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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้เมื่อวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 1 อาคาร
ส านักงานใหญ่ บริษัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4  ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวง
ลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสรุพล อน้สวุรรณ เลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของบรษิัท สหกลอิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้ลา่วแนะน ากรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายอิสระ ซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงัรายนามตามล าดบัดงัต่อไปนี ้
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายนพพนัธป์  เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายศาศวตั   ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4. นายวิทวสั  ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 
5. นายกวิตม ์  ศิรสิรรพ ์ กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
                                                                   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
6. นายศิรชิยั  โตวิรยิะเวช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นางกิ่งเทียน  บางออ้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. ดร. มงคล  เหลา่วรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นายชาลี  รกัษส์ธีุ กรรมการ  
10. นายประภาส  วิชากลู กรรมการอิสระ 
11. นายพิเชษฐ์  มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ 
 
ผุ้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1.  นายวชัรนิทร ์ ภสัรพงษก์ลุ ผูต้รวจสอบบญัชี บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
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ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1.  นางสาววิจิตรพรรณ  คลา้ยอบุล ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
2. นายกิตติพจน ์ กิตติขจร  ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
3. นางสาวกชพรรณ กิ่งแกว้จิรกลุ ที่ปรกึษากฎหมายอิสระ บรษิัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 

 
ในการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 18 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 

จ านวน 22 ราย รวมจ านวน 40 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 522,788,474 หุน้ หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 45.49 
ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าตอ้งมี 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมาประชุม ไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

 
ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบ

วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ฯ 
เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 โดยเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ 

 
ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละ

วาระ หากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชวิ้ธีการยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของ
ทางบริษัทฯ ด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และไดแ้จง้ที่ประชุมใหท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน
และวิธีการนบัคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ไดร้ะบุใน
หนังสือเชิญประชุม) และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมที่ตอ้งการซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้พรอ้มแจง้ว่า
เป็นผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับวาระ  
การประชมุที่พิจารณา ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนทา้ยในวาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 
 

นอกจากนี ้ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ี
ผูต้รวจสอบบญัชีจากบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด และตวัแทนจากส านกังานกฎหมายบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์
ซิล จ ากดั เพื่อตอบค าถามที่เก่ียวขอ้งในแต่ละวาระของการประชมุในครัง้นี ้ 
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จากนั้น หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ และด าเนินการตาม
ระเบียบวาระที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุตามล าดบั ดงันี ้

 
วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 

  ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีรายละเอียด
ที่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบซึ่งจะไดก้ลา่วในวาระถดัไป  

 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง   
 
วาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 

  ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งบรษิัทฯ ไดส้ง่รายงานการประชุมดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วนั และกระทรวงพาณิชย ์ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพร่การประชุมดงักล่าวใน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

 

ในวาระการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเขา้ประชุมเพิ่มจ านวน 2 ราย คิด
เป็นจ านวน 5,150,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน 42 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้527,938,474 หุน้ หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 45.94 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ แต่ไม่มี
ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนั้น ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้

 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564
ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 527,938,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (42 ราย) 527,938,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
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การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
  สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
    

ประธานเชิญให ้นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูร้ายงานรายละเอียดใน
วาระนีต้่อที่ประชุม โดยนายศาศวัต ศิริสรรพ ์ไดช้ีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 

รายไดร้วมของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจ านวนเท่ากับ 4,803 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มี
รายไดร้วมเท่ากบัจ านวน 4,771 ลา้นบาท เป็นจ านวน 32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1 

 

ก าไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย  (EBITDA) ของปี 2564 เท่ากับ 1,604 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 45 ลา้นบาทจากในปี 2563 ที่มีจ  านวน 1,649 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 3 โดยมี EBITDA 
margin ลดลงจากรอ้ยละ 35 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 34 ในปี 2564 

 

ก าไรสทุธิสว่นของบรษิัทฯ ในปี 2564 มีจ านวนเท่ากบั 351 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 110 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 45 จากปี 2563 ที่มีก าไรสทุธิจ านวน 241 ลา้นบาท  

 

บรษิัทฯ มีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุลดลงจาก 2.58 เท่าในปี 2563 เป็น 2.18 เท่าในปี 2564 
และมีแนวโนม้ที่จะลดลงในปี 2565 และในปีต่อ ๆ ไป 

