
 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังท ี1/2564 

ผ่านสืออิเล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

ของ 

บริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) 

 

  ประชมุเมอืวนัท ี9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีนายชนินท ์ว่อง

กศุลกิจ ประธานกรรมการบรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ" ) เป็นประธานทีประชมุ (“ประธาน”) 

  นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ เลขานกุารบรษัิท ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทสีละเวลาเขา้ร่วมประชมุฯ โดยในปีนี

บรษัิทฯ ไดจ้ดัการประชมุในรูปแบบผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์ (“E-Meeting”)    ตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดในกฎหมายที

เกียวขอ้งกับการประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัรายละเอยีดทีปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถ้ือหุน้ทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ 

  เลขานกุารบรษัิท แจง้ใหท้ปีระชมุทราบว่าบรษิัทมีหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวน 5,074,581,515 หุน้ ใน

การประชุมครงัน ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 65 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้78,281,689 หุน้  และผูร้บัมอบ

ฉนัทะ จาํนวน 763 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2,293,363,937  หุน้ รวมทงัหมดเป็นจาํนวน 828 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้

2,371,645,626 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 46.7357 ของหุน้ทีมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึงครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมาย

และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 34 ทีกาํหนดองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึง

ในสามของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด  

นายชนินท ์ ว่องกศุลกิจ ประธานกรรมการ กลา่วเปิดการประชุม กลา่วตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ และมอบหมายให้

เลขานกุารบรษิัทเป็นผูด้าํเนินการประชมุ 

เลขานุการบรษัิท แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัช ี ของบรษัิทฯ ทีเขา้รว่มประชมุเพอืรว่มชีแจง

รายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อทีประชมุ นอกจากนนั บรษิัทฯ ไดเ้ชิญตวัแทนบริษัททีปรกึษากฎหมายเป็นผู้

สงัเกตการณก์ารประชมุและการนบัคะแนน เพือใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม จาํนวน 13 คน จากทังหมด 13 (คิดเป็นรอ้ยละ 100  ของกรรมการทงัหมด) 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทีอยู่ในหอ้งประชุม 

1. นายชนินท ์ ว่องกศุลกิจ ประธานกรรมการบรษิัท 

2. นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์

3. นายระวิ คอศิร ิ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายบนัเทิง ว่องกศุลกิจ กรรมการ และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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6. นายพิรยิะ เข็มพล กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบั

ดแูลกิจการ / และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

7. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

8. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสิงแวดลอ้ม 

สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ 

9. นายธีรภทัร  สงวนกชกร กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

สิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูลกิจการ 

10. นายอนนต ์ สิรแิสงทกัษิณ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

11. นายเมธี เออือภิญญกุล กรรมการ 

12. นายองอาจ เออือภิญญกุล กรรมการ 

13. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 

ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุมและนาํเสนอในวาระ 

                               

   1.       นายวิรชั                        วฒุิธนาเศรษฐ์           ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - Corporate Strategy และ 

                     เลขานกุาร บรษิัท 

     

ผู้บริหารทเีข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์

2. นายสมศกัดิ สิทธินามสวุรรณ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร – ธุรกิจถ่านหิน 

3. นายฐิติ เมฆวิชยั ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร- ธุรกิจนาํมนัและก๊าซธรรมชาติ 

4. นายกิรณ  ลิมปพยอม ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิารธุรกิจไฟฟา้ 

5 นายสธีุ สขุเรือน ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร-Corporate Development 

6 นายจิรเมธ อชัชะ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร- บรหิารและพฒันาองคก์ร 

7 นางสาวอริศรา สกลุการะเวก  ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร - การเงิน 

8 นายเจมส ์รามา 

  

ปัทมนิทรวิภาส Group Senior Vice President - Corporate Transaction 

Development 

9. นายสทุธิชยั เลาหวิโรจน ์ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส - กฎหมาย 

10. นายวส ุ นรุกัษ ์ ผูอ้าํนวยการสาย – Renewable 

 

ผู้สังเกตการณก์ารประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. นายเจนวิทย ์ ดีเนตร     บรษิัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภมูไิชย จาํกดั 

 

เลขานกุารบรษัิท ไดชี้แจงใหท้ีประชมุทราบขอ้ปฏิบตัิทสีาํคญัสาํหรบัการประชมุและการลงมติ (รายละเอียด

ปรากฏตามสิงทสีง่มาดว้ยลาํดบัที 6 และ 7 ทไีดส้ง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้) ดงันี  
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1. ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทีประชมุจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยั  

2.   ผูถ้ือหุน้ซึงมสีว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนนั 

3.  ทีประชมุจะแจง้ต่อทีประชมุว่าใหล้งมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย 

4.  หนึงหุน้มีคะแนนเสียงหนึงเสียง ผูส้ามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละ

วาระ    การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะ ผูถ้ือหุน้ทีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ/หรอื งดออกเสียงเท่านัน 

จากนนัจะนาํคะแนนเสียงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมด ทีเขา้รว่มประชมุ สว่นทเีหลือจะถือว่าเป็น

คะแนนเสียงทีเหน็ดว้ยในวาระนนัๆ 

5.  การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ทีประชมุจะแจง้ผลการลงคะแนน  โดยระบถุึงสดัส่วนทีลงมติเห็นดว้ย ไม่ 

เห็นดว้ย และงดออกเสียง  รายละเอียดอืนปรากฏตามขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการประชุม 

6.  ประธานกรรมการมีอาํนาจวางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย และเพือใหเ้กิดความเป็น 

ธรรมแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย 

 

เลขานุการบรษัิท ชีแจงทปีระชมุถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุในระบบ 

E-Meeting และวิธีการสง่คาํถามในระบบการประชุม  

ประธานจึงไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุทีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชมุ 

เป็นลาํดับ 

  

วาระท ี1 รบัทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

 ประธานมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัท ผูด้าํเนินการประชมุ ชีแจงรายละเอียดในวาระนี 

  

 เลขานกุารบรษัิท แถลงต่อทปีระชมุว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2564 เมอืวนัท ี2  เมษายน 2564แลว้มีความเห็นว่า ทาํรายงานดงักลา่ว ถกูตอ้งตรงตามมติของทีประชมุ และ

ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ รายละเอียดปรากฏในสิงทสีง่มาดว้ยลาํดบัที 1 ซึงในปีนี

บรษัิทฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชมุ รวมถึงรายงานประจาํปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยการสแกนผ่าน QR Code  

จึงขอเสนอใหท้ีประชมุรบัทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

สอบถาม  

 ประธานไดเ้สนอใหท้ปีระชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

มติทปีระชุม รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

 

 

วาระที 2 พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 

5,074,581,515 บาท เป็นจํานวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่จํานวน 

5,074,581,513 หุ้น มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4 

เพอืให้สอดคล้องกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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ประธานมอบหมาย ใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารเป็นผูชี้แจงรายละเอยีดใหที้ประชุม

ทราบ  

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร ไดร้ายงานทีประชมุเกียวกบัการดาํเนินงานในปัจจบุนั และ

แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เพือเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา 

กลุ่มธุรกิจหลักของบ้านปูฯ 

 บรษัิทฯ ดาํเนินธุรกจิใน 10 ประเทศทวัโลก ไดแ้ก ่ประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลยี ลาว มองโกเลีย 

