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          สิงทสี่งมาด้วย  
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2563 

ของ 

บร ิษัท บา้นปู จาํกัด (มหาชน) 

  ประชมุเมือวนัที  มิถนุายน   เวลา .  น. ณ หอ้งประชมุ  อาคารทีตงัสาํนกังานใหญ่ ของบรษัิท บา้น
ป ูจาํกดั  (มหาชน) เลขที  1550 ชนั 8 อาคารธนภมูิ  ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี
นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ" ) เป็นประธานทีประชมุ (“ประธาน”) 

  นายวิรชั วฒุธินาเศรษฐ์ เลขานกุารบรษัิท ไดน้าํเสนอวิธีปฏบิติัในการอพยพกรณีทีเกิดเหตฉุกุเฉิน โดยได้
จดัเตรยีมผูน้าํอพยพเพือนาํผูถื้อหุน้ไปยงัสถานทีปลอดภยั นอกจากนียงัไดก้ลา่วถึงระเบียบการอยูใ่นหอ้งประชมุใน
ภาวะโรคระบาด COVID-19  

ประธาน แจง้ใหที้ประชมุทราบวา่บรษัิทมีหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวน , , ,   หุน้ ซงึเมือหกั
จาํนวนหุน้ตามโครงการซือหุน้คืนจาํนวน  87,344,000  หุน้ แลว้ คงเหลือหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจาํนวน 
5,074,581,515  หุน้ ในการประชมุครงันี มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 70 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้95,105,351 
หุน้  และผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 440 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,818,784,992  หุน้ รวมทงัหมดเป็นจาํนวน 510 ราย  รวม
จาํนวนหุน้ได ้1,913,890,343 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 37.7152 ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซงึครบเป็นองคป์ระชมุ
ตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 34 ทีกาํหนดองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรอืไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หนงึในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด  

ประธาน กลา่วเปิดการประชมุ และแนะนาํกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ของบรษัิทฯ ทีเขา้รว่มประชมุเพือรว่ม
ชีแจงรายละเอยีดและตอบขอ้ซกัถามตอ่ทีประชมุ นอกจากนนั บรษัิทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบรษัิททีปรกึษากฎหมายเป็นผู้
สงัเกตการณก์ารประชมุและการนบัคะแนน เพือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมอบหมายให ้เลขานกุารบรษัิท ทาํหนา้ทีจดบนัทกึการประชมุ ดงันี 

กรรมการทเีขา้ร ่วมประชุม จาํนวน   คน  จากทงัหมด 13 (คิดเป็นรอ้ยละ   ของกรรมการทงัหมด) 

กรรมการผู้เขา้ร ่วมประชุมทอียู่ในหอ้งประชุม 

1. นายชนินท ์ วอ่งกศุลกิจ ประธานกรรมการบรษัิท 
2. นายระวิ คอศิร ิ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน 
4. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ กรรมการ และประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
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5. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 
กรรมการผู้เขา้ร ่วมประชุมผ่านทางอ ิเล็กทรอนิกส  ์

6. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทน 

7. นายพิรยิะ เข็มพล กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
8. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9. นายธีรภทัร  สงวนกชกร กรรมการอิสระ และกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 
10. นายอนนต ์ สิรแิสงทกัษิณ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
11. นายเมธี เอืออภิญญกลุ กรรมการ 
12. นายองอาจ เอืออภิญญกลุ กรรมการ 
13. นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ผู้บร ิหารทเีข ้าร ่วมประชุม 

    1.         นางสาวอรศิรา        สกลุการะเวก           ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - การเงิน 

     2.         นายสทุธิชยั             เลาหวิโรจน ์            ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - กฎหมาย 

     3.         นายวิรชั                  วฒุิธนาเศรษฐ์         ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส – เลขานกุารองคก์รและนกั  
               ลงทนุสมัพนัธ ์

ผู้บร ิหารทเีข ้าร ่วมประชุมผา่นทางอ ิเล็กทรอนิกส  ์

1.          นายสมศกัดิ สิทธินามสวุรรณ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร -ธุรกิจถ่านหิน 

2.          นายฐิติ เมฆวิชยั ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - ธุรกิจนาํมนัและก๊าซธรรมชาติ 

3.          นายกิรณ  ลิมปพยอม ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - ธุรกิจไฟฟ้า 

4.          นายเจมส ์รามา  ปัทมินทรวิภาส ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - ธุรกิจเทคโนโลยีดา้นพลงังาน 

5.          นายสธีุ สขุเรอืน ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - Corporate Development 

6.          นายเวโรจน ์ ลิมจรูญ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - ทรพัยากรมนษุย ์

7.          นายจริเมธ อชัชะ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - บรหิารและพฒันาองคก์ร 

8.          นางอดุมลกัษณ ์  โอฬาร ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส -   สือสารองคก์ร 

9.          นางสาวจรยีา เชิดเกียรติศกัดิ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - Digital Center of Excellence 

10.        นายชนิต   สวุรรณพรนิทร ์ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 
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11.        นางสาววิยะดา วิบลูยศิ์รชิยั ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - ตรวจสอบภายในและกาํกบัดแูลการ
ปฏิบติังานตามกฎหมาย 

      12.      นายวส ุ         นรุกัษ ์                        ผูอ้าํนวยการสาย - Renewable 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บร ิษัท  PricewaterhouseCoopers ABAS จาํกัด(PwC) 

1. นางสาวอมรรตัน ์ เพิมพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชี  
2. นางรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี 

 

ผู้สังเกตการณก์ารประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืห ุน้ 

1. นายนฐัติพฒัน ์   โรจนกฤตย ์     บรษัิท สาํนกัภาษี เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จาํกดั 
 

ประธานไดชี้แจงใหที้ประชมุทราบขอ้ปฏิบติัทีสาํคญัสาํหรบัการประชมุและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตาม
สิงทีสง่มาดว้ยลาํดบัที  และ  ทีไดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้) ดงันี  

● ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 
● หนงึหุน้มีคะแนนเสียงหนงึเสียง 
● ผูถื้อหุน้ซงึมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนนั เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเพือ

เลือกตงักรรมการ 
● ประธานแจง้ตอ่ทีประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใชว้ธีิเปิดเผย 
● ผูต้อ้งการใชสิ้ทธิออกเสียง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง สามารถใชสิ้ทธิโดยสง่ใบคะแนนทีไดม้อบไวใ้หข้ณะ

ลงทะเบียนและเจา้หนา้ทีจะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนทีไดร้วบรวมโดยระบบ
คอมพิวเตอรใ์นระหวา่งการลงทะเบียนสว่นผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดว้ยตนเองซงึไม่ไดส้ง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะ
ถือวา่มีมติอนมุติัในวาระนนั 

● การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบถุึงจาํนวนหุน้ทีลงมติเห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง 

● ประธานมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบติัการประชมุเพือความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และเพือใหเ้กิดความเป็นธรรม
แก่ผูถื้อหุน้ทกุราย  
ประธานชีแจงใหที้ประชมุทราบวา่  เพือเป็นการปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บรษัิท

ฯ   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุ และเปิดโอกาสใหเ้สนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการลว่งหนา้ 
โดยใหเ้สนอผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ระหวา่งวนัที   ถึง  ธนัวาคม  สาํหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี  
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ในการเสนอเรอืง การกาํหนดคณุสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทงัแบบฟอรม์และช่องทางทีใชใ้นการเสนอเรอืง และเสนอ
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บคุคลเพือเป็นกรรมการ ตลอดจนขนัตอนในการพิจารณาอย่างครบถว้น เมือครบกาํหนด เวลาดงักลา่ว ปรากฏวา่ไม่มีผู้
ถือหุน้เสนอวาระการประชมุและเสนอชือบคุคลเพือเป็นกรรมการ   

ประธานจงึไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุทีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชมุ เป็น
ลาํดบั 

วาระท  ี  ร ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี  

 ประธานแถลงตอ่ทีประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 
เมือวนัที  เมษายน  แลว้มีความเห็นวา่ เลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัทาํรายงานดงักลา่ว ถกูตอ้งตรงตามมติของที
ประชมุ และไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ รายละเอียดปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ยลาํดบัที  ซงึ
ในปีนีบรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงรายงานประจาํปี ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยการสแกนผ่าน QR 
Code  ซงึตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ไดพ้ฒันาระบบเพือให้
บรษัิทจดทะเบยีนสามารถอาํนวยความสะดวกผูล้งทนุเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเรว็ พรอ้มลดตน้ทนุของบรษัิทจด
ทะเบียนและลดการใชท้รพัยากรเพือความยงัยืนในระยะยาว  จงึขอเสนอใหที้ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
สอบถาม  

 ประธานไดเ้สนอใหที้ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  

มตทิปีระชุม รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  

 

วาระท  ี   ร ับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทเีกียวกับผลการดาํเนินงานของบร ิษัทฯ  และ   

และพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชี 

ประจาํปี สินสุดวันท  ี  ธันวาคม  

ประธานไดแ้จง้ตอ่ทีประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิทเกียวกบัผลการ
ดาํเนินงานของ   บรษัิทฯ ในรอบปี  สินสดุวนัที  ธนัวาคม  ทีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ่์าน 
QR Code คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ รายงานดงักลา่วของคณะกรรมการบรษัิท มีความถกูตอ้ง
และเพียงพอ ดงันนั จงึขอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี  และรบัรองรายงาน
ของคณะกรรมการบรษัิทเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ  สาํหรบัรายละเอียดเกียวกบัผลการดาํเนินงานอืน ขอให้
นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารเป็นผูชี้แจงรายละเอียดใหที้ประชมุทราบ  

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดส้รุปเหตกุารณใ์นรอบปี  ซงึปรากฏในรายงานประจาํปี 
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สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหนิในปี   

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) ทีผ่านมาถึงมีนาคม   

ดชันีราคาถ่านหินในตลาดอา้งอิง Newcastle หรอื The Newcastle Export Index (NEX) ในช่วงปลายปี   
ดชันีราคาถ่านหินเฉลีย 77 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั และมีการปรบัตวัลดลงเหลือ 52 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั เนืองจากมีการใช้
พลงังานถา่นหินลดลงจากการลอ็คดาวน ์จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 และในชว่งปัจจบุนัมีการฟืน
ตวัขนึเลก็นอ้ย อยู่ทีเฉลีย 52 – 54  เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ดชันีราคาก๊าซธรรมชาติ ที Henry Hub ตงัแตช่่วงมกราคม  
ถึงมีนาคม   

ในช่วงปี   ราคาก๊าซธรรมชาติอยูที่ .  เหรยีญสหรฐัตอ่ลา้นบีทีย ูและมีการปรบัตวัลดลงเหลือ .  เหรยีญ
สหรฐัตอ่ลา้นบีทีย ูจากสาเหตกุารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 และ เศรษฐกิจซบเซาอยา่งตอ่เนือง ซงึถือเป็นระดบัตาํสดุ
ในรอบหลายปีทีผ่านมา แตอ่ย่างไรก็ตามราคาซือขายก๊าซธรรมชาติลว่งหนา้ปรบัขนึไปที .  เหรยีญสหรฐัตอ่ลา้นบีทีย ู
จากการคาดการณค์วามตอ้งการใชก๊้าซในสหรฐัอเมรกิาทีเพิมขนึ ขณะทีปรมิาณการผลิตทีลดลง  

ผลการดาํเนินงานปี  และกลยุทธใ์นระยะยาว 

กลุ่มธุรกิจหลักของบร ิษัทฯ  ด้วยกลยุทธ  ์Greener and Smarter  แบ่งออกเป็น   

1. กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน (Energy Resources) ไดแ้ก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 

2. กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน (Energy Generation) ไดแ้ก ่ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานเชือเพลิงทวัไป และโรงไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียน  

3. กลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ไดแ้ก่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน และหน่วยงานพฒันา
เทคโนโลยี  

บ้านปู: ผู้นาํธ ุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรเอเช ีย - แปซิฟิก 

บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกิจใน 10 ประเทศทวัโลก แบง่เป็นธรุกิจหลกัคือ ธรุกิจถ่านหิน (สาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาชนจีน และโครงการถ่านหินในมองโกเลีย)  

 ธุรกิจไฟฟ้าไดก้ระจายอยูใ่นหลายประเทศ ไดแ้ก่ ไทย (โรงไฟฟ้าพลงังานดงัเดิม BLCP) สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้า 1 แห่ง) สาธารณรฐัประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า 3 แห่ง  โครงการโรงไฟฟ้า 1 แห่ง 
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อีก 7 แห่ง )  ญีปุ่ น (โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์10 แห่ง และอีก 7 โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย)์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  (โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 1 แห่ง)  

การลงทนุแหลง่ก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิา และศนูยก์ลางการขายและโลจิสติกสใ์นสาธารณรฐัสิงคโปร ์

โดยทงัหมดมุ่งเนน้ความเป็นมติรกบัสิงแวดลอ้ม ควบคูก่บัการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบั
ทิศทางพลงังานรูปแบบใหม่ ซงึประกอบดว้ยการกระจายตวัการผลิตและการจาํหน่ายพลงังาน การใชพ้ลงังานทีลดการ
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ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ และการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพือตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานของผูบ้รโิภค 
ชมุชน สงัคม และสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน  

สรุปผลประกอบการประจาํปี  

ก๊าซธรรมชาติ -  กา้วขนึเป็นผูน้าํในกลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 20 อนัดบัแรกของสหรฐัอเมรกิา การเขา้ซอืกิจการ
แหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ 

เทคโนโลยีพลังงาน  -   เปิดตวั บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ทีถือหุน้ รว่มกบับรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์ในสดัสว่นที
เท่ากนั (รอ้ยละ 50) เพือจดัระบบและรวมธุรกิจพฒันาพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน 

โรงไฟฟ้า - ขยายการเติบโตของโรงไฟฟ้าพลงังานเชือเพลิงพืนฐาน โดยปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้าซานซลีูก่วงใน
จีน ไดก้่อสรา้งใกลแ้ลว้เสรจ็ และพรอ้มดาํเนินการ รวมถึงพลงังานหมนุเวียน ในญีปุ่ น จีน และเวียดนาม 

พันธมิตรสมาร์ทซิตี - ลงนามขอ้ตกลงพฒันาสมารท์ซิตี  โครงการ ทงัในจงัหวดัชลบรุ ีและจงัหวดัภเูก็ต 
รว่มกบัองคก์รชนันาํในประเทศไทย  

แบตเตอรี - เปิดโรงงานแบตเตอรลิีเธียมไอออน ขยายกาํลงัการผลิตจาก 300 เมกะวตัตช์วัโมงตอ่ปี เพิมเป็น
กาํลงัการผลิต 1 กิกะวตัตช์วัโมงตอ่ปี เพอืรองรบัการใหธุ้รกิจพฒันาพลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังาน 

การพัฒนาทียังยืน - ไดร้บัคดัเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตอ่เนือง
เป็นปีที  คะแนน สงูสดุใน  มิติ ซงึประกอบดว้ย เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และสงัคม รวมถึงไดร้บัการปรบัเพิมอนัดบั
ความน่าเชือถือ MSCI ESG Ratings จากระดบั BBB สูร่ะดบั A โดย MSCI ESG Research หน่วยงานทีมีความ
เชียวชาญ และความน่าเชือถือในดา้นดชันี ESG ในระดบันานาชาติ  

การเตบิโตต่อเนืองตามกลยุทธ  ์Greener & Smarter: ปี 8-2562 

ปรมิาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ ในปี    จาํนวน .  ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ และเพิมขนึในปี   และ  
จาํนวน .  และ .  ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ตามลาํดบั โดยในปัจจบุนัมีปรมิาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ .  ลา้นลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุ หลงัเขา้ซอืกิจการแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์

โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ซงึดาํเนินธุรกิจในนามบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  ในปี   มี
กาํลงัการผลิตจาํนวน  เมกะวตัต ์ซงึตอ่มาไดมี้กาํลงัการผลิตเพิมขนึในปี   เป็นจาํนวน  เมกะวตัต ์ในปี 

 มีกาํลงัการผลิตเพิมอีก จาํนวน  เมกะวตัตจ์ากโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวียดนาม และในปี 2562 กาํลงัมี
การผลิตจาํนวน 565 เมกะวตัต ์ทีเพิมจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นจีน ญีปุ่ น   

ระบบผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ในปี 1 มีกาํลงัการผลิต จาํนวน   เมกะวตัต ์และในปี  
 เพิมขนึอกี จาํนวน  เมกะวตัต ์ทาํใหมี้กาํลงัการผลิต จาํนวน  เมกะวตัต ์

ระบบจดัเก็บพลงังาน ดาํเนินธุรกิจในนามบรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ในปี   มีกาํลงัการผลิตแบตเตอรี
จาํนวน 0.5 กิกะวตัต-์ชวัโมง 
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กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน  

ธุรกิจถ่านหิน  

ดาํเนินธุรกิจใน 4 ประเทศ คือสาธารณรฐัอินโดนิเซีย ออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาชนจีน และมองโกเลีย  มี
ปรมิาณสาํรองถ่านหินรวม 771 ลา้นตนั และปรมิาณการขายถ่านหินรวม 41  ลา้นตนัตอ่ปี 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

การลงทนุทงัหมดในแหลง่ก๊าซธรรมชาติ 7 แหลง่ ในสหรฐัอเมรกิา เรมิตงัแตปี่ 2559 -2562  เป็นจาํนวนเงิน 
1,100 ลา้นเหรียญสหรฐั มีกาํลงัการผลิต 200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั จากแหลง่ก๊าซธรรมชาติมารเ์ซลลสั มลรฐัเพนซิล
เวเนีย และไดเ้ขา้ลงทนุเพิมเติมเมือปลายปี 2562 ในแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ในมลรฐัเทกซสั ซงึมีกาํลงัการผลิต 
500 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั รวมปัจจบุนัมีกาํลงัการผลิตอยู่ที 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั  และปรมิาณสาํรองก๊าซ
ธรรมชาติ 4.2 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ  

