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด เพื่อการขบัเคลื่อนกลยทุธ ์ Greener & 

Smarter  เพิ่มประสทิธิภาพการดาํเนินงานเพื่อรกัษามาตรฐานความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของทกุโรงไฟฟ้า พฒันา

โครงการใหม่ใหท้นัตามระยะเวลาที่กาํหนด นอกจากนีจ้ะเพิ่มกาํลงัการผลิตในประเทศที่เคยดาํเนินงานแลว้ มุ่งลงทนุ

และพฒันาโรงไฟฟ้าในญ่ีปุ่ น จนี เวียดนาม และขยายกาํลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 

4. ธุรกจิเทคโนโลยีพลงังาน 
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 สรา้งความแข็งแกรง่ในเทคโนโลยีพลงังาน พฒันาแพลตฟอรม์สาํหรบัระบบนิเวศดา้นพลงังานที่เติบโตขึน้ เพื่อ

ตอบรบัเทรนดพ์ลงังานใหม่ๆ ในอนาคต และกา้วขึน้สูก่ารเป็นผูน้าํเทคโนโลยีพลงังาน 

 

เป้าหมายการเติบโตภายในปี 2568 

กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน 

ธุรกิจถ่านหนิ  

 ตัง้เปา้หมายใหค้งปรมิาณการขายถ่านหินที่  44  ลา้นตนัต่อปี เท่ากบัเปา้หมายในปี 2564 ทิศทางของการ

เติบโตเชื่อว่ายงัคงสามารถขยายตวัไดเ้ล็กนอ้ย เนื่องจากผูใ้หบ้รกิารลดนอ้ยลง แต่ความตอ้งการการใชถ้่านหินยงัคงที่ 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ตัง้เปา้หมายกาํลงัการผลิตรวมอยู่ที่ 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุเทียบเท่าต่อวนั  

กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน 

 บรษัิทฯ มีเปา้หมายกาํลงัการผลิต อยู่ที่ 6,100 เมกะวตัต ์ภายในปี 2568 ซึ่งจะมาจากพลงังานหมนุเวียนถึง 

1,600 เมกะวตัต ์และ จากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 4,500 เมกะวตัต ์

ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน 

ระบบจดัเก็บพลงังาน  

  ผลิตและติดตัง้แบตเตอรี่ในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบกกัเก็บพลงังาน กาํลงัการผลิต ในปัจจบุนั 1 กิกะ

วตัต-์ชั่วโมง  มีเปา้หมายเป็น 3 กิกะวตัต-์ชั่วโมง 

 โครงการสมารท์ซิตี ้มีแผนขยายจาก 5 โครงการเป็น 9 โครงการ 

ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟา้ 

 - มีแผนขยายจาํนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi  จาก 100 คนัเป็น 5,500 คนั  ตามแผนการขยายตวัของรถไฟฟ้า 

 - เรือเฟอรร์ี่ไฟฟ้า ปัจจบุนั 1 ลาํ มีแผนจะเพิ่มจาํนวนเป็น 100 ลาํ ขยายตวัพืน้ที่ไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ  

ธุรกิจซือ้ขายไฟฟา้ 

 ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้า (Energy trading) ยงัคงมุ่งเนน้ตลาดในประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความ

พรอ้มในธุรกิจนี ้โดยจะขยายการลงทนุใหม้ากขึน้เป็น 1,000 กิกะวตัต-์ชั่วโมง จากปัจจบุนั 280 กิกะวตัต-์ชั่วโมง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี ้

1. นายสมบติั ชื่นบรรลือสขุ ผูถื้อหุน้  สง่คาํถามลว่งหนา้ผ่านไลน ์IR สอบถามว่า ถา้บรษัิทฯไม่มีแผนสรา้งโรงไฟฟ้า

ถ่านหินเพิ่มเติมในอนาคต ทาํใหย้อดขายถ่านหินไม่สามารถเติบโตได ้ บรษัิทฯมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มรายไดแ้ละ

กาํไรสาํหรบัธุรกิจถ่านหิน และมีแผนจะขายธุรกิจถ่านหินออกไปหรือไม่ 

•  นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ  ไม่มุ่งเนน้สรา้งการเติบโต แต่จะยงัคงรกัษาระดบัยอดขายในธุรกิจถ่าน

หินใหส้รา้งกาํไรได ้ เนื่องจากในปัจจบุนัผูใ้หบ้รกิารลดนอ้ยลง แต่ความตอ้งการการใชถ้่านหินยงัคงที ่ จึงเป็น

โอกาสใหบ้รษัิทฯ  สามารถขายถ่านหินคณุภาพดีต่อไปได ้รวมถึงทีมงานของบรษัิทฯ ในทกุเหมือง สามารถควบคมุ
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ตน้ทนุการผลิต  และลดค่าใชจ้า่ย ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรษัิทฯ ยงัไม่มีแผนการขายธรุกิจถ่านหิน แต่จะเพิ่ม

สดัสว่นของการลงทนุเพิ่มในธุรกิจอ่ืนๆ ตามกลยทุธ ์ Greener & Smarter โดยที่อาศยักระแสเงินสดจากธรุกิจ

ถ่านหิน  

2.  นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามในที่ประชมุ เก่ียวกบัราคาขายถ่านหินเฉลี่ย ในไตรมาส ที่ 1 ปีนี ้

