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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท สหกลอคิวิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 
การประชุมครัง้นีจ้ัดขึน้เมื่อวันอังคารท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา  
แกรนด์ แอท เซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
 
เร่ิมการประชุม 
 
นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ ด าเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561      
(“ที่ประชุม”) ของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร       
ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้ดงัรายนามตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
 
1. นายสมบรูณ์ มณีนาวา  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางก่ิงเทียน บางอ้อ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายศาศวตั  ศิริสรรพ์   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
7. นายวิทวสั ศิริสรรพ์   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 
8. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
9. นายชาล ี  รักษ์สธีุ   กรรมการ 
10. นายพทุธิพงษ์ ปณุณกนัต์  กรรมการอิสระ  
11. นายประภาส วิชากลู   กรรมการอิสระ 

12. นายพิเชษฐ์ มหนัต์สคุนธ์  กรรมการอิสระ 

 
ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม 
 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั 
   นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ  
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ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั 
   นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอบุล  

นายพรพรหม กาญจนจารี  
   นางสาวระพีภทัร ค าพิชยั  
   นางสาวเวธกา แสนพรหม  
 
ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 250 ราย  
นบัรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 574,611,925 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 50.6324 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุม        
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 
 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทด าเนินการ
เก็บบตัรลงคะแนน  และได้แจ้งท่ีประชุมให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน
เสียงในท่ีประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามท่ีได้ระบุในหนงัสือเชิญประชุม) 
และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
แจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ โดยหากเป็นเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกบัวาระการประชุมท่ีพิจารณา ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระ
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  
 
นอกจากนี ้ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีผู้สอบบญัชีของ
จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั และตวัแทนจากส านกังานกฎหมาย ลีกลั แอดไวซอร่ี เคาน์ซิล จ ากดั เพ่ือตอบ
ค าถามท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะวาระของการประชมุในครัง้นี ้ 
 
จากนัน้ นายสมบรูณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ได้กลา่ว
เปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทและด าเนินการตามระเบียบวาระท่ีระบุไว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุตามล าดบั ดงันี ้
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
  ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึง่ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประธานฯ 
ได้แจ้งเร่ืองให้ท่ีประชมุทราบดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดย
ช่องทางโทรสารและส่งจดหมายมายังบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 9 กุมภาพันธ์ ถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ปรากฎว่าบริษัท
ไมไ่ด้รับค าถามท่ีสง่มาให้บริษัทเป็นการลว่งหน้า 

2. ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และให้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกตามวาระเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
เสนอวาระและช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท  

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้น าข้อมูลของ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล และหนังสือ
รายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทมาแจกเพ่ิมเติม 

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้
 
นายวิชา โชคพงศ์พันธ์  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ เหตุใดจึงต้องมีการแจกสิ่งท่ีแนบมากับหนังสือเชิญ
ประชมุเพ่ิมเติม 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ เป็นเอกสารบุคคลท่ีได้รับการเสนอพิจารณาเลือกให้
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ท่ีจะใช้พิจารณาในการประชมุวาระท่ี 6  

  
  การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง   
 
วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560  
 
  ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
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  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมลง
มติในวาระนี ้
 
  มติท่ีประชมุ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย 574,551,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 227,600 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   

บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (256 ราย) 574,779,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   
  ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายศาศวตั ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้รายงานวาระนีต้่อท่ี
ประชมุ 
 

นายศาศวตั ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยสรุปดงันี ้
 
  ผลผลิตรวมของบริษัทประจ าปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 49.9 ล้านลกูบาศก์เมตร แนน่ ซึง่เพ่ิมขึน้
จากปี 2559 ท่ีมีผลผลิตรวมจ านวนเท่ากบั 47.8 ล้านลกูบาศก์เมตร แน่น อยู่ท่ีจ านวน 2.1 ล้านลกูบาศก์เมตร 
แน่น หรือเท่ากบัร้อยละ 4.3 ซึง่มาจากการด าเนินงานของโครงการดงัตอ่ไปนี ้
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1. โครงการแม่เมาะ 7 มีผลผลิตประจ าปี 2560 จ านวนเท่ากบั 17.1 ล้านลกูบาศก์เมตร แน่น 
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจ านวน 23 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น สาเหตุท่ีผลผลิตลดลงมา เน่ืองจาก
โครงการแม่เมาะ 7 อยู่ในช่วงปลายของสญัญา ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนผลผลิตน้อยกว่าผลผลิตตามแผนในระยะ
เร่ิมแรก  

 
2. โครงการแม่เมาะ 8 มีผลผลิตประจ าปี 2560 จ านวนเท่ากบั 14.6 ล้านลกูบาศก์เมตร แน่น 

เน่ืองจากจ านวนของผลผลิตดงักล่าวอยู่ในช่วงระยะปีท่ี 2 ของสญัญา เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับ
จ านวน 8.2 ล้านลกูบาศก์เมตร แน่น ซึง่ในปี 2562 จะเป็นปีท่ีบริษัทได้ท า Full Production ซึง่จะมากกว่าจ านวน
การผลิตในปีนีอ้ีก 4 เท่า 
 

3. โครงการหงสา มีผลผลิตประจ าปี 2560 จ านวนเท่ากับ 18.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น 
เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ซึง่มีผลผลิตเท่ากบัจ านวน 16.6 ล้านลกูบาศก์เมตร แน่น เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานของโครงการหงสา ท าให้ผลการท างานในปี 2560 ดีขึน้กวา่ปี 2559  