การเขา้ซือแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์บรษัิทฯ ไดเ้จรจาลดมลูคา่การลงทนุจาก 770 ลา้นเหรยีญสหรฐั เหลือ 
570 ลา้นเหรยีญสหรฐั รวมถึงไดช้ะลอการชาํระเงินออกไปปลายปี 2563 

ธุรกิจผลิตพลังงาน  

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้ามากกวา่ 30 แห่งทีดาํเนินการแลว้และกาํลงัพฒันาทวัเอเชีย รวมกาํลงัการผลิตรวมตามสดัสว่นการ
ลงทนุ 3 กิกะวตัต ์โดยมีกาํลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 565 เมกะวตัต ์จากญีปุ่ น ประเทศเวียดนาม และ
จีน 

 บรษัิทฯ  ยงัมีเปา้หมายกาํลงัการผลิต อยู่ที 6.1 กิกะวตัต ์ภายในปี 2568 ซงึจะมาจากโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานเชือเพลิงทวัไปซานซลีูก่วง โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญีปุ่ น และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
ลมในเวียดนาม  

ธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน  

1. ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีกาํลงัการผลิตทงัหมดจาํนวน 109 เมกะวตัต ์ โดยบรษัิท บา้นป ู
เน็กซ ์จาํกดั มีกาํลงัการผลิตในประเทศไทยทีติดตงัแลว้ประมาณ 7 เมกะวตัต ์และไดล้งทนุใน บรษัิท 
Sunseap Group จาํกดั (Sunseap Group Pte.Ltd. หรอื Sunseap) สดัสว่นรอ้ยละ .  โดย Sunseap มี
กาํลงัการผลิต 239 เมกะวตัต ์ทาํใหบ้รษัิทฯ มีกาํลงัการผลิตเพิมเติมเป็นจาํนวน 92 เมกะวตัตจ์ากประเทศ
สิงคโปรแ์ละประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

2. ระบบจดัเก็บพลงังาน โดยบรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ไดล้งทนุในบรษัิท Durapower Holdings จาํกดั 
(Durapower) ในสดัสว่นรอ้ยละ .  ทีออกแบบ ผลิตและติดตงัแบตเตอรใีนอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบ
กกัเก็บพลงังาน เมือปี 2562 Durapower ไดข้ยายกาํลงัการผลิตเป็น 1 กิกะวตัต-์ชวัโมง เพิมจาก  เมกะวตัต-์
ชวัโมง ในปีก่อนหนา้ 
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3. บรษัิท บา้นป ู เน็กซ ์จาํกดั ไดล้งทนุในบรษัิท FOMM คอรป์อเรชนั ญีปุ่ น (FOMM Corporation หรอื FOMM)  
สดัสว่นรอ้ยละ .  ซงึเป็นผูน้าํดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็  (Compact EV) และเขา้ถือหุน้รอ้ยละ 
30.7 ในบรษัิท เออรเ์บิน โมบลิิตี เทค จาํกดั (UMT) บรษัิทรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย ซงึใหบ้รกิารรถตุ๊กตุ๊ก
ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชนั ยอดการจาํหน่ายยานยนตไ์ฟฟ้าของ FOMM อยู่ที 465 คนั 

4. โครงการสมารท์ซิตี ในประเทศไทย บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ลงนามขอ้ตกลงพฒันาโครงการเมืองอจัฉรยิะ
รว่มกบัองคก์รชนันาํในประเทศไทย 3 โครงการ โดยใหบ้รกิารติดตงัพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและยานยนต์
ไฟฟ้าใหแ้กจ่ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมืองอจัฉรยิะภเูก็ต และบางแสน 

การดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม สังคม และการกาํกับดูแลกิจการ  

บรษัิทฯ ยงัคงมุง่มนัเดินหนา้ดาํเนินธุรกิจเพือความยงัยืนตามแนวปฏิบติัทีดีดา้นการรายงานการดาํเนินงานดา้น
สิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) 

บรษัิทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนงึในสมาชิกของกลุม่ดชันีความยงัยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) ตอ่เนืองเป็นปีที 6  และในปี 2562 บรษััทฯ ยงัไดร้บัคะแนนประเมินประสิทธิผลการดาํเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพฒันาอย่างยงัยืน (ESG) สงูสดุครบ 3 มิติ ทงัดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษัิทฯ ไดร้บัการปรบัเพิมอนัดบัความน่าเชือถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดบั A และไดร้บัรางวลัเกียรติยศ
บรษัิทจดทะเบยีนดา้นความยงัยืน (Sustainability Awards of Honor) เป็นปีที 3 ตอ่เนือง ทงัยงัไดร้บัการคดัเลือกจาก
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหอ้ยู่ในรายชือหุน้ยงัยืน (Thailand Sustainability Investment: THIS) ติดตอ่กนัเป็นปี
ที 5 รวมถึง รางวลั Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศดา้นการพฒันาทียงัยืน (Sustainable 
Development Excellence) ประจาํปี  จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย รว่มกบัสถาบนับณัฑิต
บรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 บรษัิทฯ ประกาศเจตนารมณใ์นการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัในโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นทจุรติ (The Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตงัแตปี่ 2553 และไดผ่้านการ
รบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ตงัแต่ปี  และไดร้บัการตอ่อายุ
การรบัรองเป็นวาระที  ในปี  

ผลการดาํเนินงานในไตรมาสท  ี1 ปี 2563 และการร ับมอืกับสภาวะวิกฤตจิากเหตกุารณไ์วร ัสแพร ่ระบาด 

 บรษัิทฯ ยงัคงดาํเนินธุรกิจไปไดอ้ย่างราบรนืใน  ประเทศ แมอ้ยู่ในภาวะวิกฤติการแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 
การผลิตถ่านหินยงัคงเดินหนา้ไดต้ามปกติ มีปรมิาณการผลิตตามเปา้หมายทีวางไว ้โรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสา
จ่ายไฟเต็มประสิทธิภาพทีรอ้ยละ 100  และรอ้ยละ  ตามลาํดบั 
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 ผลประกอบการในไตรมาสที 1 ยงัเป็นทีน่าพอใจ แมใ้นสภาวะตลาดทีทา้ทาย  EBITDA ของกลุม่มีคา่คงทีที 134 
ลา้นเหรยีญสหรฐั รกัษาระดบัราคาขายถ่านหินโรงไฟฟ้าทกุแห่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีการบรหิารกระแสเงินสดทีมีประสิทธิภาพ โดยบรษัิทฯ  ใหเ้ลือนการใชเ้งินลงทนุทียงัไม่จาํเป็นตอ่การ
ดาํเนินงาน เพือรกัษากระแสเงินสดใหแ้ข็งแกรง่ และยงัคงไดร้บัการสนบัสนนุจากแหลง่เงินทนุ เช่น การขยายวงเงินกู้
เพิมเติม 

 บรษัิทฯ ไดป้รบัเปลียนรายละเอียดสญัญาซือขายแหลง่บารเ์นตต ์ เพือปอ้งกนัความเสียง และเพอืใหส้ามารถ
รกัษาระดบัการหาผลตอบแทนจากการปรบัตวัของราคาก๊าซธรรมชาติ และราคานาํมนั   

 บรษัิทฯ ดาํเนินมาตรการลดคา่ใชจ้่ายทวัทงัองคก์รโดยตงัเปา้หมายลดคา่ใชจ้่ายรอ้ยละ 20 ทวัองคก์ร ลดตน้ทนุ
การผลิต  ถ่านหิน การเพิมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติ   การดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าตา่ง ๆ และการลด
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร รวมถึงการลดคา่ใชจ้า่ยเงินเดือนของระดบับรหิาร กรรมการ และทีปรกึษา ลงรอ้ยละ 25 ตอ่เนือง 
12 เดือน  

 บรษัิทฯ ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ยิงขนึ และเพิมความคลอ่งตวัใหพ้นกังานสามารถ
ดาํเนินงานรว่มกนัได ้อย่างราบรนืและมีประสิทธิภาพ 

 บรษัิทฯ ไดด้าํเนินโครงการช่วยเหลือสงัคมหลายหลายรูปแบบ เพือสนบัสนนุการรบัมือกบัไวรสั COVID -19 
ดงัตอ่ไปนี 

ประเทศไทย 

- บรษัิทฯ และกลุม่มิตรผล จดัตงักองทนุมิตรผล-บา้นป ู“รวมใจช่วยไทยสูภ้ยั COVID-19” มลูคา่ 500 ลา้นบาท 
- มอบหอผูป่้วยวกิฤตระบบการหายใจบา้นป ูอปุกรณท์างการแพทยใ์หแ้ก่รพ.ธรรมศาสตรฯ์ มลูคา่  ลา้นบาท 
- บรษัิทฯ และ ฮอ้บคาร ์รว่มสง่มอบรถยนตไ์ฟฟ้า (FOMM) ใหก้บับคุลากรทางการแพทย ์รพ.จฬุาฯ โดยมอบ 