ของเหมืองอินโดนิเซีย และที่เหมืองออสเตรเลียเป็นอย่างไร เม่ือเทียบกบัราคาไตรมาสที่ 4 ปี 2563  

• นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแ้จงว่า ราคาถ่านหนิมีทิศทางปรบัตวัขึน้ตัง้แต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจบุนัอยู่ที่เฉลี่ย 98 

เหรียญสหรฐัต่อตนั ซึ่งราคาถ่านหินเฉลี่ยของเหมืองในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย และออสเตรเลียก็น่าจะเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึน้เช่นกนัเดียวกนั  

3.  นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ ถามเพิ่มเติมว่า นโยบายการบรหิารตน้ทนุของเหมืองถ่านหิน จะใชต้น้ทนุที่

ถกู หรือว่าตน้ทนุที่สงูขึน้ตามราคาถ่านหินที่ปรบัตวัขึน้ 

• นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแ้จงว่า ในช่วงที่ราคาถ่านหินตกลงนัน้  บรษัิทฯ ไดค้วบคมุตน้ทนุการผลิตถ่านหินใหอ้ยู่ใน

ระดบัตํ่า เพื่อรกัษากระแสเงินสดในการดาํเนินธุรกจิ แมใ้นชว่งที่ราคาถ่านหินไดป้รบัตวัสงูขึน้แลว้ บรษัิทฯ ยงัคง

บรหิารตน้ทนุการผลิตถ่านหินใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม แข่งขนัได ้และตอ้งยืดหยุ่นปรบัตวัไดเ้รว็ตามนโยบายของ

บรษัิทฯ  

4.  นางสาววรญัญา ผูร้บัมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ สง่คาํถามในที่ประชมุ ว่าราคาถ่านหินในปีนีจ้ะสงูสดุเทา่ใด และ

มีปัจจยัเก่ียวเนื่องอะไรบา้ง  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า ปัจจยัที่สง่ผลกระทบราคาในช่วงสัน้ๆ นี ้มีเหตกุารณท์ี่อาจทาํให ้supply ลดลง คือ

เหตกุารณน์ํา้ทว่ม และการปิดซ่อมท่าเรือที่ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงภาวะฝนตกที่ประเทศสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย สว่นในดา้นของความตอ้งการใชถ้่านหิน (demand) จากประเทศอินเดีย จนี และ เวียดนามยงัมี

ค่อนขา้งมาก บรษัิทฯ จึงมองว่าราคาถ่านหินในช่วงนีย้งัมีความมั่นคงสงู แต่ไม่สามารถคาดเดาราคาสงูสดุได ้ 

5.  นายเดชา สนุทรารชนุ ผูถื้อหุน้ สถานการณปั์จจบุนั ทาํใหโ้ครงการต่างๆ ของบรษัิทลา่ชา้หรือไม่ 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลาํบากในปี 2563 มาไดด้ว้ยดี บรษัิทฯ 

สามารถสรา้งกระแสเงินสด และรายไดอ้ยู่ในระดบัที่น่าพอใจ รวมถึง ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูถื้อหุน้ คณะ

กรรมการฯ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย พนกังาน และผูบ้รหิารเป็นอย่างดี   

 สาํหรบัโครงการต่างๆ สว่นใหญ่ยงัดาํเนินไดต้ามแผน เช่น การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าในจีน โซลารฟ์ารม์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น แมจ้ะมีโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม ในประเทศเวียดนามซึ่งไดร้บัผลกระทบบา้งจากการขนสง่ต่างๆ ที่ไม่

ราบรื่นจากสถานการณ ์ COVID-19 สง่ผลโครงการอาจลา่ชา้ประมาณ 2-3 เดือน แต่ไม่สง่ผลกระทบรา้ยแรง 

บรษัิทฯ  ยงัคงสรา้งผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว  

 

6.  นายชยัวฒัน ์ นพิิฐวธันะผล ผูถื้อหุน้ ถามว่าเปา้ในอีก 5 ปี รายไดจ้ากถ่านหินจะเป็นสดัสว่นเท่าไหรข่องรายได้

ทัง้หมด 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ ถกูกาํหนดตามมาตรฐานบญัชใีห ้ Consolidate บรษัิทย่อยที่ถือหุน้เกิน

กว่า รอ้ยละ 50 ดงันัน้รายไดท้ี่มาจากธุรกิจไฟฟ้า หรือกลุม่ธรุกิจสรา้งเม็ดเงินอ่ืนจะถกูรบัรูใ้นรูปแบบกระแสเงินสด 
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และกาํไรโดยตรง ซึ่งในอนาคต 5 ปี ขา้งหนา้ บรษัิทฯ จะรบัรูก้ระแสเงินสดจากธุรกิจถ่านหินเป็นสดัสว่นนอ้ยกว่า

รอ้ยละ 50 และจากกลุม่ธุรกิจ Greener & Smarter จะเป็นสดัสว่น เกินกว่า รอ้ยละ 50  

 

7.  นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ ถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าซานซีลูก่วง (Shanxi Lu Guang: SLG) ที่มีแผน

จะเริ่มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ภายในไตรมาสที่ 1 มีความคืบหนา้อย่างไร 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้า SLG ก่อสรา้งเสรจ็แลว้ตามแผน รวมถึงไดท้ดลองผลติไฟฟ้า และทดลอง