 

การใชค้ืนเงินกูร้ะยะยาวและหนีส้ินตามสญัญาเช่าในปี 2564 มีจ านวน 1,553 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2563 ที่ใช้คืนเงินกู้ระยะยาวและหนีส้ินตามสัญญาเช่าจ านวน 1,111 ล้านบาท ตามแผนการจ่ายของ
ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากจ านวน 316 ลา้นบาท ในปี 2563 เหลือจ านวน 264ลา้นบาท ในปี 
2564 จากการบรหิารจดัการแหลง่เงินทนุและกระแสเงินสด 
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รายงานผลผลิตแต่ละโครงการ 
งานขดุ-ขนดิน 

• โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ท าผลผลิตได ้51.3 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ลดลงจากปี 2563 จ านวน 
5.3 ลา้นลูกบาศก์เมตร เนื่องจากในปีนีไ้ม่มีสายพานจาก Line B ที่มาเสริมจากโครงการ
เหมืองแม่เมาะ 7 ทัง้นีป้รมิาณงานสะสมท าไดร้อ้ยละ 110 เม่ือเทียบกบัสญัญา  

• โครงการเหมืองหงสาท าผลผลิตได ้19.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตร เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 4.3 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้พิ่มเครื่องจกัรและอุปกรณเ์พิ่มเขา้ไปเพื่อท าใหไ้ด้
ตามสญัญาของผูว่้าจา้ง ส่วนโครงการเหมืองหงสา O&M ผลผลิตท าได ้32.2 ลา้นลกูบาศก์
เมตร เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 5.8 ลา้นลกูบาศกเ์มตร จากประสิทธิภาพการท างาน  ทัง้นี ้
ปรมิาณงานสะสมท าไดร้อ้ยละ 103 เม่ือเทียบกบัสญัญา 

งานขดุ-ขนถ่าน 

• โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ท าผลผลิตได ้5.6 ลา้นตนั  เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 0.9 ลา้น
ตนั เป็นผลมาจากประสิทธิภาพและความตอ้งการถ่านจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (“กฟผ.”) ทัง้นีป้รมิาณงานสะสมท าไดร้อ้ยละ 115 เม่ือเทียบกบัสญัญา 

• โครงการเหมืองหงสาขุดถ่านได ้7.5 ลา้นตนัเท่ากบัปี 2563 ทัง้นีป้รมิาณงานสะสมท าไดร้อ้ย
ละ 103 เม่ือเทียบกบัสญัญา 

 
รายงานรายได้และก าไรข้ันต้นแต่ละโครงการ 
• โครงการเหมืองแม่เมาะ8 มีรายไดจ้ากการขุดขนดินทัง้หมด 3,268 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น

รอ้ยละ 68 ของรายไดร้วมปี 2564 ซึ่งลดลง 8 ลา้นบาท จากปี 2563 และเนื่องจากมีตน้ทุน
ค่าซ่อมบ ารุงที่เพิ่มขึน้จากการเปลี่ยนสายพานหลกับางส่วนที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 
รวมถึงราคาน า้มนัที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ท าใหท้ัง้ปี 2564 มีก าไรขัน้ตน้ 568 ลา้นบาท ลดลง 157 
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ก าไรขัน้ตน้ (หกัคา่เสื่อมราคา) 

ลา้นบาท จากปี 2563 ที่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน  725 ลา้นบาท ท าใหอ้ัตราก าไรขัน้ตน้ลดลง
จากรอ้ยละ 22 เป็นรอ้ยละ 17 

