รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้
3 อาคารสานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานค
เริ่มการประชุม
นายกรัณ ฑฤทธิ เกตุสัมพัน ธ์ ซึ่งท าหน้าที่ เป็ น ผู้ดาเนิ น การประชุ มในการประชุ มสามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2563 (“ทีป่ ระชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะนากรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึง่ ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังรายนามตามลาดับดังต่อไปนี ้
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
นายนพพันธป์
เมืองโคตร
นายศิริชยั
โตวิริยะเวช
นางกิ่งเทียน
บางอ้อ
ดร. มงคล
เหล่าวรพงศ์
นายศาศวัต
ศิริสรรพ์
นายวิทวัส
ศิริสรรพ์

8. นายกวิตม์

ศิริสรรพ์

9. นายชาลี
10. นายประภาส
11. นายพิเชษฐ์

รักษ์สธุ ี
วิชากูล
มหันต์สคุ นธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ทีป่ รึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาววิจิตรพรรณ
นางสาวระพีภทั ร
นางสาวสโรชา
นายสมคิด
นางสาวตติญา

คล้ายอุบล
คาพิชยั
เหล่าศิริรตั น์
เตียตระกูล
ตรังคานนท์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด

ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม
ทัง้ สิน้ 45 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 502,577,033 หุน้ หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 44.0313 ของหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดว่าต้องมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ
วาระ หากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ ใช้วิธีการยกมือเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของ
ทางบริษัทดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลัก เกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็ นบัต รเสีย (รายละเอียดเป็ นไปตามที่ได้ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ พร้อมแจ้งว่า
เป็ นผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยหากเป็ นเรื่ องที่ ไม่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับวาระ
การประชุมที่พิจารณา ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ให้มี
ผูส้ อบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด และตัวแทนจากสานักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่
เคาน์ซิล จากัด เพื่อตอบคาถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครัง้ นี ้
จากนัน้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ของบริษัทและดาเนินการตามระเบียบ
วาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
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วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุม ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ มีรายละเอียด
ที่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบซึง่ จะได้กล่าวในวาระถัดไป
การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึง่ บริษัทได้สง่ รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพทย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่
มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจ าปี
2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (48 ราย)

507,723,033
0
0
0
507,723,033

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน

3
Z:/ 089259-RK/ sl

วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานได้เรียนเชิญนายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ต้ ่อ

ที่ประชุม
นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุ ปดังนี ้
รายได้รวมของบริษัทของปี 2562 มีจานวนเท่ากับ 4,773 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2561 ที่มี
รายได้รวมเท่ากับจานวน 3,624 ล้านบาท เป็ นจานวน 1,149 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 32
กาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้ จ่าย ของปี 2562 เท่ากับ 1,571 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน
659 ล้านบาทจากในปี 2561 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 912 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 33
ในส่วนของกาไรสุทธิบริษัท ของปี 2562 บริษัทพลิกกลับมามีกาไร 1 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มี
ผลขาดทุน 285 ล้านบาท
บริษัทมีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนลดลงจาก 3.68 เท่าในปี 2561 เป็ น 3.59 เท่าในปี 2562
ซึง่ ลดลง และมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ
สาหรับรายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจานวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 และ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา
 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2562 จานวน 2,461 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 788 ล้านบาทจาก
ในปี 2561 ที่ มีรายได้จานวน 1,673 ล้านบาท สาหรับกาไรขั้นต้นที่ ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจานวน
1,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 580 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 534 ล้านบาท หาก
พิจารณาเป็ นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2562 นัน้ ทาผลงานได้นอ้ ยเนื่องจากเจอฝนตกหนักและเจอวัสดุ
ที่เป็ นทรายจานวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการภายในโครงการ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุ งเสร็จแล้วใน
ไตรมาส 4/2562 ทาให้ผลงานในไตรมาส 4/2562 ปรับตัวเพิ่มขึน้ โดยมี productivity เพิ่มขึน้ เป็ น 8,015
ลบ.เมตร / ชั่วโมง ซึง่ เพิ่มขึน้ จากช่วงไตรมาส 3/2562 ที่ทาได้ 6,253 ลบ.เมตร / ชั่วโมง
 โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2562 จานวน 1,090 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 242 ล้านบาทจาก
ในปี 2561 ที่มีรายได้จานวน 848 ล้านบาท สาหรับกาไรขัน้ ต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจานวน 197
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 68 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 128 ล้านบาท หากพิจารณา
เป็ นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2562 นัน้ ทาผลงานได้นอ้ ยเนื่องจากเจอฝนตกหนัก และเรื่องของระบบ
การจัดการระบายนา้ และการจัดการถนน
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 โครงการเหมืองหงสามีรายได้ในปี 2562 จานวน 1,107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จานวน 80 ล้านบาทจากปี 2561
ที่ มี ร ายได้จ านวน 1,027 ล้า นบาท ส าหรั บ ก าไรขั้ น ต้น ที่ ไ ม่ ร วมค่ า เสื่ อ ม (Gross Profit exclude
depreciation) ปี 2562 มีจานวน 472 ล้านบาท เพิ่ มขึน้ จานวน 11 ล้านบาท จากในปี 2561 ที่ มีกาไร
ขัน้ ต้น 461 ล้านบาท มีอตั ราการทากาไรลดลงเนื่องจากโครงการได้รบั ผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในช่วงปลายปี 2562

