
 

1 
Z:/ 089259-RK/ sl 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท สหกลอคิวิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

การประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 
3 อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานค 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ด  าเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 (“ทีป่ระชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร  ผูส้อบบญัชี และท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ ซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงัรายนามตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. หมอ่มราชวงศป์รีดิยาธร   เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางก่ิงเทียน บางออ้  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายศาศวตั  ศิริสรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
7. นายวิทวสั ศิริสรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 
8. นายกวิตม ์ ศิริสรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
9. นายชาลี รกัษส์ธีุ  กรรมการ  
10. นายประภาส วิชากลู  กรรมการอิสระ 

11. นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ 
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ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1.  นางสาววิจิตรพรรณ  คลา้ยอบุล ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
2. นางสาวระพีภทัร  ค าพิชยั  ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
3. นางสาวสโรชา เหลา่ศิริรตัน ์ ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
4. นายสมคิด  เตียตระกลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
5. นางสาวตติญา ตรงัคานนท ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
 

ในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 45 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 502,577,033 หุน้ หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 44.0313 ของหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะมาประชมุ ไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรือไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไมน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ
วาระ หากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชวิ้ธีการยกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของ
ทางบริษัทด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนน  และไดแ้จง้ท่ีประชุมใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามท่ีไดร้ะบใุน
หนังสือเชิญประชุม) และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่ีตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจง้ช่ือและนามสกุลใหท่ี้ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้พรอ้มแจง้ว่า
เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับวาระ 
การประชมุท่ีพิจารณา ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนทา้ยในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า ในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ี
ผูส้อบบัญชีของจากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากัด และตวัแทนจากส านักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ 
เคานซ์ิล จ ากดั เพ่ือตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะวาระของการประชมุในครัง้นี ้ 
 

จากนัน้ หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชมุ (“ประธาน”) ไดก้ลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทและด าเนินการตามระเบียบ
วาระท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 
  ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัและเปิดการประชมุ ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีรายละเอียด
ท่ีตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบซึง่จะไดก้ลา่วในวาระถดัไป  

  การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง   
 
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 
 
  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ซึง่บริษัทไดส้ง่รายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัทยแ์ห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพรก่ารประชุมดงักลา่วใน
เว็บไซตข์องบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท่ี้ประชมุลงมติใน
วาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 507,723,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (48 ราย) 507,723,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

   
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายศาศวตั ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อ  
ท่ีประชมุ 
 

นายศาศวตั ศิริสรรพ ์ไดชี้แ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยสรุปดงันี ้
 

รายไดร้วมของบริษัทของปี 2562 มีจ  านวนเท่ากับ 4,773 ลา้นบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2561 ท่ีมี
รายไดร้วมเท่ากบัจ านวน 3,624 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,149 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32  

ก าไรก่อนหกัคา่เสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย ของปี 2562 เท่ากบั 1,571 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 
659 ลา้นบาทจากในปี 2561 ท่ีมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 912  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 33 

ในส่วนของก าไรสทุธิบริษัท ของปี 2562 บริษัทพลิกกลบัมามีก าไร 1 ลา้นบาท จากปี 2561 ท่ีมี
ผลขาดทนุ 285 ลา้นบาท 

บริษัทมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 3.68 เท่าในปี 2561 เป็น 3.59 เท่าในปี 2562 
ซึง่ลดลง และมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเรื่อยๆ 

ส าหรบัรายไดใ้นแตล่ะโครงการของบริษัทจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแมเ่มาะ 7 และ
โครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา 

 

 โครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 มีรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 2,461 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 788 ลา้นบาทจาก
ในปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ านวน 1,673 ลา้นบาท ส าหรับก าไรขั้นตน้ท่ีไม่รวมค่าเสื่อม ปี  2562 มีจ  านวน 
1,114 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 580 ลา้นบาท จากในปี 2561 ท่ีมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 534 ลา้นบาท หาก
พิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 3/2562 นัน้ท าผลงานไดน้อ้ยเน่ืองจากเจอฝนตกหนกัและเจอวสัดุ
ท่ีเป็นทรายจ านวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการภายในโครงการ ซึ่งไดแ้กไ้ขปรบัปรุงเสร็จแลว้ใน
ไตรมาส 4/2562 ท าใหผ้ลงานในไตรมาส 4/2562 ปรบัตวัเพ่ิมขึน้โดยมี productivity เพ่ิมขึน้เป็น 8,015 
ลบ.เมตร / ชั่วโมง ซึง่เพ่ิมขึน้จากช่วงไตรมาส 3/2562 ท่ีท าได ้6,253 ลบ.เมตร / ชั่วโมง 