• โครงการหงสามีรายไดจ้ากการขดุขน 1,444 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วม
ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้ 241 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20 จากปี 2563 ที่มีรายไดจ้ากการ
ขุดขน 1,203 ลา้นบาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึน้ของงานขุดขนดินและถ่าน  แมว่้า
จะมีตน้ทุนบริการเพิ่มขึน้ตามผลผลิตที่เพิ่มขึน้ตามสญัญาและค่าเสื่อมราคาเปลี่ยนแปลง
เล็กนอ้ย ผลกระทบเล็กนอ้ยจาก COVID-19 ในเรื่องการเขา้พืน้ที่ท  างานและตอ้งมีการกักตวั
ตามสาธารณสขุในพืน้ที่ก าหนด โดยทัง้ปี 2564  มีก าไรขัน้ตน้ 350  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 128 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 58 จากปี 2563 ที่มีก าไรขัน้ตน้จ านวน 222 ลา้นบาท ท าให้
อตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 24 จากรอ้ยละ 18 ในปี 2563 
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ส าหรบัปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิน้สดุปี 2564 ของบริษัทฯ มีมลูค่ารวม 23,835 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสา D มูลค่า 6,910 ลา้นบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา  (Hongsa 
O&M) มลูค่า 1,729 ลา้นบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มลูค่า 9,772 ลา้นบาท โครงการ Nort Pit Wall มลูค่า 837 
ล้านบาท โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) มูลค่า 2,245 ล้านบาท และโครงการ Hongsa O&M 
Expansion มลูค่า 2,342 ลา้นบาท 
 

ส าหรบัโครงการในอนาคตจะมีโครงการเหมืองแม่เมาะ10 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดประมลูในปี 2567 
และโครงการเหมืองหงสาคาดว่าจะเปิดประมลูในปี 2568  

 

ประธานไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บรษิัทฯ สามารถจดัการงานในช่วงหนา้ฝนไดด้ีท าใหช้่วง
หนา้ฝนไม่เป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน และแมว่้าก าไรจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 จะลดลง แต่บรษิัทฯ มีก าไร
จากโครงการเหมืองหงสาเพิ่มขึน้จึงท าใหก้ าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งมี 
ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี  ้
 
นายสมพงษ ์ชิตวัฒนานนท ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อยากให้ผู้บริหารแสดงความมั่นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ส  าหรบัโครงการเหมืองแม่เมาะ10 ที่บรษิัทฯ จะเขา้รว่ม
ประมูล  และอยากให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการ 
diversify ไปยงัธุรกิจอื่นบา้ง 
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจและจะพยายามอย่างเต็มที่  
เนื่องจากบริษัทฯ มีเครื่องจักรจากโครงการเดิมที่
สามารถเอามาใช้ได้บางส่วน  ส าหรับประเด็นการ 
diversify ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน า โดยบริษัทฯ
พยายามด าเนินการอยู่  
 

นางรวีวรรณ ไชยคง 
ผูถื้อหุน้สง่ค าถามผ่านทางอีเมล ์
ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคม
สง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
 

สอบถามว่า ขอทราบความกา้วหนา้ของการขยายธุรกิจน า้ดิบเพื่อ
การอุตสาหกรรม มีอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ 
และคาดว่าจะมีรายไดจ้ากธุรกิจนีเ้ม่ือใด 
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการ โดยเริ่มศึกษา
โครงการในจงัหวดัภเูก็ต เนื่องจากบรษิัทเล็งเห็นว่าเป็น
พืน้ที่ยังขาดแคลนน า้ประปามีโครงการที่จะหาผู้ผลิต
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น ้าประปาเพิ่มขึ ้น  และมีแนวโน้มความต้องการ
น ้าประปาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่จาก
การศึกษาพบว่าอุปสรรคส าคัญของโครงการคือ ขาด
แหล่งน ้าดิบหรือแหล่งของโครงการไม่มีศักยภาพที่
ยั่งยืน ประกอบกบัปัญหาโรคระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 
19 ท าใหไ้ม่เหมาะกับการลงทุน จึงตอ้งชะลอโครงการ
ออกไป แต่บริษัทฯ ใชช้่วงเวลานีใ้นการศึกษาหาพืน้ที่
หรือจงัหวดัที่มีศกัยภาพสงู เหมาะสมและคุม้ค่าในการ
ลงทนุ 
 

นายสวง กิตติสิริพันธุ ์  
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า 1. ในส่วนของค่าชดเชย (K-Factor) ที่ปรับเพิ่มขึน้ใน
ราคางานจากผูว่้าจา้งนัน้ คุม้ค่ากบัตน้ทนุที่จ่ายเพิ่มขึน้
หรือไม่  

2. ในการตั้งส  ารองในโครงการประเทศเมียนมาร์นั้น 
บริษัทฯ จะตอ้งตัง้ส  ารองไปเรื่อยๆ หรือไม่ หรือจะตั้ง
ส  ารองเท่าที่เราไดล้งทนุไป 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