 
รายได้รวมของบริษัท ประจ าปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 3,186 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ี

มีรายได้รวมเท่ากบัจ านวน 2,911 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9 
 

หมายเหต ุ:  *   โครงการแมเ่มาะ 7/1 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559 
                    **รวมผลผลิตงานขนถ่านโดยแปลงเป็นหน่วย ล้าน ลบ. เมตร แน่น 
                  

**หน่วย : ล้าน ลบ. เมตร แนน่ 
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ก าไรสทุธิของบริษัท ประจ าปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 360 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีมี

ก าไรสทุธิรวมเท่ากบัจ านวน 323 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ในขณะท่ีก าไรขัน้ต้น (Gross Profit) ของบริษัท 
ประจ าปี 2560 มีจ านวนเท่ากับ 832 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีมีก าไรรวมเท่ากบัจ านวน 828 ล้านบาท 
และก าไรก่อนหกัคา่เสื่อมราคา ดอกเบีย้จ่าย และภาษี (EBITDA) ประจ าปี 2560 มีจ านวนเท่ากบั 1,183 ล้านบาท 
ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีมีก าไรรวมเท่ากบัจ านวน 1,169 ล้านบาท โดยสรุปแล้วความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัทจะเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 10  
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ในส่วนของปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัท นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัท ณ สิน้ปี 2560 มีมลูค่าเท่ากบั 35,448 
ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแม่เมาะ 7 มีมลูค่าเท่ากบั 1,417 ล้านบาท โครงการแม่เมาะ 8 มีมลูค่าเท่ากบั 20,452 
ล้านบาท โครงการหงสา มีมลูค่าเท่ากบั 9,907 ล้านบาท และโครงการเหมืองดีบุกท่ีประเทศพม่า ซึง่มีมลูค่างาน
เท่ากับ 3,672 ล้านบาท ซึ่งประมูลโครงการมาได้เมื่อปี 2560 ท่ีผ่านมา และคาดว่าจะเร่ิมปฏิบัติงานได้ใน 
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 

ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี  ้

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ ในขณะนีป้ระเทศพม่าก าลังมีการประท้วง ห้าม
ชาวตา่งชาติเข้าไปขดุหน้าดิน อยากทราบวา่โครงการท่ี
บริษัทจ้างรับเหมาจะได้รับผลกระทบจากการประท้วง
ดงักลา่วด้วยหรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ โครงการท่ีบริษัทเข้าไปจ้าง รับเหมาผลิตแร่ดีบุก 
ในขณะนีย้ังไม่มีการประท้วง เน่ืองจากเหมืองดีบุก 
ท่ีบริษัทเข้าไปรับจ้างมีการด าเนินงานมานานกว่าร้อยปี 
และเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีประเทศพม่าอนุญาตให้
สง่ออก เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กบัประเทศพมา่   
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นายอมร โควานิชเจริญ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ เร่ืองเหตุการณ์ดินสไลด์ท่ีเหมืองแม่เมาะ บริษัทต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ หรือต้องได้รับค่าชดเชยจาก
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ กรณีดินสไลด์จากท่ีอื่นมาโดนเคร่ืองมือของบริษัทท าให้
เ กิดความเสียหาย บ ริ ษัทจึงท า เ ร่ืองขอบรรเทา
ผลกระทบไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(“กฟผ.”) ซึ่งขณะนี ้กฟผ.ก าลังพิจารณาการบรรเทา
ผลกระทบของบริษัท ซึ่งคาดว่าบริษัทจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากกฟผ. เน่ืองจากความเสียหายเกิดขึน้
ไม่ใช่ความผิดของบริษัท และเป็นอุบตัิเหตุท่ีเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีของ กฟผ. ซึง่กฟผ.ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบรับผิดชอบ 
ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีหรือการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
บริษัทคาดว่ากฟผ.จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
บริษัทตอ่ไป 

นายอมร โควานิชเจริญ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ เหตุการณ์ดินสไลด์ท่ีเหมืองแม่เมาะจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มากน้อยเพียงใด 
เน่ืองจากบริษัทต้องชะลอการท างานในโครงการดงักล่าว 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในโครงการแม่เมาะ 8 
ท าให้บริษัทต้องหยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งบริษัท
ได้รับผลกระทบบ้าง ส่วนรายละเอียดเร่ืองผลกระทบนัน้
จะต้องรอการพิจารณาความช่วยเหลือจากกฟผ. ด้วย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามเร่งกู้ ระบบเพ่ือให้บริษัท
กลบัมาท างานในโครงการดงักล่าวให้เร็วท่ีสดุ 

นายอมร โควานิชเจริญ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ จากการคาดการณ์ของบริษัทว่ารายได้ของโครงการ 
แมเ่มาะ 8 จะเพ่ิมขึน้มากกว่าเดิม 4 เท่า ความเสียหายท่ี
เกิดขึน้กับโครงการแม่เมาะ 8 ท่ีต้องหยุดงาน 2 เดือน  
จะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทจากโครงการแม่เมาะ 8 
เพียงใด  

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ ผลกระทบต่อรายได้ของโครงการแม่เมาะ 8 ในขณะนี ้
อาจจะคาดการณ์ล าบาก เน่ืองจากบริษัทต้องหยุดงาน 2 
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เดือน และต้องรอสรุปแนวทางการช่วยเหลือจาก กฟผ. ท่ี
ชดัเจน 

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ เหตุการณ์ดินสไลด์ท่ีโครงการแม่เมาะ 8 มีผู้ เสียชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ยืนยนัวา่ เหตกุารณ์ดินสไลด์ท่ีโครงการแม่เมาะ 8 ไม่มีผู้ เสียชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บ 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

