รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 1 อาคาร
สานักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
เริ่มการประชุม
นายสุรพล อ้นสุวรรณ เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กล่าวแนะนากรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังรายนามตามลาดับดังต่อไปนี ้
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร
นายนพพันธป์
นายศาศวัต
นายวิทวัส

เทวกุล
เมืองโคตร
ศิรสิ รรพ์
ศิรสิ รรพ์

5. นายกวิตม์

ศิรสิ รรพ์

6.
7.
8.
9.
10.
11.

โตวิรยิ ะเวช
บางอ้อ
เหล่าวรพงศ์
รักษ์สธุ ี
วิชากูล
มหันต์สคุ นธ์

นายศิรชิ ยั
นางกิ่งเทียน
ดร. มงคล
นายชาลี
นายประภาส
นายพิเชษฐ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ
กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ผุ้สอบบัญชีทเี่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวัชรินทร์

ภัสรพงษ์กลุ

ผูต้ รวจสอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
1
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ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. นายกิตติพจน์
กิตติขจร
3. นางสาวกชพรรณ กิ่งแก้วจิรกุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด

ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ
จานวน 22 ราย รวมจานวน 40 ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 522,788,474 หุน้ หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 45.49
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ซึ่งกาหนดว่าต้องมี
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และ
ต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ฯ
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบ
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ฯ
เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่เปิ ดโอกาส
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ
วาระ หากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
ทางบริษัทฯ ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็ นไปตามที่ได้ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมที่ตอ้ งการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ พร้อมแจ้งว่า
เป็ นผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผู้รับ มอบฉันทะ โดยหากเป็ นเรื่องที่ไ ม่เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ วาระ
การประชุมที่พิจารณา ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจ ารณาเรื่องอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ผูต้ รวจสอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และตัวแทนจากสานักงานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์
ซิล จากัด เพื่อตอบคาถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครัง้ นี ้
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จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท ฯ และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิ ดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ มีรายละเอียด
ที่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป
การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้สง่ รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้ เผยแพร่การประชุมดังกล่าวใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้
ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ในวาระการประชุมครัง้ นี ้ มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มจานวน 2 ราย คิด
เป็ นจานวน 5,150,000 หุน้ รวมเป็ นจานวน 42 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี ้ 527,938,474 หุน้ หรือคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 45.94 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (42 ราย)

527,938,474
0
0
0
527,938,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00

100.00
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การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท ฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเชิญให้ นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูร้ ายงานรายละเอียดใน
วาระนีต้ ่อที่ประชุม โดยนายศาศวัต ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายได้รวมของบริษัท ฯ ในปี 2564 มีจานวนเท่ากับ 4,803 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่มี
รายได้รวมเท่ากับจานวน 4,771 ล้านบาท เป็ นจานวน 32 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1
กาไรก่อนหักค่าเสื่ อมราคาและดอกเบี ย้ จ่ าย (EBITDA) ของปี 2564 เท่ากับ 1,604 ล้านบาท
ลดลงจานวน 45 ล้านบาทจากในปี 2563 ที่มีจานวน 1,649 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 3 โดยมี EBITDA
margin ลดลงจากร้อยละ 35 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 34 ในปี 2564
กาไรสุทธิสว่ นของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจานวนเท่ากับ 351 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 110 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 45 จากปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิจานวน 241 ล้านบาท
บริษัทฯ มีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อทุนลดลงจาก 2.58 เท่าในปี 2563 เป็ น 2.18 เท่าในปี 2564
และมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2565 และในปี ต่อ ๆ ไป
การใช้คืนเงินกูร้ ะยะยาวและหนีส้ ินตามสัญญาเช่าในปี 2564 มีจานวน 1,553 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2563 ที่ ใ ช้คืน เงินกู้ระยะยาวและหนีส้ ิ นตามสัญ ญาเช่ าจานวน 1,111 ล้านบาท ตามแผนการจ่ายของ
ธนาคารและสถาบันการเงิน
ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจานวน 316 ล้านบาท ในปี 2563 เหลือจานวน 264ล้านบาท ในปี
2564 จากการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสด
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หน่วย : ล้านบาท

