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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

การประชุมครัง้นีจ้ดัขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 1 
อาคารส านกังานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพนัธ ์4 ถนนวิภาวดีรงัสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสุรพล อน้สุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ด  าเนินการประชุมในการประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดก้ล่าวแนะน า
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายอิสระ ซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวนันี ้ดงัรายนามตามล าดับ
ดงัต่อไปนี ้
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร   เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายศิรชิยั โตวิรยิะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางกิ่งเทียน บางออ้  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายศาศวตั  ศิรสิรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. นายวิทวสั ศิรสิรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
8. นายกวิตม ์ ศิรสิรรพ ์  กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/ 
                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
9. นายชาลี รกัษส์ธีุ  กรรมการ  
10. นายประภาส วิชากลู  กรรมการอิสระ 
11. นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ (เขา้รว่มประชมุผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิกส)์  
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ทีป่รึกษาทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1.  นางสาววิจิตรพรรณ  คลา้ยอบุล ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
2. นางสาวชวลันชุ         จารุจารีต ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
3. นางสาวตติญา ตรีรคานนท ์ ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
4. นายวชัรนิทร ์ ภสัรพงษก์ลุ ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
5. นายธันระวีร ์ ภทัรวินิจ  ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
ในการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม

ทัง้สิน้ 43 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 507,274,824 หุน้ หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 44.2474 ของหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะมาประชมุ ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระ

การประชมุและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหนา้ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัท ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัท 

 
ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ

วาระ หากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชวิ้ธีการยกมือเพื่อให้ เจา้หนา้ที่ของ
ทางบรษิัทด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนน และไดแ้จง้ที่ประชมุใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ไดร้ะบุใน
หนังสือเชิญประชุม) และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้พรอ้มแจง้ว่า
เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับวาระ 
การประชุมที่พิจารณา ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนทา้ยในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 

นอกจากนี ้ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในการประชมุในครัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีตวัแทน
จากส านักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากัด ผูต้รวจสอบบญัชีของจากบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ากัด 
และผูต้รวจสอบบญัชีจากบรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระของการประชมุ
ในครัง้นี ้ 
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จากนั้น หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่
ประชมุ (“ประธาน”) ไดก้ลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัทและด าเนินการตามระเบียบ
วาระที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 
  ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัและเปิดการประชมุ ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีรายละเอียด
ที่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบซึ่งจะไดก้ลา่วในวาระถดัไป  

 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง   

 
วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
  ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2563 ซึ่งบรษิัทไดส้ง่รายงานการประชมุดงักลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัทยแ์ห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพรก่ารประชุมดงักลา่วใน
เว็บไซตข์องบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติใน
วาระนี ้

 
  มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

   
  ประธานไดเ้รียนเชิญนายศาศวัต ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อ  
ที่ประชมุ 
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ไดช้ีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปดงันี ้

 
รายไดร้วมของบริษัทในปี 2563 มีจ  านวนเท่ากับ 4,776 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มี

รายไดร้วมเท่ากบัจ านวน 4,773 ลา้นบาท เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.1  

ก าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย  (EBITDA) ของปี 2563 เท่ากับ 1,647 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 76 ลา้นบาทจากในปี 2562 ที่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 1,571 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 5 
โดยมี EBITDA margin เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 34 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 35 ในปี 2563 

ก าไรสทุธิสว่นของบริษัทในปี 2563 มีจ านวนเท่ากบั 241 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีก าไร
สทุธิจ านวน 1 ลา้นบาท  

บริษัทมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 3.59 เท่าในปี 2562 เป็น 2.85 เท่าในปี 2563 
และมีแนวโนม้ที่จะลดลงในปี 2564 และในปีต่อ ๆ ไป 

การใช้คืนเงินกู้ระยะยาวในปี 2563 มีจ านวน 859 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ใช้คืนเงินกู้
จ  านวน 1,296 ลา้นบาท เนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์ดินสไลดท์ี่สืบเนื่องมาจาก     
ปีก่อน ท าใหธ้นาคารยินยอมใหบ้รษิัทลดสดัสว่นการใชค้ืนเงินกูล้ง 

ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจ านวน 389 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือจ านวน 314 ล้านบาท       
ในปี 2563 