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่เพิ่มอีก 1 โครงการ เป็ นโครงการรับดาเนินการและบารุ งรักษา
ระบบสายพานเหมืองหงสา มีผวู้ า่ จ้างคือบริษัทหงสาเพาเวอร์ ดาเนินงานขนดินด้วยระบบสายพาน มูลค่าโครงการ
2,265 ล้านบาท เริ่มดาเนิ นการในปี 2563-2569 โดยต้องใช้เงิ นลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เริ่ม
โครงการเมื่อต้นปี 2563 นอกจากนี ้ บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารที่ โครงการเหมืองแม่เ มาะ 8 และมี
มาตรการป้องกันในเรื่องฝนตกหนักและดูแลจัดการถนน เพื่อแก้ไขปั ญหาในการทางานช่วงฤดูฝนและลดการเกิด
อุบตั ิเหตุในโครงการ เช่น มีการจัดหาผูร้ บั เหมาเข้ามาดูแล มีการหาผูเ้ ชี่ยวชาญเข้ามาช่วยดูแลระบบสายพานของ
บริษัทและการปรับปรุ งระบบเบรคของระบบสายพานให้ดีย่ิงขึน้ สาหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2562
บริษัทสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย และทางานแล้วเสร็จไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
ในส่วนของโครงการใหม่ บริษัทมีโครงการเหมืองมายก๊กที่ประเทศพม่า โดยในปี 2562 บริษัทได้
สัมปทานมาระยะเวลา 27 ปี ปริมาณถ่านหินประมาณ 100 ล้านตัน สามารถทาได้ทงั้ ขายถ่านและทาโรงไฟฟ้า ซึง่
ในตอนแรกคาดว่าจะเริ่มขายถ่านได้ในปี นี ้ แต่ดว้ ยสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ทางการประเทศพม่าสั่งหยุดการ
ทาเหมือง รวมทัง้ Export license ที่เราขอไว้กบั ทางการก็ยงั จะไม่มีการพิจารณาในตอนนี ้ ต้องรอให้ทางการพม่า
เปิ ดประเทศ ทาให้โครงการล่าช้าออกไป
ส าหรับ ปริ ม าณงานคงเหลื อ (Backlog) ณ สิ น้ สุด ไตรมาส 1/2563 ของบริ ษั ท มี มูล ค่ ารวม
26,356 ล้านบาท แบ่งเป็ นโครงการเหมืองหงสา มูลค่า 8,592 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพาน
หงสาที่บริษัทพึ่งเริ่มดาเนินการช่วงต้นปี 2562 (Hongsa O&M) มูลค่า 2,213 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8
มีมลู ค่า 15,550 ล้านบาท
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายยุทธนา วาฤทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