สอบถามวา่ บริษัทมีประกันความเสียหายของโครงการแม่เมาะ 8 
หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ บริษัทมีประกนัความเสียหาย แต่บริษัทไม่มีประกนัภยั
ธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance) 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
  ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็นผู้ รายงาน 
วาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
  นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดท ารายงานและงบการเงินรวมของ
บริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
โดยได้สรุปสาระส าคญัของรายงานและงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
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รายการ 

รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม  

เปลี่ยนแปลงระหว่าง 
ปี 2560-2559 

2558 2559 2560 ล้านบาท  ร้อยละ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,489.1 6,004.0 10,240.8 4,236.8 70.6 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 3,749.4 3,753.4 7,662.6 3,909.2 104.2 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 739.6 2,250.6 2,578.2  327.6 14.6 

งบก าไรขาดทุน 

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,873.4 2,911.5 3,185.7 274.2 9.4 

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท) 1,867.7 2,890.7 3,153.6 262.9 9.1 

ต้นทนุการให้บริการ (ล้านบาท) 1,377.8 2,062.8 2,321.7 258.9 12.6 

ก าไรขัน้ต้น (ล้านบาท) 489.9 827.9 831.9   4.0 0.5 

ก าไรสทุธิส าหรับปี (ล้านบาท) 88.7 322.7 360.1 37.4 11.6 

*ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.12 0.39 0.32 -0.07 -17.9 

หมายเหต ุ: *ค านวณบนฐานจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
 
  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี  ้

นายสมศักดิ์ ลิขติกาญจนกุล  
ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตัวเองและมอบ
ฉนัทะ 

สอบถามวา่ 1. ปริมาณงานคงเหลือท่ีบริษัทอธิบาย มีระบุอยู่ใน
งบการเงินแล้วหรือไม ่ 

2. หมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของปี 2560  
ท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 4,400 ล้านบาท เข้าใจว่าเป็น
การลงทุนในเคร่ืองจักร จึงอยากให้บริษัทอธิบาย
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งานท่ีบริษัทลงทุนไปว่าจะก่อรายได้ให้บริษัทมาก
น้อยเพียงใด  

3. ในงบการเงินของบริษัทในหัวข้อ ภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายของบริษัทไม่มีการตัง้ยอดไว้ แสดงว่าเดือน
พฤษภาคมนี ้บริษัทไม่ต้องช าระภาษีท่ีสรรพากร
ใช่หรือไม ่

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ 1. Backlog คืองานท่ีบริษัทมีอยู่ในมือ หมายถงึ งาน
ท่ีบริษัทลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังเหลืองานท่ี
บริษัทยังต้องท าอยู่ ซึ่งรายละเอียดของ ปริมาณ
งานคงเหลือจะไม่อยู่ในงบดลุและไมถื่อเป็นสินค้า
คงเหลือแตเ่ป็นงานระยะยาวของบริษัท 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์
ท่ีเพ่ิมขึน้ หรือการลงทุนท่ีเพ่ิมขึน้ในรอบปี 2560 
ของบริษัทนัน้ โดยหลักมาจากการลงทุนของ
เคร่ืองจักร โครงการแม่เมาะ 8 ท่ีบริษัทตัง้เป้าไว้
เมื่อประมูลงานในโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งบริษัท
คาดหวงัผลตอบแทนในรูปของ IRR ท่ีร้อยละ11-
12 ซึง่เป็นผลตอบแทนคาดหมายของบริษัทตลอด
ทัง้โครงการ บริษัทลงทุนในโครงการแม่เมาะ 8 
ทัง้สิน้ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยบริษัททยอย
น าเข้าเคร่ืองจกัรมาตัง้แตปี่ 2560 และมีการติดตัง้
ร ะ บบส ายพาน เ พ่ิ ม เ ติ ม ใน ปี  2561 แ ต่ ยั ง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จเน่ืองจากเหตุการณ์ดิน
สไลด์ 

3. บริ ษัทมีการช าระภาษี เ งิน ไ ด้ นิติบุ คคลต่อ
กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการช าระ
เพ่ิมเติม 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ เร่ืองหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีคอ่นข้างสงู 
บริษัทมีเพดานหนีส้งูสดุได้ประมาณเท่าใด  
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นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ ตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินของบริษัท 
อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing 
Debt) ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2 ซึ่ง ณ สิน้ปี 2560  
ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินของ
บริษัท 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ หากบริษัทได้โครงการใหม ่ๆ ซึง่จ าเป็นต้องมีการลงทุน 
บริษัทจะก่อหนีไ้ด้หรือไม่ หรือบริษัทมีแผนด าเนินการ
อย่างไร 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ กรณีท่ีบริษัทได้โครงการลงทนุใหม ่บริษัทจะต้องมีการ
ระดมทุนจากการก่อหนีด้้วย ซึ่งบริษัทหวังว่าผลการ
ด าเนินงานของโครงการเดิม โดยเฉพาะโครงการแม่
เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา จะท าให้ฐานส่วนทุน
ของบริษัทเพ่ิมขึน้ได้ และสอดคล้องกับการรักษา
สัดส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น 
(Interest Bearing Debt-to-Equity) ไว้ได้ 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ หากบริษัทได้โครงการใหม่ เช่น โครงการแม่เมาะ 8 
ต้องใช้เงินลงทนุประมาณใด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ โครงการแม่เมาะ 8 บริษัทลงทุนไปแล้วประมาณ 
7,000 ล้านบาท โดยหนีส้ินต่อทุนของบริษัทไม่เกิน 2 
ต่อ 1 และในอนาคตหากบริษัทมีโครงการลงทุนใหม่ 
บริษัทต้องพิจารณาโครงการลงทุนนัน้อีกที  ว่า
โครงการนัน้ต้องมีการลงทุนมากน้อยเพียงใด เช่น 
การพิจารณากระแสเงินสด (cash flow) หรือมีเงินทนุ
หมุน เ วี ยน  (working capital)  ก่ อน ท่ี บ ริ ษัทจะ
พิจารณาว่าจะมีการเพ่ิมทุนหรือไม่เพ่ิมทุน โดยหลกั
นโยบายของบริษัทคือการรักษา สัดส่วนหนีส้ินท่ีมี
ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Interest Bearing 
Debt-to-Equity) ไว้ท่ี 2 ตอ่ 1 
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นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ 1. งานท่ีรับจ้างในโครงการแม่เมาะ 8 โดยหลักจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการเตรียมงาน และส่วน
งาน operate โดยเคร่ืองเคร่ืองจกัรใช่หรือไม ่ 