 โครงการเหมืองแมเ่มาะ 7 มีรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 1,090 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 242 ลา้นบาทจาก
ในปี 2561 ท่ีมีรายไดจ้ านวน 848 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ท่ีไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2562 มีจ านวน 197
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 68 ลา้นบาท จากในปี 2561 ท่ีมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 128 ลา้นบาท  หากพิจารณา
เป็นรายไตรมาส ในไตรมาสท่ี 3/2562 นัน้ท าผลงานไดน้อ้ยเน่ืองจากเจอฝนตกหนกั และเรื่องของระบบ
การจดัการระบายน า้และการจดัการถนน 
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 โครงการเหมืองหงสามีรายไดใ้นปี 2562 จ านวน 1,107 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 80 ลา้นบาทจากปี 2561 
ท่ีมีรายได้จ านวน 1,027 ล้านบาท ส าหรับก าไรขั้นต้นท่ีไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude 
depreciation) ปี 2562 มีจ านวน 472 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จ านวน 11 ลา้นบาท จากในปี 2561 ท่ีมีก าไร
ขัน้ตน้ 461 ลา้นบาท มีอตัราการท าก าไรลดลงเน่ืองจากโครงการไดร้บัผลกระทบเลก็นอ้ยจากเหตกุารณ์
แผ่นดินไหวในช่วงปลายปี 2562 

 
 

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่เพ่ิมอีก 1 โครงการ เป็นโครงการรบัด าเนินการและบ ารุงรกัษา
ระบบสายพานเหมืองหงสา มีผูว้า่จา้งคือบริษัทหงสาเพาเวอร ์ด าเนินงานขนดินดว้ยระบบสายพาน มลูคา่โครงการ 
2,265 ลา้นบาท เริ่มด าเนินการในปี 2563-2569 โดยตอ้งใชเ้งินลงทุนประมาณ 200 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดเ้ริ่ม
โครงการเมื่อตน้ปี 2563 นอกจากนี ้บริษัทมีการปรับโครงสร้างการบริหารท่ีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และมี
มาตรการป้องกนัในเรื่องฝนตกหนกัและดแูลจดัการถนน เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการท างานช่วงฤดฝูนและลดการเกิด
อบุตัิเหตใุนโครงการ เช่น มีการจดัหาผูร้บัเหมาเขา้มาดแูล มีการหาผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาช่วยดแูลระบบสายพานของ
บริษัทและการปรบัปรุงระบบเบรคของระบบสายพานใหด้ีย่ิงขึน้ ส าหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2562 
บริษัทสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย และท างานแลว้เสรจ็ไปในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 

ในสว่นของโครงการใหม่ บริษัทมีโครงการเหมืองมายก๊กท่ีประเทศพม่า โดยในปี 2562 บริษัทได้
สมัปทานมาระยะเวลา 27 ปี ปริมาณถ่านหินประมาณ 100 ลา้นตนั สามารถท าไดท้ัง้ขายถ่านและท าโรงไฟฟ้าซึง่
ในตอนแรกคาดวา่จะเริ่มขายถ่านไดใ้นปีนี ้แตด่ว้ยสถานการณ ์COVID-19 ท าใหท้างการประเทศพม่าสั่งหยุดการ
ท าเหมือง รวมทัง้ Export license ท่ีเราขอไวก้บัทางการก็ยงัจะไม่มีการพิจารณาในตอนนี้ ตอ้งรอใหท้างการพมา่
เปิดประเทศ ท าใหโ้ครงการลา่ชา้ออกไป  

ส าหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้สุดไตรมาส 1/2563 ของบริษัทมีมูลค่ารวม 
26,356 ลา้นบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา มูลค่า 8,592 ลา้นบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพาน 
หงสาท่ีบริษัทพึ่งเริ่มด าเนินการช่วงตน้ปี 2562 (Hongsa O&M) มลูคา่ 2,213 ลา้นบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 
มีมลูคา่ 15,550 ลา้นบาท  
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 

ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้

นายยุทธนา วาฤทธิ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 1. ท่ีผ่านมาบริษัทประสบปัญหาเรื่องดินสไลด ์ไมท่ราบ
ว่ามีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียดว้ยหรือไม่ และปัญหา
ดงักลา่วเกิดจากฝนหรือ Human Error  
2. หากปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากส่วนท่ีการไฟฟ้าแม่เมาะ 
เป็นผูร้บัผิดชอบ บริษัทสามารถแกไ้ขหรือป้องกนัไดใ้ช่
หรือไม่ / กรณีปัญหาเรื่องฝน อยากใหล้งรายละเอียด
ถงึแนวทางแกไ้ข 
3. ส  าหรบัโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ไม่ทราบว่าบริษัท
ด าเนินการสิน้สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แลว้ ท าใหไ้ม่มี
รายรับในไตรมาสท่ี 2/2563 แลว้ ไม่ทราบว่ายังมีค่า
เสื่อมของเครื่องจกัรอีกหรือไม ่ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ 1. ปัญหาดินสไลดท่ี์เกิดขึน้เม่ือปี 2561 เกิดในบริเวณท่ี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผูด้แูล สไลดล์ง
มาโดน เครื่ อ งจักรบริ ษัท  ซึ่ ง ไม่ ใช่ พื ้น ท่ี ท่ีบริ ษัท
รับผิดชอบอยู่ ส่วนสาเหตุว่าเหตุใดดินถึงสไลด์การ
ไฟฟ้าเป็นผูต้รวจสอบ หากทราบผลการตรวจสอบแลว้
บริษัทจะแจง้ผลใหท้ราบต่อไป แต่ขณะนีบ้ริษัทไดร้บั
การชดเชยมาบางสว่นแลว้  
2. ปัญหาดินสไลดเ์ป็นอบุตัิเหต ุซึ่งเหตการณค์รัง้นีเ้ป็น
ครัง้แรก และบริษัทไม่คิดว่าจะเกิดปัญหานีข้ึน้อีก โดย