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ใหแ้ก่ รพ.จฬุาฯ ใชใ้นการรบั-สง่ผูป่้วย 
- มอบหนา้กากอนามยัจาํนวน ,000 ชิน มลูคา่ 1,000,000 บาท ใหแ้ก่ไปรษณียไ์ทย 
- สนบัสนนุเงินจาํนวนกวา่ 100 ลา้นบาท ใหแ้ก่หน่วยงานสาธารณสขุและโรงพยาบาลกวา่  แห่ง 
- มอบถงุยงัชีพแก่ชมุชมทีไดร้บัความเดือดรอ้น เพือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 
- มอบหอ้งตรวจปลอดเชือความดนับวก-หอ้งหตัถการแรงดนัลบแก่ รพ.พทุธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

 

ตา่งประเทศ 

- มอบถงุมือแพทย ์50,000 คู ่และหนา้กากอนามยั 10,000 ชนิ ใหแ้ก่สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงปักกิง เพือ
สนบัสนนุ คนไทยในเมืองอูฮ่นั  

- สนบัสนนุเงินรวมกวา่ 900,000 หยวน ( .  แสนเหรยีญสหรฐั) ใหแ้ก่ รฐับาลและชมุชนทอ้งถินของจีน 
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- สนบัสนนุเงินจาํนวน 30,000 เหรยีญสหรฐั ใหแ้ก่ธนาคารอาหารชมุชนในเมือง Denver และเมือง 
Tunkhannock สหรฐัอเมรกิา 

- มอบอปุกรณแ์ละเครอืงมือทางการแพทย ์เช่น ปรอทวดัไขแ้ละชดุ PPE ใหแ้ก่โรงพยาบาลและรฐับาลทอ้งถิน 
และสง่มอบอาหารและใหค้วามรูเ้รอืงสขุอนามยัขนัพืนฐานแก่ชมุชนทอ้งถินของประเทศอินโดนีเซีย 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร-การเงิน เป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดตอ่ทีประชมุ รายละเอียดตา่ง ๆ ใหที้ประชมุทราบ เกียวกบังบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที  ธนัวาคม   ทีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ คือ นางสาวอมรรตัน ์
เพิมพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที  จากบรษัิท Pricewaterhouse Coopers ABAS จาํกดั 
(PwC)  ลงลายมือชือไว ้ 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุ
วนัที  ธนัวาคม   ซงึผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท
ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ ตามหลกัการบญัชีทีรบัรองทวัไป โดยปรากฏในหมวด   “งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็” ของรายงานประจาํปี   ของคณะกรรมการบรษัิท  

จงึนาํเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนมุติั โดยไดชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี  

       งบแสดงฐานะการเงิน หรอื งบดลุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 รายงานสินทรพัยร์วม จาํนวน 8,542 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั เพิมขนึ 88 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1  

              หนีสินรวม 5,542 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิมขนึประมาณ 260 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 สว่นใหญ่เกิด
จากการออกหุน้กูใ้หม่ในระหวา่งปีจาํนวน 10,000 ลา้นบาท สทุธิกบัการจ่ายชาํระหรอืไถ่ถอนหุน้กูต้ามกาํหนด จาํนวน 
2,700 ลา้นบาท และผลกระทบจากอตัราแลกเปลียน จาํนวน 3,000 ลา้นบาท  

              สว่นของผูถื้อหุน้รวม 3,001 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลง 175 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 5 ลดลง จากการ
ซือหุน้คืน 38 ลา้นเหรยีญสหรฐั การจา่ยเงินปันผล 200 ลา้นเหรยีญสหรฐั และผลขาดทนุประจาํปี 21 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

รายละเอียดของงบกาํไรขาดทนุรวมสาํหรบัปี  ปรากฏตามรายละเอยีดในรายงานประจาํปี (งบการเงิน) 
หวัขอ้การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ มีรายละเอียด ดงันี 

-         กาํไรขนัตน้ จาํนวน 708 ลา้นเหรยีญสหรฐั ลดลงจาํนวน  ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป็น รอ้ยละ   

              สว่นใหญ่เกิดจาก การลดลงของอตัรากาํไรขนัตน้ของธุรกิจถ่านหิน ซงึเกิดจากราคาตลาดทีลดลงของถ่านหิน           

             โดยราคาขายถ่านหินเฉลีย อยู่ที 65 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ลดลงจากปีก่อน 13 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั (ปี 2562: 78   

              เหรยีญตอ่ตนั) ในขณะทีกลุม่บรษัิทสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุไดดี้ขนึ โดยทีตน้ทนุเฉลียของปีนี อยู่ที 48.6  

              เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั ลดลง 1.5 เหรียญสหรฐัตอ่ตนั (ปี 2562: 50.25 เหรยีญสหรฐัตอ่ตนั)      
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-         คา่ใชจ้่ายในการขายเพิมขนึ 13 ลา้นเหรยีญสหรฐั สว่นใหญ่เกิดจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย โดยเหมือง 
Airly มีการขนสง่ถ่านหินโดยทางรถไฟไปท่าเรอื มีจาํนวนมากขนึ แตเ่นืองจากเหมือง Mandalong ทีเป็นเหมือง
หลกั มีปัญหาทางดา้นสภาพทางธรณีวิทยาใตดิ้น ทาํใหป้รมิาณการผลิตไม่เป็นไปตามแผน 

-         คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร เพิมขนึ 15 ลา้นเหรยีญสหรฐั สว่นใหญ่เป็นคา่จา้งทีปรกึษา สาํหรบัการขยายการลงทนุ  

              ในสหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม รวมทงัจาํนวนบคุคลากรทีเพิมขนึในสว่นของธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน ซงึเป็น   

              ธุรกิจใหม ่

    -         รายไดอ้ืน จาํนวน 173 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิมขนึ 108 ลา้นเหรยีญสหรฐัประกอบดว้ย กาํไรจากการขายเหมือง    

              Mannering ทีออสเตรเลีย จาํนวน 42 ลา้นเหรยีญสหรฐั กาํไรจากมลูคา่ยติุธรรมจากการซือเหมือง Springvale   

              จาํนวน 51 ลา้นเหรยีญสหรฐัและการกลบัรายการหนีสินตามเงือนไขการลงทนุในแหลง่ก๊าซธรรมชาติใน 

              สหรฐัอเมรกิา จาํนวน 11 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

-         รายจ่ายอืน จาํนวน 95 ลา้นเหรยีญสหรฐั เป็นผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึจรงิ จากการแปลง  

           คา่หนีสินในสกลุเงินบาท เป็นสกลุเงินเหรยีญสหรฐั ซงึเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงาน เนืองจากการแข็งคา่
ของเงินบาท  

    -        สว่นแบง่กาํไรจากการรว่มคา้ จาํนวน 206 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 58 ลา้นเหรยีญสหรฐั สว่นใหญ่เกิดจาก การ
ลดลงของสว่นแบง่กาํไรจากโรงไฟฟ้า BLCP  และ โรงไฟฟ้าหงสา จาํนวน 15 ลา้นเหรยีญสหรฐัเท่ากนัตามลาํดบั และ
ลดลงจากสว่นแบง่กาํไรเหมืองถ่านหินในสาธาณรฐัประชาชนจีน จาํนวน 26 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

    -         ดอกเบียจ่ายและตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน  187 ลา้นเหรยีญสหรฐั เพิมขนึ 12 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมือเทียบกบั
ปีก่อน เกิดจากเงินกูยื้มทีเพิมขนึ และผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนอนัเนืองจากการแข็งคา่ของเงินบาท  

    -          ผลขาดทนุสทุธิ จาํนวน 20 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 รายละเอียดอนืปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ประจาํปีสินสดุวนัที  ธนัวาคม   

ประธานเสนอใหที้ประชมุรบัทราบรายงานคณะกรรมการบรษัิทเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบ
ปี  สินสดุวนัที  ธนัวาคม  และอนมุติัในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจาํปีสินสดุวนัที  ธนัวาคม  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี 
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1.  นายสมบติั ชืนบรรลือสขุ ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามเกียวกบัประเด็นการนาํถ่านหินมาใชใ้นดา้นอืน ๆ  และการปรบั 
ขา้มผ่านจากยคุดิจิทลั ไปยคุควอนทมั  

  นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงวา่ บรษัิทฯ ในปัจจบุนัไดใ้ชร้ะบบดิจิทลัในกระบวนการทางธุรกิจอยูใ่นหลายสว่นแลว้ 
สว่นเรอืงของความกา้วหนา้ในระดบัยคุควอนทมั บรษัิทฯ ก็จะติดตามเรอืงนีอย่างใกลช้ิด และมองวา่บรษัิทฯ จะ
ไดร้บัผลประโยชนใ์นทางบวกจากเทคโนโลยีใหม ่ ๆ ทีจะมาพรอ้มกบัยคุควอนทมั  