ชีแ้จงว่า 1. ค่าชดเชย(K-Factor) จะแต่งต่างกันใน  2 โครงการ 
ส  าหรับโครงการเหมืองหงสาจะชดเชยไดเ้ต็มจ านวน 
ส่วนโครงการเหมืองแม่เมาะจะมีช่วง  band บวกลบ 
รอ้ยละ 4 จากตน้ทนุรวมที่เพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ดี บรษิัท
ฯ มีความมั่นใจว่าในปี 2565 นีต้น้ทุนน า้มันจะอยู่ใน
งบประมาณที่ก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้ปีได ้ เนื่องจากได้มี
การบริหารจัดการเจรจาต่อรองกับผูค้า้น า้มันเป็นการ
ล่วงหน้าและการบริหารจัดการเครื่องจักรภายใน
เหมืองเพื่อให้อัตราการใช้น ้ามันที่ลดน้อยลงและ 
productivity เพิ่มมากขึน้ 

2. บริษัทฯ ไดต้ัง้ส  ารองดอ้ยค่าส าหรบัเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าในการส ารวจและพัฒนา
แหล่งแร่เต็มจ านวนแลว้ โดยที่สิทธิการท าเหมืองยงัคง
อยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสสามารถท างานโครงการต่อ
ได ้

 
การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสีย 
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
  สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
ก่อนเขา้สูว่าระการประชมุที่ 4 ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้เก่ียวกบัการลงมติ โดยจะตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียง เป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

  เม่ือด าเนินเขา้สู่วาระการประชุมที่ 4 ประธานไดเ้รียนเชิญนายกวิตม ์ศิรสิรรพ ์ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานวาระนีต้่อที่ประชมุ  

  นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 39. บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ถูกต้องตาม
มาตรฐานทางการบัญชี ก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไดส้รุปสาระส าคัญของรายงานและงบ
การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชมุ ดงันี ้

 

งบการเงนิรวม          

รายการ 
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 11,106.2 10,009.4 9,210.2 
หนีสิ้นรวม(ลา้นบาท) 8,941.3 7,597.1 6,551.8 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 2,164.9 2,412.3 2,658.4 
รายไดร้วม(ลา้นบาท) 4,772.9 4,771.3 4,803.0 
ค่าใชจ้่ายรวม (ลา้นบาท) 4,389.0 4,224.8 4,208.9 
ตน้ทนุทางการเงิน (ลา้นบาท) 389.3 315.7 263.8 
*ก าไรสทุธิส าหรบัปี (ลา้นบาท) 1.1 241.0 350.8 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.001 0.21 0.31 

*ก าไรสทุธิส าหรบัปี ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 

 
ทัง้นี ้นายกวิตม ์ศิรสิรรพ ์ไดช้ีแ้จงถึงรายละเอียดตน้ทนุส าคญัๆ ดงันี ้
1) ตน้ทนุค่าซ่อมบ ารุงเพิ่มขึน้จ านวน 260 ลา้นบาท จากการเปลี่ยนสายพาน คิดเป็นค่าใชจ้่าย

ทั้งปีประมาณ 400 ล้านบาท เป็นผลท าให้โครงการ 8 สามารถด าเนินการได้ต่อจนจบ
โครงการ ซึ่งในปี 2564 ตน้ทนุค่าซ่อมบ ารุงคิดเป็นสดัสว่น 22.3 % ของรายไดร้วม  
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2) ตน้ทุนค่าน า้มัน เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 134 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต่อหน่วยในช่วง
ปลายปี 2564 ซึ่งตน้ทนุค่าน า้มนัคิดเป็นสดัสว่น 15.4 % ของรายไดร้วมในปี 2564 

3) ตน้ทุนค่าเสื่อมราคา ลดลงเป็นจ านวน 97 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งมาจากการตัดค่าเสื่อมราคา
ครบเต็มจ านวนแลว้ของเครื่องจักรในโครงการแม่เมาะ 7 ที่จบโครงการ ซึ่งตน้ทุนค่าเสื่อม
ราคาคิดเป็นสดัสว่น 20.3 % ของรายไดร้วมในปี 2564 