1. ที่ผ่านมาบริษัทประสบปั ญหาเรื่องดินสไลด์ ไม่ทราบ
ว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียด้วยหรือไม่ และปั ญหา
ดังกล่าวเกิดจากฝนหรือ Human Error
2. หากปั ญหาที่เกิดขึน้ มาจากส่วนที่การไฟฟ้าแม่เมาะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ บริษัทสามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ใช่
หรือไม่ / กรณี ปัญหาเรื่องฝน อยากให้ลงรายละเอียด
ถึงแนวทางแก้ไข
3. สาหรับโครงการเหมืองแม่เ มาะ 7 ไม่ทราบว่าบริษัท
ดาเนิ นการสิน้ สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้ว ทาให้ไม่มี
รายรับ ในไตรมาสที่ 2/2563 แล้ว ไม่ท ราบว่ายังมีค่า
เสื่อมของเครื่องจักรอีกหรือไม่
1. ปั ญหาดินสไลด์ท่ีเกิดขึน้ เมื่อปี 2561 เกิดในบริเวณที่
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็ นผูด้ แู ล สไลด์ลง
มาโดนเครื่ อ งจั ก ร บริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ พื ้ น ที่ ที่ บริ ษั ท
รับ ผิ ด ชอบอยู่ ส่ ว นสาเหตุว่ า เหตุใ ดดิ น ถึ ง สไลด์ก าร
ไฟฟ้าเป็ นผูต้ รวจสอบ หากทราบผลการตรวจสอบแล้ว
บริษัท จะแจ้งผลให้ทราบต่อไป แต่ขณะนี บ้ ริษัทได้รบั
การชดเชยมาบางส่วนแล้ว
2. ปั ญหาดินสไลด์เป็ นอุบตั ิเหตุ ซึ่งเหตการณ์ครัง้ นีเ้ ป็ น
ครัง้ แรก และบริษัทไม่คิดว่าจะเกิดปั ญหานีข้ นึ ้ อีก โดย
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นายอมร โควานิชเจริญ
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ปั ญหาเรื่ อ งดิ น สไลด์ บริ ษั ท ต้อ งประสานงานกั บ
การไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบว่าจุดใดเป็ นจุดเสี่ยง ซึง่ จะต้อง
มี ก ารประสานงานกับ การไฟฟ้ า โดยบริ ษั ท ได้มี ก าร
ประสานงานกับการไฟฟ้าแล้ว ขณะนีก้ ารไฟฟ้าก็มีแนว
ทางแก้ไขปั ญหาซึง่ บริษัทไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้
ซึ่งหากเกิ ดปั ญหาดิ นสไลด์อีกทางการไฟฟ้าต้องเป็ น
ผู้รับ ผิ ด ชอบ ส าหรับ เหตุ ก ารณ์ ท่ี ผ่ า นมาถื อ ว่ า เป็ น
อุบตั ิเหตุ แต่หากเกิดเหตุดินสไลด์ขนึ ้ อีกก็ตอ้ งมีการหา
สาเหตุอีก ครั้งหนึ่ง ส าหรับ ปั ญ หาเรื่องฝนในปี 2562
สาหรับเรื่องถนน ในอดีตบริษัทเป็ นผูก้ ่อสร้างทัง้ หมด
เครื่องจักร คน และวิศวกรของบริษัท ซึ่งอาจไม่มีความ
เชี่ ยวชาญหรือเวลาเพี ยงพอที่ จะไปดูถนนที่ มีมากขึน้
เมื่อมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตอนนีบ้ ริษัทได้ใช้ Sub
contractor เพื่ อมาดูแลถนนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความ
เชี่ยวชาญมากกว่าคนของบริษัท รวมถึงเรื่องมาตรฐาน
ของงานและวัสดุท่ีมีการตรวจสอบคุณภาพ ปั ญหาเรื่อง
เครื่องจักรที่ไม่เพียงพอ และในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทมี
การใช้เครื่องจักรเยอะขึน้ โดยบริษัทจะเตรียมสาหรับ
การเช่าเครื่องจักรเป็ นครัง้ ๆ ไป และในระยะยาวบริษัท
จะทาการฝึ กวิศวกรของบริษัท เพื่ อให้เรียนรู ง้ านจาก
ผูร้ บั เหมาที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อในอนาคตวิศวกรของ
บริษัทจะสามารถดูแลงานได้อย่างใกล้ชิด
สาหรับปั ญหาเรื่องทรายที่ทาให้เกิดปั ญหาการทางาน
ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563 นั้น บริษัท คาดว่าจะไม่เกิ ด
ปั ญหาขึน้ อีก เนื่องจากบริเวณที่ขดุ นัน้ ไม่มีทรายแล้ว
3. ยังมีค่าเสื่ อมเหลื ออยู่ แต่เครื่ องจัก รบางส่วนของ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 บริษัทนามาช่วยในโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 8 ท าให้ผ ลผลิ ตของโครงการเหมื อ ง
แม่เ มาะ 8 ดีขึน้ แต่ยังต้องมีก ารปรับ ปรุ งสภาพของ
เครื่ อ งจัก รบางส่ ว น เพื่ อ ให้ส ามารถน ามาใช้งานใน
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ได้
1. บริษัทแจ้งว่า D/E Ratio ทาให้สดั ส่วนลดลง ด้วยการ
ออกหุน้ กูห้ รือใช้หนีบ้ างส่วน จากงบของบริษัทปี ท่ีแล้ว
บริษัทมีกาไรก่ อนค่าใช้จ่ ายทางการเงิ นประมาณ 300
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นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชีแ้ จงว่า