รายได้
6,000

% อัตรากาไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
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รายงานผลผลิตแต่ละโครงการ
งานขุด-ขนดิน
• โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทาผลผลิตได้ 51.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2563 จานวน
5.3 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในปี นีไ้ ม่มีสายพานจาก Line B ที่มาเสริมจากโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 7 ทัง้ นีป้ ริมาณงานสะสมทาได้รอ้ ยละ 110 เมื่อเทียบกับสัญญา
• โครงการเหมืองหงสาทาผลผลิตได้ 19.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 4.3
ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัท ฯ ได้เพิ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปเพื่อทาให้ได้
ตามสัญญาของผูว้ ่าจ้าง ส่วนโครงการเหมืองหงสา O&M ผลผลิตทาได้ 32.2 ล้านลูกบาศก์
เมตร เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 5.8 ล้านลูกบาศก์เมตร จากประสิทธิภาพการทางาน ทัง้ นี ้
ปริมาณงานสะสมทาได้รอ้ ยละ 103 เมื่อเทียบกับสัญญา
งานขุด-ขนถ่าน
• โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ทาผลผลิตได้ 5.6 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 0.9 ล้าน
ตัน เป็ นผลมาจากประสิทธิภาพและความต้องการถ่านจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) ทัง้ นีป้ ริมาณงานสะสมทาได้รอ้ ยละ 115 เมื่อเทียบกับสัญญา
• โครงการเหมืองหงสาขุดถ่านได้ 7.5 ล้านตันเท่ากับปี 2563 ทัง้ นีป้ ริมาณงานสะสมทาได้รอ้ ย
ละ 103 เมื่อเทียบกับสัญญา
รายงานรายได้และกาไรขั้นต้นแต่ละโครงการ
• โครงการเหมืองแม่เมาะ8 มีรายได้จากการขุดขนดินทัง้ หมด 3,268 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น
ร้อยละ 68 ของรายได้รวมปี 2564 ซึ่งลดลง 8 ล้านบาท จากปี 2563 และเนื่องจากมีตน้ ทุน
ค่าซ่อมบารุ งที่เพิ่มขึน้ จากการเปลี่ยนสายพานหลักบางส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้ง าน
รวมถึงราคานา้ มันที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ ทาให้ทงั้ ปี 2564 มีกาไรขัน้ ต้น 568 ล้านบาท ลดลง 157
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ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 725 ล้านบาท ทาให้อัตรากาไรขัน้ ต้นลดลง
จากร้อยละ 22 เป็ นร้อยละ 17
• โครงการหงสามีรายได้จากการขุดขน 1,444 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 30 ของรายได้รวม
ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้ 241 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่มีรายได้จากการ
ขุดขน 1,203 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึน้ ของงานขุดขนดินและถ่าน แม้ว่า
จะมีตน้ ทุนบริการเพิ่มขึน้ ตามผลผลิตที่เพิ่มขึน้ ตามสัญญาและค่าเสื่อมราคาเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย ผลกระทบเล็กน้อยจาก COVID-19 ในเรื่องการเข้าพืน้ ที่ทางานและต้องมีการกักตัว
ตามสาธารณสุขในพืน้ ที่กาหนด โดยทัง้ ปี 2564 มีกาไรขัน้ ต้น 350 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 128
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 58 จากปี 2563 ที่มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 222 ล้านบาท ทาให้
อัตรากาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 24 จากร้อยละ 18 ในปี 2563
รายได้