สิงคโปร ์ญีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม ผ่านการดาํเนินธุรกิจ ดา้นพลงังานทีครบวงจรใน 3 กลุ่มธุรกิจของบรษัิทฯ 

ไดแ้ก่ 

1. กลุม่ธุรกิจแหล่งพลงังาน (Energy Resources) ไดแ้ก่ ธุรกิจถา่นหิน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานทีเกียวขอ้ง 

อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์การจดัหาเชือเพลิง และสายส่ง 

2. กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน (Energy Generation) ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานเชือเพลิงทวัไป และ

โรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน  

3. กลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคา และทุ่นลอยนาํ ธุรกิจจดัเก็บพลงังาน ธุรกจิยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle)  และธุรกิจพฒันา

ชมุชนอจัฉรยิะ (Smart City) ทีเร่งสรา้งการเติบโตอย่างกา้วกระโดด ทงัการพฒันาโซลชูนัและขยายการ

ใหบ้ริการทตีอบโจทยล์กูคา้ยคุใหม่อย่างต่อเนือง 

พรอ้มกนัน ี บา้นปยูงัเดินหนา้ขบัเคลือนตามแผนธุรกิจ 5 ปี (ปี 2564-2568) เพอืต่อยอดในการสรา้งความ

เติบโตอย่างยงัยืนดว้ยกลยทุธ ์Greener & Smarter 

 

จุดเด่นในครึงปีแรกของปี 2564 

ขบัเคลือนการเปลียนแปลงของบา้นปไูปขา้งหนา้ - การลงทนุเพมิเติมในธุรกิจ Greener & Smarter โดยไดเ้ขา้ลงทนุใน

โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด 

 โรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)  ในประเทศญีปุ่ น กาํลงัการผลิต

รวมอยู่ที 73 MW 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ลงทุนในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์เบอรลิ และ มานิลดรา ในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยมีกาํลงัการผลิตรวมอยู่ที 167 MW 

 

 

สรา้งกระแสเงนิสดทแีข็งแกร่งจากทกุกลุ่มธุรกิจ - EBITDA 583 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลประกอบการของธุรกิจถ่าน

หินและก๊าซธรรมชาติในครงึปีแรกของปี 2564  
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ราคาก๊าซธรรมชาติและราคาถ่านหนิทีสูงขึนอย่างต่อเนอืง - ราคาก๊าซเพิมไปถึง 3.79 เหรียญฯ ต่อ 1 ลา้นบีทีย ูและ 

ราคาถ่านหินทีระดบั 131 เหรยีญสหรฐั ต่อตนั อนัเนืองมาจากความตอ้งการทีเพิมขึนรวมไปถึงอปุทานทีลดลง 

 

การเพมิทนุสาํหรบัการเติบโตดว้ยกลยทุธ ์Greener & Smarter - การออกหุน้ใหม่และหุน้กูโ้ดยมียอดรวมประมาณ 1.4 

พนัลา้นเหรียญสหรฐั เพือนาํไปขบัเคลือนการพฒันาธุรกิจ Greener & Smarter  

 

พฒันานวตักรรมสาํหรบัสรา้ง Ecosystem ดา้นพลงังาน - ขยายพอรต์เทคโนโลยีพลงังาน Solar rooftop & floating , 

ESS, EV, โครงการเมอืงอจัฉรยิะ  และโซลชูนัการซือขายไฟฟ้า 

 

ผู้นาํทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชอืถือ 

บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมนัเดินหนา้ดาํเนินธุรกิจเพือความยงัยืนตามแนวปฏิบตัิทีดีดา้นการรายงานการดาํเนินงาน

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

บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึงในสมาชิกของกลุม่ดชันีความยงัยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability 

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

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

กว่า 7,000 บรษิัท ทีจะไดร้บั Gold Class)  

บรษิทัฯ ไดร้บัอนัดบัความน่าเชือถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดบั A (ตามเกณฑว์ดั AAA ถึง CCC) จากการ

ประเมนิความยงัยืน ESG Ratings โดย MSCI ในปีทผี่านมา  

ทงัยงัไดร้บัการคดัเลือกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหอ้ยู่ในรายชือหุน้ยงัยืน(Thailand 

Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกันเป็นปีที 6 

รบัรางวลั Asia’s Best SDG Reporting ระดบั Silver จาก Asia Sustainability Reporting Awards ปี 2020 

ซงึเป็นรางวลัระดบันานาชาติสาํหรบัการจดัทาํรายงานเพอืการพฒันาทียงัยืน 

ลา่สดุเดือนทีผ่านมา บา้นป ูไดร้บัการคดัเลือกจากการประเมินของ Vigeo Eiris (Moody’s) ซงึเป็นสถาบันจดั

อนัดบัความน่าเชือถือทีเป็นทียอมรบัทวัโลก ใหอ้ยู่ใน 100 บรษิัททโีดดเด่นดา้นสิงแวดลอ้ม สงัคม และการกาํกบัดแูล

กิจการ (Environment, Social and Governance: ESG) ของกลุม่ตลาดเกิดใหม ่(Emerging Markets) จาก 843 บรษิัท

ใน 31 ประเทศ 

บรษิัทฯ ไดร้บัการคงอนัดบัเครดิตองคก์ร และหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไมม่หีลกัประกนัจากทรสิเรทติงทรีะดบั “A+” 

ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงที” ซงึ สะทอ้นความเป็นองคก์รทีแข็งแกรง่ พรอ้มรบัสถานการณ ์โลกททีา้

ทาย 

การเติบโตอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน 
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 ความกา้วหนา้การเปลียนผ่านองคก์ร การเรง่ขยายพอรต์พลงังานสะอาดตงัแต่ปี 2562 จนถงึปัจจบุนั  

 การลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Barnett ในสหรฐัอเมริกา - การลงทนุ ในสหรฐัอเมรกิา เรมิตงัแต่ปี 2559  

และไดปิ้ดการลงทนุ ในแหลง่ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์เมอืปลายปี 2563 มลูค่า 570  ลา้นเหรยีญสหรฐั เพมิเติมจาก

แหลง่ก๊าซเดิมใน Marcellus ทาํใหปั้จจบุนัมกีาํลงัการผลิตรวมอยู่ที 597 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุเทียบเท่าต่อวนั  และปรมิาณ

สาํรองก๊าซธรรมชาติ 3.5 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ บริษัทจึงไดผ้ลประโยชนจ์ากการฟืนตวัของราคาก๊าซธรรมชาติราคา

ก๊าซธรรมชาติ ทีปรบัเพมิขึนถึงระดบั 3.79 เหรียญสหรฐั ต่อลา้นบีทีย ูโดยมีแรงหนนุจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ

ทีเพมิขึนในสหรฐัอเมรกิา และส่งผลใหบ้รษิัทฯ รบัรูก้าํไรเพิมเติมในไตรมาส 4 ปี 2563  

 บรษัิทฯ นาํเทคโนโลยีจากแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Barnett มาปรบัใชก้ับแหลง่ก๊าซธรรมชาติ Marcellus เพอืลด

ตน้ทุนและเพิมประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนียงัสามารถเขา้ถึงโครงสรา้งพืนฐาน  และสิงอาํนวยความสะดวกที

เกียวขอ้งกับการส่งออกก๊าซธรรมชาติในตลาดทีบรโิภคก๊าซธรรมชาติมากทีสดุในสหรฐัอเมรกิา 