2. สัญญาท่ีบริษัทได้มา ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษา
profit margin ให้คงท่ีหรือไม ่ 

3. เน่ืองจากงานในช่วงแรกท่ีเป็นงานขนหน้าดิน
จะต้องจ้าง outsource ท าให้ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งท า
ให้ราคาต่อหน่วยของบริษัทสูงขึน้เพ่ือให้  profit 
margin คงท่ีใช่หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ บริษัทพยายามรักษา profit margin โดยก าไรสุทธิ  
(Net Profit) ในอตัราร้อยละ 10 ส าหรับทัง้โครงการ, 
IRR อัตราร้อยละ 12 ส าหรับทัง้โครงการ ซึ่งเมื่อ
บริษัทเสนอราคา บริษัทจะยดึนโยบายนี ้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ ดังนัน้ในแต่ละปีผลตอบแทนจะเฉลี่ยแบบนี เ้ลย
หรือไม ่ 
 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
 

ชีแ้จงวา่ 
 
 
 
 

ในแต่ละปีก็ ต้องไปดูค่าใช้จ่ายในแต่ละปี  ถ้ามี
ค่าใช้จ่ายสูงในปีนัน้ก็จะมีราคาท่ีได้รับสงูขึน้ตามไป
ด้วย ซึ่งบริษัทก็จะพยายามเกลี่ยให้ผลตอบแทนแต่
ละปีเท่าๆกนั 

จากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ท่ี
ประชมุลงมติในวาระนี ้

 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย 577,121,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย   0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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รวม (278 ราย) 577,121,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
การจ่ายเงนิปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 
  ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระ
นีต้อ่ท่ีประชมุ 
 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 45. ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
 
  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 1,150,000,000 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 54,582,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิให้จัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 
13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดย
ภายหลงัจากการจดัสรรเงินก าไรจ านวนดงักล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวนทัง้สิน้ 67,711,234 บาท ซึง่คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของทนุจดทะเบียน  
 
  นอกจากนี ้ตามท่ีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย ซึง่ฝ่ายจดัการได้พิจารณาเร่ืองของความจ าเป็นในการใช้
เงิน สภาพคล่อง และการลงทุนในอนาคตแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตรา 
หุ้นละ 0.1222 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อย
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ละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้อยู่กบักระแสเงินสดและแผนการลงทนุรวมถงึความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่
คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป 
   
  ในการนี ้นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน ได้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาเป็น 2 เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. อนุมตัิจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 13,128,793 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
2. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 

138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ 
นิติบคุคลและเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มี 
ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี  ้

นายเมธี อักษรสุทธิกุล  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง 

สอบถามวา่ บริษัทจ่ายเ งินปันผลไม่ถึง ร้อยละ 40 ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช่หรือไม ่
 

ประธานฯ  ตอบวา่ ใช ่
 

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอให้บริษัทชีแ้จงวา่ เหตใุดบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ถงึร้อยละ 40 ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันของบริษัทท่ีก าหนดไว้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณา
สภาพการท างานและความต้องการใช้ เ งิน 
ในอนาคต สภาพการลงทุน และการบริหารจัดการ



16 
 

 

ของบริษัท โดยบริษัทยงัมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน
หมุนเวียนบางส่วน และเงินลงทุนเพ่ิมเติม เช่น  
การลงทุนในโครงการหงสา และความต้องการใช้
เงินในเร่ืองกาทดแทนการรออกตัว๋ B/E 

 
จากนัน้ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ท่ี

ประชมุลงมติในวาระนี ้
 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้ นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 27 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี   
11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. อนุมตัิจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไร
สทุธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เห็นด้วย 578,158,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (284 ราย) 578,158,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

 
2. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 

138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้ 
นิติบคุคลและเงินทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว 

เห็นด้วย 571,676,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8789 
ไมเ่ห็นด้วย 6,481,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.1211 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
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รวม (284 ราย) 578,158,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนท่ีจะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งได้อีก ทัง้นีก้รรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองหลงัจากการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1. นายสมบรูณ์ มณีนาวา 
2.  นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
3.  นายศิริชยั โตวิริยะเวช 
4. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ในกรณี นายสมบูรณ์ มณีนาวา ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทนัน้ เน่ืองจากเหตุผลในเร่ืองสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทแทนนายสมบูรณ์ มณีนาวา และขอมอบให้นายนพพันธป์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการบริษัท  
(“รองประธานฯ”) เป็นผู้ด าเนินการประชมุตอ่ไป  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยและผู้ ถือหุ้นรายย่อย รองประธานฯ 
ได้เชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน โดยไม่รวมนายสมบูรณ์ มณีนาวา ซึง่ไม่ประสงค์กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกตอ่ไป ออกจากห้องประชมุในการพิจารณาวาระนีเ้ป็นการชัว่คราว 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีความเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่ งต่าง ๆ 
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ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 
เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  