หน่วย : ล้านบาท

กาไรขัน้ ต้น (หักค่าเสื่อมราคา)
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หน่วย : ล้านบาท
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สาหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้ สุดปี 2564 ของบริษัทฯ มีมลู ค่ารวม 23,835 ล้านบาท
แบ่งเป็ นโครงการเหมืองหงสา D มูลค่า 6,910 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา (Hongsa
O&M) มูลค่า 1,729 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มูลค่า 9,772 ล้านบาท โครงการ Nort Pit Wall มูลค่า 837
ล้า นบาท โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) มู ล ค่ า 2,245 ล้า นบาท และโครงการ Hongsa O&M
Expansion มูลค่า 2,342 ล้านบาท
สาหรับโครงการในอนาคตจะมีโครงการเหมืองแม่เมาะ10 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิ ดประมูลในปี 2567
และโครงการเหมืองหงสาคาดว่าจะเปิ ดประมูลในปี 2568
ประธานได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถจัดการงานในช่วงหน้าฝนได้ดีทาให้ช่วง
หน้าฝนไม่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน และแม้ว่ากาไรจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 จะลดลง แต่บริษัทฯ มีกาไร
จากโครงการเหมืองหงสาเพิ่มขึน้ จึงทาให้กาไรสุทธิเพิ่มขึน้
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่งมี
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุปต่อไปนี ้
นายสมพงษ์ ชิตวัฒนานนท์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

อยากให้ผู้ บ ริ ห ารแสดงความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
สาหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ10 ที่บริษัทฯ จะเข้าร่วม
ประมู ล และอยากให้ บ ริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาเรื่ อ งการ
diversify ไปยังธุรกิจอื่นบ้าง

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

บริ ษั ท ฯ มี ค วามมั่ น ใจและจะพยายามอย่ า งเต็ ม ที่
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี เ ครื่ อ งจั ก รจากโครงการเดิ ม ที่
สามารถเอามาใช้ไ ด้บ างส่ ว น ส าหรับ ประเด็ น การ
diversify ขอขอบคุณ ส าหรับ ค าแนะน า โดยบริษั ท ฯ
พยายามดาเนินการอยู่

นางรวีวรรณ ไชยคง
ผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามผ่านทางอีเมล์
ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

สอบถามว่า

ขอทราบความก้าวหน้าของการขยายธุรกิจนา้ ดิบเพื่อ
การอุตสาหกรรม มีอุปสรรคในการดาเนินการหรื อไม่
และคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจนีเ้ มื่อใด

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

บริษัทฯ ศึกษาความเป็ นไปได้โครงการ โดยเริ่มศึกษา
โครงการในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าเป็ น
พืน้ ที่ยังขาดแคลนนา้ ประปามีโครงการที่จะหาผู้ผลิต
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น ้ า ประปาเพิ่ ม ขึ ้น และมี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการ
น ้า ประปาเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต แต่ จ าก
การศึกษาพบว่าอุปสรรคสาคัญ ของโครงการคือ ขาด
แหล่ ง น ้า ดิ บ หรื อ แหล่ง ของโครงการไม่ มี ศัก ยภาพที่
ยั่งยืน ประกอบกับปั ญหาโรคระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด
19 ทาให้ไม่เหมาะกับการลงทุน จึงต้องชะลอโครงการ
ออกไป แต่บริษัทฯ ใช้ช่วงเวลานีใ้ นการศึกษาหาพืน้ ที่
หรือจังหวัดที่มีศกั ยภาพสูง เหมาะสมและคุม้ ค่าในการ
ลงทุน
นายสวง กิตติสิริพันธุ ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชีแ้ จงว่า

1. ในส่ ว นของค่ า ชดเชย (K-Factor) ที่ ป รับ เพิ่ ม ขึ น้ ใน
ราคางานจากผูว้ ่าจ้างนัน้ คุม้ ค่ากับต้นทุนที่จ่ายเพิ่มขึน้
หรือไม่
2. ในการตั้ง ส ารองในโครงการประเทศเมี ย นมาร์นั้น
บริษัทฯ จะต้องตัง้ สารองไปเรื่อยๆ หรือไม่ หรือจะตั้ง
สารองเท่าที่เราได้ลงทุนไป
1. ค่ า ชดเชย(K-Factor) จะแต่ ง ต่ า งกั น ใน 2 โครงการ
สาหรับโครงการเหมืองหงสาจะชดเชยได้เต็มจานวน
ส่วนโครงการเหมืองแม่เมาะจะมีช่ วง band บวกลบ
ร้อยละ 4 จากต้นทุนรวมที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัท
ฯ มีความมั่นใจว่าในปี 2565 นีต้ น้ ทุนนา้ มันจะอยู่ใน
งบประมาณที่กาหนดไว้ตั้งแต่ตน้ ปี ได้ เนื่องจากได้มี
การบริหารจัดการเจรจาต่อรองกับผูค้ า้ นา้ มันเป็ นการ
ล่ ว งหน้ า และการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งจั ก รภายใน
เหมื อ งเพื่ อ ให้อั ต ราการใช้ น ้า มั น ที่ ล ดน้ อ ยลงและ
productivity เพิ่มมากขึน้
2. บริษัทฯ ได้ตงั้ สารองด้อยค่าสาหรับเงินลงทุนในบริษัท
ย่ อ ยและเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้า ในการส ารวจและพัฒ นา
แหล่งแร่เต็มจานวนแล้ว โดยที่สิทธิการทาเหมืองยังคง
อยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสสามารถทางานโครงการต่อ
ได้