-

8,592 
2,213 

15,550 26,356 
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ปัญหาเรื่ องดินสไลด์ บริ ษัทต้องประสานงานกับ 
การไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบว่าจดุใดเป็นจดุเสี่ยง ซึง่จะตอ้ง
มีการประสานงานกับการไฟฟ้าโดยบริษัทได้มีการ
ประสานงานกบัการไฟฟ้าแลว้ ขณะนีก้ารไฟฟ้าก็มีแนว
ทางแกไ้ขปัญหาซึง่บริษัทไม่สามารถเขา้ไปเก่ียวขอ้งได ้
ซึ่งหากเกิดปัญหาดินสไลดอ์ีกทางการไฟฟ้าตอ้งเป็น
ผู้รับผิดชอบ ส าหรับเหตุการณ์ท่ีผ่านมาถือว่าเป็น
อบุตัิเหต ุแต่หากเกิดเหตดุินสไลดข์ึน้อีกก็ตอ้งมีการหา
สาเหตุอีกครั้งหนึ่ง ส  าหรับปัญหาเรื่องฝนในปี 2562 
ส  าหรับเรื่องถนน ในอดีตบริษัทเป็นผูก้่อสรา้งทัง้หมด 
เครื่องจกัร คน และวิศวกรของบริษัท ซึ่งอาจไม่มีความ
เช่ียวชาญหรือเวลาเพียงพอท่ีจะไปดูถนนท่ีมีมากขึน้
เม่ือมีโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ตอนนีบ้ริษัทไดใ้ช ้Sub 
contractor เพ่ือมาดูแลถนนโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีความ
เช่ียวชาญมากกว่าคนของบริษัท รวมถึงเรื่องมาตรฐาน
ของงานและวสัดท่ีุมีการตรวจสอบคณุภาพ ปัญหาเรื่อง
เครื่องจกัรท่ีไมเ่พียงพอ และในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทมี
การใชเ้ครื่องจักรเยอะขึน้ โดยบริษัทจะเตรียมส าหรับ
การเช่าเครื่องจกัรเป็นครัง้ ๆ ไป และในระยะยาวบริษัท
จะท าการฝึกวิศวกรของบริษัท เพ่ือใหเ้รียนรูง้านจาก
ผูร้บัเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือในอนาคตวิศวกรของ
บริษัทจะสามารถดแูลงานไดอ้ย่างใกลชิ้ด  
ส าหรบัปัญหาเรื่องทรายท่ีท าใหเ้กิดปัญหาการท างาน
ในช่วงไตรมาสท่ี 3/2563 นั้น บริษัทคาดว่าจะไม่เกิด
ปัญหาขึน้อีก เน่ืองจากบริเวณท่ีขดุนัน้ไมม่ีทรายแลว้ 
3. ยังมีค่าเสื่อมเหลืออยู่ แต่เครื่องจักรบางส่วนของ
โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 บริษัทน ามาช่วยในโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 8 ท าให้ผลผลิตของโครงการเหมือง 
แม่เมาะ 8 ดีขึน้ แต่ยังตอ้งมีการปรับปรุงสภาพของ
เครื่องจักรบางส่วน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้งานใน
โครงการเหมืองแมเ่มาะ 8 ได ้