ในปี 2563 บรษิัทไดป้รบัปรุงโครงสรา้งการบรหิารที่เหมืองแม่เมาะ โดยเริ่มตน้เม่ือปลายปี 2562 
ต่อเนื่องมาถึงปัจจบุนั ท าใหป้ระสิทธิภาพการบริหารโครงการที่เหมืองแม่เมาะดีขึน้ รวมถึงการปรบัสวสัดิการและ
ผลตอบแทนของพนกังานเพื่อสรา้งแรงจงูใจและขวญัก าลงัใจของพนกังาน ซึ่งสง่ผลใหผ้ลประกอบการของบรษิัทดี
ขึน้เป็นอย่างมาก อีกทั้งในปีนีบ้ริษัทขุดขนดินไดสู้งถึง 83 ลา้นลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดตัง้แต่
ด าเนินงานมา รวมทัง้ไดจ้ัดท าโครงการประหยัดตน้ทุนทัง้ในเรื่องของการซ่อมบ ารุงและการจดัซือ้จดัจา้ง  ท าให้
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนยัส  าคญั นอกจากนีใ้นปี 2563 ยงัเป็นปีแรกที่บรษิัทรบัรูร้ายไดข้องโครงการบรหิาร
จดัการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M) 
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ส าหรบัรายไดใ้นแต่ละโครงการของบรษิัทจ านวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และ

โครงการเหมืองหงสา และโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 
 

• โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 3,277 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 816 ลา้น
บาทจากในปี 2562 ที่มีรายไดจ้ านวน 2,461 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ที่หกัค่าเสื่อมราคาปี 
2563 มีจ  านวน  775 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 94 ล้านบาท จากในปี 2562 ที่มีก าไรขั้นต้น
จ านวน 681 ลา้นบาท เนื่องจากมีการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการบรหิารงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ และการน าเครื่องจกัรเพิ่มเขา้มาช่วยท างาน 

• โครงการเหมืองหงสามีรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 1,203 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 96 ลา้นบาท
จากปี 2562 ที่มีรายไดจ้ านวน 1,107 ลา้นบาท ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ที่หกัค่าเสื่อมราคาในปี 2563 
มีจ านวน 243 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท จากในปี 2562 ที่มีก าไรขัน้ตน้ 231 ลา้น
บาท แต่มีอัตราการท าก าไรลดลงเนื่องจากโครงการไดร้บัผลกระทบจากแผ่นดินไหวและการ  
Shut-down maintenance นอกก าหนดของโรงไฟฟ้าหงสา และผลกระทบเล็กนอ้ยจาก COVID-
19 ในเรื่องการเขา้พืน้ที่ท  างานและตอ้งมีการกกัตวัตามสาธารณสขุในพืน้ที่ก าหนด 

• โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายไดใ้นปี 2563 เฉพาะในไตรมาสที่ 1 จ านวน 223 ลา้นบาท ส าหรบั
ก าไรขัน้ตน้หลงัหกัค่าเสื่อมราคา มีจ านวน 56 ลา้นบาท ซึ่งสิน้สดุโครงการในไตรมาสที่ 1/2564 โดย
บริษัทไดส้่งมอบพืน้ที่งานใหก้บัทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขในสญัญา เมื่อ
วนัที่ 30 เมษายน 2563  

  

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ 

% อตัราก าไรสทุธิ 
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ส าหรบัปรมิาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้สดุปี 2563 ของบรษิัทมีมลูค่ารวม 22,997 ลา้น
บาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสามลูค่า 7,960 ลา้นบาท โครงการบรหิารจดัการระบบสายพานหงสา (Hongsa 
O&M) มลูค่า 1,996 ลา้นบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมลูค่า 13,041 ลา้นบาท  

 

 
 
ในส่วนของโครงการใหม่  ในตอนนี ้บริษัทได้ยื่นประมูลงานโครงการใหม่ 4 โครงการ ที่ เหมือง 