การลงมติ วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสีย
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุมที่ 4 ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งเกี่ยวกับการลงมติ โดยจะต้องได้รบั การ
อนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่ีงดออกเสียงเป็ น
ฐานในการนับคะแนน
เมื่อดาเนินเข้าสู่วาระการประชุมที่ 4 ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายการเงิน เป็ นผูร้ ายงานวาระนีต้ ่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัท ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่ านการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตจากบริษัท ส านัก งาน อี วาย จ ากัด ถูก ต้องตาม
มาตรฐานทางการบัญชี ก่อนนาเสนอให้ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้สรุ ปสาระสาคัญของรายงานและงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี ้
งบการเงินรวม
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนีส้ ินรวม(ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม (ล้านบาท)
รายได้รวม(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน (ล้านบาท)
*กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้านบาท)
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2564
11,106.2
10,009.4
9,210.2
8,941.3
7,597.1
6,551.8
2,164.9
2,412.3
2,658.4
4,772.9
4,771.3
4,803.0
4,389.0
4,224.8
4,208.9
389.3
315.7
263.8
1.1
241.0
350.8
0.001
0.21
0.31

*กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่

ทัง้ นี ้ นายกวิตม์ ศิรสิ รรพ์ ได้ชีแ้ จงถึงรายละเอียดต้นทุนสาคัญๆ ดังนี ้
1) ต้นทุนค่าซ่อมบารุ งเพิ่มขึน้ จานวน 260 ล้านบาท จากการเปลี่ยนสายพาน คิดเป็ นค่าใช้จ่าย
ทั้งปี ป ระมาณ 400 ล้านบาท เป็ น ผลท าให้โครงการ 8 สามารถดาเนิ น การได้ต่ อ จนจบ
โครงการ ซึ่งในปี 2564 ต้นทุนค่าซ่อมบารุงคิดเป็ นสัดส่วน 22.3 % ของรายได้รวม
9
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2) ต้นทุนค่านา้ มัน เพิ่มขึน้ เป็ นจานวน 134 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากราคาต่อหน่วยในช่วง
ปลายปี 2564 ซึ่งต้นทุนค่านา้ มันคิดเป็ นสัดส่วน 15.4 % ของรายได้รวมในปี 2564
3) ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ลดลงเป็ นจานวน 97 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการตัดค่าเสื่อมราคา
ครบเต็มจานวนแล้วของเครื่องจักรในโครงการแม่เมาะ 7 ที่จบโครงการ ซึ่งต้นทุนค่าเสื่อม
ราคาคิดเป็ นสัดส่วน 20.3 % ของรายได้รวมในปี 2564
4) ต้นทุนการจ้างงานผูร้ บั เหมาและการเช่าเครื่องจักร ซึ่งเป็ นผลมาจากการจัดการเครื่องจักรที่
มีประสิทธิ ภาพของบริษัทฯ ทาให้ลดจานวนการจ้างผูร้ ับเหมาในการดาเนินงาน คิดเป็ น
จานวน 235 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ทาได้อย่างต่อเนื่องมา 2 ปี แล้ว
โดยรวมแล้วทาให้การดาเนินงานมีกาไรสุทธิ ทั้งปี 350.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ท่ีแล้ว 109.8
ล้านบาท
ในส่ ว นของกระแสเงิ น สดของกิ จ การในปี 2564 มี ตัว เลขที่ ดี ขึ น้ จากกระแสเงิ น สดจากการ
ดาเนินงานที่ดีเป็ นจานวน 1,335 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2563 เป็ นจานวน 108 ล้านบาท ในขณะที่มีกระแสเงิน
สดจากการลงทุนเป็ นจานวน 119 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีจานวน 300 ล้านบาท นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมเป็ นจานวนประมาณ 1,300 ล้านบาท ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และอัตราส่วนหนีส้ ิน
ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงเป็ นลาดับ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตของบริ ษั ท ฯ และได้ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
ในวาระการประชุมครัง้ นี ้ มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าประชุมเพิ่มจานวน 2 ราย คิด
เป็ นจานวน 1,650,000 หุน้ รวมเป็ นจานวน 44 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ หมดในวาระนี ้ 529,588,474 หุน้ หรือคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 46.0848 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
และมีการตอบคาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุปต่อไปนี ้
นางรวีวรรณ ไชยคง
ผูร้ บั มอบฉันทะ
จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย

สอบถามว่า

จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย -ยูเครน ส่งผลต่อการ
ปรับตัวที่สูงขึน้ ของราคานา้ มันและคาดว่า จะเกิ ด ขึ น้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ง ภาวะเงิ น เฟ้ อ ขาขึ น้ ที่ เ กิ ด ขึ น้
บริษัท ฯ คิดว่ าจะได้รับผลกระทบต่อบริษัทฯ หรื อไม่
และมีกลยุทธ์ในการรับมืออย่างไร?
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นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ชีแ้ จงว่า

ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถควบคุมต้นทุน
สินค้าได้ เนื่องจากต้นทุนสาคัญอย่างต้นทุ นการซ่ อม
อะไหล่ เช่น สายพาน มีการดาเนินการสั่งซือ้ ตั้งแต่ปี
2564 แล้ว ส่วนอะไหล่ท่สี าคัญนัน้ มีราคาที่ตกลงไว้แต่
แรกกับ Vendor ซึ่งจะทาให้มีการคงระดับราคาไว้ได้
ดั ง นั้ น ต้ น ทุ น ส่ ว นนี ้ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ จาก
สถานการณ์ดัง กล่ า วส าหรับ ผลกระทบจากการขึ น้
อัตราดอกเบีย้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าหากดอกเบีย้ ปรับ
ขึน้ ในอัตรา 1 % จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ประมาณ
35 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัท ฯ ได้ป ระเมิน แล้วคาดว่า
อาจไม่มี ผ ลกระทบที่ รุ น แรง อย่ างไรก็ ดี บริษัท ฯ ได้
ปรึกษากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือ สาหรับลด
ความเสี่ ย งอัต ราดอกเบี ย้ ขาขึ น้ และปั จ จุบัน อยู่ ใ น
ขัน้ ตอนการศึกษาเครื่องมือดังกล่าวอยู่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ฯ สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

528,076,174
0
1,512,300
0
529,588,474

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 ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอ บ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของวาระที่ 5 เป็ นเรื่องการอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย จานวนทัง้ สิน้ 20,265,723 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะบัญชี สิน้ สุด ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ให้แก่ ผู้ถื อหุ้นของบริษั ท ฯ ที่ มี รายชื่ อปรากฏอยู่ ในสมุดทะเบี ยนผู้ถื อหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่ งเป็ นวันที่
คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ น
จานวนเงินทัง้ สิน้ 91,932,800 บาท ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคล
และทุนสารองต่างๆตามกฎหมาย โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุน้ พิ จารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ โดยมีผู้
ถือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
คุณนพปฎล วรรธนะพิศิษฐ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ในปี ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลกาไรที่สงู ขึน้ เหตุใด
จึงลดอัตราการจ่ายเงินปั นผลลง