 

 การลงทนุในโรงไฟฟา้ Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) ทปีระเทศญปีุ่ น – เขา้

ถือหุน้สดัสว่นรอ้ยละ 33.5 ใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (NIMCO) ผ่านบรษัิทย่อย และ NIMCO ถือ

หุน้ในโรงไฟฟ้า IGCC รอ้ยละ 40 โรงไฟฟ้านีมขีนาดกาํลงัการผลิต 543 เมกะวตัต ์ซงึคิดเป็นกาํลงัการผลิตตามสดัสว่น

ทีถือหุน้ 73 เมกะวตัต ์ ใชเ้งินลงทุนราว 80 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เป็นโรงไฟฟ้าทีมีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าทีสงู 

และลดการปลอ่ยมลภาวะใหอ้ยู่ในระดบัตาํ (HELE) โดยไดเ้ปิดดาํเนินการจาํหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(COD) สามารถ

สรา้งกระแสเงนิสดไดแ้ลว้ 

 

 การลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ประเทศออสเตรเลีย - การเขา้ซอืกิจการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยท์ีเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 2 แห่ง ในรฐันิวเซาทเ์วลส ์(New South Wales) ประเทศออสเตรเลีย ไดแ้ก่ 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์บอรลิ (Beryl หรือ BSF) กาํลงัการผลิต 110.9 เมกะวตัต ์ และโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยม์านิลดรา (Manildra หรือ MSF) กาํลงัการผลติ 55.9 โดยโรงไฟฟ้าทงั 2 แหง่ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยข์นาดใหญ่โครงการแรกของบา้นปใูนประเทศออสเตรเลีย นบัเป็นกา้วสาํคญัในการวางรากฐานการลงทุน

ทงัในเชิงกลยทุธด์า้นพลงังานสะอาด และต่อยอดระบบนิเวศดา้นพลงังานของบา้นปใูนประเทศออสเตรเลีย ใชเ้งิน

ลงทนุราว 75 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

แผนการลงทุนปี 2564 ถงึปี 2568 

กลุม่ธุรกิจแหล่งพลงังาน 

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

 ตงัเป้าขยายกาํลงัการผลิตก๊าซธรรมชาตโดยการพฒันาแหลง่ก๊าซธรรมชาติทีมีอยู่ทงัท ี  Marcellus และ 

Barnett และพฒันาห่วงโซ่คณุค่าตามหลกักลยทุธ ์Greener & Smarter มองหาโอกาสการลงทนุในโครงสรา้งพืนฐาน

และสินทรพัยท์เีกียวขอ้งกบัการนาํจ่ายก๊าซธรรมชาติไปสูผู่บ้รโิภค 

 ธุรกิจถา่นหิน  
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 ธุรกิจการขดุแร่ยทุธศาสตร์ - ขยายไปยงัธุรกิจใหม่ๆ ทีมกีารเติบโตอย่างรวดเรว็ โดยมีความตอ้งการจาก

อตุสาหกรรมเทคโนโลยีพลงังานสะอาด โดยมุ่งเนน้การลงทนุในประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย 

 Natural Capital Solutions - การลงทนุเพือการปลกูป่า และปอ้งกันการทาํลายป่า เพือโครงการชดเชย

คารบ์อนและพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน 

 บรษัิทฯ จะมุ่งเนน้การพฒันาโรงไฟฟ้าตามหลกักลยทุธ ์Greener & Smarter ซงึเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและมี

ประสิทธิภาพในระดบัสงู เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ มองหาโอกาสการลงทนุเพิมเติมในโรงไฟฟา้ก๊าซ

ธรรมชาติทีสามารถเพมิศกัยภาพของสินทรพัยใ์นปัจจบุนัยิงขึน 

 เพมิโอกาสการลงทนุในพลงังานแสงอาทิตยแ์ละลม โดยสานต่อการลงทนุในพอรต์โรงไฟฟ้าพลงังาน

หมนุเวียนในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างต่อเนือง โดยมุง้เนน้ไปทีประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย สหรฐัฯ ญีปุ่ น และจีน 

 

ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน 

 เพมิกาํลงัการผลิตระบบจดัเกบ็พลงังาน ขยายกาํลงัการผลิตแบตเตอรีลิเธียมไอออน เพือเตรียมพรอ้มสาํหรบั

ความตอ้งการแบตเตอรีทีเพมิมากขึนในอนาคต 

 สรา้งความแข็งแกรง่ในเทคโนโลยีพลงังาน พฒันาแพลตฟอรม์สาํหรบัระบบนิเวศดา้นพลงังาน ขยายธุรกิจการ

บรกิารดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า โครงการเมืองอจัฉรยิะ และธุรกิจซือขายไฟฟ้า รวมทงัขยายไปยงัธุรกจิใหม่ๆ ทีมีการเติบโต

สงูอยา่งเช่น โรงไฟฟ้าเสมือนและศนูยข์อ้มลู เป็นตน้ 

 

เป้าหมายการเติบโตภายในปี 2568 

กลุม่ธุรกิจแหล่งพลงังาน 

ธุรกิจถ่านหนิ  

 ตงัเป้าหมายใหค้งปรมิาณการขายถ่านหินที  43 ลา้นตนัต่อปี เท่ากบัเป้าหมายในปี 2564 ทศิทางของการ

เติบโตเชอืว่ายังคงสามารถขยายตวัไดเ้ล็กนอ้ย เนืองจากผูใ้หบ้รกิารลดนอ้ยลง แต่ความตอ้งการการใชถ้่านหินยงัคงที 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ตงัเป้าหมายกาํลงัการผลิตรวมอยู่ที 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ุตเทียบเท่าต่อวนั  

กลุม่ธุรกิจผลิตพลงังาน 

 บรษิัทฯ มีเป้าหมายกาํลงัการผลิต อยู่ที 6,100 เมกะวตัต ์ ภายในปี 2568 ซงึจะมาจากพลงังานหมนุเวียนถึง 

1,600 เมกะวตัต ์และ จากโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น 4,500 เมกะวตัต ์
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ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน 

ระบบจดัเก็บพลงังาน  

  ผลิตและติดตงัแบตเตอรีในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบกกัเก็บพลงังาน กาํลงัการผลิต ในปัจจบุนั 1 กิกะ

วตัต-์ชวัโมง  มีเปา้หมายเป็น 3 กิกะวตัต-์ชวัโมง 

 โครงการสมารท์ซิตี มีแผนขยายจาก 5 โครงการเป็น 9 โครงการ 

ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟา้ 

 - มีแผนขยายจาํนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi  จาก 100 คนัเป็น 5,500 คนั  ตามแผนการขยายตวัของรถไฟฟ้า 

 - เรือเฟอรรี์ไฟฟ้า ปัจจบุนั 1 ลาํ มแีผนจะเพิมจาํนวนเป็น 100 ลาํ ขยายตวัพนืทไีปยงัจงัหวดัอนืๆ  

ธุรกิจซอืขายไฟฟา้ 

 ธุรกิจซอืขายไฟฟ้า (Energy trading) ยงัคงมุ่งเนน้ตลาดในประเทศญีปุ่ น เนืองจากเป็นประเทศทีมีความ

พรอ้มในธุรกจินี โดยจะขยายการลงทุนใหม้ากขึนเป็น 1,000 กิกะวตัต-์ชวัโมง จากปัจจบุนั 280 กิกะวตัต-์ชวัโมง 