นายอมร โควานิชเจริญ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 1. บริษัทแจง้ว่า D/E Ratio ท าใหส้ดัส่วนลดลง ดว้ยการ
ออกหุน้กูห้รือใชห้นีบ้างส่วน จากงบของบริษัทปีท่ีแลว้ 
บริษัทมีก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินประมาณ 300 
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ลา้นบาท แตเ่มื่อมคี่าใชจ้่ายทางการเงินแลว้ บริษัทเหลือ
ก าไรประมาณ 1 ลา้นบาท จึงอยากทราบรูปธรรม หรือ
รูปแบบการลดคา่ใชจ้่ายทางการเงินของบริษัทลดลง 
2. ส  าหรบัโครงการท่ีประเทศพม่ามีโอกาสเพ่ิมทุนหรือ
ออกหุ้นกู้หรือไม่  บริษัทมีการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินของปีนีไ้วห้รือไม่ 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ 1. ณ สิน้ไตรมาสที่ 1/2563 มี IBD/Equity Ratio เท่ากับ 
3.32 ซึ่ งลดลงจากสิ ้น ปี ท่ีแล้วจาก เดิม 3.59 โดย
แนวโนม้ของ D/E Ratio จะลดลง เน่ืองจากบริษัทคาด
ว่าบริษัทสามารถท าก าไรไดน้ับแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
และหนีส้ินท่ีเป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน
ทยอยลดลงตามล าดับจากความกา้วหนา้ของงานใน
โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา 
แมว้่าบริษัทมีแผนท่ีจะออกหุน้กูใ้นปีนี ้โดยบริษัทหวงั
วา่ D/E Ratio ของปีนีจ้ะลดลง  
2. โครงการพม่าในช่วงแรก การส่งออกถ่านจะใชเ้งิน
ลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท  จึงยัง ไม่มีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมทุนแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ อาจจะต้องมีการ
พิจารณาการเพ่ิมทุน รวมถึงโครงสรา้งทางการเงินอีก
ครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ส าหรับค่าใชจ้่าย
ทางการเงินมีแนวโนม้จะนอ้ยลง เน่ืองจากเงินตน้และ
อตัราดอกเบีย้ลดลง 

 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็นผู้รายงาน  
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
  นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 39. บริษัทไดจ้ัดท ารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ  โดยได้
สรุปสาระส าคญัของรายงานและงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ต่อท่ี
ประชมุ ดงันี ้
 
งบการเงนิรวม 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 10,240.8  11,986.8 11,106.2 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 7,662.6  9,820.7  8,941.3 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 2,578.2  2,166.1  2,165.9 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 3,153.6  3,567.0 4,772.9 
ตน้ทนุการใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 2,321.7  3,445.2 4,039.6 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 831.9 121.8 733.3 
ก าไรสทุธิส  าหรบัปี (ลา้นบาท) 360.1 (284.6) 1.1 
ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.32 (0.25) 0.001 

 
  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท 
และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 
ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้
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นายทรงยศ เอือ้วัฒนา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ สอบถามเรื่องดอกเบี ้ยเงินกู้ของปี 2562 เทียบกับ
ปัจจบุนัวา่มีแตกตา่งกนัอยู่ก่ีเปอรเ์ซน็ต ์

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ ณ ปัจจุบนัดอกเบีย้ MLR อยู่ท่ีรอ้ยละ 5.25 ลดลงมา
ประมาณรอ้ยละ 0.50 จากช่วงปี 2562  

นายพรเทพ สถติยถ์าวรชัย 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ อยากใหบ้ริษัทอธิบายรายละเอียดของข้อความใน
รายงานประจ าปี 2562 หนา้ 172 ท่ีระบุว่า “ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่สามารถด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการจ่ายช าระหนีต้ามท่ีระบุไวใ้น
สญัญา” 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ รายละเอียดดงักล่าวเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีเป็น
เง่ือนไขของการกูยื้มเงินระยะยาว แต่ในทางปฏิบัติ
หลงัจากเกิดเหตกุารดินสไลดท์ าใหบ้ริษัทไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนดได้ แต่สถาบัน
การเงินเขา้ใจในสาเหตท่ีุเกิดขึน้และไดพิ้จารณาผ่อน
ผนัใหก้บัทางบริษัทในทกุไตรมาส 

นายนพปฎล วรรธนะพศิิษฐ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ 1. อยากทราบรายละเอียด Business Model ของ
โครงการเหมืองถ่านหินเมืองก๊กว่าเป็นในลกัษณะใด 
เป็นการขายถ่านหินทัง้หมดใช่หรือไม่ 
2. บริษัทไดพิ้จารณาหรือไม่ว่าราคาถ่านหินเท่าไหร่
บริษัทจงึจะสามารถขายถ่านหินได ้

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ 1. Business Model ของโครงการเหมืองถ่านหิน 
เมืองก๊กจะเป็นรูปแบบในลกัษณะท่ีบริษัทมีฐานะเป็น
เจา้ของเหมืองซึ่งจะแตกต่างจากแม่เมาะ โดยเป็น
การขายถ่านหินทั้งหมด ซึ่งถ่านท่ีไดจ้ากตัวเหมือง 
บริ ษัทก าลังพิจารณาว่าจะน าไปขายหรือสร้าง
โรงไฟฟ้า แตข่ณะนีย้งัอยู่ในระหวา่งการพิจารณา  
2. ยังไม่สามารถบอกตวัเลขท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากมี
ปัจจยัท่ีบริษัทไมส่ามารถคาดการณไ์ด ้เช่น การขนสง่ 
และภาษีตา่ง ๆ แตค่ิดวา่มี demand และความคุม้คา่
อยู่ 