จ่ายไฟเขา้ผูร้บัซือ้แลว้ ในขณะนีอ้ยู่ในระหว่างรอการตอบรบัอย่างเป็นทางการจากทางการจนีเท่านัน้ และคาดว่า

จะตอบรบัเรว็ๆ นี ้

  

 ประธาน กลา่วขอบคณุ ผูถื้อหุน้ 2 ท่าน คือคณุมานิตา ศิรสิทุธิ์ และคณุอไุรวรรณ ศิรสิทุธิ์ ทีไ่ดส้ง่จดหมาย 

สอบถามถึงการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ โดยคณุสมฤดี ชยัมงคล ไดต้อบคาํถามแลว้ 

 

8.  นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ ถามเพิ่มเติมว่า เปา้หมายปรมิาณขายถ่านหินปี 2564 เท่ากบั 44 ลา้นตนั 

ไม่ทราบว่าในไตรมาส 1 นี ้บรษัิทฯ ไดท้าํไดต้ามเปา้หมายหรือไม่ อย่างไร  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า ปรมิาณการขายถ่านหิน ใน ไตรมาส 1 นี ้ยงัไดต้ามเปา้หมาย  

 

9.  นายประวิทย ์วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ ถามเพิ่มเติมว่า ความตอ้งการการใชไ้ฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ในอนาคต จาก 

เทรนดก์ารใช ้Electric Vehicle ที่เติบโตขึน้เรื่อย ๆ  โรงไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินน่าจะยงัมีบทบาทไดอ้ยู่หรือไม่ เพื่อช่วย

เสรมิโรงไฟฟ้าแบบพลงังานสะอาด  

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า จากงานวิจยัหลายแห่ง แสดงขอ้มลูว่าในอนาคต จนถึงอีกประมาณ 20 ปี

ขา้งหนา้  ปรมิาณความตอ้งการใชพ้ลงังานจะสงูขึน้โดยรวม และการใชพ้ลงังานจากถ่านหนิจะยงัคงมีอยู่ แต่จะ

ลดจากรอ้ยละ 30 เหลือ รอ้ยละ 20 โดยจะมีสดัสว่นการใชพ้ลงังานหมนุเวียน และก๊าซเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งแผน

กลยทุธข์องบรษัิทฯ ที่มุ่งเนน้พลงังานทัง้ 3 สว่นนี ้ อย่างไรก็ตาม ในสว่นของธุรกิจถ่านหนิ บรษัิทฯ ไดน้าํ

เทคโนโลยกีารผลิตถ่านหินสะอาด เทคโนโลยี High-Efficiency, Low-Emission (HELE) และเทคโนโลยอ่ืีนๆ มา

สนบัสนนุ เพื่อช่วยลดผลกระทบถ่านหินต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 

10.  นายประวิทย ์ วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ ถามเพิ่มเติมว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจถ่านหนิที่ปิดตวัไป มีปรมิาณ supply

จาํนวนเท่าใด 

• นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า ยงัตอบเป็นปรมิาณไม่ได ้แต่ในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนๆ มีการ

เลิกธุรกิจไปหลายราย แต่ไม่สง่ผลกระทบถึงขัน้ขาดแคลน เนื่องจากปรมิาณการความตอ้งการขาย (supply) ยงั

เกินกว่าความตอ้งการใช ้(demand) อยู่เล็กนอ้ย ถือเป็นโอกาสในการสรา้งสมดลุ และสรา้งเสถียรภาพดา้นราคา 

 

11.  นางสาวอารยา เพ็งพดุ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า สถานการณ ์Covid มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบา้ง 
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•  นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบในแง่การดาํเนินธุรกิจ และสามารถสรา้งกระแสเงินสด

ไดดี้ตามเปา้หมาย สว่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้คือ การปฏิบติังานของพนกังาน ผูบ้รหิาร ที่อยู่ในกลุม่บรษัิท

บา้นป ูทัง้ 10 ประเทศทั่วโลก ไดมี้การนาํรูปแบบการทาํงาน ผ่านระบบดิจิตอล ซึ่งบคุลากรทกุคน รวมถึงระบบ

ต่าง ๆ ที่บรษัิท ฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มไวส้าํหรบั Digital Transformation ไดถ้กูนาํมาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

  

 ประธานไดม้อบหมายให ้ นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร-การเงิน เป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดต่อที่ประชมุ รายละเอียดต่าง ๆ ใหท้ี่ประชมุทราบ เก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ที่ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ คือ นางสาว

รจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบรษัิท Pricewaterhouse Coopers 

ABAS จาํกดั (PwC)  ลงลายมือชื่อไว ้ 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุ

วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด   

“งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็” ของรายงานประจาํปี 2563  ของคณะกรรมการบรษัิท  

จึงนาํเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติั โดยไดช้ีแ้จงตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ หรือ งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

รายงานสินทรัพยร์วมจาํนวน 9,377 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,308 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

16 เม่ือเทียบกบัสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระสาคญั

ดงันี ้  

• เงินสดและเงินฝากธนาคารจาํนวน 730 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 297 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จากเงิน

ลงทนุจาก Oaktree Capital Management ที่เขา้รว่มลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    การเพิ่มเงินสาํรองเงินสด