ระบบจดัเก็บพลงังาน  

  ผลิตและติดตงัแบตเตอรีในอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบกกัเก็บพลงังาน กาํลงัการผลิต ในปัจจบุนั 1 กิกะ

วตัต-์ชวัโมง  มีเปา้หมายเป็น 3 กิกะวตัต-์ชวัโมง โครงการสมารท์ซิตี มีแผนขยายจาก 5 โครงการเป็น 9 โครงการ 

 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ไดเ้สนอทปีระชมุ ใหพ้จิารณา การเพมิทนุจดทะเบียนของบรษิัทจาํนวน  5,074,581,513  

บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจาํนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทนุทีออกใหม่จาํนวน  

5,074,581,513 หุน้ (“หุน้เพิมทนุ”) ในมลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพอื 

  (ก)  เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ และ  

  (ข)  เพอืรองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิททบีริษัทจะออกและจดัสรร 

  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัททจีองซอืและไดร้บัจดัสรรหุน้เพิมทุนทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

  เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในครงันโีดยไมค่ิดมลูค่าโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ 

  เพมิทนุ (F 53-4) และสารสนเทศเกียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทนุ รวมทงัพิจารณาอนุมตัิการ 

  แกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทขอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน  

 

วัตถุประสงคใ์นการเพิมทุน 

1. เพมิความคลอ่งตวัทางการเงินในการดาํเนินโครงการ และการลงทนุในอนาคตตามแผนกลยทุธก์ารเติบโต

อย่างต่อเนือง ตามเปา้หมายทีไดว้างไว ้

2. เพมิความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงิน สรา้งความพรอ้มของโครงสรา้งเงนิทนุหรืออตัราสว่นทางการเงินที

เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ และคงความสามารถในการปฏบิติั ตามขอ้ผกูพนั ทางการเงิน 

3. เป็นเงนิทนุสาํรองเพือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน สาํหรบัใชใ้นโครงการในปัจจบุนั และ/หรือ โครงการใหม่ และ/

หรือ การชาํระหน ี
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 โดยบรษิัทจะมุ่งเนน้เรืองการพฒันาต่อยอดทางธุรกจิ และการสรา้งความเติบโตตามแผนกลยทุธเ์ป็นหลกั  เพือ

ประโยชนส์งูสดุแก่การดาํเนินธรุกิจและการสรา้งมลูค่าเพิมแก่ผูถื้อหุน้เป็นสาํคัญ และจะพิจารณาโอกาสในการใช้

เงนิทนุอย่างเหมาะสมทงัในส่วนของการสรา้งความแข็งแกรง่ทางการเงินของบรษััทและจดัสรรเป็นเงินทนุสาํรองเพือ

หมนุเวียนภายในบรษิัทในลาํดบัถดัไป 

 

 และเพอืใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ จงึขอใหแ้กไ้ขเพิมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ 

ขอ้ 4 เรอืงทนุจดทะเบียน เป็นดงันี 

 ขอ้ 4. 

 ทุนจดทะเบียน   10,149,163,028   บาท 

 แบ่งออกเป็น  10,149,163,028  หุน้  

 มลูค่าหุน้ละ                           1   บาท 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั           10,149,163,028  หุน้ 

 หุน้บรุมิสิทธิ                    ไม่มี  

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุสอบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี 

1. นายประวิทย ์ วิโรจนว์งษ์ชยั  ผูถื้อหุน้   สอบถามว่า การเพมิทนุครงันเีพอืนาํเงนิไปลงทนุ  มีหลกัเกณฑ์

ผลตอบแทนขนัตาํของบา้นป ูเป็นอย่างไร  

 นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงว่า บริษัทฯ  จะมุ่งเนน้การลงทนุธุรกจิพลงังานสะอาดตามกลยทุธ์ Greener & 

Smarter รวมถึงการต่อยอดธุรกจิทีมีอยู่เดิมเพือสรา้งกระแสเงินสด และผลตอบแทนทนัที  โดยการลงทนุใน

โรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด หรือพลงังานหมนุเวียน โดยปกติจะไดผ้ลตอบแทนไมเ่กิน 9% แต่เป็นธุรกิจทีมีความ

มนัคงสงู  สาํหรบัการลงทนุโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ หรือธุรกิจก๊าซประเมินผลตอบแทนทีจะไดร้บัประมาณ 14- 15 %   

 

2.  นายทรงพล เตชะกรินทร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ผลประกอบการณใ์นใตรมาส 2 ปี 2564 ผลขาดทนุผ่านการทาํ 

ทาํสญัญาแลกเปลียนราคา (Derivatives) ค่อนขา้งสงูมาก จึงขอสอบถามแนวโนม้ในส่วนเดียวกนั ทีจะปรากฎในผล

ประกอบการไตรมาส 3 

 นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงว่า เนอืงจากบรษัิทฯ  ทาํสญัญาแลกเปลียนราคาซอืขายถ่านหินล่วงหนา้ 

(Derivatives) มากกว่า 1 ลา้นตนั จากจาํนวนขายทงัหมด 43 ลา้นตนั ซงึถือว่าเป็นสว่นนอ้ยเทียบจากปรมิาณการ

ขายถ่านหินของบรษิัท และไดส้ะทอ้นยอดขายทเีพิมขึนในงบกาํไรขาดทนุ  สาํหรบัสญัญาแลกราคาซือขายก๊าซ

ธรรมชาติลว่งหนา้ คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของจาํนวนการผลิต ซงึเป็นไปตามนโยบายบรหิารความเสียงของธุรกิจก๊าซ 

ในสหรฐัอเมรกิา อย่างไรกต็าม ยอ้นกลบัไปในไตรมาส 1 บรษัิทฯ กลบัไดก้าํไรจากสญัญาแลกราคาซือขายก๊าซ

ธรรมชาติลว่งหนา้ ทงัน ีถือเป็นการแสดงตวัเลขในการบนัทกึบญัชี  
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  สว่นในไตรมาสที 3 ราคาก๊าซเพิมไปถึง 4 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ 1 ลา้นบีทีย ูและ ราคาถ่านหินทีระดบั 155 เหรียญ

สหรฐัฯ ต่อตนั อย่างไรก็ตาม ผลขาดทนุของการปอ้งกนัความเสียงจาก Derivatives จะไม่เพิมขึนมากอย่าง

ต่อเนอืง เนอืงจากไดร้บัการรบัรูไ้ปแลว้บางส่วนในไตรมาสที 2   

 

3.  นายสรวิศ จตนุารถ  ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงแผนการใชเ้งินทีไดจ้ากการเพิมทนุ ว่าบรษัิทฯ มีโครงการลงทนุที

ชดัเจนแลว้หรือไม่ ตอ้งการทราบรายละเอียดเพิมเติม  

 นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงว่าการเพิมทนุในครงันจีะทาํใหบ้รษัิทฯ ไดร้บัเงินทนุประมาณ 8,000 กว่าลา้นบาท 

ในช่วงประมาณกลางเดือนกนัยายน ปี 2564 โดยบริษัทฯ กาํลงัพิจารณาลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าในสหรฐัอเมรกิา 

และโรงไฟฟ้าพลงังานลม และมคีวามเป็นไปไดว้่าจะเสรจ็สินการเจรจาภายในในไตรมาสที 3 และ 4  