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

ชีแ้ จงว่า

เนื่องจากสถานการณ์โลกในปั จจุบันมีความไม่
แน่นอน บริษัทฯ จึงเห็นว่าควรรักษาเงินดังกล่าว
ไว้เพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ ก่อน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
1. อนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนทัง้ สิน้ 20,265,723
บาท คิดเป็ นร้อยละ 6 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

529,588,474
0
0
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000
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2. อนุมัติก ารจ่ ายเงินปั น ผลส าหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 1 เมษายน
2565 ซึ่งเป็ น วัน ที่ คณะกรรมการก าหนดให้เป็ น วัน ก าหนดรายชื่ อผู้มีสิ ท ธิ รับ เงิน ปั น ผล
(Record Date) ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 91,932,800 บาท โดย
ก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ในวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

528,513,174
1,075,300
0
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

99.7900
0.2030

100.0000

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

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ซึ่งกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งได้อีก ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่ งในปี แ รกและปี ท่ีส องหลังจากการจดทะเบี ย นบริษัทนั้น ให้จับ สลาก ส่วนปี ห ลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุน้ ประจาปี 2565 มี
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1) นายนพพันธป์
2) นายกวิตม์

เมืองโคตร
ศิรสิ รรพ์

3) นายชาลี
4) นายพิเชษฐ์

รักษ์สธุ ี
มหันต์สคุ นธ์

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ย ง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ทัง้ นี ้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ ง
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผูท้ ่ีมี
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คุ ณ สมบั ติ 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่งต่าง ๆ ตามเดิม
อีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทางานของกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง และได้รบั การ
เสนอชื่อให้ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผู้ถือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับวาระนี ้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว และมี ม ติ อ นุ มัติ ตั้ง 1) นายนพพัน ธป์ เมื อ งโคตร
2) นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 3) นายชาลี รักษ์สธุ ี และ 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สคุ นธ์ ซึ่งออกจากตาแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. อนุ มั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง นายนพพั น ธป์ เมื อ งโคตร เป็ นรองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

502,346,074
11,541,400
15,701,000
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

97.7500
2.2500

100.0000

2. อนุมัติการเลือกตัง้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
508,724,874 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
97.7800
ไม่เห็นด้วย
11,541,400 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2.2200
งดออกเสียง
9,322,200 เสียง ไม่นามาคานวณ
บัตรเสีย
0 เสียง ไม่นามาคานวณ
รวม (44 ราย)
529,588,474 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
3. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายชาลี รักษ์สธุ ี เป็ นกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
517,972,074 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
97.7800
ไม่เห็นด้วย
11,541,400 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
2.1800
งดออกเสียง
75,000 เสียง ไม่นามาคานวณ
บัตรเสีย
0 เสียง ไม่นามาคานวณ
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รวม (44 ราย)
4. อนุ มัติ ก ารเลื อ กตั้ง
ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

529,588,474 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

นายพิ เ ชษฐ์ มหัน ต์สุค นธ์ เป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยมี ร ายละเอี ย ด
518,047,074
11,541,400
0
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

97.8200
2.1800

100.0000

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

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2565

ประธานได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ซึ่งกาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ฯ ใน
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
บริษัทฯ โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับ
บริษัท ฯ จึ ง เสนอให้ท่ีป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุน้ ประจาปี 2565 พิ จ ารณาอนุมัติก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนของ
ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
กรรมการ
ประธานกรรมการ
40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร
15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม

ปี 2564
40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้า
ประชุม
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ค่าตอบแทนรายเดือนของ
ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวม
ทัง้ สิน้

8,000 บาท/ครัง้ ที่เข้าประชุม
ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ปี 2564
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้า
ประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ที่เข้า
ประชุม
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้ จริง
จานวน 2,625,000บาท)

ผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงว่าอัตราค่าตอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2565 มีจานวน
เท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2564 คือ จานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี
2564 กาหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจริงเพียง 2,625,000 บาท เท่านัน้ โดยประธานได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อ
ว่า แม้บริษัทฯ จะมีผลกาไรที่สูงขึน้ ในปี ท่ีผ่ านมา แต่ไม่มีการตัดสิน ใจจ่ ายเงินปั นผลเพิ่ม ดังนั้น ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจึงไม่ควรได้เพิ่มเช่นกัน
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนั้นประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

