รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมครั ง้ นีจ้ ัดขึน้ เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องลาดพร้ าว โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
นายกรั ณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้ าที่ เป็ น ผู้ดาเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
(“ที่ป ระชุ ม ”) ของบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึง่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ ดังรายนามตามลาดับดังต่อไปนี ้
กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
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นายสมบูรณ์
นายนพพันธป์
นายศิริชยั
นางกิ่งเทียน
ดร. มงคล
นายศาศวัต
นายวิทวัส
นายกวิตม์

มณีนาวา
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รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
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9.

นายชาลี
นายพุทธิพงษ์
นายประภาส
นายพิเชษฐ์

รักษ์ สธุ ี
ปุณณกันต์
วิชากูล
มหันต์สคุ นธ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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12.

ที่ปรึกษาที่เข้ าร่ วมประชุม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด
นายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริ ษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด
นางสาววิจิตรพรรณ คล้ ายอุบล
นายพรพรหม กาญจนจารี
นางสาวระพีภทั ร คาพิชยั
นางสาวเวธกา แสนพรหม
ในการประชุมครั ง้ นี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวมทังสิ
้ ้น 250 ราย
นับรวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 574,611,925 หุ้น หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 50.6324 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งกาหนดว่าต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ วิธีการยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทดาเนินการ
เก็บบัตรลงคะแนน และได้ แจ้ งที่ประชุมให้ ทราบถึงหลัก เกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
เสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็ นไปตามที่ได้ ระบุในหนังสือเชิญประชุม)
และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ โดยหากเป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในตอนท้ ายในวาระ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
นอกจากนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มี ผ้ สู อบบัญชีของ
จากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด และตัวแทนจากสานักงานกฎหมาย ลีกลั แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จากัด เพื่อตอบ
คาถามที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวาระของการประชุมในครัง้ นี ้
จากนัน้ นายสมบูรณ์ มณีนาวา ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้ กล่าว
เปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัทและดาเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญ
ประชุมตามลาดับ ดังนี ้
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วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและเปิ ดการประชุม ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประธานฯ
ได้ แจ้ งเรื่ องให้ ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี ้
1. ตามที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง คาถามล่ว งหน้ า ก่ อ นการประชุม ผู้ ถื อ หุ้น โดย
ช่องทางโทรสารและส่งจดหมายมายังบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฎว่าบริ ษัท
ไม่ได้ รับคาถามที่สง่ มาให้ บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
2. ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ และให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
เสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ บริ ษัทได้ นาข้ อมูลของ ม.ร.ว.ปรี ดียาธร เทวกุล และหนังสือ
รายงานประจาปี 2560 ของบริ ษัทมาแจกเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายวิชา โชคพงศ์ พันธ์
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

เหตุใดจึงต้ องมีการแจกสิ่งที่แนบมากับหนังสือเชิ ญ
ประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ

ชี ้แจงว่า

เป็ นเอกสารบุคคลที่ได้ รับการเสนอพิจารณาเลือกให้
เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตาม
วาระ ที่จะใช้ พิจารณาในการประชุมวาระที่ 6

การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมลง
มติในวาระนี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (256 ราย)

574,551,725
0
227,600
0
574,779,325

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ เรี ยนเชิญนายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้รายงานวาระนี ้ต่อที่

ประชุม
นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ได้ ชีแ้ จงผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุ ปดังนี ้
ผลผลิตรวมของบริ ษัทประจาปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 49.9 ล้ านลูกบาศก์เมตร แน่น ซึง่ เพิ่มขึ ้น
จากปี 2559 ที่มีผลผลิตรวมจานวนเท่ากับ 47.8 ล้ านลูกบาศก์เมตร แน่น อยู่ที่จานวน 2.1 ล้ านลูกบาศก์เมตร
แน่น หรื อเท่ากับร้ อยละ 4.3 ซึง่ มาจากการดาเนินงานของโครงการดังต่อไปนี ้