ล้านบาท แต่เมื่อมีค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้ว บริษัทเหลือ
กาไรประมาณ 1 ล้านบาท จึงอยากทราบรู ปธรรม หรือ
รู ปแบบการลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทลดลง
2. สาหรับโครงการที่ประเทศพม่ามีโอกาสเพิ่มทุนหรือ
ออกหุ้น กู้ห รื อ ไม่ บริ ษั ท มี ก ารคาดการณ์ค่ า ใช้จ่ า ย
ทางการเงินของปี นีไ้ ว้หรือไม่
1. ณ สิน้ ไตรมาสที่ 1/2563 มี IBD/Equity Ratio เท่ากับ
3.32 ซึ่ ง ลดลงจากสิ ้น ปี ที่ แ ล้ ว จาก เดิ ม 3.59 โดย
แนวโน้มของ D/E Ratio จะลดลง เนื่องจากบริษัทคาด
ว่าบริษัทสามารถทากาไรได้นับแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป
และหนีส้ ินที่เป็ นเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ทยอยลดลงตามลาดับจากความก้าวหน้าของงานใน
โครงการเหมืองแม่ เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา
แม้ว่าบริษัทมีแผนที่จะออกหุน้ กูใ้ นปี นี ้ โดยบริษัทหวัง
ว่า D/E Ratio ของปี นีจ้ ะลดลง
2. โครงการพม่าในช่วงแรก การส่งออกถ่านจะใช้เงิน
ลงทุ น ประมาณ 400 ล้ า นบาท จึ ง ยั ง ไม่ มี ค วาม
จ าเป็ น ต้อ งเพิ่ ม ทุ น แต่ อ ย่ า งใด แต่ ถ ้า เป็ น โครงการ
โรงไฟฟ้ า ขนาด 30 เมกะวั ต ต์ อาจจะต้ อ งมี ก าร
พิจารณาการเพิ่มทุน รวมถึง โครงสร้างทางการเงินอีก
ครัง้ หนึ่ง ซึ่งเป็ นโครงการระยะยาว สาหรับค่าใช้จ่าย
ทางการเงินมีแนวโน้มจะน้อยลง เนื่องจากเงินต้นและ
อัตราดอกเบีย้ ลดลง

การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติรายงานและงบการเงินรวมของบริษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้เรี ย นเชิ ญ นายกวิ ตม์ ศิริ ส รรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห ารการเงิ น เป็ น ผู้ร ายงาน
วาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ก่อนนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยได้
สรุ ปสาระสาคัญของรายงานและงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่
ประชุม ดังนี ้
งบการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีส้ ินรวม (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท)
กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2561
2562
11,986.8
10,240.8
11,106.2
9,820.7
7,662.6
8,941.3
2,166.1
2,578.2
2,165.9
3,567.0
3,153.6
4,772.9
3,445.2
2,321.7
4,039.6
831.9
121.8
733.3
360.1
(284.6)
1.1
0.32
(0.25)
0.001

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ รายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
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นายทรงยศ เอือ้ วัฒนา
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นายพรเทพ สถิตย์ถาวรชัย
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฎล วรรธนะพิศิษฐ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายทรงยศ เอือ้ วัฒนา
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

ชีแ้ จงว่า
สอบถามว่า

สอบถามเรื่ อ งดอกเบี ้ย เงิ น กู้ข องปี 2562 เที ย บกับ
ปั จจุบนั ว่ามีแตกต่างกันอยู่ก่ีเปอร์เซ็นต์
ณ ปั จจุบนั ดอกเบีย้ MLR อยู่ท่ีรอ้ ยละ 5.25 ลดลงมา
ประมาณร้อยละ 0.50 จากช่วงปี 2562
อยากให้บริษัทอธิ บายรายละเอียดของข้อความใน
รายงานประจาปี 2562 หน้า 172 ที่ระบุว่า “ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ ายช าระหนี ต้ ามที่ ร ะบุไ ว้ใ น
สัญญา”
รายละเอียดดังกล่าวเป็ นอัตราส่วนทางการเงิน ที่เป็ น
เงื่ อนไขของการกูย้ ื มเงิ นระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติ
หลังจากเกิดเหตุการดินสไลด์ทาให้บริษัทไม่สามารถ
ปฏิ บัติตามเกณฑ์ท่ี ธ นาคารก าหนดได้ แต่ส ถาบัน
การเงินเข้าใจในสาเหตุท่ีเกิดขึน้ และได้พิจารณาผ่อน
ผันให้กบั ทางบริษัทในทุกไตรมาส
1. อยากทราบรายละเอี ย ด Business Model ของ
โครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊กว่าเป็ นในลักษณะใด
เป็ นการขายถ่านหินทัง้ หมดใช่หรือไม่
2. บริษัทได้พิจารณาหรือไม่ว่าราคาถ่านหินเท่าไหร่
บริษัทจึงจะสามารถขายถ่านหินได้
1. Business Model ของโครงการเหมื อ งถ่ า นหิ น
เมืองก๊กจะเป็ นรู ปแบบในลักษณะที่บริษัทมีฐานะเป็ น
เจ้าของเหมืองซึ่งจะแตกต่างจากแม่เมาะ โดยเป็ น
การขายถ่ า นหิ นทั้งหมด ซึ่งถ่ านที่ ได้จากตัว เหมือง
บริ ษั ท ก าลั ง พิ จ ารณาว่ า จะน าไปขายหรื อ สร้า ง
โรงไฟฟ้า แต่ขณะนีย้ งั อยู่ในระหว่างการพิจารณา
2. ยังไม่สามารถบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ เนื่องจากมี
ปั จจัยที่บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การขนส่ง
และภาษี ตา่ ง ๆ แต่คิดว่ามี demand และความคุม้ ค่า
อยู่
1. หากบริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ก าไรจากการขาย ถ่ า นหิ น
เนื่องจากราคาถ่านหินโลกตกต่า บริษัทจะดาเนินการ
ต่อหรือไม่ หากไม่มีกาไร
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2. ดอกเบี ้ ย ที่ บริ ษั ทกู้ เ งิ นกั บ สถาบั น การเงิ น
เปรียบเทียบกับการออกหุน้ กูแ้ ตกต่างกันอย่างไร
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ชีแ้ จงว่า
1. ถ้ า การขายถ่ า นหิ น ไม่ ไ ด้ ก าไร บริ ษั ท จะไม่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ดาเนินการต่อ
2. หุน้ กูท้ ่ีบริษัทออกไปช่วงปี 2561 และปี 2562 อัตรา
ดอกเบีย้ อยู่ท่ี รอ้ ยละ 4.9% - 5.0% เปรียบเทียบกับ
ดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินคือ MLR1.5%
จากนั้น เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่ มเติมแล้ว ประธานได้ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,492,633