4.  นายณัฐพล ผาเจรญิ สอบถามว่า  จะมีการนาํเงินเพิมทุนไปลงทนุในธุรกจิ Energy Storage System (ESS) 

อย่างแบตเตอรดีว้ยหรือไม่ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า บรษัิทฯ ไดด้าํเนินธรุกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ผ่าน บรษิัท  

บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั ซงึไดล้งทนุในบรษัิท Durapower Holdings จาํกดั (Durapower) ทีออกแบบ ผลิตและติดตงั

แบตเตอรใีนอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละระบบกักเก็บพลงังานโดย  มีเป้าหมายเพมิกาํลงัการผลิต จากปัจจบุนั 1 กิ

กะวตัต-์ชวัโมง  มีเป้าหมายเป็น 3 กิกะวตัต-์ชวัโมง ซงึจะเป็นสว่นหนึงในแผนใส่เงินลงทนุทไีดม้าเช่นกนั  

  

5.  นายณัฐ เลิศมงคล  สอบถามว่า ขอใหช้แีจงประเภทธุรกจิทีบรษิัทฯ จะนาํเงินไปลงทนุ และสอบถามถึงเวลา

ลงทนุจะเสรจ็สนิภายในกีปี หลงัไดร้บัเงินเพิมทนุ 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า บรษัิทฯ จะนาํเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาด เช่น ธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ และธุรกิจพลงังานหมนุเวียน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานผ่าน บริษัท บา้นป ู เนกซ์ 

จาํกัด 

 การเพิมทนุสว่นแรก ทีไดร้บัเงนิจากการจดัสรรหุน้เพิมทนุ 8,000 กว่าลา้นบาท จะถกูนาํไปใชส้าํหรบัโครงการที

กาํลงัพิจารณาอยู่ขณะนี ซงึน่าจะเสรจ็สนิภายในไตรมาส 4 น ี

 

6.  นายทรงพล เตชะกรนิทร ์ผูถื้อหุน้ ถามว่า บรษัิทฯ มีแผนจะขายถ่านหินทรีาคาตลาดจรงิ (Spot)  มากขึนหรือไม่ 

ตอ้งการทราบตวัเลข และนโยบายการกาํหนดการขายลว่งหนา้ของราคาถ่านหินกบัก๊าซ เป็นสดัส่วนเท่าไรของปรมิาณ

การขาย 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า ในไตรมาสทผี่านมา บริษัทฯ ขายถ่านหินในราคา Spot เป็นสว่นใหญ่ โดยขาย

ลว่งหนา้ (Derivatives) เพียง 1.25 ลา้นตนั จากจาํนวนขายทงัหมด 43 ลา้นตนั ซงึถือว่าเป็นสว่นนอ้ยเทียบจาก

ปรมิาณการขายถ่านหิน  

 ในธุรกิจก๊าซ บริษัทฯ กาํหนดนโยบายบรหิารความเสียงของธุรกิจก๊าซในสหรฐัอเมรกิา ใหก้ารขายก๊าซธรรมชาติ

ลว่งหนา้ คิดเป็น รอ้ยละ 75 ของ จาํนวนการผลิต 

 อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ มีการติดตาม Commodity price อย่างใกลชิ้ด และปรบัเปลียนตามสถานการณ ์ เพือ

ผลประโยชนส์งูสดุในการดาํเนินธุรกิจ 
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7.  นายประวิทย ์วิโรจนว์งษ์ชยั ผูถื้อหุน้ ถามเพมิเติมว่า มีแผนนาํ บรษัิท  บา้นป ูเน็กซ ์จาํกัด และ Durapower เขา้

ตลาดหลกัทรพัย ์เมือใด 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า บรษัิท  บา้นป ู เน็กซ ์จาํกดั และ Durapower  เป็นสว่นหนึงของธุรกิจเทคโนโลยี

พลงังาน ซงึบรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัในการขยายธุรกิจนี อีกทงัยงัขึนอยู่กบัการจดัหาการหาเงินลงทนุ รวมถึง

สภาวะและปัจจยัการลงทนุต่างๆ ในอนาคต จึงไมส่ามารถตอบไดช้ดัเจนว่าจะสามารถนาํเขา้ตลาดหลกัทรพัยไ์ด้

เมอืใด อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ จะคาํนึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้โดยรวมเป็นหลกั 

  

 

8.  นายวิทยา เอกวิรุฬหพ์ร ผูถื้อหุน้ ถามว่า เงนิทีไดจ้ากการเพมิทนุนี จะใหผ้ลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดสทุธิ และ

กาํไรสทุธิ ทีจะนาํมาจ่ายปันผลไดใ้นปีถดัไปหรือไม ่ถา้ไดใ้นอตัราผลตอบแทนประมาณเท่าใด 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า นโยบายของบรษิัทฯ คือจะจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ ทผี่าน

มาบรษัิทฯ พิจารณาจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุน้สมาํเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท จะดแูลใหส้มดลุกับการจดัสรรเงิน

ลงทนุเพอืขยายธุรกิจ    

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ประชมุสอบถาม

เรอืงอืนใดอีก 

 ประธานจึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 5,074,581,513 

บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจาํนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่

จาํนวน 5,074,581,513 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 

เพอืใหส้อดคลอ้งกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

 

 

มติทปีระชุม   ทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 5,074,581,513 บาท 

จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจาํนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิมทุนทีออกใหม่จาํนวน 

5,074,581,513 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 เพือให้

สอดคลอ้งกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผู้

ถือหุน้ทมีาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี 

   

มติทลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทมีา

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     1,872,867,213  78.1438% 

2. ไม่เห็นดว้ย        518,326,205  21.6267% 

3. งดออกเสียง            5,498,900  0.2294% 
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วาระที 3 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท จํานวนรวมไม่เกิน 

3,383,054,342 หน่วย 

  ประธานมอบหมายใหน้ายวิรชั วฒิุธนาเศรษฐ์ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้าํเนินการประชมุ ชีแจงรายละเอียดใน

วาระนี     

            นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ เลขานกุารบรษัิท นาํเสนอทีประชมุเพอืพิจารณาการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง

สิทธิทจีะซือหุน้สามญัของบรษัิท จาํนวนรวมไม่เกิน  3,383,054,342  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัททีจองซือและ

ไดร้บัจดัสรรหุน้เพมิทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

1. ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิทครงัท ี4 มีรายละเอยีดดงัน ี

ประเภทหลักทรัพย ์ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) 

ครงัท ี4 (BANPU-W4) 

ชนิด : ใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบชืุอผูถื้อและโอนเปลียนมือได ้

จาํนวน : ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย 

จาํนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ : ไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ (มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่

เกินรอ้ยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 

ณ วันทีทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิมทุนและการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 นี 

โดยทีจาํนวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีจะจัดสรรและสาํรองไว้เพือรองรับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 รวมกับจํานวนหุ้นทีจัดสรรและ

สาํรองไวเ้พอืรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิอืน ๆ ทงัหมดของบรษัิทคิดเป็น

ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัสว่น โดยทไีม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในครงัน ี

ทงันี บริษัทจะเสนอขายหุน้รองรบัการใชส้ิทธิใหแ้ลว้เสร็จตามอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

ลักษณะการจัดสรร  

: 

 

เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือและไดร้บั

จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 

1 หุน้สามญัเพิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดรายชือ

ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนพรอ้มใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