2.  นายสมบติั ชืนบรรลือสขุ ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่ ธุรกิจถา่นหินมีแนวโนม้ตลาดลดลงทาํใหร้าคาถ่านหินปรบัตวั 
ลดลง เนืองจากถ่านหินเป็นเชือเพลิงทีสรา้งมลภาวะ ทาํใหไ้ตรมาส  และ  ปีทีแลว้ บรษัิทขาดทนุ อยากทราบวา่บา้นปู
ฯ จะมีแนวทางการดาํเนินการทางธุรกิจและมีการปรบัโครงสรา้งของบรษัิทอย่างไร ขณะทีการลงทนุ ก๊าซธรรมชาติใน
สหรฐัอเมรกิาก็ยงัไม่ชดัเจนนกั 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ ไตรมาส  และ  ทีผ่านมา ผลการดาํเนินงานของบา้นปฯู เป็นบวก แตที่ผล  ทาง
บญัชี ออกมาเป็นติดลบนนั เป็นไปตามการรบัรูก้ารของมาตรการบญัชีระหวา่งประเทศ (International    
Accounting Standard:IAS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (International Financial   
Reporting Standards) โดยบรษัิทฯ มีการรบัรูผ้ลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจรงิ ถึง 95 ลา้น 
เหรยีญสหรฐั จากการแปลงคา่หนีสินในสกลุเงินบาท เป็นสกลุเงินเหรยีญสหรฐั ซงึเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการ  
ดาํเนินงาน เนืองจากการแข็งคา่ขนึของเงินบาท ซงึในความเป็นจรงิแลว้บรษัิทฯ มีผลกาํไรจากดาํเนินงานเกือบ 75  
ลา้น เหรยีญสหรฐั ในทางกลบักนั เมือคา่เงินบาทออ่นลง ในไตรมาสที 1 ปี 2563 บรษัิทฯ มีผลกาํไรจากอตัรา   
แลกเปลียนถึง 100 ลา้นเหรยีญสหรฐั  ดงันนั ขอใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาผลกาํไรขาดทนุของบรษัิทฯ  
 
จากการดาํเนินงานเป็นสาํคญั และดว้ยกลยทุธ ์ Greener & Smarter บรษัิทฯ จะเดินหนา้ขยายการเติบโตในทกุ
กลุม่ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัพลงังานหมนุเวียน อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ธรุกิจก๊าซ
ธรรมชาติ และธุรกิจเทคโนโลยีดา้นพลงังาน โดยสดัสว่นการดาํเนินธุรกิจในอีก 5 ปีขา้งหนา้นนั สดัสว่นของธุรกิจ
ถ่านหินจะถกูปรบัลดลงเหลือนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

3. นายสเุมธ เออืงพลูสวสัดิ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สง่คาํถามวา่ หลงัจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดไวรสั COVID-19 บรษัิทมีแผนหลกัทีจะดาํเนินการอย่างไรบา้ง 

  นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงวา่ บรษัิทฯ ดาํเนินมาตรการลดคา่ใชจ้่ายทวัทงัองคก์ร โดยตงัเปา้หมายลด
 คา่ใชจ้า่ยรอ้ยละ 20 ลดตน้ทนุการผลิต  ถ่านหิน การเพิมประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซธรรมชาติ   การ
 ดาํเนินงานของรงไฟฟ้าตา่ง  ๆ และการลดคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร รวมถึงการลดคา่ใชจ้า่ยเงินเดือนของ
 ระดบับรหิารกรรมการ และทีปรกึษา ลงรอ้ยละ 25  เพอืรองรบัสถานการณว์กิฤติเศรษฐกิจทีหดลงตวัในช่วง ปี
นี 
   นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ ชีแจงเพิมเติมวา่ ในช่วง 6 – 7 ปี ทีผ่านมาบรษัิทฯ ตอ้งรบัมือกบัสภาวะชะงกังนั   
     (disruption) ทีเกิดขนึซงึบรษัิทฯ ไดป้รบัเปลียนทิศทางการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการที 
     เปลียนแปลงไป เช่น การมุง่เนน้พลงังานทีจะเติบโตเรว็ในอนาคต และการมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีในการ  
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     บรหิารงาน จนมาถึงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั COVID-19 ครงันี ทีสง่ผลกระทบไปยงัเศรษฐกิจทวั     
โลก และอาจจะมีความตอ่เนืองไปถึง 3 ปี ซงึการเดินหนา้ทางธุรกิจของบรษัิทฯ จะตอ้งดาํเนินไปควบคูท่งั    
ธุรกิจดงัเดิม และธุรกิจทีพฒันาขนึไปอย่างตอ่เนือง โดยจะตอ้งรกัษากระแสเงินสดใหม้นัคง 

4.       ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามเกียวกบัการลงทนุในธุรกิจรถไฟฟา้ EV แบตเตอร ีและสถานีชารจ์ มีรายละเอียดอย่างไร 

  นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงวา่ บรษัิทฯไดล้งทนุในบรษัิท FOMM คอรป์อเรชนั และมีการนาํรถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็  
(Compact EV) มาเชือมกบัระบบ platform ใหเ้ช่าเป็นรายเดือน และไดน้าํไปใหบ้รกิารกบับคุลากรทางการแพทย ์
รพ.จฬุาฯ เพือประโยชนแ์ก่สว่นรวม นอกจากนีบรษัิทฯ ลงทนุรว่มในบรษัิท Durapower Holdings Pte., Ltd. 
ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบและการผลิตแบตเตอรลิีเธียมไอออน สาํหรบัยานยนตแ์ละระบบการจดัเก็บพลงังาน 
(ESS) ซงึมีโรงงานผลิตอยู่ในจีน และจาํหน่ายในประเทศแถบยโุรป และ ญีปุ่ น รวมถึงรถไฟฟ้าขนาดเลก็ทีบรษัิทฯ 
ลงทนุอยู่ดว้ย และสถานีชารจ์ไฟฟ้า บรษััทฯ รว่มมือกบัโครงการหรอืสถาบนัเป็นหลกั  (โครงการรว่มมือกบั
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) ยงัไม่ไดติ้ดตงัเป็นการทวัไป  

5.       นายดษุฎี จนัทราธรกลุ ผูถื้อหุน้สง่คาํถามวา่หลงัจากการเขา้ซือแหลง่ก๊าซธรรมชาติเสรจ็สินภายในปีนีแลว้   

ภาพรวมรายไดใ้นปีหนา้จะเห็นสดัสว่นการลงทนุเป็นอย่างไร 

  นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงวา่ สดัสว่นของการลงทนุในก๊าซจะเพิมขนึไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 20  และสดัสว่นของถ่าน
หินจะลดลง 

6.       นางทมยนัตี โปษยานนท ์ผูถื้อหุน้สง่คาํถามวา่ ทีตงัของโรงไฟฟ้า BLCP อยู่ทีใด 

  นางสมฤดี ชยัมงคล  แจง้วา่ โรงไฟฟ้า BLCP อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้ขา้ประชมุสอบถาม
เรอืงอืนใดอีก 

 ประธานไดเ้สนอใหที้ประชมุรบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิท
ฯ สินสดุวนัที  ธนัวาคม  พิจารณาลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 
สินสดุวนัที  ธนัวาคม  

มตทิปีระชุม 

ทีประชมุรบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สินสดุวนัที  
ธนัวาคม  และมีมติอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที    
ธนัวาคม  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี 

มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีา
ประชุมและใช้สิทธ ิออกเสยีง

ลงคะแนน 
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. เห็นดว้ย 1,909,164,543 99.9999 

. ไม่เห็นดว้ย 200 0.0000 

. งดออกเสียง 5,474,550 - 

. บตัรเสีย - - 

 

วาระท  ี  พจิารณาการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร-การเงินเป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดตอ่ทีประชมุ  

นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก ไดชี้แจงรายละเอียดดงันี 

               ตามพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั มาตรา  กาํหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีสว่นหนงึ
ไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรอง
นีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ  ของทนุจดทะเบียน เวน้แตบ่รษัิทจะมีขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุ
สาํรองมากกวา่นนั  

“บรษัิทฯ จะจา่ยเงินปันผลประมาณรอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุ
ประเภททีกฎหมายและบรษัิทฯ ไดก้าํหนดไว ้ อย่างไรก็ตาม อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะขนึอยู่กบักระแสเงินสด
และภาระการลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอืน ๆ” 

 

นอกจากนนั บรษัิทฯ มีนโยบายทีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมือปรากฏวา่ 

    . ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ มีกาํไร 

    . บรษัิทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 

    . บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลได ้

    . การพจิารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ดว้ย 

 การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบรษัิท  มี  2 ช่วงเวลา โดยช่วงแรก ประกาศจ่ายจากผลการดาํเนินงานครงึปี
แรกของปี 2562 จ่ายปันผลทีอตัรา 35 สตางคต์อ่หุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวม จาํนวน 1,806 ลา้นบาท โดยไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ในวนัที 27 กนัยายน 2562 ช่วงทีสอง ประกาศจ่ายจากผลการดาํเนินงานครงึปีหลงัของปี 2562 จ่ายปัน
ผลทีอตัรา 25 สตางคต์อ่หุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวม จาํนวน 1,268 ลา้นบาท เนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสั 
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COVID-19 ทาํใหต้อ้งเลือนกาํหนดการประชมุผูถื้อหุน้เดิมออกไป ทางคณะกรรมการบรษัิทเห็นควรใหจ้่ายปันผลในรูป
ของปันผลระหวา่งกาล โดยไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ในวนัที 30 เมษายน 2563 ดงันนัเงินปันผลจ่ายทงัสิน 
สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 จะอยู่ที 60 สตางคต์อ่หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 3,075 ลา้นบาท 