นายทรงยศ เอือ้วัฒนา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเอง 

สอบถามวา่ 1.  หากบริ ษัทไม่ ได้ก า ไ รจากการขายถ่ าน หิน 
เน่ืองจากราคาถ่านหินโลกตกต ่า บริษัทจะด าเนินการ
ตอ่หรือไม ่หากไมม่ีก าไร 
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2.  ดอก เ บี ้ย ท่ี บ ริ ษัทกู้ เ งิ นกับสถาบันการ เ งิน
เปรียบเทียบกบัการออกหุน้กูแ้ตกตา่งกนัอย่างไร 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ 1.  ถ้าการขายถ่านหินไม่ ได้ก า ไร  บริ ษัทจะไม่
ด  าเนินการตอ่ 
2. หุน้กูท่ี้บริษัทออกไปช่วงปี 2561 และปี 2562 อตัรา
ดอกเบีย้อยู่ท่ีรอ้ยละ 4.9% - 5.0%  เปรียบเทียบกับ
ดอกเบีย้เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินคือ MLR-
1.5% 

จากนั้น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานไดข้อให ้
ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

 
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 549,492,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 437,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการงด
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญช ีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูร้ายงานวาระนี ้
ตอ่ท่ีประชมุ 
 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า จะมีการจดัสรรก าไรส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และของดการจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินงาน
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ในปีท่ีผ่านมาไดก้ าไรสุทธิประมาณ 1 ลา้นบาท จึงขออนุมตัิการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและของด
จ่ายเงินปันผลในปีนี ้
 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระนี ้

  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

เห็นดว้ย 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 17. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนท่ีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการท่ีจะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองหลงัจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงั  ๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้ง
ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายวิทวสั ศิริสรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2) นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) นายประภาส วิชากลู กรรมการอิสระ 
4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีความเห็นวา่กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูท่ี้มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย  และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มูลประวตัิและประสบการณก์ารท างานของกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง และ
ไดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ และมีมติอนุมัติใหเ้ลือกตัง้ 1) นายวิทวัส ศิริสรรพ์       
 2) นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์3) นายประภาส วิชากลู และ 4) นายศิริชยั โตวิริยะเวช ซึง่ออกจากต าแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

1. อนุมัติการเลือกตั้ง  นายวิทวัส ศิริสรรพ์ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 534,904,208 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9986 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.0014 
งดออกเสียง 4,101,025 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
2. อนุมตัิการเลือกตัง้ นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 529,483,033 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.9785 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.0215 
งดออกเสียง 9,522,200 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

3. อนมุตัิการเลือกตัง้ นายประภาส วิชากลู เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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เห็นดว้ย 539,005,233 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.0135 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  1.9865 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

4. อนุมตัิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย 538,855,233 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.0129 
ไมเ่ห็นดว้ย 10,924,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  1.9871 
งดออกเสียง 150,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2563 
 
  ประธานไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใน 
รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท โดยเมื่อไดพิ้จารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กับภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกลเ้คียงกบั
บริษัท จงึเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 
รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ   
ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
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 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ   

กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 
ขออนุมัตคิ่าตอบแทนรวมทั้งสิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

(คา่ตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน 2,655,000 บาท) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้แต่ไม่มี  

ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ 
 
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 448,383,258 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 81.5347 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสยีง 101,546,375 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 18.4653 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ                           0.0000  

รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 
 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยนับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2563 
 
  ประธานไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน  
ค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้นายสมคิด 
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เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ นายธีรศกัดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ นายนรินทร ์ 
จูระมงคล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8593 จากบริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4. 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัท กิจการร่วมคา้
และบริษัทย่อย ไดแ้ก่ กิจการรว่มคา้ ไอทีดี-เอสคิว กิจการรว่มคา้ เอสคิว-ไอทีดี ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท ซึ่งลดลง 
35,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563(ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

คา่สอบบญัชีบริษัท 3,180,000 3,020,000 

คา่สอบบญัชีกิจการรว่มคา้ 170,000 365,000 

รวม 3,350,000 3,385,000 

 
  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์  
ธอนตนั จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-เอสคิว กิจการร่วมคา้ เอสคิว-ไอทีดี ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจ านวน 
3,350,000 บาท  
  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้แต่  
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 3,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 
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  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 500 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงิน

รวมของหุน้กู้ทัง้หมดไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 
 
ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูร้ายงานวาระนี ้

ตอ่ท่ีประชมุ 
 
นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือเตรียมความพรอ้มของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัแผน

ความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพ่ิมวงเงินในการออกหุน้กูอ้ีก 
500 ลา้นบาท รวมกับของเดิมท่ีมีการออกหุน้กูไ้ปแลว้ 1,000  ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้ั้งหมด 
ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท เป็นประเภทหุน้กูท้กุประเภท มลูคา่ท่ีตราไวต้อ่หน่วย 1,000 บาท ดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
และสถานะการณ ์ณ ขณะท่ีออกหุน้กู ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบช่ืุอผูถื้อหรือไมร่ะบช่ืุอผูถื้อ ประเภทไมด่อ้ยสิทธิ 
ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศอื่น ๆ 

วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีออกหุน้กู ้( issue date) ในแต่
ละคราว 

อา้งถงึมติการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
2561 ไดอ้นุมตัิวงเงินรวมส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
บริษัทมียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของหุน้กูข้องบริษัทท่ีออก
และเสนอขายไปแลว้รวม 1,000 ลา้นบาท ในครัง้นี ้บริษัทจงึพิจารณาขอ
เพ่ิมวงเงินส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทอีก 500 ลา้นบาท 
ซึง่จะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้
ไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 

มลูคา่ท่ีตราไวต้อ่หน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงท่ีมีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ 

อายหุุน้กู ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมาย และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร พิจารณาการก าหนดอายุ
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ของหุน้กูต้ามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใชเ้งิน
และสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชน และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ตา่งหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้
เดิม ซึง่ตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนกอ่น
ก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศ
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึการขออนญุาตจากหน่วยราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ท่ีไดอ้อกภายในวงเงินท่ีไดร้บั
อนมุตัิขา้งตน้ บริษัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติมอีกได ้ตามจ านวน
ท่ีไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไมเ่กินวงเงินรวมของหุน้กูท่ี้ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 
ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหม้ีอ  านาจดงัตอ่ไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น  
การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด  
อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หลักทรัพย ์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหลักทรัพย ์และ/หรือบุคคล  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ  านาจใน 
การด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึง
การน าหุน้กูด้ังกล่าวข้างตน้ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่งใด ๆ 
ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระนี ้แต่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
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  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการออกและการเสนอขายหุน้กูบ้ริษัทอีก 500 ลา้นบาท ซึง่จะ
ท าใหว้งเงินรวมของหุน้ทัง้หมดไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (52 ราย) 549,929,633 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเพ่ิมเติม และมีการตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้
 
นายสมชัย สุชาตเิจริญยิง่ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามวา่  ตน้ทุนในการด าเนินงานอย่างท่ีบริษัทแสดง
เอาไวเ้ป็นตน้ทุนท่ีมีนยัยะส าคญัเกือบรอ้ยละ 
20 และรายงานน า้มนัดิบของปีท่ีแลว้อยู่ท่ี 50 
เหรียญต่อบารเ์รล ปีนี ้ราคาน า้มันดิบลดลง
มากถึง 10 เหรียญช่วงหนึ่งแลว้ขึน้มา 20 – 
40 เหรียญ ดังนั้น ในไตรมาส 2/2563 จะ
ส่งผลท าใหต้น้ทุนของบริษัทลดลง และเพ่ิม
ก าไรใหบ้ริษัทไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ หากดเูปรียบเทียบจากไตรมาสท่ี 4/2562 กบั
ไ ต รมาส ท่ี  1/2563 ต้น ทุ น ค่ า น ้า มันต่ อ
ลกูบาศกเ์มตรท่ีเราผลิตลดลงจาก 11.2 บาท 
เ ป็ น  7.5 บาท  ซึ่ ง ถื อ ว่ ามี นั ย ยะส าคัญ
พอสมควร พิจารณาจากก าไรท่ีเพ่ิมขึน้จาก
ไตรมาสแรก มาจากค่าน า้มนัท่ีลดลงไปดว้ย 
ตน้ทุนค่าน า้มนัท่ีจะประหยดัส าหรบัโครงการ
ในประเทศ อาจจะช่วยท าใหบ้ริษัทมีก าไรเพ่ิม
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มากขึน้ ในสว่นโครงการของถ่านหินท่ีประเทศ
พม่า จะตอ้งดูทัง้เรื่องตน้ทุน เรื่องใบอนุญาต 
ดงันัน้ในโครงการถ่านหินในประเทศพม่ายัง
ไม่นบัเป็นประมาณการก าไรในปีนีข้องบริษัท 
ก าไรจากปีนี ้จะมาจากโครงการเหมืองแม่
เมาะและโครงการเหมืองหงสาเป็นหลกั  