4) ตน้ทุนการจา้งงานผูร้บัเหมาและการเช่าเครื่องจกัร ซึ่งเป็นผลมาจากการจดัการเครื่องจกัรที่
มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ท าใหล้ดจ านวนการจ้างผูร้ ับเหมาในการด าเนินงาน คิดเป็น
จ านวน 235 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทฯ ท าไดอ้ย่างต่อเนื่องมา 2 ปีแลว้ 

 
โดยรวมแลว้ท าใหก้ารด าเนินงานมีก าไรสุทธิทั้งปี 350.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 109.8 

ลา้นบาท 

ในส่วนของกระแสเงินสดของกิจการในปี 2564 มีตัวเลขที่ดีขึน้จากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานที่ดีเป็นจ านวน 1,335 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 เป็นจ านวน 108 ลา้นบาท ในขณะที่มีกระแสเงิน
สดจากการลงทุนเป็นจ านวน 119 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีจ  านวน 300 ลา้นบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้
จ่ายคืนเงินกูย้ืมเป็นจ านวนประมาณ 1,300 ลา้นบาท สง่ผลต่อตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ และอตัราสว่นหนีส้ิน
ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นล าดบั 

 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ในวาระการประชุมครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเขา้ประชุมเพิ่มจ านวน 2 ราย คิด
เป็นจ านวน 1,650,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน 44 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมดในวาระนี ้529,588,474 หุน้ หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 46.0848 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  

จากนัน้ ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้ซึ่งมีผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและซกัถาม 
และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี ้

 
นางรวีวรรณ ไชยคง 
ผูร้บัมอบฉนัทะ  
จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

สอบถามว่า จากสถานการณส์งครามรสัเซีย-ยูเครน ส่งผลต่อการ
ปรับตัวที่สูงขึน้ของราคาน า้มันและคาดว่าจะเกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาวะเงินเฟ้อขาขึน้ที่ เกิดขึน้ 
บริษัทฯ คิดว่าจะได้รับผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ 
และมีกลยทุธใ์นการรบัมืออย่างไร? 
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นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

ชีแ้จงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถควบคุมตน้ทุน
สินคา้ได ้เนื่องจากตน้ทุนส าคัญอย่างตน้ทุนการซ่อม
อะไหล่ เช่น สายพาน มีการด าเนินการสั่งซือ้ตั้งแต่ปี 
2564 แลว้ สว่นอะไหลท่ี่ส  าคญันัน้ มีราคาที่ตกลงไวแ้ต่
แรกกับ Vendor ซึ่งจะท าใหม้ีการคงระดับราคาไวไ้ด้ 
ดั งนั้น  ต้นทุนส่ วนนี ้จะ ไม่ ได้รับผลกระทบ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวส าหรับผลกระทบจากการขึน้
อตัราดอกเบีย้ บริษัทฯ คาดการณว่์าหากดอกเบีย้ปรบั
ขึน้ในอตัรา 1 % จะเกิดผลกระทบต่อบรษิัทฯ ประมาณ 
35 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วคาดว่า
อาจไม่มีผลกระทบที่ รุนแรง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ปรกึษากับสถาบนัการเงินเก่ียวกับเครื่องมือส าหรบัลด
ความเสี่ยงอัตราดอกเบีย้ขาขึน้  และปัจจุบัน อยู่ใน
ขัน้ตอนการศกึษาเครื่องมือดงักลา่วอยู่ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 528,076,174 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 1,512,300 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

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

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

  ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชมุถึงรายละเอียดของวาระที่ 5 เป็นเรื่องการอนมุตัิการจดัสรร
ก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส  าหรบัรอบระยะบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวนทัง้สิน้ 20,265,723 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของก าไรสุทธิส  าหรบัรอบระยะบัญชี สิน้สุด ณ 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และการอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่  1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่
คณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 91,932,800 บาท ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2564 หลงัหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
และทนุส ารองต่างๆตามกฎหมาย โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 

  คณะกรรมการจึงลงความเห็นให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร
ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้ โดยมีผู้
ถือหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้

 
คุณนพปฎล วรรธนะพิศิษฐ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลก าไรที่สงูขึน้ เหตใุด
จึงลดอตัราการจ่ายเงินปันผลลง 
 

หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร   เทวกุล 
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงว่า เนื่องจากสถานการณโ์ลกในปัจจุบันมีความไม่
แน่นอน บรษิัทฯ จึงเห็นว่าควรรกัษาเงินดงักล่าว
ไวเ้พื่อความปลอดภยัของบรษิัทฯ ก่อน 

   
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส  าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส  าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

 
1. อนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนทัง้สิน้ 20,265,723 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของก าไรสุทธิส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
เห็นดว้ย 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 



 

13 
Z:/ 1555/ CR033/ 2018/ 096281-KKJ 

 

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 1 เมษายน 
2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล 
(Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 91,932,800 บาท โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่  11 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

 
เห็นดว้ย 528,513,174 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7900 
ไม่เห็นดว้ย 1,075,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.2030 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

  ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนที่จะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งไดอ้ีก ทัง้นีก้รรมการที่จะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 มี
กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายนพพนัธป์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
2) นายกวิตม ์ ศิรสิรรพ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง /

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
3) นายชาลี รกัษส์ธีุ กรรมการ 
4) นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ กรรมการอิสระ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาคณุสมบัติของกรรมการที่ตอ้ง

ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูท้ี่มี
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คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้ วย 
ความระมดัระวงั จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทและต าแหน่งต่าง ๆ ตามเดิม
อีกวาระหนึ่ง โดยขอ้มูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่ง และไดร้บัการ
เสนอชื่อใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี
ผู้ถือหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเ ก่ียวกับวาระนี ้จากนั้น ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติตั้ง 1) นายนพพันธป์ เมืองโคตร   
2) นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์3) นายชาลี รกัษ์สธีุ และ 4) นายพิเชษฐ์ มหนัตส์คุนธ ์ซึ่งออกจากต าแหน่งกรรมการตาม
วาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายนพพันธป์  เมืองโคตร  เป็นรองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เห็นดว้ย 502,346,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.7500 
ไม่เห็นดว้ย 11,541,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.2500 
งดออกเสียง 15,701,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

2. อนุมัติการเลือกตัง้ นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
เห็นดว้ย 508,724,874 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.7800 
ไม่เห็นดว้ย 11,541,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.2200 
งดออกเสียง 9,322,200 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

3. อนมุตัิการเลือกตัง้ นายชาลี รกัษส์ธีุ เป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
เห็นดว้ย 517,972,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.7800 
ไม่เห็นดว้ย 11,541,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1800 
งดออกเสียง 75,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
เห็นดว้ย 518,047,074 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.8200 
ไม่เห็นดว้ย 11,541,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  2.1800 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
     

  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 

 
  ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 22. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัทฯ ใน 
รูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัทฯ โดยเมื่อไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกลเ้คียงกับ
บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการ 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

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/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 15,000 บาท/ครัง้ที่เขา้

ประชมุ 
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ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการ 

ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 10,000 บาท/ครัง้ที่เขา้
ประชมุ 

กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ที่เขา้
ประชมุ 

ขออนุมัติค่าตอบแทนรวม
ทัง้สิน้  

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้จรงิ
จ านวน 2,625,000บาท) 

 
ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงว่าอตัราค่าตอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 มีจ านวน

เท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2564 คือ จ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 
2564 ก าหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจริงเพียง 2,625,000 บาท เท่านัน้ โดยประธานไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อ
ว่า แมบ้ริษัทฯ จะมีผลก าไรที่สูงขึน้ในปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีการตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ดังนั้น ค่าตอบแทน
กรรมการบรษิัทจึงไม่ควรไดเ้พิ่มเช่นกนั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี  
ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนั้นประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้ 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 428,343,049 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  80.8800 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสียง 101,245,425 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  19.1200  
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 
การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

  ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน  
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนา้ที่ของ
ผูส้อบบัญชีแต่ละคนและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2565 จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ดงันี ้

(1) นายวชัรนิทร ์ ภสัรพงษก์ลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6660 และ/หรือ 
(2) นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4579 และ/หรือ 
(3) นางสาวอิศราภรณ ์ วิสทุธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7480 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการ
สอบบัญชี จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษัทฯ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินจ านวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากปี 2564 เป็นจ านวน 100,000 บาท ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-audit fee) ถา้หากมี
บรษิัทฯ จะจ่ายตามจรงิโดยมีรายละเอียดดงันี ้