หงสา สปป.ลาว แบ่งเป็นโครงการขุดขนดิน 2 โครงการ มลูค่าโครงการประมาณ 1,100 ลา้นบาท ในแต่ละโครงการ โดย
เริ่มด าเนินงานปี 2565 ถึง 2569 ทัง้ 2 โครงการ สว่นโครงการที่ 3 เป็นโครงการติดตัง้ระบบสายพานโดยบริษัทจะรบัเงิน
เป็นค่าเช่า (Build, Lease and Transfer) มูลค่าโครงการประมาณ 2,100 ลา้นบาท เริ่มในปี 2564 ถึง 2576 ส าหรับ
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โครงการเหมอืงแม่เมาะ 8 โครงการเหมอืงหงสา 
 

โครงการเหมอืงแม่เมาะ 7 
 

รายได ้

หน่วย : ลา้นบาท 
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โครงการที่ 4 เป็นโครงการบรหิารจดัการสายพาน O&M ที่ต่อเนื่องจากโครงการที่ 3 มลูค่าโครงการประมาณ 2,300 ลา้น
บาท โดยโครงการทัง้หมดนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาจากผูว่้าจา้ง 

ส าหรบัโครงการเมืองก๊ก เนื่องจากสถานการณก์ารเมือง ท าใหย้งัไม่สามารถด าเนินโครงการได ้
จึงไดม้ีการประเมินทบทวนสถานการณแ์ละวิเคราะหปั์จจยัเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ณ ขณะนีจ้ึงรอความชดัเจนก่อนจึง
จะเริ่มเขา้ไปด าเนินงาน 

ประธานไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ส  าหรับผลประกอบการที่ดีขึน้ในปีนี ้เนื่องจากฝ่าย
จดัการเตรียมรบัมือไดด้ีในหนา้ฝน ท าใหช้่วงหนา้ฝนไม่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน อีกทัง้บริษัทไดป้รบัเปลี่ยน
รูปแบบการซ่อมบ ารุงใหม่ท าใหล้ดตน้ทนุไดเ้ป็นอย่างดี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งมี 
ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี ้

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 1. ส าหรับปี 2564 จะไม่มีโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 
อยู่ในงบประมาณใช่หรือไม่ 

2. ตอนนีค้าดการณ์ว่ารายได้ส  าหรับปี 2564 น่าจะ
ลดลงจากปีที่แลว้แน่นอน อยากทราบว่ารายไดร้วม
ของบรษิัทส าหรบัปี 2564 จะเป็นประมาณเท่าใด 

3. ส าหรบัโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) 
มีแหล่งเงินทุนที่จะใชอ้ย่างไรบา้ง จะมีการออกเป็น
หุน้กู ้หรือกระแสเงินสด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า 1. โครงการเหมืองแม่ เมาะ 7 จะเข้ามามีผลต่อ
งบประมาณปี 2564 เพียงเล็กนอ้ย คือเฉพาะช่วง 1 
ถึง 2 เดือนแรกของปี 2564 เท่านัน้ 

2. รายได้รวมส าหรับ ปีนี ้ คาดการณ์ว่าจะอยู่ ที่
ประมาณ 4,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจะพยายาม
รักษาสัดส่วนก าไรไวใ้หไ้ดเ้หมือนปีที่ผ่านมา และ
ตัง้ใจว่าจะท าใหด้ียิ่งขึน้ 

3. เรื่องแหล่งเงินทนุยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ทางบริษัท อาจมีทั้งการออกหุ้นกู้และ Supplier 
credit จากสถาบนัทางการเงิน 

นายจารุชาติ แร่ทอง 
ผูถื้อหุน้สง่ค าถามผ่านทางอีเมล ์
 

สอบถามว่า 1. จะมีประมลูงานที่ใด แข่งกบับรษิัทอะไร และคาดว่า
จะทราบผลประมลูเดือนไหน 
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2. ต้นทุนน า้มันสูงขึน้ท าให้กระทบต้นทุนของบริษัท
เพิ่มขึน้ประมาณก่ีลา้นบาทต่อปี 

3. ค่าเสื่อมราคาโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ยังเหลือ
สว่นที่ไม่ไดต้ดัอีกเท่าไร และจะตดัวิธีใด 