นายสมชัย สุชาตเิจริญยิง่ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามวา่  1. ความเป็นไปไดท่ี้บริษัทจะไดร้บัการอนุมตัิ
จากทางการพม่าให้สรา้งโรงไฟฟ้า มีความ
เป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใด เน่ืองจากราคา
น า้มนัยงัอยู่ในระดบัต ่า 
2. ทางบริษัทมีความพรอ้มทางเทคโนโลยีท่ีจะ
สรา้งโรงไฟฟ้า มากน้อยเพียงใด ซึ่งรวมถึง
เงินทุนด้วย หมายถึงบริษัทจะต้องเพ่ิมทุน
หรือไม่ หรือตอ้งออกหุน้กูอ้ีก 500 ลา้นบาท
หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ 1. โ อ ก าส ท่ี บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร อนุ มัติ
ใบอนุญาตใหส้รา้งโรงไฟฟ้า ตอ้งดู demand 
ในพม่าว่ามี demand ท่ีแน่นอน ซึ่งทางการ
ของประเทศพม่าต้องการให้บริษัทสร้าง
โรงไฟฟ้าอยู่แลว้ เน่ืองจากไฟฟ้าท่ีประเทศ
พม่าขาดแคลนมาก แต่ทั้งนี ้ตอ้งขึน้อยู่กับ
การเจรจาต่อรองราคาและFeasibility Study
เป็นหลัก รวมทั้งการจัดหาเงินทุนท่ีบริษัท
คาดการณว์า่จะไดจ้ากแหลง่ไหน  
2. บริ ษัทมีความพร้อมแน่นอนในการท า
เหมือง ส่วนเรื่องสรา้งโรงไฟฟ้าบริษัทตอ้งมี 
Strategic partner ท่ีมีความช านาญในเรื่อง
โรงไฟฟ้าเขา้มาร่วม ดังนั้นบริษัทมีแผนท่ีจะ
ท างานในสว่นของการขดุถ่านสง่โรงไฟฟ้าเป็น
หลัก ในส่วนของโรงไฟฟ้าจะมีผู ้เช่ียวชาญ
มาร่วมด าเนินงาน ซึ่งบริษัทอาจจะเขา้ไปถือ
หุน้เล็กนอ้ย ในเรื่องของการเงินการลงทุนถา้
บริษัทมี partner ท่ีแข็งแรง เงินทุนท่ีตอ้งใชก้็
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อาจจะไม่มาก ส่วนจะเพ่ิมทุนหรือจะออกหุน้
กูน้ัน้แลว้แตส่ถานการณ ์ 

หม่อมราชวงศป์รีดยิาธร เทวกุล 
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ ส าหรบัโครงการนีส้ิ่งส  าคญัท่ีสดุคือการเจรจา
เรื่องราคาไฟฟ้า ผูจ้่ายค่าไฟฟ้าเป็นใคร ตอ้ง
เจรจาอีกหลายอย่าง เมื่อเจรจาส าเร็จแล้ว
บริษัทจึงจะหา Strategic partner เขา้มาร่วม
เป็นหุน้ส่วนดว้ย ขึน้อยู่กบัลกัษณะการเจรจา 
ขอให้สบายใจว่าถ้าขาดทุนบริษัทจะไม่ท า
แน่นอน 

นายสมชัย สุชาตเิจริญยิง่ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามวา่ ต่อเน่ืองจากประเด็นประเทศพม่า ระหว่างท่ี
ยั ง ไม่ ไ ด้รับ ใบอนุญาตส่ งออกถ่ าน หิน  
มีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน
ตา่ง ๆ มากนอ้ยเพียงใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ในช่วงท่ีบริษัทยงัไมม่ีการผลิตเพ่ือการส่งออก 
จึงยังไม่มีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงถนนใหม่ 
ส  าหรบัค่าใชจ้่ายในตอนนีอ้ยู่ท่ีประมาณหลกั 
แสนบาทต่อเดือน โดยรวมไม่เกิน 1 ลา้นบาท
ตอ่เดือน เป็นคา่ใชจ้่ายส าหรบัพนกังานท่ีดแูล
บริเวณนัน้ และในสว่นคา่ใชจ้่ายในการส ารวจ
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรท่ีบริษัท
ด าเนินงานไปแลว้บางสว่น 

นายยุทธนา วาฤทธิ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ 1.คณุภาพของถ่านหินอยู่ในระดบัในโครงการ
พมา่ 
2.ถ่านหินมีปริมาณส ารองก่ีลา้นตนั และถ่าน
หินของบริษัทสามารถใชผ้ลิตก าลงัไฟฟ้าได้
ประมาณเท่าใด 
3.ส าหรับถ่านหินส าหรับการส่งออกจะ
สามารถแข่งขนัไดห้รือไม่ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ 1.คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ ซั บ บิ ทู มิ นั ส  ( Sub–
bituminous) 
2.ถ่านหินของบริษัทมีอยู่ประมาณ 100 ลา้น
ตันซึ่ งถ้าคิดด้วยตัว เลขนี้สามารถสร้าง
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โรงไฟฟ้าได ้600 เมกะวตัต ์ในระยะเวลา 30 
ปี 
3.ในราคาปัจุบนับริษัทเช่ือว่าสามารถแข่งขนั
ได ้ 