 

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2560 

จ านวนครัง้ที่เข้า
ร่วมประชุม

คณะกรรมการชุด
ย่อย ในปี 2560 

จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่ง

กรรมการของ
บริษัท 

1. นายสมบรูณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ 

7/8 - 3 

2. นางก่ิงเทียน บางอ้อ กร รมการ อิ ส ระ  / 
กรรมการตรวจสอบ 

8/8 5/5 3 

3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช กร รมการอิ ส ระ  / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

8/8 5/5 3 

4. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ กร รมการอิ ส ระ  / 
กรรมการตรวจสอบ 

8/8 5/5 3 

  ภายหลังกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมแล้ว รองประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
เพ่ิมเติมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อแนะน าและแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของส านักงาน คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ในวาระนีจ้ะมีการ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  ทัง้นี ้ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ท างานของกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน ซึ่ง
ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึง่ได้จดัสง่ให้ 
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
 
  รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้
แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ รองประธานฯ ได้ขอให้ท่ี
ประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตัง้ (1) นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
(2) นายศิริชัย โตวิริยะเวช (3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ซึ่งออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้
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1. อนมุตัิการเลือกตัง้ นางก่ิงเทียน บางอ้อ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย 578,060,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9957 
ไมเ่ห็นด้วย 25,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0043 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (284) 578,085,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 
2. อนมุตัิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย 578,070,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 15,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (284) 578,085,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

3. อนมุตัิการเลือกตัง้ ดร.มงคล เหลา่วรพงศ์ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย 578,070,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 15,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (284) 578,085,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

4. อนมุตัิการเลือกตัง้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกลุ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย 508,146,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 15,000 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (285) 508,161,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 
  การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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  รองประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ามาในห้องประชุมเพ่ือด าเนินการประชุมใน
วาระถดัไป 
 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
  รองประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90. แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะ
ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท  โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
ขนาดใกล้เคียงกบับริษัท จงึเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ตาม
รายละเอียดดงันี ้
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ   
ประธานกรรมการ 40,000 บาท/เดือน 40,000 บาท/เดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 15,000 บาท/เดือน 15,000 บาท/เดือน 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร - - 
เบีย้ประชุมกรรมการ   
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 15,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 15,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 10,000 บาท/ครัง้ที่เข้าประชมุ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ข้าประชมุ 8,000 บาท/ครัง้ทีเ่ข้าประชมุ 
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รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้แต่
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้จากนัน้ รองประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุ
ลงมติในวาระนี ้ 
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้
 
 
 

เห็นด้วย 475,908,726 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9968 
ไมเ่ห็นด้วย 15,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.0032 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ                           0.0000  

รวม (277) 475,923,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 

การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยนับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2561 
 
  รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็นผู้ รายงาน
ตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้
 
  นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้
นายสมคิด เตียตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 และ/หรือนายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 6624 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ นางสาว
ศนัสนีย์ พูลสวสัด์ิ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยข้อมลูประวตัิและประสบการณ์ 
การท างานของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 5.   
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นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท กิจการร่วม
ค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว และ กิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบัญชี 
จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และมีความเห็นว่าค่า
สอบบญัชีท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เป็นเงินจ านวน 3,340,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จ านวนเงิน 3,155,000 บาท 
เพ่ิมขึน้จากเดิมร้อยละ 5.8 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 
คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 2,910,000 2,700,000 

คา่สอบบญัชีกิจการร่วมค้า    430,000        455,000 

รวม 3,340,000 3,155,000 

     
  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์  
ธอนตัน จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
การก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 3,340,000 บาท ตลอดจนรับทราบว่าผู้ สอบ
บญัชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของกิจการร่วมค้า ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 โดยคา่สอบบญัชีของกิจการร่วมค้าในเบือ้งต้นเป็นจ านวน 430,000 บาท   
   

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้
แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้จากนัน้ รองประธานฯ ได้ขอให้ 
ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย 578,146,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไมเ่ห็นด้วย 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0026 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ   
บตัรเสีย 0 เสียง ไมน่ ามาค านวณ 
รวม (286) 578,161,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
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  การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
  รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็นผู้ รายงาน
ตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้
 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือเพ่ิมช่องทางหาแหลง่เงินทนุ ซึง่ปัจจบุนัใช้แหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเสริม
ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไมเ่กิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทไมด้่อยสิทธิ 
ซึง่อาจมีหรือไมม่ีประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วงเงินรวมของหุ้นกู้ทัง้หมด: ไมเ่กิน 1,000 (หนึง่พนั) ล้านบาท 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย 1,000 (หนึง่พนั) บาท 
อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในช่วงท่ีมีการออกหุ้นกู้ รุ่นนัน้ ๆ 
อายหุุ้นกู้  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมาย พิจารณา การก าหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของ
ประเภทตราสารหนี ้ลกัษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด 

วิธีการเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ตา่งหากจากกนัก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้
เดิม ซึง่ตราสารนัน้ๆ ก าลงัจะครบก าหนดช าระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อน
ก าหนด ทัง้นี ้โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศ
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการขออนญุาตจากหน่วยราชการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เง่ือนไขพิเศษ ในกรณีท่ีบริษัท ได้ไถ่ถอนหรือช าระคืนหุ้ นกู้  ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ี
ได้รับอนุมตัิข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ ตาม
จ านวนท่ีได้ไถ่ถอนหรือช าระคืน โดยมลูคา่คงเหลือของหุ้นกู้  ณ ขณะใด ๆ 
ต้องไมเ่กินวงเงินรวมของหุ้นกู้ ท่ีได้อนมุตัิในครัง้นี ้
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ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้มีอ านาจ
ดงัตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  เช่น  
การก าหนดช่ือ ลักษณะการขายหุ้ นกู้  จ านวนหุ้ นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้ นกู้  
หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระ
เงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น  

2)  การแต่งตั ง้ ท่ีป รึกษาทางการ เ งิน  และ/ห รือผู้ ประสานงานการออกหุ้ นกู้  และ /ห รือ  
ผู้ จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้  ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

3) การเข้าเจรจา ตกลง  ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครั ้งนี ้รวมถึงการน าหุ้นกู้ดงักล่าว
ข้างต้นไปจดทะเบียนกบัตลาดรองตราสารหนี ้หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกตราสารหนีใ้นรูปของหุ้นกู้   
 
  รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม และมีการตอบค าถามของผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี  ้
นายอาทติย์ สุทธิ  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง 

สอบถามวา่ ขอให้บริษัทอธิบายรายละเอียดการออกหุ้นกู้
ในครัง้นี  ้ เช่น ก าหนดเวลาการออกหุ้ นกู้  
กรรมการผู้ รับผิดชอบ 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ บริษัทต้องการเปิดวงเงินการออกหุ้ นกู้ ไ ว้ 
เพ่ือการบริหารจัดการในอนาคต ตามความ
จ าเป็นของบริษัท และสภาพตลาด ซึง่ก าหนด
ไว้จ านวน 1,000 ล้านบาท ส่วนรายละเอียด
ของหุ้ นกู้  เช่น ช่ือของหุ้ นกู้  อัตราดอกเบีย้  
เ ร่ื องระยะ เวลาไถ่ ถอนหุ้ นกู้  บ ริ ษัทจะ
มอบหม าย ใ ห้ ก ร ร ม ก า รห รื อ บุ ค คล ท่ี
คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ
ในรายละเอียด 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

เสนอเพ่ิมเติมวา่  การออกหุ้นกู้ของบริษัท วา่จะออกประเภทใด 
ระยะเวลาเท่าใด จะขึน้อยู่กับความจ าเป็น
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 ของบริ ษัทและค าแนะน าของ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษัท 

นางสาววรรน์พมิล ขอประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

เสนอเพ่ิมเติมวา่  การเสนอวาระการออกหุ้นกู้  เพ่ือขออนมุตัิ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามพรบ.มหาชน 
บริษัทมหาชนจะออกหุ้นกู้ ได้ต้องขอมติจากผู้
ถือหุ้น การขอออกหุ้นกู้ของบริษัทเป็นการขอ
วงเงินไว้เพ่ือรองรับการลงทนุในอนาคต หรือ
แหลง่เงินทนุทดแทนสถานบนัการเงิน 
เน่ืองจากการออกหุ้นกู้จะถกูกวา่ เมื่อมีความ
จ าเป็นจะต้องใช้บริษัทจะออกหุ้นกู้ ได้เลย จงึ
เป็นการขอตัง้วงเงินไว้ก่อน เวลาจะไถ่ถอนหุ้น
กู้บริษัทไมจ่ าต้องมาขอผู้ ถือหุ้นแล้ว เน่ืองจาก
หุ้นกู้จะถกูไถ่ถอนโดยอตัโนมตัิ กรณีท่ีบริษัท
จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดบริษัทมีสิทธิท่ีจะ
ไถ่ถอนได้เลยโดยไมต้่องมาขออนญุาตจากผู้
ถือหุ้น 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ  
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ขอให้ชีแ้จ้งวา่ 1. ระยะเวลาท่ีจะออกหุ้นกู้ของบริษัท 
2. บริษัทมีหนีพ้อสมควร มองว่าจ านวนเงิน 

1,000 ล้านบาทท่ีขอน้อยเกินไป มองว่า
น่าจะขอเปิดวงเงินมากกวา่นี ้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ เ งิน  1,000 ล้ าน ท่ีขอน่าจะเ พียงพอรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทพิจารณาไม่ให้
บริษัทก่อหนีเ้กินความจ าเป็น 

นางสาววรรน์พมิล ขอประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

เสนอเพ่ิมเติมวา่  การขอมติการออกหุ้นกู้  โดยแง่ของอายุหุ้นกู้  
บริษัทมกัจะไม่ก าหนดอายุของหุ้นกู้ เพราะจะ
ท าให้บริษัทขาดความคลอ่งตวัในการก าหนด
อายุของหุ้ นกู้  โดยเฉพาะการลงทุนในระยะ
ยาว โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะเป็น 
ผู้ก าหนดอายขุองหุ้นกู้  
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นายเมธี อักษรสุทธิกุล  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ อายุของหุ้ นกู้ ท่ีผู้ ถือหุ้ นท่านอื่นสอบถาม 
อยากให้บริษัทก าหนดระยะเวลาว่าบริษัทจะ
ออกหุ้นกู้ เม่ือใด ไมใ่ช่อายขุองหุ้นกู้  