ตามนโยบายบรษัิทฯ 

• เงินลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่มจาํนวน 1,690 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 205 ลา้นเหรียญสหรฐั คิด

เป็นรอ้ยละ 14  เพิ่มขึน้จากการลงทนุในการรว่มคา้และบรษัิทรว่มจาํนวน 86 ลา้นเหรียญสหรฐั สว่นใหญ่เป็น

การลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร ์และจากการรบัรูส้ว่นแบ่งกาํไรจากการลงทนุในการรว่มคา้

และบรษัิทรว่มจาํนวน 136 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์–สทุธิจาํนวน 2,581ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 631 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จาก

การลงทนุในเครื่องจกัรและอปุกรณข์องธุรกิจถ่านหนิ ธุรกิจก๊าซ ธุรกิจไฟฟ้า และจากการซือ้แหลง่ธุรกิจใหม่

จาํนวน 639 ลา้นเหรียญสหรฐั  
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หนีส้ินรวม 6,562 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 1,128 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 21 สว่นใหญ่เกิดจาก

การกูย้ืมเงินเพื่อลงทนุในธรุกิจก๊าซธรรรมชาติ และธุรกจิพลงังานหมนุเวียน และการรบัรูห้นีส้ินของแหลง่ก๊าซธรรมชาติ

บารเ์นตต ์(Barnett) 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,815 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึน้ 180 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7 เพิ่มขึน้จาก

เพิ่มขึน้จากสว่นต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบรษัิทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอ่ืนๆ  

 

รายละเอียดของงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2563 ปรากฏตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี (งบการเงนิ) 

หัวข้อการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

ผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-

19) ซึ่งสง่ผลต่อเศรษฐกิจโลก สง่ผลใหค้วามตอ้งการในการใชพ้ลงังานของโลกลดลง รวมทัง้การปรบัตวัลดลงของราคา

ตลาดของกลุม่สินคา้โภคภณัฑ ์ดา้นพลงังาน อย่างไรก็ตามบรษัิทฯ สามารถลดตน้ทนุการผลติไดถ้ึงรอ้ยละ 10 ทาํใหย้งั

สรา้งกาํไรขัน้ตน้รายไดจ้ากการขายทัง้ภาคธุรกิจถ่านหินและธุรกิจก๊าซไวไ้ด ้นอกจากนีย้งัมีค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการปรบั

โครงสรา้ง จาํนวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นรายการที่เกดิขึน้เพียงครัง้เดียว ที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งของ BKV 

Corporation และการเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสทุธิ จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั อนัเป็นผลจากการปรบัลดลง

ของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของกลุม่บรษัิทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลจากการออกมาตรการของ

ภาครฐัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ในสาธารณรฐั

อินโดนีเซีย โดยใหล้ดอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจากเดิมที่อตัรารอ้ยละ 25 เป็นอตัรารอ้ยละ 22 ในปี 2563 และ 2564 

และอตัรารอ้ยละ 20 ในปี 2565  ซึง่ทัง้หมดเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึง ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด รายการ

ดงักลา่วถือเป็นรายการที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานปกติ  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จาํนวน 563 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ลดลง รอ้ยละ 20 เทียบกบัปีกอ่นหนา้ 

รายละเอียดอ่ืนปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ประชมุสอบถาม

เรื่องอ่ืนใดอีก 

 ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการที่เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของ

บรษัิทฯ สิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2563 พิจารณาลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

มติทีป่ระชุม 
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ที่ประชมุรบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการที่เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สิน้สดุวนัที่ 31 

ธันวาคม 2563 และมีมติอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุวนัที่   31 

ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี ้

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,219,699,252  99.9696 

2. ไม่เหน็ดว้ย               674,800  0.0304 

3. งดออกเสียง               819,950  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -     0.0000 

 

 

 

วาระที ่3 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร-การเงินเป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดต่อที่ประชมุ  

นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก ไดช้ีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

              ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั มาตรา 116 กาํหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่น

หนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุ

สาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน เวน้แต่บรษัิทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดให้

ตอ้งมีทนุสาํรองมากกว่านัน้  

“บรษัิทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทกุ

ประเภทที่กฎหมายและบรษัิทฯ ไดก้าํหนดไว ้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด

และภาระการลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครือ รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอ่ืน ๆ” 

นอกจากนัน้ บรษัิทฯ มีนโยบายที่จะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือปรากฏ

ว่า 

    1. ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ มีกาํไร 

    2. บรษัิทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่

    3. บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได ้

    4. การพจิารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ดว้ย 

  

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 2/2021 ซึ่งจดัขึน้เม่ือวนัที่ 22 กมุภาพนัธ ์2564ไดมี้มติอนมุติัให้

จ่ายเงินปันผลประจาํปี จากเงินกาํไรสะสมสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละหุน้ละ 0.15 
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บาท การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อ

หุน้ (Record Date) ในวนัที่ 16 เมษายน 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 30 เมษายน 2564 ทัง้นีเ้ม่ือรวมกบั

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรบังวด 6 เดือนแรกของปี  2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปัน

ผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานรวมในปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท  

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี ้

1. นายประวิทย ์ วิโรจนว์งษช์ยั ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเนื่องจากบรษัิทฯ มี D/E มากกว่า 1 เท่า จึงขอบรษัิทฯ ให้