(Record Date) ในวนัท ี17 สิงหาคม 2564 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ : ไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) 
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อัตราการใชส้ิทธิซือหุ้นสามัญ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบั

สิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทกีาํหนด) 

ราคาใช้สทิธิซอืหุ้นสามัญ : 5.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัราคาใชส้ิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงอืนไขทกีาํหนด) 

ทงันี หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิจะตอ้งไม่ตาํกว่า

มลูค่าหุน้ทีตราไวข้องหุน้บรษัิท ณ ขณะนนั 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นบัตังแต่วนัทีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทงันี บริษัทจะไม่ขยายอายุ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

วันกาํหนดการใช้สิทธิและ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

: ณ วนัทีครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ทีประสงคจ์ะใช้สิทธิในการซือ

หุน้สามัญของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั

ของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใชส้ิทธิ 

โดยใหร้ะหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถ

แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวันทาํการ

ใด ๆ  

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทเีสนอขาย 

: บริษัทจะนําใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ทีออกในครังนีไปจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2. ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิทครงัท ี5 มีรายละเอยีดดงันี  

ประเภทหลักทรัพย ์ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษัิท บา้นป ูจาํกัด (มหาชน) 

ครงัท ี5 (BANPU-W5) 

ชนิด : ใบสาํคญัแสดงสิทธิชนิดระบชืุอผูถื้อและโอนเปลียนมือได ้

จาํนวน : ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย 

 

จาํนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

ไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ (มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่

เกินรอ้ยละ 33.33 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของบริษัท 

ณ วันทีทีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิมทุนและการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 นี 

โดยทีจาํนวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีจะจัดสรรและสาํรองไว้เพือรองรับ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 รวมกับจาํนวนหุน้ทจีดัสรรและ 
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สาํรองไวเ้พือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิอืน ๆ ทงัหมดของบรษิัทคิดเป็น

ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญเพิมทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัสว่น โดยทไีม่มีหุน้เหลือจากการออกและเสนอขายในครงัน ี

ทงันี บริษัทจะเสนอขายหุน้รองรบัการใชส้ิทธิใหแ้ลว้เสร็จตามอายุของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมทีจองซือและไดร้บั

จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 

1 หุน้สามญัเพิมทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดรายชือ

ผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนพรอ้มใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

(Record Date) ในวนัท ี17 สิงหาคม 2564 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิ : ไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) 

อัตราการใชส้ิทธิซือหุ้นสามัญ : ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบั

สิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทกีาํหนด) 

ราคาใช้สทิธิซอืหุ้นสามัญ : 7.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรบัราคาใชส้ิทธิตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงอืนไขทกีาํหนด) 

ทงันี หากมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิ ราคาการใชส้ิทธิจะตอ้งไม่ตาํกว่า

มลูค่าหุน้ทีตราไวข้องหุน้บรษัิท ณ ขณะนนั 

อายุของใบสาํคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตังแต่วนัทีออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ทงันี บริษัทจะไม่ขยายอายุ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

วันกาํหนดการใช้สิทธิและ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

: ณ วนัทคีรบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานงใน

การใช้สิทธิ 

: ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ทีประสงคจ์ะใชส้ิทธิในการซือ

หุน้สามัญของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชส้ิทธิซือหุน้สามญั

ของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใชส้ิทธิ 

โดยใหร้ะหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถ

แสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการ

ใด ๆ   

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทเีสนอขาย 

: บริษัทจะนําใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ทีออกในครังนีไปจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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นายทะเบียนใบสาํคัญแสดงสิทธิ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  

 

 นอกจากนี ทปีระชมุคณะกรรมการมมีติอนมุติัใหเ้สนอใหท้ีประชมุวิสามญัพิจารณาอนุมติัการมอบหมายใหน้าง

สมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูพ้ิจารณากาํหนด แกไ้ข เพิมเติมหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และรายละเอียดอืน ๆ 

ทีจาํเป็นและเกียวเนอืงกบัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามที

จาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้งและดาํเนินการต่าง ๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการดาํเนินการขออนญุาต

ต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ BANPU-W5 และหุน้สามญัที

ออกเนืองจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

รวมถึงการแต่งตงัและมอบหมายบคุคลอืนทมีีความเหมาะสมเป็นผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ประธานจึงเสนอใหท้ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบรษิัท 

จาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี 

 

1. นายธนา เตชะทศันสนุทรธ ์ ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามว่า การเพิมทนุครงันจีะส่งผลต่อราคาหุน้อย่างไรของบริษัทฯ

อย่างไร และหลงัจากราคาลงไปแลว้ จะกลบัมาระดบัปกติเมอืใด และสอบถามถงึช่วงเวลาทีบรษิัทจะไดร้บัเงินเพิมทนุ

ทงั 3 ช่วงเป็นอย่างไร  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 31 บรษิัทฯ จะนาํ

เงนิเพิมทนุไปลงทนุตามแผนเพือสรา้งผลตอบแทนกลบัเขา้มาทีผูถื้อหุน้ สว่นในดา้นของราคาหุน้ในตลาด

หลกัทรพัย ์ มปัีจจยัทีเกียวขอ้งหลายปัจจยั จึงเป็นยากทีจะกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของราคา และชแีจงว่า

การเพมิทนุในครงันจีะทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัเงินทนุประมาณ 8,000 กว่าลา้นบาท ในชว่งประมาณกลางเดือน

กนัยายน ปี 2564  และจาํนวนเงิน 8,000 กว่าลา้นบาท จากการ Exercise BANPU-W4 ในปี 2565 และจาํนวน

เงนิ 9,000 กว่าลา้นบาท จากการ Exercise BANPU-W5 ในปี 2566 

 

2. นายอภสิิทธิ ลิขิตสถาพร ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามว่าบริษัท Sunseap ทลีงทนุทสีิงคโปร ์มีผลประกอบการเป็นอย่างไร

และ มีเปา้หมายในลงทนุในช่วง 3 ปีขา้งหนา้อย่างไร และบา้นปูคาดหวงักาํไรจากบรษัิทดงักลา่วประมาณเท่าไร 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่าในช่วง 3 ปีทผี่านมา ผลประกอบการของ Sunseap ยงัไม่มีผลกาํไร  เนอืงจากยงั

เป็นบรษิัทเกดิใหม่ ทีมุ่งเนน้การเติบโต การลงทนุของบา้นป ู มีวตัถุประสงคเ์พือขยายธุรกิจไปในหลายประเทศ 

รวมถึงเพือเพมิกาํลงัการผลิตเมกะวตัต ์และใน 3 ปี ขา้งหนา้ Sunseap จะยงัมุ่งเนน้การเติบโตในเอเชียแปซิฟิค ใน

ธุรกิจ Energy Technology ซงึบา้นป ูจะติดตามบรหิารงานอย่างใกลชิ้ด เพอืประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 
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3. นายคมัภีร ์ บุญไพโรจน ์ ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามว่าบรษัิทออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญั (BANPU-

W4,BANPU-W5) สองรุน่ในราคาทีต่างกนั มีวิธีการจดัสรรอย่างไร 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า การจดัสรรการเพมิทนุในครงัน ีโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1. ท่านผูถื้อหุน้จะไดร้บัการสรรหุน้เพมิทุนจาํนวนไมเ่กิน 1,691,527,171 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพอื

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ตราสว่น 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพมิทุนทีออกใหม่ ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 5 บาท เขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นปีน ี

 2. ไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ทบีรษิัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิททจีองซือและไดร้บั

จดัสรรหุน้เพมิทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ราคาใชสิ้ทธิ 5 บาท เขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นปีนี

และใชส้ทิธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ในปี 2565 

3. ไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ทีบรษิัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิททีจองซือและไดร้บั

จดัสรรหุน้เพมิทุนทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ราคาใชสิ้ทธิ  7.50 บาท เขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัย์

ในปีนี และใชส้ิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ในปี 2566 

 

โดยเงินทีไดร้บัจากการเพิมทนุ บริษัทฯ จะนาํไปพฒันาต่อยอด ขยายธุรกจิตามแผนกลยทุธ ์Greener & Smarter 

 

 ประธานเสนอใหท้ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของ

บรษัิท จาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วยและมอบหมายนางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผู้

พิจารณากาํหนด แกไ้ข เพิมเติมหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และรายละเอียดอืน ๆ ทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามทีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที

เกียวขอ้งและดาํเนินการต่าง ๆ ดงัทีไดก้ลา่วไปแลว้ 

 

 

มติทปีระชุม  ทีประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของ

บรษัิท จาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย และมอบหมายนางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผู้

พิจารณากาํหนด แกไ้ข เพิมเติมหลกัเกณฑ ์เงอืนไข และรายละเอียดอืน ๆ ทีจาํเป็นและเกียวเนืองกบัการออกและ

จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามทีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายที

เกียวขอ้งและดาํเนินการต่าง ๆ ดงัทีไดก้ลา่วไปแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัน ี

   

มติทลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทมีา

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     1,859,617,773  77.7688% 

2. ไม่เห็นดว้ย        531,595,745  22.2312% 

3. งดออกเสียง            5,498,800  - 
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วาระ ท ี4 การจัดสรรหุ้นเพิมทุนจาํนวน 5,074,581,513 หุ้น 

 ประธานมอบหมายใหน้ายวิรชั วฒิุธนาเศรษฐ์ เลขานกุารบรษัิท เป็นผูด้าํเนินการประชมุ ชีแจงรายละเอียดใน

วาระนี                 

 นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ เลขานุการบรษัิท นาํเสนอทีประชมุเพือจดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวน 5,074,581,513 หุน้ 

โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1. จัดสรรหุน้เพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171  หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ตราสว่น 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพมิทนุทีออกใหม่ 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ  บาท 

2. จดัสรรหุน้เพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171    หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือรองรบัการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ทีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททีจองซือและ

ไดร้บัจดัสรรหุน้เพมิทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

3. จดัสรรหุน้เพิมทุนจาํนวนไม่เกิน  1,691,527,171 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือรองรบัการใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ทีบริษัทจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัททีจองซือและ

ไดร้บัจดัสรรหุน้เพมิทนุทีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  

ผลกระทบจากการเพิมทุนคิดรวมการใช้สิทธิจากใบสาํคัญแสดงสิทธิทังจาํนวน 

กรณีที 1:   ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชส้ิทธิทีจะซอืหุน้สามญัของบรษิัททงัจาํนวน 

  - ไม่มผีลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุน้ (Control dilution)  

  - ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 31 

กรณีที 2:  บคุคลอนืทมีิใช่เป็นผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิทีจะซือหุน้สามญัเพมิทนุของบรษิัททงัจาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิมขาย 

  ใบสาํคญัสิทธิในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทงัจาํนวน 

  - ผลกระทบต่อสดัสว่นการถือหุน้ (Control dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 50 

  - ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)คิดเป็นรอ้ยละ 31 

ระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทคีณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน 

ลาํดับ ขันตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1. ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครงัท ี6/2564 30 มิถุนายน 2564 

2. ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติปรบัแผนการเพิมทนุ 20 กรกฎาคม 2564 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครงัท ี1/2564 9 สิงหาคม 2564 

4. วันกาํหนดรายชือผูถ้ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิไดร้บั

การจดัสรรหุน้เพมิทนุ  

17 สิงหาคม 2564 

5. ระยะเวลาการใชส้ิทธิจองซือหุน้เพมิทุน 6 – 17 กนัยายน 2564 
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ลาํดับ ขันตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

6. จดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียนชาํระแล้วกับกระทรวง

พาณิชย ์

ภายใน 14 วนัหลงัสินสดุระยะเวลาการใชส้ิทธิ

จองซือหุน้เพมิทุน 

7. การนาํหุน้เพิมทุนทีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัททีจอง

ซือหุน้เพมิทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 นอกจากนี ทีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุติัใหเ้สนอใหท้ีประชมุวิสามญัพิจารณาอนมุติัมอบหมายให้

นางสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูพิ้จารณากาํหนดหรือเปลียนแปลงรายละเอยีดและเงือนไขของการ

จดัสรร และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกับการจดัสรร การออกและเสนอขายหุน้เพิมทุน และการออกหุน้สามญัเพือ

รองรบัการใชส้ิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามทีจาํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง เช่น การ

จัดสรรหุน้เพิมทุนเป็นครงัเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใชส้ิทธิจองซือ ราคาทีเสนอขาย 

วิธีการชาํระเงิน การกาํหนดและแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดอืนใดเกียวกับการจอง การจัดสรร เป็นตน้ รวมถึงลง

นามในเอกสารหรือคาํขออนุญาตต่าง ๆ ทีเกียวข้อง หรือหลักฐานทีจาํเป็นและเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้เพิมทุน 

รวมถึงการติดต่อและยืนคาํขออนุญาต เอกสาร หรือหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการ

ดาํเนินการใด ๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงการนาํหุน้เพิมทนุ และใบสาํคญัแสดงสิทธิของบรษิัทขา้งตน้เขา้จดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป และการแต่งตงัและมอบหมายบคุคลอืนทีมีความเหมาะสมเป็น

ผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิมเติม ไม่ปรากฎว่ามผีูถื้อหุน้ซกัถาม 

 ประธานเสนอใหท้ีประชมุพิจารณาลงมติการจดัสรรหุน้เพิมทนุจาํนวนไมเ่กิน 5,074,581,513 หุน้ ตามรายละเอียด

ขา้งตน้ และมอบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูพ้จิารณากาํหนดหรือเปลียนแปลง

รายละเอียดและเงือนไขของการจดัสรร และรายละเอียดอืน ๆ ทเีกียวขอ้งกบัการจดัสรร  

 

มติทปีระชุม  ทีประชมุไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนมุตักิารจดัสรรหุน้เพิมทุนจาํนวนไมเ่กิน 5,074,581,513 หุน้ ตาม

รายละเอียดขา้งตน้ และมอบหมายใหน้างสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดหรือ

เปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขของการจดัสรร และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัสรร ดว้ยคะแนนเสียง

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถ้ือหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัน ี        

    

มติทลีงคะแนนเสียง จาํนวนเสียงทลีงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นทีมา

ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย     1,868,845,685  78.1503% 

2. ไม่เห็นดว้ย        522,501,045  21.8497% 

3. งดออกเสียง            5,498,800  - 
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วาระท ี5 เรอืงอืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจง้ว่า วาระนีกาํหนดไวเ้พอืใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือ เพือใหค้ณะกรรมการบรษัิท ได้