นางสาววรรน์พมิล ขอประเสริฐ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

เสนอเพ่ิมเติมวา่  อายุ หมายถึง อายุของหุ้นกู้  เน่ืองจากการขอ
อนุมตัิของหุ้นกู้ จะไม่มีอายุ ต่างจากการออก
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ไม่ว่าจะเป็น PP หรือ PO 
เ น่ืองจากมันส่งผลกระทบต่อราคาหุ้ นใน
ตลาด แต่การขออนุมตัิการออกหุ้นกู้จากผู้ ถือ
หุ้ น โดยหลักไม่มีอายุ บริษัทออกหุ้ นกู้ ได้
จนกว่าจะเต็มวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้
ถือหุ้น หากวงเงินนีห้มด หรือบริษัทมองว่าไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้เงินแล้ว จะพิจารณา
ยกเลิก หรือไม่ยกเลิกก็ได้ ใน SET50 บาง
บริษัทยังออกหุ้นกู้ โดยมติผู้ ถือหุ้นเมื่อ 10-15 
ปีท่ีแล้วก็มี เพ่ือยงัออกหุ้นกู้อยู่ในวงเงินนัน้ๆ 

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ขอให้อธิบาย วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้  เน่ืองจากการ
ขอหุ้นกู้ เพ่ือท า Rating จะต้องมีวตัถุประสงค์ 
เพ่ือให้การหุ้ นกู้ ของบริษัทมีความน่าเช่ือถือ
ตอ่ผู้ซือ้หุ้นกู้  

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน  

ชีแ้จงวา่ การออกหุ้นกู้ ในครัง้นีจ้ะมีหรือไม่มี Rating ก็
ได้ วตัถปุระสงค์ในการออกหุ้นกู้คือ  
1. การเสริมความแข็งแกร่งทางเงิน สภาพ

คลอ่งทางการเงิน  
2. การรองรับการลงทนุใหมใ่นอนาคต  
3. สภาพคล่องเน่ืองจาก B/E และหากบริษัท

พิจารณาว่าการออกหุ้นกู้สามารถลดต้นทุน
ทางการเงินได้ บริษัทอาจมีการทดแทน
เงินกู้ ระยะยาวอื่นๆ หรือแหล่งเงินหุ้นอื่นๆ
ได้ 

จากนัน้ เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว รองประธานฯ ได้ขอให้
ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้



27 
 

 

 
มติที่ ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้ นกู้ วงเ งินรวมไม่เกิน 

1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
เห็นด้วย 574,461,426 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3600 
ไมเ่ห็นด้วย 1,900,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  0.3286 
งดออกเสยีง 1,800,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3113  
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ                 0.0000 
รวม (286) 578,161,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 
การลงมติ วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเพ่ิมเติม และมีการตอบ

ค าถามของผู้ ถือหุ้นท่ีเก่ียวกบัวาระนี ้ดงัสรุปตอ่ไปนี ้
 
นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

สอบถามวา่  ปัญหาดินสไลด์ขณะนี ้บริษัทจะเน้นท างานท่ี
โครงการแมเ่มาะ 7 ใช่หรือไม ่

นายนพพันธป์ เมืองโคตร 
รองประธานฯ 

ชีแ้จงวา่ บริษัทจะเน้นด าเนินการในโครงการแม่เมาะ 
7 เ น่ื อ ง จ า ก ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
ขณะเดียวกันบริษัทก าลังแก้ไขปัญหาดิน
สไลด์ในโครงการแมเ่มาะ 8 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

สอบถามวา่  ในหน้า 145 ในรายงานประจ าปีมีเร่ืองหนีค้้าง
จ่ายของโครงการแม่เมาะ 7 อยากสอบถาม
ว่าโครงการแม่เมาะ 7 เป็นของกิจการร่วมค้า
ไอทีดี-เอสคิว ใช่หรือไม่ ซึ่งมีหนีค้้างจ่ายอยู่
ประมาณ 71 ล้าน เกิน 1 ปีแล้วประมาณ 22 
ล้านจึงอยากสอบถามบริษัทว่าเหตุใดจึงเก็บ
หนีไ้ด้ช้า เป็นยอดท่ีเกินก าหนดจ่ายเงินของ
กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ใช่หรือไม่ หาก
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บริษัทไม่สามารถเก็บหนีเ้ก่าได้ Cash Flow 
ของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่ 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ รายการดังกล่าวเป็นหนีค้้างจ่ายของกิจการ
การร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ในส่วนค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร (Management fee) ไม่ใช่ส่วนของ
ค่ างานขุ ดขนดิ น -ถ่ าน  ท่ี บ ริ ษั ท เ ข้ า ไป
ด าเนินงาน 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

เสนอวา่  หากหนีข้องบริษัทท่ีเกินก าหนดมาจากกิจการ
ร่ วม ค้า  บ ริ ษัทควรจัดการ เก็ บห นี ใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้กวา่นี ้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ บริษัทจะรับไปบริหารจดัการตามความคิดเห็น
ของผู้ ถือหุ้น แตยื่นยนัวา่ไมเ่ก่ียวกบัค่างานของ
กิจการร่วมค้า เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวกับค่า
บริหารงาน 

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 

สอบถามวา่  โครงการแม่เมาะ 7 ตามปริมาณงานคงเหลือ 
ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะไมม่ีปัญหาเร่ือง 
overdue payment term ข อ ง ค่ า ง า น ใ ช่
หรือไม่ และ คาดว่าจะปิดโครงการแม่เมาะ7
ได้เม่ือใด  
 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ ตามสญัญาโครงการแม่เมาะ 7 จะถึงก าหนด
ต้นปี 2563 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภญิาณวิสุทธ์ิ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