พิจารณาการแจก Warrant ใหก้บัทางผูถื้อหุน้ 

• นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแ้จงว่า ขึน้อยู่กบัแผนงานการจดัการทางการเงินของบรษัิทฯ โดยจะมุง้เนน้การเพิ่ม

มลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้และองคก์รไดใ้นระดบัสงูสดุ อย่างไรก็ตามบรษัิทฯ ขอรบัไวพ้ิจารณาต่อไป   

 

2. นายชาญชยั วราธนสิน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเงินปันผล จะกลบัไปอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 6  ดงัเช่นก่อน

สถานการณ ์COVID-19 ไดห้รอืไม่ เม่ือใด 

• นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแ้จงว่า บรษัิทฯ จะพจิารณาอตัราการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ใหส้มดลุกบัการจดัสรร

เงินลงทนุเพื่อขยายธุรกิจ  หากพิจารณาตามแผนการดาํเนินธุรกิจที่นาํเสนอไปก่อนหนา้ บรษัิทฯ จะตอ้งใชเ้งิน

ลงทนุค่อนขา้งมาก อตัราการจ่ายปันผลที่รอ้ยละ 6 บรษัิทฯ จงึยงัไม่สามารถใหค้าํมั่นได ้อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ 

จะมุ่งเนน้ในการสรา้งผลตอบแทนระยะยาวใหแ้กผู่ถื้อหุน้ต่อไป 

  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

สอบถามเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 

 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมาก ดงันี ้

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,220,974,002  99.9897 

2. ไม่เห็นดว้ย               229,000  0.0103 

3. งดออกเสียง                   5,000  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 
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วาระที ่4 อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายระวิ คอศิร ิ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดในวาระนี ้ 

นายระวิ คอศิร ิ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กาํหนดว่า “ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึง่ในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีต่อ ๆ ไปให้

กรรมการคนที่ไดอ้ยู่ในตาํแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อก กรรมการที่ออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้เป็น

กรรมการอีกก็ได”้                                            

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 1. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ    กรรมการ 

 2. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ  

 3. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ    กรรมการ 

 4. นางสมฤดี  ชยัมงคล     กรรมการ 

ขัน้ตอนการสรรหาบคุคลเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑอ์นัประกอบดว้ย 

● องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

● คณุสมบติัทั่วไป คณุสมบติัเฉพาะ  

● คณุสมบติักรรมการอิสระ (สาํหรบัการสรรหากรรมการอิสระ)  

● การปฏิบติัหนา้ที่ที่ผ่านมา 

การเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 คนดงักลา่วขา้งตน้นัน้   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่าบคุคลทัง้ 4 คนดงักลา่วเป็นผูมี้ความรู ้

ความสามารถ และมีคณุสมบติัเหมาะสมต่อธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้ไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบติัการเป็นกรรมการบรษัิท

ฯ ตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัปฏิบติัหนา้ที่ในตาํแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียด

และประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ที่ที่ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นีบ้รษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถเสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่าเหมาะสม   เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อเป็นกรรมการบรษัิทฯ ลว่งหนา้แลว้   ซึ่ง

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ ดงันัน้จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านนี ้ ใหด้าํรง

ตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 1. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ   กรรมการ 
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 2. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ  

 3. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ   กรรมการ 

 4. นางสมฤดี  ชยัมงคล    กรรมการ  

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเรื่องอ่ืนใดอีก 

 เลขานุการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

รายบุคคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียงทัง้ในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ผ่านระบบ E-Meeting  

 

มติทีป่ระชุม                                                                                                                                                                         

 ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

หนึ่ง โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2564 ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2567 ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี ้

 

1)  นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ  (กรรมการ) 

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,180,621,597  98.1733 

2. ไม่เหน็ดว้ย          40,574,905  1.8267 

3. งดออกเสียง                 11,500  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 

 

2)  นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ (กรรมการ) 

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,175,440,447  97.9400 

2. ไม่เหน็ดว้ย          45,756,055  2.0600 

3. งดออกเสียง                 11,500  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 
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3)  นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ (กรรมการ) 

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,117,429,683  95.3282 

2. ไม่เหน็ดว้ย        103,769,819  4.6718 

3. งดออกเสียง                   8,500  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 

 

4)  นางสมฤดี ชยัมงคล  (กรรมการ) 

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,200,777,851  99.0803 

2. ไม่เหน็ดว้ย          20,428,151  0.9197 

3. งดออกเสียง                   2,000  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 

 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่า พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า “หา้ม

มิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรือทรพัยส์นิอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จา่ยเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท” และ

ขอ้บงัคบับรษัิทฯ  ขอ้ 30 วรรคแรก กาํหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บับาํเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมี

ลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทัง้หมดรวมกนัก็ได ้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นรายเดือน 

เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืนใดก็ได ้ ทัง้นี ้

ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณากาํหนดซึ่งอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว  ๆ ไป หรือวาง

เป็นหลกัเกณฑ ์หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได”้ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอ

รายละเอียดในวาระนี ้

นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าการจ่ายบาํเหน็จกรรมการนัน้ไดพ้จิารณาจากภาระหนา้ที่

ความรบัผิดชอบ ผลการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ และเงินปันผลที่จ่ายใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 

1. บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 ใหจ้่ายเป็นเงินรวม 15 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 15 ลา้น

บาท รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยูใ่นหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจาํปี
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ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ทัง้นี ้บาํเหน็จของประธานกรรมการบรษัิทสงู

กว่ากรรมการรอ้ยละ 30 และรองประธานกรรมการบรษัิทสงูกว่ากรรมการรอ้ยละ 15 

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจาํปี 2564      ไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ชดุต่าง  ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทต่าง  ๆ แลว้บรษัิทฯ เสนอ

ใหพ้ิจารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับเม่ือปี 2562  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท  

● ค่าตอบแทนประจาํเดือน ใหจ้่ายทกุเดือน โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 78,000 บาท/เดือน     

รองประธานฯ จาํนวน 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอ่ืนคนละจาํนวน  60,000 บาท/เดือน 

● เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือมาเขา้รว่มประชมุ  

โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 39,000 บาท/ครัง้ รองประธานฯ จาํนวน 34,500 บาท/ครัง้ และ

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารคนละ จาํนวน 30,000 บาท/ครัง้ (กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารไม่ไดเ้บีย้

ประชมุ) 

2.2. เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือมาเขา้รว่มประชมุ โดยจ่าย

ประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 46,800 บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 36,000 บาท/

ครัง้ 

2.3. เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการ

ชดุย่อยอ่ืนๆ ใหจ้่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเม่ือมาเขา้รว่มประชมุ โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษัทภิ

บาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน 39,000 บาท/ครัง้ และกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 30,000 

บาท/ครัง้  

ทัง้นีน้อกเหนือจากค่าตอบแทนดงักลา่วแลว้กรรมการยงัไดร้บัค่าตอบแทนในสว่นของสวสัดิการตรวจสขุภาพ

ประจาํปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใชจ้่ายในเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

(IOD) รวมถึงสถาบนัอ่ืนที่เก่ียวขอ้งตามที่ระเบียบของบรษัิทฯ และประธานแจง้ว่า กรรมการบรษัิทที่ถือว่าเป็นผูมี้สว่น

ไดเ้สียเป็นพิเศษในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุติับาํเหน็จ

กรรมการและเบีย้ประชมุกรรมการ จาํนวนหุน้ที่กรรมการทัง้หมดซึ่งนบัรวมกนัได ้ 42,237,111  หุน้ ดงันัน้ จาํนวนหุน้

ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีจ้ึงมีจาํนวน 42,237,111 เสียง 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ

สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติักาํหนดค่าตอบแทนที่เป็นบาํเหน็จกรรมการปี 

2563 และเบีย้ประชมุกรรมการ สาํหรบัปี 2564 

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ดงันี ้

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม 

1. เห็นดว้ย     2,009,226,153  92.2099 

2. ไม่เหน็ดว้ย        169,731,238  7.7895 

3. งดออกเสียง                 13,500  0.0006 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 

5. ไม่มีสิทธิออกเสียง          42,237,111   

 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ประธาน ไดแ้ถลงต่อที่ประชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 41 (5)  กาํหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปีพงึกระทาํ คือ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ” 

ประธาน ขอใหน้ายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์แจง้ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ว่า ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 41 กาํหนดว่า กิจการซึ่งที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพงึกระทาํตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบ

บญัชีของบรษัิทฯ 

อนึ่ง คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือก

ผูส้อบบญัชีแห่งบรษัิท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานดา้นการตรวจสอบอยู่ใน

ระดบัที่นา่พอใจมาโดยตลอด รวมทัง้ PwC มีเครือข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 

รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปีที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อ

หุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน               

ค่าสอบบญัชีเพื่อสอบบญัชีของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

1.  นางสาวรจนาถ      ปัญญาธนานศุาสตร ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   8435 และ/หรือ 

2.   นางสาวอมรรตัน ์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  4599  และ/หรือ 

3.   นายพงทวี            รตันโกเศศ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  7795   และ/หรือ 
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4.   นายบญุเรือง        เลิศวิเศษวิทย ์            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  6552 

แห่งบรษัิท PwC โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบรษัิทฯ ในกรณี

ที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้ PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอ่ืนของ

บรษัิท PwC แทนได ้ เพื่อสอบบญัชีของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  

โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 2,580,900 บาท ซึ่งเป็นอตัราเท่ากบัปี 2563 ทัง้นีค่้าสอบบญัชีไม่รวมถึง

ค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่างการใหบ้รกิารแก่บรษัิทฯ (Out of Pocket Expenses) เชน่ ค่าเดินทางภายในประเทศ   ค่า

โทรศพัท ์ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักลา่วตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทน

การสอบบญัช ี

 ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ซึ่งเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิทฯ ที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์

หรือสว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ จึงขอเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

อนมุติั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ

สอบถามเรื่องอ่ืนใดอีก 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาลงมติอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ี

มติทีป่ระชุม 

ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อสอบ

บญัชีของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี ้

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,121,695,963  95.5206 

2. ไม่เหน็ดว้ย          99,496,539  4.4794 

3. งดออกเสียง                 15,500  0.0000 

4. บตัรเสีย                         -    0.0000 

  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ 

 ประธานขอใหน้ายสทุธิชยั เลาหวิโรจน ์ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - กฎหมายเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