นายยุทธนา วาฤทธิ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ เรื่องการประมูลงานใหม่ ๆ ในปีนี ้ มีบ้าง
หรือไม่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และถา้
มีบริษัทจ าเป็นจะตอ้งเพ่ิมทนุอีกหรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ส าหรบัปีนีเ้ท่าท่ีพิจารณาท่ีแม่เมาะและหงสา
ยงัไม่มีโครงการใหม่ ในต่างประเทศโครงการ
ใหม่ ๆ ท่ีหาอยู่ก็ติดเรื่องสถานการณ์COVID 
อยู่ ฉะนั้นก็ยังไม่มีโครงการใหม่ใหเ้ห็นเป็น
รูปธรรม 

นายนพปฎล วรรธนะพศิิษฐ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ สอบถามว่าบริษัทอิตาเลียนไทยฯได้เริ่ม
ด าเนินการโครงการแม่เมาะ 9 ไปแลว้หรือไม่ 
/และมี โอกาสท่ีจะเป็น Joint Venture กัน
หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ บริษัทอิตาเลียนไทยฯก าลงัจะเริ่มด าเนินการ
โครงการแมเ่มาะ 9 โดยจะน าเครื่องมือเขา้มา
ก่อน ส่วนเรื่องการท างานร่วมกนัตอนนีย้ังไม่
มีแผนงาน 

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ ในไตรมาสที่ 2/2563 มีการหยดุงานบา้ง
หรือไม ่ 

นายวิทวัส ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ  

ชีแ้จงวา่ หยุดงานโดยเน่ืองจากอุบัติเหตุนั้นไม่มี แต่มี
การหยุดงานเน่ืองจากมีวางแผนไวแ้ลว้ โดยมี
การหยุดงานช่ วงไตรมาสท่ี  2 ตามแผน 
relocate สายพาน  ท่ี แม่ เมาะและหงสา
ประมาณ 25 วนั  

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ หากฝนตก สามารถท างานไดเ้ตม็ท่ีเหมือนกบั
เหตกุารณป์กติท่ีฝนไมต่กหรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ กรณีฝนตกท าให้ประสิทธิภาพลดลงบ้าง 
รถบรรทกุตอ้งว่ิงดว้ยความระมดัระวงัมากขึน้
ท าความเร็วไดช้า้ลง ชั่วโมงการท างานเฉลี่ย
รายวนัลดลง  
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นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ โครงการใหม่คือเหมืองแม่เมาะ 10 ในปีหนา้
น่าจะมีการประมลูหรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ยังไม่มีการประมูลในปีหนา้ ส  าหรบัโครงการ
แม่เมาะ 10 น่าจะอีกประมาณ 5 ปี จึงจะมี
การเปิดประมลู 

นายสมศักดิ ์พร้อมมูล 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ โครงการเหมืองท่ีพม่า จากท่ีอา่นข่าวทราบว่า
เหมืองนีม้ีบางบริษัทเขา้ไปแลว้ แลว้ยอมถอย
ออกมาไมท่ราบวา่ จริงหรือไม ่ดว้ยสาเหตใุด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ชีแ้จงวา่ ส าหรบัสาเหตท่ีุตอ้งถอยออก แตล่ะบริษัทท่ี
ถอยออกมาก็จะมสีาเหตท่ีุตา่งกนั บริษัทใหญ่
ท่ียอมถอยออกมาเพราะกลยทุธไ์มเ่หมือนกบั
บริษัทเรา บริษัทเขาด าเนินการใหญ่เลย โดย
บริษัทเขามีแผนจะสง่ออก 4-5 ลา้นตนั ซึง่
สง่ออกขนาดนัน้มนัเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากไม่
มีตลาดและการขนสง่ยาก ตอ้งตดัถนนใหมซ่ึง่
อาจจะไมคุ่ม้ สว่นบริษัทเราจะเขา้ไปแบบ
ระมดัระวงั หากไมม่ั่นใจบริษัทจะไมด่  าเนินการ
ตอ่ โดยจะเขา้ไปท าแบบเลก็ ๆ ก่อน คือสง่ออก
ประมาณปีละ 200,000 – 300,000 ตนัก่อน 
โรงไฟฟ้าก็เริ่ม 30 เมกะวตัต ์เมื่อเงินลงทนุนอ้ย
การกระทบชมุชนจะนอ้ยลงซึง่เป็นกลยทุธท่ี์
บริษัทคิดว่าน่าจะดีกว่า  
 

นายทรงยศ เอือ้วัฒนา 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามวา่ ตน้ทนุน า้มนัเม่ือตอนปี 2562 คา่ใชจ้่ายน า้มนั
ทัง้หมดก่ีลา้นบาท 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ คา่น า้มนัเชือ้เพลิงในปี 2562 มีจ านวน 789 
ลา้นบาท คิดเป็น 16.8% ของรายไดร้วมของ
บริษัท 
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