0
437,000
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุ มั ติ การจั ดสรรก าไรส าหรั บ ผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบั ญชีสิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการงด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้

ต่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรกาไรสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และของดการจ่ายเงินปั นผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงาน
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ในปี ท่ีผ่านมาได้กาไรสุทธิ ประมาณ 1 ล้านบาท จึงขออนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและของด
จ่ายเงินปั นผลในปี นี ้
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่
มีผถู้ ือหุน้ รายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นทุนสารองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0 เสียง ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000

0 เสียง ไม่นามาคานวณ
549,929,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งได้อีก ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลาก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายวิทวัส ศิริสรรพ์
2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
3) นายประภาส วิชากูล
4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

12
Z:/ 089259-RK/ sl

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ ง
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผูท้ ่ีมี
คุณ สมบัติ ค รบถ้ว น ไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้า มแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ น กรรมการตามกฎหมาย และได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ย
ความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่งต่าง ๆ
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง และ
ได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่
มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติท่ีป ระชุ ม ที่ ป ระชุมได้พิ จารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตัง้ 1) นายวิ ท วัส ศิ ริ สรรพ์
2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 3) นายประภาส วิชากูล และ 4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ ออกจากตาแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ง นายวิ ท วั ส ศิ ริ ส รรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ ห าร/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

534,904,208
10,924,400
4,101,025
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

97.9986
2.0014

100.0000

2. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

529,483,033
10,924,400
9,522,200
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

97.9785
2.0215

100.0000

3. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายประภาส วิชากูล เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

539,005,233
10,924,400
0
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

98.0135
1.9865

100.0000

4. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

538,855,233
10,924,400
150,000
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

98.0129
1.9871

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2563

ประธานได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับ
บริษัท จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
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กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
ขออนุมัตคิ ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
15,000 บาท/เดือน
-

ปี 2562
15,000 บาท/เดือน
-

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริง
จานวน 2,655,000 บาท)

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

448,383,258
0
101,546,375
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

81.5347
0.0000
18.4653
0.0000

รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจ านวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีและกาหนดค่า ตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจาปี
2563

ประธานได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ท่ี ป ระชุมผู้ถื อหุ้น สามัญ ประจ าปี แ ต่ งตั้งผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ นายสมคิด
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เตี ย ตระกูล ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตเลขที่ 2785 และ/หรื อ นางสาวกัญ ญาณัฐ ศรี รัตน์ชัช วาล ผู้ส อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธี รศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนรินทร์
จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 4.
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า
และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธั น วาคม 2563 และมี ความเห็ น ว่ าค่ าสอบบั ญ ชี ท่ี เสนอเหมาะสมกั บ ขอบเขตการสอบบั ญ ชี จึ งได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง
35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2563(ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
3,180,000
3,020,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท
170,000
365,000
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า
3,350,000
3,385,000
รวม
จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุ มพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตั้งผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท แกรนท์
ธอนตัน จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท กิจการร่วมค้า ไอทีดี -เอสคิว กิจการร่วมค้า เอสคิว -ไอทีดี สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท เป็ นเงินจานวน
3,350,000 บาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ ป ระชุมมีมติอนุมัติแ ต่งตั้งผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
ประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 3,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง

0
0
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
16
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การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงิน
รวมของหุน้ กู้ทงั้ หมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็ นผูร้ ายงานวาระนี ้