428,343,049
0
101,245,425
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

80.8800
0.0000
19.1200
100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจ านวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยนับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565

ประธานได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากั ด พ.ศ. 2535 ซึ่ ง ก าหนดให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ ประจ าปี แ ต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดจ านวนเงิ น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผูส้ อบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญ ชีประจาปี
2565 จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี ้
(1) นายวัชรินทร์
ภัสรพงษ์กลุ
(2) นางสาววราพร
ประภาศิรกิ ลุ
(3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7480

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานาเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็ นเงินจานวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2564 เป็ นจานวน 100,000 บาท ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมี
บริษัทฯ จะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2565 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2564
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี และค่าสอบ
1,700,000
1,600,000
ทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 1,700,000 บาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ปี ระชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุมมีมติอนุมัติ แ ต่ งตั้งผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่า ตอบแทนผู้ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
17
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

529,588,474
0
0
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุ มั ติก ารลดทุ นจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการตั ดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ ได้มี
การใชสิทธิซอื้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมชีแ้ จงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยผูด้ าเนินการประชุมได้ชีแ้ จงว่า อ้างอิงมติท่ีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคั ญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ (ESOP Warrant) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) จานวน 20,000,000 หุน้ โดย
กาหนดวันใช้สิทธิวนั สุดท้าย คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ภายหลังการใช้สิทธิและการจดทะเบียนทุนชาระแล้ว ซึ่ง
บริษัทฯ มีหนุ้ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญจานวน 840,000 หุน้ ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประธานเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ
ซื ้อ หุ้น สามั ญ ตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ (ESOP Warrant) จ านวน 840,000 หุ้น ท าให้เ หลื อ หุ้ น จดทะเบี ย น
1,149,160,000 หุน้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน
และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,149,160,000 บาท
1,149,160,000 หุน้
1.00
บาท
1,149,160,000 หุน้
หุน้

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนั้นประธานได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข อง
บริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

529,588,474
0
0
0
529,588,474

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงิน
รวมของหุ้นกู้ทงั้ หมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท

ประธานได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัท ฯ ให้สอดคล้องกับแผนความ
เติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรเพิ่ม
ทางเลือกในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออกตราสารหนีเ้ สนอขายในตลาดทุน อ้างอิงถึงมติการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้อนุมตั ิวงเงินรวมสาหรับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding
Amount) ของหุน้ กูข้ องบริษัทที่ออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,600 ล้านบาท จึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสาหรับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูข้ องบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,300 ล้านบาท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติการออกตราสารหนีใ้ นรู ป
ของหุน้ กู้
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้น
กูบ้ ริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทาให้วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั หมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานได้ขอให้ท่ปี ระชุมลงมติใน
วาระนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูบ้ ริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะทา
ให้วงเงินรวมของหุน้ กูท้ งั หมดไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (44 ราย)

529,588,474
0
0
0
529,588,474

เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
เสียง ไม่นามาคานวณ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ ่งี ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
คาถามของผูถ้ ือหุน้ ที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุปต่อไปนี ้
นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

อยากทราบว่ าในปี นี ้ บริษัท ฯ จะมีค่าใช้จ่ ายจ านวนมาก
อย่ างเช่ น ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ในส่วนของโครงการ
แม่เมาะ 8 ที่มีค่าซ่อมบารุ งเปลี่ยนสายพานเป็ นจานวนกว่า
185 ล้านบาทอีกหรือไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี ท่ผี ่านมา มีค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้ ป็ นจานวน 400 กว่าล้าน
บาท ซึ่ ง ยัง มี ต กค้า งมายังปี 2565 อี ก 100 กว่ า ล้า นบาท
เท่านัน้ นอกเหนือจากที่กล่าวมานัน้ ไม่มีแล้ว

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

อยากทราบความคืบหน้าของโครงการ Build, Lease, and
Transfer (BLT)