4. คาดว่าผลประกอบการบริษัทในอนาคตจะดีกว่าปี 
2563 หรือไม ่

5. การลงทุนในประเทศพม่า เริ่มท างานหรือยัง และ
เริ่มท าก าไรในไตรมาสใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า 1. โครงการที่ประมลูไปทัง้หมดเป็นโครงการเหมืองหงสา
ที่ สปป.ลาว รายละเอียด ดงันี ้1) โครงการขยายขอบ
บ่อ แข่งขนักบัผูร้บัเหมา 3 ราย ไดแ้ก่ บรษิัทอิตาเลียน
ไทย หงสา จ ากัด (ITH) บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง 
(2539) จ ากัด (CPE) และ Laos MG ซึ่งเป็นผูร้บัเหมา
ท้องถิ่น 2) โครงการ Mine Pit Service Agreement 
การถมดินในบ่อ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ
บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จ ากัด (CPE)     
3) โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) หรือ
โครงการสรา้งระบบสายพาน แข่งขนักบัผูร้บัเหมาราย
เดียว คือบริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด (ITH)        
4) โครงการ O&M Waste Line 2 ส าหรับสายพานที่
สรา้งขึน้มาใหม่ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ
บริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จ ากัด (ITH) ซึ่งโครงการ
ทัง้หมดที่กล่าวมานีย้ังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้
ว่าจา้งและจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครัง้ 

2. ต้นทุนน ้ามันเพิ่มขึน้ 1 บาท จะกระทบต่อต้นทุน
ด าเนินการประมาณ 30 ลา้นบาท โดยในปี 2564 
ทางบริษัทไดเ้ผื่องบประมาณส าหรบัตน้ทุนน า้มัน
อยู่ที่  25 บาทต่อลิตรส าหรับโครงการเหมือง 
แม่เมาะ 8  ในขณะที่ปัจจุบันราคาน า้มันอยู่ที่ 21 
บาทต่อลิตร ส  าหรับโครงการเหมืองหงสาไดม้ีการ
เผื่องบประมาณไวส้  าหรบัตน้ทุนน า้มนั 26 บาทต่อ
ลิตร ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนน ้ามันโครงการเหมือง 
หงสาอยู่ที่ 24 ถึง 25 บาทต่อลิตรเท่านัน้  
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3. เครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่น  าเขา้
มาในโครงการเหมืองแม่เมาะ  8 มีมูลค่า book 
value เหลือประมาณ 200 ล้านบาท มีการตัดค่า
เสื่อมประมาณ 5 ปี ซึ่งจะพอดีอายุโครงการเหมือง
แม่เมาะ 8 ที่จะจบในปี 2568 โดยค่าเสื่อมจะตัด
แบบเสน้ตรงตามปกติ 

4. บรษิัทจะพยายามท าใหไ้ดอ้ย่างนอ้ยเท่ากบัปี 2563 
อย่างไรก็ตาม ต้องขึน้อยู่กับราคาน ้ามันด้วย ถ้า
ราคาเพิ่มขึน้ก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการ 

5. ส าหรบัการลงทุนในพม่า ตอนนีย้งัไม่ไดเ้ริ่มท างาน 
ยั งคงต้อ ง รอดู สถานการณ์  COVID-19 และ
สถานการณ์การเมือง ท าให้การด าเนินงานต้อง
หยุดพกัไปก่อน เนื่องดว้ยสถานการณ์ของทางพม่า 
ทางบริษัทจึงยงัไม่สามารถใหค้ าตอบที่แน่ชัดไดว่้า
จะเริ่มด าเนินงานในพม่าได้เมื่ อใด ต้องรอให้
สถานการณข์องทางพม่าเรียบรอ้ยก่อน 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน 
วาระนีต้่อที่ประชมุ 
 
  นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 39. บริษัทไดจ้ัดท ารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้
สรุปสาระส าคัญของรายงานและงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่
ประชมุ ดงันี ้

ในสว่นของรายไดร้วมของบรษิัทของปี 2563 ที่มีจ  านวนเท่ากบั 4,776 ลา้นบาทซึ่งใกลเ้คียงกบัปี 
2562 มีสาเหตหุลกัมาจาก 

1) การด าเนินงานที่ดีของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8   
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2) ตน้ทุนการใหบ้ริการหรือค่าเสื่อมราคาในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เป็นจ านวน 300 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากตน้ทุนน ้ามันที่ลดลง 190 ลา้นบาทจากการ
เปลี่ยนแปลงชนิดน า้มนัที่ใชแ้ละราคาน า้มนัที่ลดลง ประกอบกับการมีการจดัการระบบการ
ท างานไดด้ียิ่งขึน้ท าใหก้ารใชน้  า้มนัลดลง 