ต่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัท ให้สอดคล้องกับแผน
ความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุน้ กูอ้ ีก
500 ล้านบาท รวมกับของเดิม ที่มีการออกหุน้ กูไ้ ปแล้ว 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูท้ ั้งหมด
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เป็ นประเภทหุน้ กูท้ กุ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย 1,000 บาท ดอกเบีย้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะ
และสถานะการณ์ ณ ขณะที่ออกหุน้ กู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
หุน้ กูท้ กุ ประเภท ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือหรือไม่ระบุช่ือผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ
ซึง่ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั้ หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง รวมไม่ เ กิ น 1,500 ล้า นบาท หากเป็ น สกุ ล เงิ น
ต่างประเทศให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุน้ กู้ ( issue date) ในแต่
ละคราว
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
2561 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ ง ไว้ไ ม่ เ กิ น 1,000 ล้า นบาท โดย ณ วัน ที่ 30 เมษายน 2563
บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุน้ กูข้ องบริษัทที่ออก
และเสนอขายไปแล้วรวม 1,000 ล้านบาท ในครัง้ นี ้ บริษัทจึงพิจารณาขอ
เพิ่มวงเงินสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีก 500 ล้านบาท
ซึง่ จะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้ สิน้
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หน่วย
1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบีย้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้ กูร้ ุ น่ นัน้ ๆ
อายุหนุ้ กู้
ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกาหนดอายุ
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วิธีการเสนอขาย

เงื่อนไขพิเศษ

ของหุน้ กูต้ ามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้เงิน
และสภาวะตลาด
เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือ
ผู้ล งทุ น สถาบั น และ/หรื อ ผู้ล งทุ น รายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุ น โดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ ่นเดียวหรือหลายรุ ่น และ/หรือใน
ลัก ษณะหมุน เวี ย น ( Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ กู้
เดิม ซึง่ ตราสารนัน้ ๆ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อน
กาหนด ทัง้ นี ้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชาระคืนหุน้ กู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รบั
อนุมตั ิขา้ งต้น บริษัทสามารถออกหุน้ กูท้ ดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจานวน
ที่ได้ไถ่ถอนหรือชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุน้ กู้ ณ ขณะใด ๆ ต้อง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้ กูท้ ่ีได้อนุมตั ิในครัง้ นี ้

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอานาจดังต่อไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอี ยดและเงื่ อนไขอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่ น
การกาหนดชื่อ ลักษณะการขายหุน้ กู้ จานวนหุน้ กูท้ ่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย อายุ ระยะเวลาไถ่ ถอน การไถ่ ถอนก่ อนก าหนด
อัตราดอกเบีย้ วิธีการชาระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น
2) การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ ระสานงานการออกหุน้ กู้ และ/หรือผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง และมี อ านาจใน
การดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นครัง้ นี ้ รวมถึง
การนาหุน้ กูด้ ังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบี ยนกับตลาดรองตราสารหนี ้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ
ตลอดจนให้มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึง่ จะ
ทาให้วงเงินรวมของหุน้ ทัง้ หมดไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (52 ราย)

549,929,633 เสียง

0
0
0
549,929,633

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
คาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

ต้นทุนในการดาเนิ นงานอย่างที่ บริษัท แสดง
เอาไว้เป็ นต้นทุนที่มีนยั ยะสาคัญเกือบร้อยละ
20 และรายงานนา้ มันดิบของปี ท่ีแล้วอยู่ท่ี 50
เหรียญต่อบาร์เรล ปี นี ้ราคานา้ มันดิบ ลดลง
มากถึง 10 เหรี ย ญช่ วงหนึ่ง แล้วขึน้ มา 20 –
40 เหรี ย ญ ดัง นั้น ในไตรมาส 2/2563 จะ
ส่งผลทาให้ตน้ ทุน ของบริษัทลดลง และเพิ่ ม
กาไรให้บริษัทได้มากน้อยเพียงใด
หากดูเปรียบเทียบจากไตรมาสที่ 4/2562 กับ
ไ ต ร ม า ส ที่ 1/2563 ต้ น ทุ น ค่ า น ้ า มั น ต่ อ
ลูกบาศก์เมตรที่เราผลิตลดลงจาก 11.2 บาท
เ ป็ น 7.5 บ าท ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี นั ย ย ะส าคั ญ
พอสมควร พิ จารณาจากกาไรที่ เพิ่ มขึน้ จาก
ไตรมาสแรก มาจากค่านา้ มันที่ลดลงไปด้วย
ต้นทุนค่านา้ มันที่จะประหยัดสาหรับโครงการ
ในประเทศ อาจจะช่วยทาให้บริษัทมีกาไรเพิ่ม
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นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