สอบถามวา่ 1. ขอให้บ ริ ษัท ชี แ้จงรายละเอียดเ ร่ือง 
งบลงทุนปี 2561 ของโครงการหงสาและ
โครงการท่ีประเทศพมา่  

2. ในงบการเ งินไ ด้ระบุมูลค่างานของ
สญัญาโครงการหงสาและแม่เมาะ 8 ไว้ 
อย่างไรก็ตามสัญญาของโครงการท่ี
ประเทศพม่านัน้มีความเหมือน / คล้าย
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กับสัญญาของโครงการหงสาหรือแม่
เมาะ 8 หรือไม ่ 

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

ชีแ้จงวา่ โครงการของประเทศพม่าต้องใช้งบลงทุน
ระหว่าง 45 -50 ล้านบาท แต่ในปี 2561 และ
ทัง้โครงการจะใช้งบประมาณ 300 - 400 ล้าน
บาท และจะทยอยลงทนุภายในปีนีแ้ละปีหน้า 
ส าหรับโครงการหงสาจะมีการลงทุนซื อ้
เคร่ืองจักรกลุ่มใหม่ ประมาณ 200 ล้านบาท 
ซึ่งจะได้เคร่ืองจักรประมาณกลางปี 2561 
หรือเร่ิมท างานประมาณกลางปี 2561  

นายศาศวัต ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 โครงการเหมืองดีบุกในประเทศพม่า เป็นการ
ขุดและแต่ งแ ร่  ซึ่ ง ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ นลงทุน ใน
เคร่ืองจักรรวมถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแต่งแร่ 
ในส่วนของรายได้จะได้ รับไม่เหมือนกับ
โครงการหงสา หรือโครงการแมเ่มาะ  

นายสมศักดิ์ ลิขติกาญจนกุล  
ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตัวเองและมอบ
ฉนัทะ 

สอบถามวา่ อยากเห็นรายงานท่ีเป็นสรุปจากตารางว่า 
ปริมาณงานคงเหลือ  จากนี จ้นถึงสิ น้สุด
โครงการในแต่ละโครงการสัมปทาน เพ่ือให้ผู้
ลงทุนสามารถรับรู้แผนของบริษัท อยากทราบ
ถึงสัมปทานท่ีบริษัทได้รับ เน่ืองจากบางปี
ด าเนินงานได้รวดเร็ว แต่บางงานก็ด าเนินการ
ช้า 

นายนพพันธป์ เมืองโคตร 
รองประธานฯ 

ชีแ้จงวา่ มีการจัดท าการคาดการณ์ไว้และให้น าเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุ 

นายอาทติย์ สุทธิ  
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง 

ขอให้ชีแ้จง รายละเอียดและความคืบหน้าเร่ืองเหมืองแร่
โปแตช 

นายศาศวัต ศิริสรรพ์  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่ ขณะนีบ้ริษัทก าลงัด าเนินการเจรจาเบือ้งต้น
กับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ  จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีได้รับสมัปทาน และบริษัทอาเซียน
โปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) ก าลังจัดหา
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ผู้ รับ เหมาจากประเทศจีนและประเทศ
เบลารุส ท่ีจะเข้าไปท าเหมือง เพ่ือให้เข้าไป
บ ริ ห า ร เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ใ น ก า ร ท า เ ห มื อ ง 
งบประมาณอยู่ท่ี 710 ล้านเหรียญ แต่ราคาท่ี
เราจะได้ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกที 

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล 
ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามวา่ โครงการแมเ่มาะ 8 ท่ีมีปัญหาเร่ืองดินสไลด์ ท า
ให้ต้องหยุดชะงักไป  2 เดือน และจะกลับมา
เร่ิมด าเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน หาก
บริษัทสามารถเร่ิมกลบัมาด าเนินการได้จะเร่ง
การด าเนินงาน เพ่ือมาชดเชยกับงานในส่วนท่ี
หยดุการด าเนินงานได้หรือไม ่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ชีแ้จงวา่  ไมไ่ด้ เพราะถกูจ ากดัเน่ืองจากความสามารถจ
ของเคร่ืองจักรถูกออกแบบและติดตัง้เพ่ือ
ท างานในปริมาณท่ีก าหนดไว้พอดี  จึงไม่
สามารถท างานได้เกินประสิทธิของเคร่ืองจักร
ท่ีถูกออกแบบมา อย่างไรก็ตามขณะนีบ้ริษัท
ก าลังเจรจาเพ่ือขอชดเชยความเสียหายจาก 
กฟผ. 

นายพรพรหม กาญจนจารี 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

เสนอท่ีประชมุวา่ หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามช่วยพิจารณาส่งค าถาม
ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทตามท่ีบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือให้บริษัทพิจารณาว่า
ค าถามใดบ้างท่ีบริษัทสามารถตอบได้หรือ
ไม่ได้เน่ืองจากข้อจ ากัดของกฎหมาย และ
เพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทปรึกษากับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าค าถามใดท่ี
สามารถเปิดเผยข้อมูลไ ด้มากหรือน้อย
เพียงใด 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอเร่ืองอื่นใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก รองประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน และปิดการประชมุเวลา 16.00 น. 

 
 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
          (นายนพพนัธป์ เมืองโคตร) 
   รองประธานกรรมการ 

 
 
ลงช่ือ ......................................................  
                  (นายสรุพล อ้นสวุรรณ) 
         เลขานกุารบริษัท 
 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