ชีแจงขอ้ซกัถาม หรือขอ้สงสยัต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันนั จะไม่มีการนาํเสนอเรืองอนืใดใหท้ีประชมุพิจารณา

อนมุตัิและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็เพิมเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้รว่มประชุมสอบถาม

และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงันี 

 

1. นายอภสิิทธิ ลิขิตสถาพร ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามว่า ปัจจบุนัราคาก๊าซทีปรบัตวัขึนอย่างมาก จะสง่ผลกระทบกบั

ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ททีางบรษิัทฯ มีแผนไปลงทนุหรือไม่ และโรงไฟฟา้ก๊าซธรรมชาติโดยทวัไปมกีารคิด

ราคาจาํหน่ายอย่างไร  

 

 นางสมฤดี ชัยมงคล ชีแจงว่า แมว่้าราคาก๊าซจะสงูขึน บรษิทัฯ จะไดป้ระโยชนจ์ากการสรา้งมลูค่าเพมิจากการ 

synergy ระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติทีมีอยู ่และโรงไฟฟ้าทีมแีผนเขา้ลงทนุ รวมถึงบรษิัทฯ มีนโยบายต่างๆ ในการ

บรหิารความเสียงจาก Commodity Price อยู่แลว้ จึงเชือมนัว่าผลตอบแทนจากการเขา้ลงทนุโรงไฟฟา้ก๊าซ

ธรรมชาติจะเป็นไปตามทีบรษิทัฯ ตงัเป้าหมายไว ้

 

2. นายณัฐพล ผาเจรญิ ผูถ้ือหุน้ ส่งคาํถามว่า  บรษัิทฯ มีกลยทุธอ์ยา่งไรสาํหรบัธรุกิจถา่นหินในออสเตรเลีย  ทีไม่

สามารถสรา้งกาํไรและรายไดอ้ย่างในอดีต  และหนีสินของบรษิัทถ่านหินในออสเตรเลยีจะเป็นปัญหากบับรษิัทใน

อนาคตหรือไม่ 

 

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า เนอืงจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียมอีปุสรรคดา้นธรณีวิยา ทาํใหไ้ดป้รมิาณ

การผลิตถ่านหินตาํกว่าแผน ประกอบกบัตน้ทนุคงที (Fixed Cost) ก็ยงัคงสงูอยู่ บรษิัทฯ ไดด้แูลติดตามและแกไ้ข

ปัญหาอย่างใกลชิ้ด  มีการจดัส่งทีมผูเ้ชยีวชาญเขา้แกไ้ขปัญหาทีหนา้งาน  โดยในไตรมาส 3 นี จะเรมิเหน็ถึงกาํลงั

การผลิตทีเพมิมากขึน ประกอบกบัราคาถ่านหินทีปรบัตวัสงูขึน และราคาในตลาดสง่ออกก็ยงัเป็นราคาสงู 

เนอืงจากเป็นราคาถ่านหินทีสะทอ้นคณุภาพค่าพลงังานและคณุสมบตัิของถ่านหินในระดบัทสีงู    จึงคาดการณว่์า

ผลประกอบการของธรุกจิถ่านหินในออสเตรเลียจะดีขึน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ไดม้ีการชาํระคืนหุน้กูท้ถีึงกาํหนดไถ่ถอน ราว 230 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  อย่างไรก็ตาม 

ยงัมีสถาบนัการเงินทีสนบัสนนุทางการเงนิเพือความยงัยืน  ทพีิจารณาใหเ้งินกูย้ืมแก่บรษัิทฯ ซงึเป็นธุรกจิที

มุ่งเนน้ ESG บรษิัทฯ จึงเชอืมนัว่าจะผลกัดันใหธ้รุกิจถ่านหินในออสเตรเลีย สามารถสรา้งกระแสเงินสด ให้

เพียงพอในการสนบัสนนุการดาํเนินงานได ้
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3. นายดษุฎี จนัทราธรกลุ ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามว่า  ค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนือง สง่ผลเป็นบวกหรือลบ ต่องบการเงิน

ของบรษัิท 

 นางสมฤดี ชัยมงคล ชีแจงว่า เนอืงจากบรษัิทฯ ใชส้กลุเงินหลกั (Functional Currency) เป็นสกลุเงินดอลลา่ร์

สหรฐัฯ เมอืค่าเงินบาทออ่น จึงส่งผลดีกบังบการเงิน 

 

4. นายอนชุา อคัรพิศาล ผูถื้อหุน้ ส่งคาํถามว่า สถานการณ ์Covid มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบา้ง 

  นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า บรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัผลกระทบในแง่การดาํเนินธุรกิจ และสามารถสรา้งกระแสเงินสด

ไดด้ีตามเปา้หมาย สว่นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนคือ การปฏบิตัิงานของพนกังาน ผูบ้รหิาร ทีอยู่ในกลุม่บรษัิท

บา้นป ูทงั 10 ประเทศทวัโลก ไดมี้การนาํรูปแบบการทาํงาน ผ่านระบบดิจิตอล ซึงบคุลากรทกุคน รวมถึงระบบ

ต่าง ๆ ทบีรษัิท ฯ ไดเ้ตรยีมความพรอ้มไวส้าํหรบั Digital Transformation ไดถ้กูนาํมาใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 

5. นายธนา เตชะทศันสนุทร  ผูถ้ือหุน้ สง่คาํถามว่า ความตืนตวัในนโยบายการลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจกทีเพมิขึนเรือยๆ บา้นป ูมแีผนรบัมืออย่างไร 

  นางสมฤดี ชยัมงคล  ชีแจงว่า บรษิัทฯ  ไม่มุ่งเนน้สรา้งการเติบโตในธุรกิจถา่นหิน แต่จะเพิมสดัสว่นของการ

ลงทนุเพมิในธุรกิจอืนๆ ตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ในอนาคตสดัส่วนของธุรกิจถ่านหินจะลดลง 

 

6. นายประวิทย ์ วิโรจนว์งษ์ชยั  ผูถื้อหุน้ สง่คาํถามผ่าน video conference ว่า เปา้หมายปริมาณขายถ่านหินปี 

2564 เท่ากบั 44 ลา้นตนั แต่งบไตรมาส 2 แสดงปรมิาณการขายไดไ้ม่ถึงครงึ บริษัทฯ จะสามารถทาํไดต้ามเป้าหมาย

หรือไม่ อย่างไร  

 นางสมฤดี ชยัมงคล ชีแจงว่า ตามปกติแลว้ปริมาณการขายถ่านหินในช่วงครงึปีหลงัจะมยีอดขายทีสงูขึนกว่า

ครงึปีแรก ตามวงจรของธุรกจิ และในปีนีคาดการณว์่าจะเป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ปีระชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม

สอบถามเพิมเติม    ประธานกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน ์และคณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะนาํไปพิจารณาต่อไป 

 

 บรษัิทฯ จะจดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุนี 

และจะไดน้าํรายงานการประชมุเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที www.banpu.com หากผูถื้อหุน้มขีอ้เสนอแนะหรือ

ขอ้แกไ้ขทีมีนยัสาํคญั โปรดแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิัททราบ  ภายใน 30 วนั หลงัจากการเผยแพรร่ายงานการประชมุนี 

ประธานกล่าวปิดประชมุ 
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