มากขึน้ ในส่วนโครงการของถ่านหินที่ประเทศ
พม่า จะต้องดูทงั้ เรื่องต้นทุน เรื่องใบอนุญาต
ดังนัน้ ในโครงการถ่านหิ น ในประเทศพม่า ยัง
ไม่นบั เป็ นประมาณการกาไรในปี นีข้ องบริษัท
ก าไรจากปี นี ้จ ะมาจากโครงการเหมื อ งแม่
เมาะและโครงการเหมืองหงสาเป็ นหลัก
1. ความเป็ นไปได้ท่ีบริษัทจะได้รบั การอนุมตั ิ
จากทางการพม่าให้ส ร้างโรงไฟฟ้า มีความ
เป็ น ไปได้มากน้อยเพี ย งใด เนื่ องจากราคา
นา้ มันยังอยู่ในระดับต่า
2. ทางบริษัทมีความพร้อมทางเทคโนโลยีท่ีจะ
สร้างโรงไฟฟ้ า มากน้อยเพี ย งใด ซึ่งรวมถึง
เงิ น ทุ น ด้ว ย หมายถึ ง บริ ษั ท จะต้อ งเพิ่ ม ทุ น
หรือไม่ หรือต้องออกหุน้ กูอ้ ีก 500 ล้านบาท
หรือไม่
1. โ อ ก า ส ที่ บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ
ใบอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้า ต้องดู demand
ในพม่าว่ามี demand ที่ แ น่ น อน ซึ่งทางการ
ของประเทศพม่ า ต้อ งการให้ บ ริ ษั ท สร้า ง
โรงไฟฟ้ าอยู่แ ล้ว เนื่ องจากไฟฟ้ าที่ ป ระเทศ
พม่า ขาดแคลนมาก แต่ทั้ง นี ้ ต้องขึน้ อยู่ กับ
การเจรจาต่อรองราคาและFeasibility Study
เป็ น หลัก รวมทั้ง การจั ด หาเงิ น ทุ น ที่ บ ริ ษั ท
คาดการณ์วา่ จะได้จากแหล่งไหน
2. บริ ษั ท มี ค วามพร้อ มแน่ น อนในการท า
เหมือง ส่วนเรื่องสร้างโรงไฟฟ้าบริษัท ต้องมี
Strategic partner ที่ มีความช านาญในเรื่ อง
โรงไฟฟ้าเข้ามาร่วม ดังนั้น บริษัทมีแผนที่จะ
ทางานในส่วนของการขุดถ่านส่งโรงไฟฟ้าเป็ น
หลัก ในส่วนของโรงไฟฟ้ าจะมี ผู้เชี่ ย วชาญ
มาร่วมดาเนินงาน ซึ่งบริษัทอาจจะเข้าไปถือ
หุน้ เล็กน้อย ในเรื่องของการเงินการลงทุนถ้า
บริษัทมี partner ที่แข็งแรง เงินทุนที่ตอ้ งใช้ก็

20
Z:/ 089259-RK/ sl

หม่อมราชวงศ์ปรีดยิ าธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า

นายสมชัย สุชาติเจริญยิง่
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายยุทธนา วาฤทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

อาจจะไม่มาก ส่วนจะเพิ่มทุนหรือจะออกหุน้
กูน้ นั้ แล้วแต่สถานการณ์
สาหรับโครงการนีส้ ่ิงสาคัญที่สดุ คือการเจรจา
เรื่องราคาไฟฟ้า ผูจ้ ่ายค่าไฟฟ้าเป็ นใคร ต้อง
เจรจาอีก หลายอย่ าง เมื่ อเจรจาส าเร็จ แล้ว
บริษัทจึงจะหา Strategic partner เข้ามาร่วม
เป็ นหุน้ ส่วนด้วย ขึน้ อยู่กบั ลักษณะการเจรจา
ขอให้ส บายใจว่า ถ้า ขาดทุน บริ ษั ท จะไม่ท า
แน่นอน
ต่อเนื่องจากประเด็นประเทศพม่า ระหว่างที่
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตส่ ง ออ กถ่ าน หิ น
มี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ ป็ น ภาระค่า ใช้จ่ า ยรายเดือน
ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
ในช่วงที่บริษัทยังไม่มีการผลิตเพื่อการส่งออก
จึงยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งถนนใหม่
สาหรับค่าใช้จ่ายในตอนนีอ้ ยู่ท่ีประมาณหลัก
แสนบาทต่อเดือน โดยรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
ต่อเดือน เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับพนักงานที่ดแู ล
บริเวณนัน้ และในส่วนค่าใช้จ่ายในการสารวจ
รวมถึงค่าซ่อมบารุ งรักษาเครื่องจักรที่ บริษัท
ดาเนินงานไปแล้วบางส่วน
1.คุณภาพของถ่านหินอยู่ในระดับในโครงการ
พม่า
2.ถ่านหินมีปริมาณสารองกี่ลา้ นตัน และถ่าน
หิ นของบริษัท สามารถใช้ผลิตกาลังไฟฟ้าได้
ประมาณเท่าใด
3.ส าหรั บ ถ่ า นหิ น ส าหรั บ การส่ ง ออกจะ
สามารถแข่งขันได้หรือไม่
1.คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ ซั บ บิ ทู มิ นั ส ( Sub–
bituminous)
2.ถ่านหินของบริษัทมีอยู่ประมาณ 100 ล้าน
ตั น ซึ่ ง ถ้ า คิ ด ด้ ว ยตั ว เลขนี ้ ส ามารถสร้ า ง
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นายยุทธนา วาฤทธิ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฎล วรรธนะพิศิษฐ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายวิทวัส ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