                                                                                หนว่ย : บาท 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบรษิัทฯ 

1,700,000 1,600,000 

 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,700,000 บาท  
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่  
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติใน
วาระนี ้

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 1,700,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 



 

18 
Z:/ 1555/ CR033/ 2018/ 096281-KKJ 

เห็นดว้ย 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้มี

การใชสิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียน 

 
  ประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมชีแ้จงรายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงว่า อา้งอิงมติที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนเพื่อรองรับการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Warrant) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 20,000,000 หุน้ โดย
ก าหนดวนัใชส้ิทธิวนัสดุทา้ย คือ วนัที่ 11 ตลุาคม 2565 ภายหลงัการใชส้ิทธิและการจดทะเบียนทุนช าระแลว้ ซึ่ง
บรษิัทฯ มีหุน้ที่ไม่ไดใ้ชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัจ านวน 840,000 หุน้ ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประธานเสนอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ไม่ไดม้ีการใชส้ิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) จ านวน 840,000 หุ้น ท าให้เหลือหุ้นจดทะเบียน 
1,149,160,000 หุน้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับทุนจดทะเบียน 
และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอเรื่องดงักลา่วใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,149,160,000 บาท  
แบ่งออกเป็น  1,149,160,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ละ  1.00  บาท 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั  1,149,160,000 หุน้ 
หุน้บรุมิสิทธิ       - หุน้ 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามที่เก่ียวกบัวาระนี ้แต่ไม่มี

ผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนั้นประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัทฯ ขอ้ 4. (ทนุจดทะเบียน) ของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 
 
เห็นดว้ย 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ  
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  

 

การลงมติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 700 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้วงเงนิ

รวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท 
 
ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพรอ้มของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับแผนความ

เติบโตและการลงทุนในอนาคต ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นโดยเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ควรเพิ่ม
ทางเลือกในการระดมเงินทุนดว้ยวิธีการออกตราสารหนีเ้สนอขายในตลาดทุน อา้งอิงถึงมติการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2564 ไดอ้นุมตัิวงเงินรวมส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ณ ขณะใด
ขณะหนึ่งไวไ้ม่เกิน 1,600 ลา้นบาท  โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding 
Amount) ของหุน้กูข้องบรษิัทที่ออกและเสนอขายไปแลว้รวม 1,600 ลา้นบาท จึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินส  าหรบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทอีก 700 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูข้องบรษิัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท และเสนอที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุติการออกตราสารหนีใ้นรูป
ของหุน้กู ้

คณะกรรมการบรษิัทจึงเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้น
กูบ้รษิัทอีก 700 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้งัหมดไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามที่เก่ียวกับวาระนี ้แต่  
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ประธานไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติใน
วาระนี ้

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูบ้ริษัทอีก 700 ลา้นบาท ซึ่งจะท า
ใหว้งเงินรวมของหุน้กูท้งัหมดไม่เกิน 2,300 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (44 ราย) 529,588,474 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

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

ผู้ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้ที่เก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปต่อไปนี ้