 นายสทุธิชยั เลาหวิโรจนแ์จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหว้ตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกับ

แผนกลยุทธท์างธุรกิจและโครงสรา้งการลงทนุของบรษัิทฯ รวมถึงเพื่อใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ
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ของบริษัทฯ ในปัจจุบนัและอนาคต จึงเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนังสือ

บรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ ดงันี ้

 

(1) ยกเลิกวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 3 ขอ้ ดงันี ้

 

ขอ้ วตัถปุระสงคท์ี่เสนอยกเลิก หลกัการและเหตผุล 

3 ประกอบกิจการรบัเหมาก่อสรา้งอาคาร อาคารพาณิชย ์

อาคารที่พกัอาศยั สถานที่ทาํการ ถนน สะพาน เข่ือน อโุมงค ์

และงานก่อสรา้งอย่างอ่ืนทกุชนิด รวมทัง้งานโยธาทกุชนิด 
 

เนื่องจากบรษัิทฯ ไม่ประกอบกจิการเหลา่นี ้

5 ประกอบกิจการคา้ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ 

อญัมณีอ่ืน รวมทัง้วตัถทุาํเทียมสิ่งดงักลา่ว 
 

6 ประกอบกิจการคา้ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนดิอ่ืนอนัผลิต

ขึน้ หรือไดม้าจากสว่นใดสว่นหนึ่งของตน้ยางพารา รวม

ตลอดถึงยางเทียม สิ่งทาํเทียม วตัถหุรือสินคา้ดงักลา่วโดย

กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร ์
 

 

(2) เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงคใ์หม่อีก 5 ขอ้ ดงันี ้

 

วตัถปุระสงคท์ี่เสนอใหม่ หลกัการและเหตผุล 

ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ทั้งนี ้เ ม่ือได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ สามารถประกอบ

ธุรกิจเป็นศนูยบ์รหิารเงิน (Treasury Center) 

เพื่อบริหารจดัการเงินตราต่างประเทศใหแ้ก่

บริษัทในเครือเดียวกันที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ  

จัดให้ได้มา ใช้ หรือค้าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่อง

โทรคมนาคม อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่

ควบคมุการบินจากภายนอก (โดรน) และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 

เนื่องจากการนาํเขา้หรือจัดใหไ้ดม้าซึ่งโดรน 

และอุปกรณ์ที่มีสัญญาณวิทยุนั้น จะตอ้งมี

วัตถุประสงคท์ี่ชัดเจนเพื่อใช้ในการผ่านพิธี

การศุลกากร จึงมีความจําเป็นต้องเพิ่ม

วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดําเนินการ

ดงักลา่วได ้

ทาํการสาํรวจตรวจตรา โดยใชเ้ครื่องมือและอุปกรณต่์างๆ ที่ใชใ้น

การสาํรวจ และทาํการวิจัย วิเคราะห ์วางแผน ออกแบบ ทดลอง 

พัฒนา หรือตรวจตราความปลอดภัย หรือกระทาํดว้ยวิธีการอ่ืนใด 

เนื่องจากการขึน้ทะเบียนโดรนและอุปกรณท์ี่

มีสญัญาณวิทยุ หรือการขึน้ทะเบียนสาํหรบั

การบังคับโดรน ต้องได้รับอนุญาตจาก
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วตัถปุระสงคท์ี่เสนอใหม่ หลกัการและเหตผุล 

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ 

ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ดว้ย

วิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอและภาพยนตร ์

โดยการใช ้บังคับ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศ

ยานที่ควบคมุการบินจากภายนอก (โดรน) หรือเครื่องมืออปุกรณอ่ื์น

ใด เม่ือไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง กล่าวคือ กสทช. จึงมี

ความจาํเป็นตอ้งเพิ่มวัตถุประสงคใ์หช้ดัเจน 

เพื่ อ ให้สามารถดํา เนินการขออนุญาต

ดงักลา่วได ้
 

ประกอบกิจการใหบ้รกิาร ใหค้าํปรกึษา วางแผน ศกึษาความเป็นไป

ได้ของโครงการด้านพลังงาน ถ่านหิน แร่ และเชื ้อเพลิง ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อใหค้รอบคลมุการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา

ดา้นพลงังานต่างๆ ใหก้วา้งมากขึน้ 

ประกอบกิจการบรกิารจดัเก็บ รวบรวม จดัทาํ จดัพิมพ ์

และเผยแพรส่ถิติ ขอ้มลูในทางเกษตรกรรม อตุสาหกรรม  

พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทัง้วิเคราะหแ์ละประเมินผลใน

การดาํเนินธุรกิจ 

เพื่อเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ สามารถประกอบ

ธุรกิจบรกิารจดัเก็บขอ้มลู (Data Center)  

 

(3) แกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 3 ขอ้   เพื่อใหมี้ความทนัสมยั และครอบคลมุกิจการของบรษัิท

ฯ ดงันี ้

 

ขอ้ วตัถปุระสงคปั์จจบุนั วตัถปุระสงคท์ี่เสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