3) ตน้ทนุวตัถรุะเบิดลดลงประมาณ 62 ลา้นบาท สาเหตมุาจากการบรหิารงานที่ดีขึน้ 
4) ตน้ทุนผู้รบัเหมา อยู่ในโปรแกรมลดตน้ทุนการด าเนินงานโครงการแม่เมาะ ท าใหล้ดตน้ทุน

สว่นนีไ้ด ้143 ลา้นบาท 
5) ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 82 ลา้นบาท ตามอายขุองเครื่องจกัร ที่มีการตดัครบแลว้ 
6) ตน้ทุนทางการเงินลดลง 75 ลา้นบาท เป็นไปตามการช าระเงินคืนเงินตน้ ที่มีขึน้ในแต่ละปี 

ท าใหด้อกเบีย้ที่จ่ายลดลง 
7) ค่าใชจ้่ายในการบริหาร มีการเพิ่มขึน้ประมาณ 140 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกิดจาก

การปิดโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ประมาณ 80 ลา้นบาท เป็นการช าระบญัชีสดุทา้ยระหว่าง
ทางบรษิัทกบักิจการรว่มคา้ ITD-SQ  

โดยรวมแลว้ท าใหก้ารด าเนินงานมีก าไรสทุธิทัง้ปี 241 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ที่มีอยู่เพียง 
1 ลา้นบาท 
 
งบการเงนิรวม 

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท)  11,986.8 11,106.2 10,016.7 
หนีส้ินรวม(ลา้นบาท)  9,820.7  8,941.3 7,604.4 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท)  2,166.1  2,164.9 2,412.3 
รายไดร้วม(ลา้นบาท)  3,624.1 4,772.9 4,775.5 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร(ลา้นบาท) 3,567.0 4,689.6 4,726.1 
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร (ลา้นบาท)  (3,445.2) (4,039.6) (3,740.3) 
ก าไรขัน้ตน้ (ลา้นบาท) 178.9 650.0 985.8 
*ก าไรสทุธิส  าหรบัปี (ลา้นบาท) (284.6) 1.1 240.9 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.25) 0.001 0.211 

*ก าไรสทุธิส าหรบัปี ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 
 
  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบั
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท 
และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส  าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 506,837,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 437,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
  ประธานได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรก าไรส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่          
31 ธันวาคม 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวนทัง้สิน้ 18,287,242 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิส  าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายหลงัจากการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแลว้ 
บริษัทจะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 94,650,277 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน และจะมี
การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ของบริษัท ที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวันก าหนด
รายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91,715,988 บาท 
โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสทุธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและทุนส ารองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับรอ้ยละ 
40.06 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 
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  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้
   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทนุส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้
 

1. อนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
2. อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 17. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนที่จะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการที่จะตอ้งออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลงัจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ง
ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2) นายศาศวตั ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
3) นางกิ่งเทียน  บางออ้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
4) ดร.มงคล  เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการที่ตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูท้ี่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย  
ความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่ง และ
ไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนั้น ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมตัิใหเ้ลือกตัง้ 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
2) นายศาศวตั ศิรสิรรพ ์3) นางกิ่งเทียน บางออ้ และ 4) ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์ซึ่งออกจากต าแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้
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1. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการ  โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 426,290,424 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.4880 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.5120 
งดออกเสียง 70,000,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
2. อนุมตัิการเลือกตัง้ นายศาศวตั ศิริสรรพ ์เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 494,593,274 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8274 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1726 
งดออกเสียง 1,697,150 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นางกิ่งเทียน บางออ้ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 496,140,424 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8340 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1660 
งดออกเสียง 150,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4. อนุมัติการเลือกตัง้ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 496,140,424 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8340 
ไม่เห็นดว้ย 10,984,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1660 
งดออกเสียง 150,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 
 
  ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทใน 
รูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท โดยเมื่อไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกลเ้คียงกับ
บรษิัท จึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการ 

ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการที่ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ 
กรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิน้  ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน2,460,000บาท) 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี 

ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนั้นประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ 
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 406,029,399 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 80.0413 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 101,245,425 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 19.9587  
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2564 
 
  ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน  
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนาย
วชัรนิทร ์ภัสรพงษ์กุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6660  และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 7480 จากบริษัท 
ส  านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 4. 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบ
บญัชี จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจ านวน 
1,600,000 บาทซึ่งลดลง 1,580,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถา้
หากมีบรษิัทจะจ่ายตามจรงิโดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

**ค่าสอบบญัชีบรษิัท (บาท) 1,600,000 *3,180,000 
ค่าบรกิารอื่น (Non audit service fee) - - 

   *ในปี 2563 ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
**ส าหรบับริษัทย่อย บริษัทฯใชผู้ส้อบบัญชีบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงินไดท้ันตาม
ก าหนดระยะเวลา 

  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน       
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และการก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท เป็นเงินจ านวน 1,600,000 บาท  
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่  
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,600,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท 

ข้อ 3 (วัตถุประสงค)์ ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทัง้สิน้ 39 ข้อ 
 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยบริษัท มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของ
ธุรกิจน า้ดิบ เนื่องจากเห็นว่าความตอ้งการน า้เพื่อการอุตสาหกรรมยงัขาดแคลนอยู่อีกมาก ประกอบกับบริษัทมี
บุคลากรซึ่งเคยท างานทางดา้นนี ้โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจน า้ดิบ  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท เพื่อรองรบัธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ  โดยเพิ่มวตัถุประสงค์
ของบรษิัทฯ อีก 4 ขอ้ เป็น ขอ้ที่ 36 ถึงขอ้ที่ 39 รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้สิน้ 39 ขอ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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ข้อที ่36 ออกแบบสรา้ง ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษาและควบคมุการท างาน เครื่องจกัรระบบ
สายพาน ส าหรบัขนแรแ่ละวสัดตุ่าง ๆ 
ข้อที ่37 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง ผลิต บ ารุงรกัษา จ าหน่าย 
น า้ดิบ น า้อปุโภค น า้บรโิภค และน า้ใชใ้นการอตุสาหกรรมทกุประเภท รวมทัง้ขนสง่และ
ขนถ่าย ทางระบบท่อสง่น า้ ท่อจ่ายน า้ต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และด าเนินกิจการอื่นที่
เก่ียวเนื่องกนั 
ข้อที ่38 ประกอบกิจการและรบัจา้ง ออกแบบ จดัหา ก่อสรา้ง เดินระบบ บ ารุงรกัษา 
ระบบบ าบดัน า้เสีย และด าเนินกิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องกนั 
ข้อที ่39 ประกอบกิจการจ าหน่าย วตัถดุิบ เครื่องจกัร เครื่องมือ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ทกุ
ชนิดส าหรบัใชใ้นการผลิตน า้อปุโภค น า้บรโิภค และการบ าบดัน า้เสีย 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิของบรษิัท ขอ้ 3 (วตัถปุระสงค)์ ของบรษิัท อีก 4 ขอ้รวมทัง้สิน้ 39 ขอ้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 
เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 
การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงิน

รวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท 
 
ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพรอ้มของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับแผนความ

เติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้อีก          
100 ลา้นบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุน้กู้ไปแลว้ 1,500 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กู้ทัง้หมด 
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ไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท เป็นประเภทหุน้กูท้กุประเภท มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
และสถานะการณ ์ณ ขณะที่ออกหุน้กู ้โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท หุน้กูท้กุประเภท ชนิดระบชุื่อผูถื้อหรือไม่ระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลารส์หรฐั และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศอื่น ๆ 
วงเงินรวมของหุน้กูท้ัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศใหใ้ชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัที่ออกหุน้กู ้( issue date) ในแต่
ละคราว 
อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2563 เมื่ อวันที่  25 
มิถุนายน 2563 ไดอ้นุมัติวงเงินรวมส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
ณ ขณะใดขณะหนึ่ งไว้ไม่ เกิน  1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงคา้ง (Outstanding Amount) ของ
หุน้กูข้องบรษิัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,300 ลา้นบาท ในครัง้นี ้
บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษัทอีก 100 ลา้นบาท ซึ่งจะท าให้วงเงินรวมของหุน้กู้ของบริษัท ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 (หนึ่งพนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุน้กูรุ้น่นัน้ ๆ 
อายหุุน้กู ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมาย และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร พิจารณาการก าหนดอายุ
ของหุน้กูต้ามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใชเ้งิน
และสภาวะตลาด  