 จงึขอใหที้ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามรายละเอียดขา้งตน้  

 ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไม่
มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเรอืงอืนใดอีก ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล และไม่
เสนอการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 อีก 

มตทิปีระชุม รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

วาระท  ี  อนุมัตกิารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายระวิ คอศิร ิ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดในวาระนี  

นายระวิ คอศิร ิ ชีแจงตอ่ทีประชมุวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้  กาํหนดวา่ “ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนงึในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการที
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัสว่นหนงึในสาม กรรมการทีจะตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้
กรรมการคนทีไดอ้ยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก กรรมการทีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการ
อีกก็ได”้                                          ใน การประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี  มีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  คน โดยมีรายละเอียดดงันี 

 .  นายเมธี    เอืออภิญญกลุ กรรมการ 

 .  นายพิชยั  ดษุฎีกลุชยั กรรมการอิสระ 

 .  นายสทุศัน ์  เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ 

 .  นายอนนต ์  สิรแิสงทกัษิณ     กรรมการ 

ขนัตอนการสรรหาบคุคลเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซงึคณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาตามหลกัเกณฑอ์นัประกอบดว้ย 

● องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
● คณุสมบติัทวัไป คณุสมบติัเฉพาะ  
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● คณุสมบติักรรมการอิสระ (สาํหรบัการสรรหากรรมการอิสระ)  
● การปฏิบติัหนา้ทีทีผ่านมา 

การเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการทงั  คนดงักลา่วขา้งตน้นนั   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่บคุคลทงั  คนดงักลา่วเป็นผูมี้ความรู ้ ความสามารถ และมี
คณุสมบติัเหมาะสมตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯรวมทงัไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบติัการเป็นกรรมการบรษัิทฯตามหลกัเกณฑที์
เกียวขอ้ง ดงันนัจงึขอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาการเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี 

. เลือกตงั นายเมธี  เออือภิญญกลุ  ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซงึคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณากลนักรองแลว้เห็นวา่ นายเมธี  เอืออภิญญกลุ  มีคณุสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ทีใน
ตาํแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ทีที
ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ  

 จงึขอเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาเลือกตงั นายเมธี  เออือภิญญกลุ  กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ  

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
สอบถามเรอืงอนืใดอีก จงึเสนอใหที้ประชมุพจิารณาลงมติอนมุติัเลือกตงั นายเมธี  เอืออภญิญกลุ กรรมการทีตอ้งออก
จากตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ 

มตทิปีระชุม                                                                                                                                                                         
 ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงันายเมธี  เอืออภิญญกลุ กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที  มิถนุายน  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี 

มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีา
ประชุมและใช้สิทธ ิออกเสยีง

ลงคะแนน 

. เห็นดว้ย 1,857,023,739 97.2071 

. ไม่เห็นดว้ย 53,354,854 2.7928 

. งดออกเสียง 4,326,600 - 

. บตัรเสีย - - 
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.  เลือกตงั นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซงึคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณากลนักรองแลว้เห็นวา่ นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั มีคณุสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ทีใน
ตาํแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและการปฏิบติัหนา้ทีทีผ่าน
มาในหนงัสือเชญิประชมุ  

จงึขอเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงั นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนงึ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที  มิถนุายน   ถึงวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม
เรอืงใดอีก ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุพิจารณาลงมติเลือกตงั นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนงึ 

มตทิปีระชุม 

  ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงันายพิชยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที  มิถนุายน  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี 

มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีาประชุม
และใช้สทิธ ิออกเสียงลงคะแนน 

. เห็นดว้ย 1,910,367,193 99.9994 

. ไม่เห็นดว้ย 11,400 0.0005 

. งดออกเสียง 4,326,600 - 

. บตัรเสีย - - 

 

.  เลือกตงั นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ซงึคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และคณะกรรมการบรษัิทพิจารณากลนักรองแลว้เห็นวา่ นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้งมีคณุสมบติัเหมาะสมและ
ปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยไดเ้สนอรายละเอียดและประวติัของกรรมการและ
การปฏิบติัหนา้ทีทีผ่านมา ในหนงัสือเชิญประชมุ  
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จงึขอเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงั นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที  มิถนุายน   ถึงวนัประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจาํปี  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม
เรอืงอืนใดอีก ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุพจิารณาลงมติเลือกตงั นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง  กรรมการทีตอ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ 

มตทิปีระชุม 

ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงั นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนงึ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที   มิถนุายน  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี  

มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีา
ประชุมและใช้สิทธ ิออกเสยีง

ลงคะแนน 

. เห็นดว้ย 1,910,367,193 99.9994 

. ไม่เห็นดว้ย 11,400 0.0005 

. งดออกเสียง 4,326,600 - 

. บตัรเสีย - - 

 

              .  เลือกตงั นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซงึคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณากลนักรองแลว้เห็นวา่ นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณมีคณุสมบติัเหมาะสม โดยไดเ้สนอ
รายละเอียดและประวติัของกรรมการ ในหนงัสือเชิญประชมุ  

จงึขอเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงันายอนนต ์ สิรแิสงทกัษิณโดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที 
19 มิถนุายน  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม
เรอืงอืนใดอีก ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุพจิารณาลงมติเลือกตงั นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ
หนงึ 

มตทิปีระชุม 
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ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงั นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ โดยใหมี้วาระ
การดาํรงตาํแหน่งตงัแตว่นัที  มิถนุายน  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ดงันี  

มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีา
ประชุมและใช้สิทธ ิออกเสยีง

ลงคะแนน 

. เห็นดว้ย 1,893,055,768 97.5228 

. ไม่เห็นดว้ย 47,322,825 2.4771 

. งดออกเสียง 4,326,600 - 

. บตัรเสีย - - 

 

วาระท  ี   พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานไดแ้ถลงตอ่ทีประชมุวา่ พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา  กาํหนดวา่ “หา้มมิ
ใหบ้รษัิทจ่ายเงนิหรอืทรพัยสิ์นอืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท” และขอ้บงัคบั
บรษัิทฯ  ขอ้  วรรคแรก กาํหนดวา่ “กรรมการมีสิทธิไดร้บับาํเหน็จและคา่ตอบแทน ซงึคา่ตอบแทนอาจมีลกัษณะอย่าง
หนงึอย่างใดหรอืหลายอย่างหรอืทงัหมดรวมกนัก็ได ้อาทิ คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นรายเดือน เบียประชมุ เบีย
เลียง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนใดก็ได ้ทงันี ตามทีทีประชมุผูถื้อ
หุน้จะพิจารณากาํหนดซงึอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรอืจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว  ๆ ไป หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรือ
จะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็ได”้ 

ประธานไดม้อบหมายให ้ นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ ประธานคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดในวาระนี 

นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ไดแ้จง้ใหที้ประชมุทราบวา่การจา่ยบาํเหน็จกรรมการนนัไดพ้ิจารณาจากภาระหนา้ที
ความรบัผิดชอบ ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และเงินปันผลทีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

1. บาํเหน็จกรรมการประจาํปี  ใหจ้า่ยเป็นเงินรวม  ลา้นบาท ลดลงจากปี  จาํนวน  ลา้นบาท 
รายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด “คา่ตอบแทน” ของรายงานประจาํปีทีได้
จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครงันี ทงันี บาํเหน็จของประธานกรรมการบรษัิทสงูกวา่
กรรมการรอ้ยละ  และรองประธานกรรมการบรษัิทสงูกวา่กรรมการรอ้ยละ  
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2. การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการคณะตา่ง ๆ ประจาํปี        ไดมี้การพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ชดุตา่ง  ๆ โดยพิจารณาเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่ง  ๆ แลว้บรษัิทฯ เสนอให้
พิจารณาคา่ตอบแทน ประจาํปี  ลดลงจากปี ปี  รอ้ยละ 25 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
2.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท  

● คา่ตอบแทนประจาํเดือน ใหจ้า่ยทกุเดือน โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน ,  บาท/เดือน     
รองประธานฯ จาํนวน ,  บาท/เดือน และกรรมการอืนคนละจาํนวน  ,  บาท/เดือน 

● เบียประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหจ้่ายเป็นรายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ  
โดยจ่ายประธานฯ จาํนวน 29,250 บาท/ครงั รองประธานฯ จาํนวน 25,875 บาท/ครงั และ
กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิารคนละ จาํนวน 22,500 บาท/ครงั (กรรมการทีเป็นผูบ้รหิารไม่ไดเ้บีย
ประชมุ) 

2.2. เบียประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ้่ายเป็นรายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ โดยจา่ยประธาน
กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 35,100 บาท/ครงั กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 27,000 บาท/ครงั 

2.3. เบียประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ใหจ้่ายเป็น
รายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ โดยจ่ายประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  จาํนวน 29,250 บาท/ครงั และกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาและคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน จาํนวน 22,500 บาท/ครงั  