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

สาหรับโครงการ Build, Lease, and Transfer (BLT) บริษัท
ฯ ได้ทาสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างขัน้ ตอน
การเจรจากับ Supplier เพื่อจะซือ้ ของเข้ามาติดตั้งในช่วง
ปลายปี อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้เจรจากับทางสถาบันการเงิน
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในช่วงการก่อสร้าง 3 ปี นี ้ จะเป็ นช่วงของบันทึกค่าใช้จ่าย
และรับรูร้ ายได้ แบบ Percentage of Completionหากเข้าสู่
20
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ช่วงเข้าไปบริหารโครงการจึงจะเริ่ม มีในส่วนของค่าเช่าเพิ่ม
เข้ามา
นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

ราคาถ่านหินในช่วงที่ผ่านมาขึน้ มาค่อนข้างมาก บริษัทฯ มี
แนวทางหรือไม่ในการหารายได้ในประเทศเมียนมาร์

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ต้องการจะกลับไปดาเนินโครงการเหมืองถ่านหินใน
ประเทศเมียนมาร์หากมีโอกาส แต่สถานการณ์ของประเทศ
เมียนมาร์ ในขณะนีเ้ ป็ นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกอย่างหยุดนิ่ง
ไม่มีใครสามารถเจรจาต่อรองกับใครได้ จึงเป็ นเรื่องที่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

ทางบริษัทฯ คาดการณ์ได้หรือไม่ว่า ประเทศเมียนมาร์จ ะ
กลับมาเป็ นปกติได้อีกเมื่อใด

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็ นเรื่องที่เหนือการคาดการณ์ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็ น
เรื่ อ งการเมื อ งระดั บ ชาติ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยั ง มี
ความหวังว่าสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์กลับมาเป็ น
ปกติในเร็ววัน

ชีแ้ จงว่า

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

อยากทราบแนวโน้ม ผลประกอบการในไตรมาสที่ จ ะถึ ง
เนื่องจากผลประกอบการที่ดีมากในไตรมาสที่ผ่านมา

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

ตอนนีก้ ารดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็ นไปตาม
แผนการดาเนินงานและผลประกอบการที่บริษัทฯ วางไว้ทกุ
ประการ

นายสวง กิตติสิริพันธุ ์
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

อยากให้บริษัทฯ ชีแ้ จงตัวเลขในหมายเหตุ 13 และหมาย
เหตุ 16 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน เนื่องจากตัวเลข
ไม่สอดคล้องกัน

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชีแ้ จงว่า

หมายเหตุ 13 เป็ นการตัง้ ด้อยค่าของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไป
ลงทุนกับบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์ ส่วนหมายเหตุ 16
เป็ นเงินส่วนที่บริษัทฯ บันทึกไว้เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าในการ
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ส ารวจและพั ฒ นาแหล่ ง แรก ซึ่ ง ได้ ตั้ ง ส ารองด้ อ ยค่ า
ค่าใช้จ่ายส่วนนีใ้ นปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัท
ฯ กล่าวโดยสรุ ป คือ ในการลงทุน บริษัทฯ จ่ายเงินเป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่ 1. การลงทุนในบริษัทย่อย 2. ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาและการสารวจแหล่งแร่ รวมกันเป็ นจานวนประมาณ
90 ล้านบาทตามรายงาน โดยเป็ น การตั้งสารองครบเต็ม
จานวนแล้ว
นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ์ สอบถามว่า
ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล
ประธานกรรมการ

เนื่ อ งจากในปี 2565 คาดว่ า เป็ น ปี ท่ี มี ค วามท้า ทายมาก
อยากทราบว่ า มี อ ะไรที่ ท างผู้บ ริ ห ารเห็ น ว่ า เป็ น Positive
Opportunity บ้าง

ชีแ้ จงว่า

สาหรับปี 2565 บริษัทฯ มีโอกาสในการทางานไม่ด้อยไป
กว่าในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ยังไม่มีจุดเด่น ที่
น่าสนใจ หากแต่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในปี 2566
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน และปิ ดการประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ .................................................................
(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ......................................................
(นายสุรพล อ้นสุวรรณ)
เลขานุการบริษัท
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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