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชน และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกนัก็ได ้การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้กู้
เดิม ซึ่งตราสารนัน้ ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถกูไถ่ถอนคืนกอ่น
ก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศ
ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการขออนญุาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีที่บรษิัทไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืนหุน้กู ้ที่ไดอ้อกภายในวงเงินที่ไดร้บั
อนมุตัิขา้งตน้ บรษิัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพิ่มเติมอีกได ้ตามจ านวน
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ที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมลูค่าคงเหลือของหุน้กู ้ณ ขณะใด ๆ ตอ้ง
ไม่เกินวงเงินรวมของหุน้กูท้ี่ไดอ้นมุตัิในครัง้นี ้

 
ทั้งนี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมาย และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้ีอ านาจดงัต่อไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น  
การก าหนดชื่อ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด  
อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้  
2) การแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน และ/หรือผูป้ระสานงานการออกหุน้กู ้และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่าย
หลักทรัพย ์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย ์และ/หรือบุคคล  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง และมีอ านาจใน  
การด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้รวมถึง
การน าหุน้กู้ดังกล่าวข้างตน้ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่งใด ๆ 
ตลอดจนใหม้ีอ านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ
ในวาระนี ้

 
  มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกและการเสนอขายหุน้กูบ้รษิัทอีก 100 ลา้นบาท ซึ่งจะ
ท าใหว้งเงินรวมของหุน้ทัง้หมดไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (43 ราย) 507,274,824 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน  
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วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี ้
 
นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า ส าหรบัการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน า้ดิบ
เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทคาดว่าจะมีรายไดจ้ากการ
ท าธุรกิจนีป้ระมาณเท่าใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจ  เริ่มต้นจาก
การที่ทางบริษัทมีบุคลากรที่เคยท างานดา้นนีม้าจึงให้
บคุลากรท าการศกึษาธุรกิจ โดยเนน้ศกึษาเป็นจดุ ๆ ไป
ในแต่ละจังหวัดที่มีคนท าธุรกิจนีอ้ยู่แลว้และตอ้งการ
ขยายธุรกิจ ส  าหรบัตวัเลขโดยประมาณนัน้ ทางบริษัท
จะสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ภายหลงั 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อนาคตการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 เป็นอย่างไร 
 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงว่า ขึน้อยู่กับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) และงานที่
คาดว่าจะไดใ้หม่ หากว่าไดง้านใหม่แน่นอน โอกาสที่จะ
จ่ายเงินปันผลย่อมมีมาก แต่หากไม่ได้งานใหม่และ 
Backlog เท่าเดิม ทางบริษัทก็ต้องระมัดระวังในการ
จ่ายเงินปันผล โดยบรษิัทค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้
เป็นส าคญั 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามว่า ส าหรบัโครงการเหมืองหงสาทัง้ 4 โครงการ จะมีการใช้
เครื่องจกัรใหม่ทัง้หมดหรือยงัมีการน าเครื่องจกัรเดิมมา
ใช ้

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากเป็น
ความตอ้งการของผูว่้าจา้ง โดยโครงการที่ 1 และ 2 เป็น
โครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก็คุ้มที่จะลงทุนซื ้อ
เครื่องจกัรใหม่ 
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นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามว่า ส าหรบัโครงการที่ประมลูไป คาดว่า IRR อยู่ที่อตัรารอ้ย
ละเท่าไร 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า IRR โดยประมาณอยู่ที่รอ้ยละ 10 ถึง 12  

   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอีก ประธานไดก้ลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ทกุท่าน และปิดการประชมุเวลา 15.00 น. 

 
 

 
 

  ลงชื่อ ................................................................. 
     (หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกลุ) 
    ประธานกรรมการ 

 
 
ลงชื่อ ......................................................  
                  (นายสรุพล อน้สวุรรณ) 
         เลขานกุารบรษิัท 
 ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 
 