ทงันีนอกเหนือจากคา่ตอบแทนดงักลา่วแลว้กรรมการยงัไดร้บัคา่ตอบแทนในสว่นของสวสัดิการตรวจสขุภาพ
ประจาํปีคนละ ,  บาทตอ่ปี และคา่ใชจ้่ายในเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
(IOD) รวมถึงสถาบนัอืนทีเกียวขอ้งตามทีระเบียบของบรษัิทฯ และประธานแจง้วา่ กรรมการบรษัิททีถือวา่เป็นผูมี้สว่นได้
เสียเป็นพิเศษในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุติับาํเหน็จกรรมการ
และเบียประชมุกรรมการ จาํนวนหุน้ทีกรรมการทงัหมดซงึนบัรวมกนัได ้  42,635,210  หุน้ ดงันนั จาํนวนหุน้ทีไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนีจงึมีจาํนวน 42,635,210 เสียง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม
และแสดงความเห็น จงึเสนอใหที้ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติักาํหนดคา่ตอบแทนทีเป็นบาํเหน็จกรรมการปี  และ
เบียประชมุกรรมการ สาํหรบัปี  

มตทิปีระชุม 

ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนมุติักาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกาํหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ดงันี 
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มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผู้ถอืห ุน้ทมีาประชุม 

. เห็นดว้ย 1,867,675,183 99.7652 

. ไม่เห็นดว้ย 2,500 0.0001 

. งดออกเสียง 4,392,300 0.2346 

4. บตัรเสีย - - 

5. ไม่มีสิทธิออกเสียง 42,635,210  

 

วาระท  ี6 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช  ี

ประธาน ไดแ้ถลงตอ่ทีประชมุวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้  ( )  กาํหนดวา่ “กิจการซงึทีประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปีพงึกระทาํ คือ พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ” 

ประธาน ขอใหน้ายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี 

 นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์แจง้ตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้วา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้  กาํหนดวา่ กิจการซงึทีประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพงึกระทาํตาม ( ) คือ พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของ
บรษัิทฯ 

อนงึ คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีแห่งบรษัิท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนืองจาก PwC มีผลงานดา้นการตรวจสอบอยู่ใน
ระดบัทีน่าพอใจมาโดยตลอด รวมทงั PwC มีเครอืข่ายครอบคลมุในหลายประเทศและเป็นทียอมรบัในระดบัสากล 
รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปีทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อ
หุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

จงึเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน               
คา่สอบบญัชีเพือสอบบญัชีของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที  ธนัวาคม  ดงันี 

1.  นางสาวรจนาถ      ปัญญาธนานศุาสตร ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที   

2.   นางสาวอมรรตัน ์เพิมพนูวฒันาสขุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที    และหรอื 

.   นายพงทวี           รตันโกเศศ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที     และหรอื 

.   นายวิเชียร          กิงมนตร ี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที   
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แห่งบรษัิท PwC โดยใหค้นใดคนหนงึเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวมของบรษัิทฯ ในกรณีที
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห ้ PwC จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอืนของบรษัิท 
PwC แทนได ้ เพือสอบบญัชีของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที  ธนัวาคม   โดย
กาํหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน , ,  บาท เพิมขนึรอ้ยละ   เมือเทียบกบัปี  ทงันีคา่สอบบญัชีไม่รวมถงึ
คา่ใชจ้า่ยทีจะเกิดขนึระหวา่งการใหบ้รกิารแก่บรษัิทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น คา่เดินทางภายในประเทศ   คา่
โทรศพัท ์คา่ไปรษณีย ์คา่อากรแสตมป์ คา่ถ่ายเอกสาร ฯลฯ  ซงึคา่ใชจ้่ายดงักลา่วตอ้งไม่เกินรอ้ยละ  ของคา่ตอบแทน
การสอบบญัชี 

 ทงันี ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ซงึเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบรษัิทฯ เป็นปีแรก นนัสอดคลอ้งกบั
ประกาศสาํนกังานก.ล.ต. ที นป. /  ทีกาํหนดแนวทางเรอืงการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ และการผ่อนผนั
การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ  โดยผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานนัไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบั
บรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูที้เกียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ จงึขอเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุติั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
สอบถามเรอืงอนืใดอีก 

ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุพจิารณาลงมติอนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 

มตทิปีระชุม 

ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เพือสอบบญัชี
ของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที  ธนัวาคม  ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงันี 

มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(  หุน้  =  เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีา
ประชุมและใช้สิทธ ิออกเสยีง

ลงคะแนน 

. เห็นดว้ย 1,892,489,890 99.2764 

. ไม่เห็นดว้ย 13,823,003 0.7235 

. งดออกเสียง 4,392,300 - 

1. บตัรเสีย - - 

  

วาระท  ี 7 พจิารณาเพมิวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้ไม่เกิน  ,  ล้านบาท  เพอืทดแทนวงเงนิเดมิทไีม่
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อ ีก 



35 
 

 ประธานขอใหน้างสาวอรศิรา สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร-การเงินเป็นผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี 

 นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก แจง้ตอ่ทีประชมุวา่ เพือใหบ้รษัิทฯ มีความคลอ่งตวัมากขนึในการขยายธุรกิจตอ่ไป 
จงึขอเสนอใหบ้รษัิทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท โดยมี รายละเอียด ดงันี 
  

 ตามมติทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2557 และประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2560 ของบรษัิทฯ ไดอ้นมุติัวงเงินในการออกหุน้กูร้วมทงัสินไม่เกิน 60,000 ลา้นบาท ซงึเป็นวงเงินหุน้กูที้
หมดอายแุลว้ จาํนวนรวม 40,000 ลา้นบาท  

มติทีประชมุ วงเงิน (ลา้นบาท) 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 20,000 
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2557 20,000 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้หุน้ประจาํปี 2560 20,000 

รวม 60,000 
 

 ทงันี เพือเพิมความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการดา้นการเงิน จงึเห็นควรใหบ้รษัิทฯ เพิมวงเงินการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท แทนวงเงินเดิมทีหมดอายแุลว้ ซงึไม่สามารถนาํมาหมนุเวียนกลบัมาใชไ้ด้
อีก โดยมีรายละเอียดของหุน้กู ้ดงันี 

- ใหบ้รษัิทฯออกและเสนอขายหุน้กูใ้นรูปแบบตา่ง ๆกนัไดค้รงัเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน และ/หรอืเป็นคราว ๆ ขนึอยู่
กบัดลุพินิจและความจาํเป็นในการใชเ้งินของบรษัิทฯ โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท และ/หรอืสกลุเงินเหรยีญ
สหรฐั และ/หรอืสกลุเงินตา่งประเทศอนืไดต้ามทีบรษัิทฯจะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท 
หรอืในวงเงินไม่เกินเงินสกลุเหรยีญสหรฐั หรอืเงินสกลุตา่งประเทศอืนในจาํนวนทีเทียบเท่ากนั โดยใชอ้ตัรา
แลกเปลียนในขณะทีมีการเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะคราว ภายใตเ้งือนไขดงันี 

ประเภท : หุน้กูท้กุประเภท (ดอ้ยสิทธิหรอืไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรอืไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และมี
หลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้กู ้

สกลุเงิน : สกลุเงินบาท เหรยีญสหรฐั และ/หรอืสกลุเงินตา่งประเทศอืน 

จาํนวนเงิน : ไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท หรอืเงินสกลุเหรยีญสหรฐั หรอืเงินสกลุตา่งประเทศอืนในจาํนวนที
เทียบเท่ากนั โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนในขณะทีมีการออกหุน้กูแ้ตล่ะคราว 

อาย ุ : ตามทีจะกาํหนดในแตล่ะคราว โดยขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย 

อตัราดอกเบีย : ตามทีจะกาํหนดในแตล่ะคราว โดยขนึอยู่กบัความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะทีออก
และเสนอขาย 
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สิทธิของบรษัิท : บรษัิทอาจกาํหนดใหมี้สิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนครบกาํหนดรวมทงัการซือคืนหุน้กู้
ดงักลา่ว 

สิทธิของผูถื้อหุน้กู ้ : บรษัิทอาจใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้กูใ้นการไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนครบกาํหนดตามเงือนไขทีจะไดก้าํหนด
ตอ่ไป 

ตลาดรอง : บรษัิทฯ อาจจดทะเบียนหุน้กูก้บัสมาคมตลาดสารหนีไทยหรอืศนูยซ์ือขายตราสารหนีอืนใน
ตา่งประเทศ  

 
โดยใหบ้รษัิทฯสามารถออกและเสนอขายหุน้กูไ้ดค้รงัเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน และ/หรอืเป็นคราว ๆ ขนึอยู่กบั
ดลุพินิจและความจาํเป็นในการใชเ้งินของบรษัิทฯ 

- ใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบรหิาร หรอื ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร - การเงิน มีอาํนาจกาํหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  การเปิดบญัชีสาํหรบัการจ่ายดอกเบีย
และเงินตน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้การแตง่ตงัทีปรกึษาทางการเงิน ทีปรกึษาดา้นกฏหมาย ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์
นายทะเบียนหุน้กู ้และ/หรอื ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสญัญา และ/หรอืเอกสารตา่ง ๆ 
รวมถึงการติดตอ่ใหข้อ้มลู ยืนเอกสารหลกัฐานตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ และ/หรอื หน่วยงานอืนใดที
เกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ตลอดจนการใด  ๆ ทีเกียวเนืองไดต้ามความเหมาะสม 