สอบถามว่า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามว่า

ชีแ้ จงว่า

ชีแ้ จงว่า

โรงไฟฟ้าได้ 600 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 30
ปี
3.ในราคาปั จุบนั บริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขัน
ได้
เรื่ อ งการประมู ล งานใหม่ ๆ ในปี นี ้ มีบ ้า ง
หรือไม่ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ และถ้า
มีบริษัทจาเป็ นจะต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่
สาหรับปี นีเ้ ท่าที่พิจารณาที่แม่เมาะและหงสา
ยังไม่มีโครงการใหม่ ในต่างประเทศโครงการ
ใหม่ ๆ ที่หาอยู่ก็ติดเรื่องสถานการณ์COVID
อยู่ ฉะนั้น ก็ ยังไม่มีโครงการใหม่ใ ห้เห็นเป็ น
รู ปธรรม
สอบถามว่ า บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทยฯได้เ ริ่ ม
ดาเนินการโครงการแม่เมาะ 9 ไปแล้วหรือไม่
/และมี โ อกาสที่ จ ะเป็ น Joint Venture กั น
หรือไม่
บริษัทอิตาเลียนไทยฯกาลังจะเริ่มดาเนินการ
โครงการแม่เมาะ 9 โดยจะนาเครื่องมือเข้ามา
ก่อน ส่วนเรื่องการทางานร่วมกันตอนนีย้ ังไม่
มีแผนงาน
ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการหยุดงานบ้าง
หรือไม่
หยุดงานโดยเนื่ องจากอุบัติเหตุ นั้นไม่มี แต่มี
การหยุดงานเนื่องจากมีวางแผนไว้แล้ว โดยมี
การหยุ ด งานช่ ว งไตรมาสที่ 2 ตามแผน
relocate สายพาน ที่ แม่ เ มาะและหงสา
ประมาณ 25 วัน
หากฝนตก สามารถทางานได้เต็มที่เหมือนกับ
เหตุการณ์ปกติท่ีฝนไม่ตกหรือไม่
กรณี ฝ นตกท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลงบ้า ง
รถบรรทุกต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังมากขึน้
ทาความเร็วได้ชา้ ลง ชั่วโมงการทางานเฉลี่ย
รายวันลดลง
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นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สอบถามว่า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

นายทรงยศ เอือ้ วัฒนา
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

สอบถามว่า

ชีแ้ จงว่า

ชีแ้ จงว่า

โครงการใหม่คือเหมืองแม่เมาะ 10 ในปี หน้า
น่าจะมีการประมูลหรือไม่
ยังไม่มีการประมูลในปี หน้า สาหรับโครงการ
แม่เมาะ 10 น่ า จะอีก ประมาณ 5 ปี จึง จะมี
การเปิ ดประมูล
โครงการเหมืองที่พม่า จากที่อา่ นข่าวทราบว่า
เหมืองนีม้ ีบางบริษัทเข้าไปแล้ว แล้วยอมถอย
ออกมาไม่ทราบว่า จริงหรือไม่ ด้วยสาเหตุใด
สาหรับสาเหตุท่ีตอ้ งถอยออก แต่ละบริษัทที่
ถอยออกมาก็จะมีสาเหตุท่ีตา่ งกัน บริษัทใหญ่
ที่ยอมถอยออกมาเพราะกลยุทธ์ไม่เหมือนกับ
บริษัทเรา บริษัทเขาดาเนินการใหญ่เลย โดย
บริษัทเขามีแผนจะส่งออก 4-5 ล้านตัน ซึง่
ส่งออกขนาดนัน้ มันเป็ นไปได้ยาก เนื่องจากไม่
มีตลาดและการขนส่งยาก ต้องตัดถนนใหม่ซง่ึ
อาจจะไม่คมุ้ ส่วนบริษัทเราจะเข้าไปแบบ
ระมัดระวัง หากไม่ม่นั ใจบริษัทจะไม่ดาเนินการ
ต่อ โดยจะเข้าไปทาแบบเล็ก ๆ ก่อน คือส่งออก
ประมาณปี ละ 200,000 – 300,000 ตันก่อน
โรงไฟฟ้าก็เริ่ม 30 เมกะวัตต์ เมื่อเงินลงทุนน้อย
การกระทบชุมชนจะน้อยลงซึง่ เป็ นกลยุทธ์ท่ี
บริษัทคิดว่าน่าจะดีกว่า
ต้นทุนนา้ มันเมื่อตอนปี 2562 ค่าใช้จ่ายนา้ มัน
ทัง้ หมดกี่ลา้ นบาท
ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงในปี 2562 มีจานวน 789
ล้านบาท คิดเป็ น 16.8% ของรายได้รวมของ
บริษัท
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