7 ประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลิง และ

ให้บริการซ่อม บาํรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่น

นํ้ายากันสนิม ส ําหรับยานพาหนะทุกประเภท 

รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์

ปอ้งกนัวินาศภยัทกุประเภท 
 

ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สถานีบริการ

นํ้ามันเชื ้อเพลิง และให้บริการซ่อม บํารุง รักษา 

ตรวจสอบ  อัด ฉีดพ่นนํ้ายากันสนิม  ส ําหรับ

ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง

ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุก

ประเภท 

9 ขอซือ้ โอน รบัโอน ซึ่งการจดทะเบียนหรือไดม้าโดย

วิธีอ่ืน และจัดหาสิทธิบัตร (เพเตนท์) ใบอนุญาต 

สมัปทาน อาชญาบตัร การนิมิตร (อินเวชั่น) ลิขสิทธิ์ 

เครื่องหมายการคา้ หรือสิ่งที่คลา้ยคลึงกัน สิทธิใน

กรรมวิธีการผลิต สูตรต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือให้เช่า หรือ

อนุญาต หรือใหเ้อกสิทธิ  ในการประกอบกิจการใน

เรื่องสิทธิต่างๆ ที่กลา่ว  

ลงทุน หรือจัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน อาชญาบัตร 

ประทานบตัร ใบอนุญาต สิทธิบตัร      อนุสิทธิบตัร 

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ 

แบบแผนกรรมวิธีการผลิต นวตักรรม ทรพัยส์ินทาง

ปัญญาอ่ืน และสิทธิใดๆ รวมถึงการจาํหน่ายและ

การอนุญาตใหใ้ชซ้ึ่งบรรดาทรพัยส์ิน และสิทธิต่างๆ 

ดงักลา่ว 

 



 
 

24 

ขอ้ วตัถปุระสงคปั์จจบุนั วตัถปุระสงคท์ี่เสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

 

14 ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คาํแนะนาํ

ปัญหาเก่ียวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาการผลิต การตลาดและ

การจดัจาํหน่าย 

 

ใหบ้รกิารทางดา้นการบรหิาร การจดัการ การ

พฒันา ดา้นเทคนิค บญัช ีการเงิน กฎหมาย 

การตลาด พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม วิศวกรรม 

สถาปัตยกรรม งานดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั 

ชีวอนามยั ทรพัยากรบคุคล รวมทัง้งานดา้น

โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์แก่วิสาหกิจในเครือ หรือ

สาขาของตน และบคุคลภายนอก ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้มีผลใหต้อ้งมีการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

3. (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบรษัิท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3 ดงันี ้

จากเดิม “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มีจาํนวน 21 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”  

แกไ้ขเป็น “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มีจาํนวน 23 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี ้

 

1. นายมาโนช วิโรจนพ์นัธ ์ ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามว่า เหตใุดขอ้บงัคบัที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติมจึงเหมือนกบั การเสนอแกไ้ข

ของบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

• นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน ์ ชีแ้จงว่าการเพิ่มเติมวตัถปุระสงคท์ี่เหมือนกบับริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

ในส่วนที่เก่ียวกับโดรนและอุปกรณท์ี่ใชส้ญัญาณวิทยุนัน้ ก็เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากอุปกรณด์ังกล่าวใน

การเก็บขอ้มลูต่าง ๆ และใชเ้พื่อประกอบธุรกิจบรกิารจดัเก็บขอ้มลู (Data Center) ดว้ย  จึงจาํเป็นตอ้งขอเพิ่มเติม

วัตถุประสงคเ์พื่อใหส้ามารถดาํเนินการดังกล่าวได ้รวมถึงใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธท์าง

ธุรกิจและโครงสรา้งการลงทนุของบรษัิทฯธุรกิจ ทัง้ของ บรษัิทฯ และบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ และมอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ หรือบคุคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความใดๆ ตามขอ้เสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียน

หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง 

               มติทีป่ระชุม 
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 ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ และมอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ หรือบคุคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความใดๆ ตามขอ้เสนอแนะหรือความเห็นของนายทะเบียน

หรือหน่วยงานราชการอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั 

ดงันี ้
 

มติทีล่งคะแนนเสียง จาํนวนเสยีงทีล่งคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีม่า

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     2,221,201,502  99.9997 

2. ไม่เห็นดว้ย                         -    0.0000 

3. งดออกเสียง                   6,500  0.0003 

4.บตัรเสีย                         -    0.0000 

 

วาระที ่8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจง้ว่า วาระนีก้าํหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิท ได้

ชีแ้จงขอ้ซกัถาม หรือขอ้สงสยัต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันัน้ จะไม่มีการนาํเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา

อนมุติัและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

เพิ่มเติม    ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน ์และคณะกรรมการบรษัิทฯ จะ

นาํไปพิจารณาต่อไป 

บรษัิทฯ จะจดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นบัแต่วนั

ประชมุนี ้และจะไดน้าํรายงานการประชมุเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที่ www.banpu.com หากผูถื้อหุน้มี

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แกไ้ขที่มีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานกุารบรษัิททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพร่

รายงานการประชมุนี ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องอ่ืนใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 
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ปิดประชมุเวลา  15.50 น. 

   

                                    ลงชื่อ                                           ประธานที่ประชมุ  

         (นายชนนิท ์ว่องกศุลกิจ) 

                          ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

 

 

             ลงชื่อ     

      (นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ )    

            เลขานกุารบรษัิท    

       บนัทกึการประชมุ 