- ใหย้กเลิกวงเงินหุน้กูต้ามมติทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 และทีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 1/2557 
จาํนวนรวม 40,000 ลา้นบาท เมือครบตามกาํหนดไถ่ถอน 

 ประธานไดส้อบถามทีประชมุแลว้ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิมเติม ดงันี 
   1. นางทมยนัตี โปษยานนท ์ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่ ระยะเวลาการออกหุน้กูใ้ชเ้วลากีปี 

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ บรษัิทฯ มีการออกหุน้กูใ้นหลายระยะเวลา สามารถกาํหนดไดต้ามความเหมาะสม 
ในแตล่ะช่วงเวลา และความตอ้งการของตลาด บรษัิทฯ จะบรหิารพอรต์หนีสิน ใหภ้าระหนีสินมีความกระจายตวั
สมาํเสมอ และทีผ่านมาการออกหุน้กูข้องบรษัิทไดร้บัการตอบรบัทีดี 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
สอบถามเรอืงอนืใดอีก จงึเสนอใหที้ประชมุพิจารณาลงมติอนมุติัการเพิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน 
20,  ลา้นบาท เพือทดแทนวงเงินเดิมทีไม่สามารถหมนุเวียนกลบัมาใชไ้ดอ้ีก 

มตทิปีระชุม                                                                                                                                                             
 ทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติการเพิมวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน ,  ลา้นบาท เพือทดแทน
วงเงินเดิมทีไม่สามารถหมนุเวียนกลบัมาใชไ้ดอ้ีกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อ
หุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี 
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มตทิลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 
(1 หุน้  = 1 เสยีง) 

ร ้อยละของจาํนวนหุน้ทมีา
ประชุมและใช้สิทธ ิออกเสยีง

ลงคะแนน 
1. เห็นดว้ย 1,910,274,393 99.7686 
2. ไม่เห็นดว้ย 103,400 0.0054 
3. งดออกเสียง 4,326,400 0.2259 
.บตัรเสีย - - 

 

 

 

วาระท  ี   เร ืองอ ืน  ๆ  (ถ้าม )ี 

ประธานแจง้วา่ วาระนีกาํหนดไวเ้พือใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรอื เพือใหค้ณะกรรมการบรษัิท ไดชี้แจง
ขอ้ซกัถาม หรอืขอ้สงสยัตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันนั จะไม่มีการนาํเสนอเรอืงอืนใดใหที้ประชมุพจิารณาอนมุติัและ
จะไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี 

ปรากฏวา่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี 

1. นายบญุชอบ แยม้อทุยั ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่บรษัิท ซอืหุน้คืนมาทงัสินจาํนวน และราคาเฉลียเท่าใด 

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ บรษัิทฯ ไดเ้รมิซือหุน้คืนตงัแต ่วนัที 13 กนัยายน 2562 รวมทงัสินเป็นจาํนวน    
      87,344,000  หุน้ ราคาเฉลียตอ่หุน้ 13.24 บาท รวมจาํนวนเงินทงัสิน 1,157  ลา้นบาท โดยจะตดัหุน้ซือคืน
 เมือพน้ กาํหนด 6 เดือน 

2. นางลินดา มทิุรางกรู ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่ บา้นปมีูการเขา้ซือธุรกิจก๊าซซงึใชเ้งินจาํนวนมาก มีแผนวา่จะ
 เพิมทนุใน 2- 3 ปีนีหรอืไม ่

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ บรษัิทฯ มีคณะกรรมการบรหิารการเงิน ทีรว่มกนัวางกลยทุธท์างการเงิน บรษัิทฯ
ไดจ้ดัเตรยีมเงินทีจะใชล้งทนุแหลง่ก๊าซบารเ์นตตใ์นช่วงปลายปีไวแ้ลว้ โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากธนาคารทงัใน
ประเทศ และตา่งประเทศ 

3. ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่ บรษัิทฯ มีแผนทีจะขายเหมืองถ่านหินเพือทาํพลงังานสะอาดหรอืไม่ 

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ ดว้ยกลยทุธ ์Greener & Smarter บรษัิทฯ จะเดินหนา้ขยายการเติบโตในทกุกลุม่
ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัพลงังานหมนุเวียน อาทิ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ และธุรกิจเทคโนโลยีดา้นพลงังาน โดยสดัสว่นการดาํเนินธุรกิจจะเปลียนแปลงไป โดยธุรกิจถ่านหินจะ
ปรบัลดลง โดยไม่ตอ้งขายเหมืองถ่านหินออก  
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4. ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่ การซอืหุน้คืนของบรษัิทฯ ทีผ่านมามีวตัถปุระสงคเ์พืออะไร 

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ บรษัิท ตอ้งการลดจาํนวนหุน้ลง เพือเพิม Return on Equity เพือผลตอบแทนที   
เพิมขนึตอ่ผูถื้อหุน้ แตต่อ่มาบรษัิทฯ ไดต้ดัสินใจเขา้ลงทนุในแหลง่ก๊าซบารเ์นตต ์จงึหยดุซือ และรอตดัหุน้      
ออกในเดือนกนัยายน 2563 ในลาํดบัตอ่ไป 

5. นายบญุชอบ แยม้อทุยั ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามวา่ ในปี 2563 จะมีการจ่ายปันผลระหวา่งกาลหรอืไม ่

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่ บรษัิทฯ จะดาํเนินการตามนโยบายการจา่ยเงินปันผล รวมถึงมีคณะกรรมการ และ 
กรรมการอิสระพิจารณา ดแูลผลตอบแทนผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

6.  นายสมบติั ชืนบรรลือสขุ ผูถื้อหุน้สง่คาํถามวา่ บรษัิทฯ ถกูคดัออกจาก MSCI Global Standard Index และ    

   SET50 หมายความวา่บรษัิทฯ เรมิมีแนวโนม้ถดถอย บรษัิทฯ มีการจดัการการบรหิารใหมี้ความคลอ่งตวัใน  

              การดาํเนินธุรกิจอย่างไรบา้ง เพือสรา้งความเชือมนัแก่ผูล้งทนุ 

        นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่  การเขา้รว่มคาํนวณในดชันีตา่ง ๆ ขนึอยู่กบัขนาดของ Market Capitalization 
เป็นหลกั ซงึไม่ไดก้ระทบกบัพนืฐานของบรษัิทฯ ขณะนีบรษัิทฯ อยู่ในชว่งการตอบสนองปัจจยัภายนอก ทีผูค้นเนน้
เรอืงการใชพ้ลงังานสะอาดมากขนึ จะเห็นไดว้า่ บรษัิทฯ มุง่หนา้เปลียนแปลง พฒันาธุรกิจใหม่ ที       ตอบสนองตอ่
ปัจจยัดงักลา่ว ซงึการรบัรูก้ารประเมินมลูคา่ในธุรกิจใหมจ่ะคอ่ย ๆ เพมิขนึตามแผนงานทีชดัเจน 
ของบรษัิทฯ ตอ่ไปในอนาคต 

7. นายปาณสัม ์พวงภิรมย ์ผูร้บัมอบฉนัทะจาก บมจ.ทรนิีตี วฒันา สง่คาํถาม วา่ กรรมการบรษัิทบา้นป ูมีการขาย 
หุน้ออกเรอืย ๆ  เป็นเพราะเหตใุดมีการใชป้ระโยชนข์องขอ้มลูเพือผลประโยชนส์ว่นตวัหรอืไม่ 

       นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงวา่  กรรมการทกุท่านมีหนา้ทีรายงานการเปลียนแปลงของหลกัทรพัย ์ในทีประชมุ
คณะกรรมการทกุเดือน ซงึเป็นการรายงานทีเพิมเติมนอกเหนือจากทีเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  การรบัรูค้วามเป็นไปของบรษัิทฯ มีความเท่าเทียม  บรษัิทฯ ขอยืนยนัวา่
กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ มีความโปรง่ใสในการปฏิบติังาน และไม่มีการใชข้อ้มลู insider อย่าง แน่นอน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหที้ประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะ ปรากฏวา่ไมมี่ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามเพมิเติม    
ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน ์ และคณะกรรมการบรษัิทฯ จะนาํไป
พิจารณาตอ่ไป 

ประธานแจง้วา่ บรษัิทฯ จะจดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  วนั 
นบัแตว่นัประชมุนี และจะไดน้าํรายงานการประชมุเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที www.banpu.com หากผูถื้อหุน้มี
ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้แกไ้ขทีมีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานกุารบรษัิททราบ  ภายใน  วนั หลงัจากการเผยแพรร่ายงาน
การประชมุนี 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรอืงอืนใดอีก ประธานจงึกลา่วปิดประชมุ 
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ปิดประชมุเวลา  15.30 น.               

     ลงชือ                                                        ประธานทีประชมุ  

               (นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ) 

                                              ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

                     ลงชือ                                                     เลขานกุารบรษัิท  

                              (นายวิรชั วฒุธินาเศรษฐ์ )    

              บนัทกึการประชมุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