 
นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อยากทราบว่าในปีนี ้บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก 
อย่างเช่นในไตรมาส 4 ของปี 2564 ในส่วนของโครงการ 
แม่เมาะ 8 ที่มีค่าซ่อมบ ารุงเปลี่ยนสายพานเป็นจ านวนกว่า 
185 ลา้นบาทอีกหรือไม่ 
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมา มีค่าใชจ้่ายในสว่นนีเ้ป็นจ านวน 400 กว่าลา้น
บาท ซึ่งยังมีตกค้างมายังปี 2565 อีก 100 กว่าล้านบาท
เท่านัน้ นอกเหนือจากที่กลา่วมานัน้ไม่มีแลว้ 
 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าของโครงการ Build, Lease, and 
Transfer (BLT)  
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า ส าหรบัโครงการ Build, Lease, and Transfer (BLT) บรษิัท
ฯ ไดท้  าสญัญาเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ และอยู่ในระหว่างขัน้ตอน
การเจรจากับ Supplier เพื่อจะซือ้ของเข้ามาติดตั้งในช่วง
ปลายปี อีกทัง้ บริษัทฯ ยังไดเ้จรจากับทางสถาบันการเงิน
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในช่วงการก่อสรา้ง 3 ปีนี ้จะเป็นช่วงของบันทึกค่าใชจ้่าย
และรบัรูร้ายได ้แบบ Percentage of Completionหากเขา้สู่
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ช่วงเขา้ไปบริหารโครงการจึงจะเริ่มมีในส่วนของค่าเช่าเพิ่ม
เขา้มา 
 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า ราคาถ่านหินในช่วงที่ผ่านมาขึน้มาค่อนขา้งมาก บริษัทฯ มี
แนวทางหรือไม่ในการหารายไดใ้นประเทศเมียนมาร ์
 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงว่า บรษิัทฯ ตอ้งการจะกลบัไปด าเนินโครงการเหมืองถ่านหินใน
ประเทศเมียนมารห์ากมีโอกาส แต่สถานการณข์องประเทศ
เมียนมาร ์ในขณะนีเ้ป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ทุกอย่างหยุดนิ่ง 
ไม่มีใครสามารถเจรจาต่อรองกับใครได ้จึงเป็นเรื่องที่เหนือ
การควบคมุของบรษิัทฯ 
 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามว่า ทางบริษัทฯ คาดการณ์ไดห้รือไม่ว่าประเทศเมียนมารจ์ะ
กลบัมาเป็นปกติไดอ้ีกเมื่อใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า เป็นเรื่องที่เหนือการคาดการณ์ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็น
เรื่องการเมืองระดับชาติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมี
ความหวังว่าสถานการณใ์นประเทศเมียนมารก์ลบัมาเป็น
ปกติในเรว็วนั 
 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อยากทราบแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่จะถึง 
เนื่องจากผลประกอบการที่ดีมากในไตรมาสที่ผ่านมา  
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า ตอนนีก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานและผลประกอบการที่บรษิัทฯ วางไวท้กุ
ประการ  
 

นายสวง กิตติสิริพันธุ ์
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

สอบถามว่า อยากใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงตัวเลขในหมายเหตุ 13 และหมาย
เหต ุ16 ของหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เนื่องจากตวัเลข
ไม่สอดคลอ้งกนั 
 

นายกวิตม ์ศิริสรรพ ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ชีแ้จงว่า หมายเหต ุ13 เป็นการตัง้ดอ้ยค่าของเงินลงทุนที่บรษิัทฯ ไป
ลงทุนกับบรษิัทย่อยในประเทศเมียนมาร ์ส่วนหมายเหต ุ16 
เป็นเงินส่วนที่บริษัทฯ บนัทึกไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ในการ
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ส ารวจและพัฒนาแหล่งแรก ซึ่ ง ได้ตั้งส  ารองด้อยค่า
ค่าใชจ้่ายส่วนนีใ้นปี 2564 เนื่องจากสถานการณข์องบรษิัท
ฯ กล่าวโดยสรุป คือ ในการลงทุน บริษัทฯ จ่ายเงินเป็น 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 1. การลงทุนในบริษัทย่อย 2. ค่าใชจ้่ายเพื่อ
พฒันาและการส ารวจแหล่งแร ่รวมกนัเป็นจ านวนประมาณ 
90 ล้านบาทตามรายงาน โดยเป็นการตั้งส  ารองครบเต็ม
จ านวนแลว้ 
 

นายนพปฏล วรรธนพิศิษฐ ์ 
ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
 

สอบถามว่า เนื่องจากในปี 2565 คาดว่าเป็นปีที่มีความท้าทายมาก 
อยากทราบว่ามีอะไรที่ทางผู้บริหารเห็นว่าเป็น Positive 
Opportunity บา้ง 
 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
ประธานกรรมการ 

ชีแ้จงว่า ส าหรับปี 2565 บริษัทฯ มีโอกาสในการท างานไม่ด้อยไป
กว่าในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 ยังไม่มีจุดเด่นที่
น่าสนใจ หากแต่คาดว่าจะเกิดขึน้ในปี 2566 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอีก ประธานไดก้ลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชุม
ทกุท่าน และปิดการประชมุเวลา 15.15 น. 

 
 

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

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