4

**หน่วย : ล้ าน ลบ. เมตร แน่น

หมายเหตุ : * โครงการแม่เมาะ 7/1 แล้ วเสร็ จเมื่อปี 2559
**รวมผลผลิตงานขนถ่านโดยแปลงเป็ นหน่วย ล้ าน ลบ. เมตร แน่น
1. โครงการแม่เมาะ 7 มีผลผลิตประจาปี 2560 จานวนเท่ากับ 17.1 ล้ านลูกบาศก์เมตร แน่น
ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจานวน 23 ล้ านลูกบาศก์ เมตร แน่น สาเหตุที่ผลผลิตลดลงมา เนื่องจาก
โครงการแม่เมาะ 7 อยู่ในช่วงปลายของสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้ จานวนผลผลิตน้ อยกว่าผลผลิตตามแผนในระยะ
เริ่ มแรก
2. โครงการแม่เมาะ 8 มีผลผลิตประจาปี 2560 จานวนเท่ากับ 14.6 ล้ านลูกบาศก์เมตร แน่น
เนื่องจากจานวนของผลผลิตดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะปี ที่ 2 ของสัญญา เพิ่มขึน้ จากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับ
จานวน 8.2 ล้ านลูกบาศก์เมตร แน่น ซึง่ ในปี 2562 จะเป็ นปี ที่บริ ษัทได้ ทา Full Production ซึง่ จะมากกว่าจานวน
การผลิตในปี นี ้อีก 4 เท่า
3. โครงการหงสา มีผ ลผลิ ตประจ าปี 2560 จ านวนเท่ ากับ 18.2 ล้ านลูก บาศก์ เมตร แน่น
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ซึง่ มีผลผลิตเท่ากับจานวน 16.6 ล้ านลูกบาศก์เมตร แน่น เนื่องจากการปรับปรุ งประสิทธิภาพ
ในการทางานของโครงการหงสา ทาให้ ผลการทางานในปี 2560 ดีขึ ้นกว่าปี 2559
รายได้ รวมของบริ ษัท ประจาปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 3,186 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่
มีรายได้ รวมเท่ากับจานวน 2,911 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 9
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หน่วย : ล้ านบาท

กาไรสุทธิของบริ ษัท ประจาปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 360 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่มี
กาไรสุทธิรวมเท่ากับจานวน 323 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11 ในขณะที่กาไรขันต้
้ น (Gross Profit) ของบริ ษัท
ประจาปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 832 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2559 ที่มีกาไรรวมเท่ากับจานวน 828 ล้ านบาท
และกาไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี (EBITDA) ประจาปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 1,183 ล้ านบาท
ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่มีกาไรรวมเท่ากับจานวน 1,169 ล้ านบาท โดยสรุ ปแล้ วความสามารถในการทากาไรของ
บริ ษัทจะเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ในอัตราร้ อยละ 10
หน่วย : ล้ านบาท
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ในส่วนของปริ มาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริ ษัท นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ปริ มาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 35,448
ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการแม่เมาะ 7 มีมลู ค่าเท่ากับ 1,417 ล้ านบาท โครงการแม่เมาะ 8 มีมลู ค่าเท่ากับ 20,452
ล้ านบาท โครงการหงสา มีมลู ค่าเท่ากับ 9,907 ล้ านบาท และโครงการเหมืองดีบุก ที่ประเทศพม่า ซึง่ มีมลู ค่างาน
เท่ า กับ 3,672 ล้ า นบาท ซึ่ง ประมูล โครงการมาได้ เ มื่ อ ปี 2560 ที่ ผ่ า นมา และคาดว่ า จะเริ่ ม ปฏิ บัติ งานได้ ใ น
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายวิชา โชคพงศ์ พันธ์
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

ในขณะนี ป้ ระเทศพม่ า ก าลั ง มี ก ารประท้ วงห้ าม
ชาวต่างชาติเข้ าไปขุดหน้ าดิน อยากทราบว่าโครงการที่
บริ ษัทจ้ างรับเหมาจะได้ รับผลกระทบจากการประท้ วง
ดังกล่าวด้ วยหรื อไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

โครงการที่ บ ริ ษั ท เข้ าไปจ้ างรั บ เหมาผลิ ต แร่ ดี บุ ก
ในขณะนี ย้ ัง ไม่ มี ก ารประท้ ว ง เนื่ อ งจากเหมื อ งดี บุก
ที่บริ ษัทเข้ าไปรับจ้ างมีการดาเนินงานมานานกว่าร้ อยปี
และเป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ ป ระเทศพม่ า อนุ ญ าตให้
ส่งออก เพราะเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศพม่า
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นายอมร โควานิชเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

เรื่ องเหตุก ารณ์ ดินสไลด์ ที่เหมืองแม่เมาะ บริ ษัท ต้ อง
ชดใช้ ค่าเสียหายหรื อไม่ หรื อต้ องได้ รับ ค่าชดเชยจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

กรณีดินสไลด์จากที่อื่นมาโดนเครื่ องมือของบริ ษัททาให้
เกิ ด ความเสี ย หาย บริ ษั ท จึ ง ท าเรื่ องขอบรรเทา
ผลกระทบไปยังการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(“กฟผ.”) ซึ่งขณะนี ้ กฟผ.กาลังพิ จารณาการบรรเทา
ผลกระทบของบริ ษัท ซึ่งคาดว่าบริ ษัทจะได้ รั บความ
ช่ วยเหลื อจากกฟผ. เนื่ องจากความเสี ย หายเกิ ด ขึ น้
ไม่ใช่ความผิดของบริ ษัท และเป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่ของ กฟผ. ซึง่ กฟผ.ต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหรื อการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท คาดว่ากฟผ.จะมีมาตรการให้ ความช่ วยเหลือ
บริ ษัทต่อไป

นายอมร โควานิชเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

เหตุการณ์ ดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มากน้ อยเพี ยงใด
เนื่องจากบริ ษัทต้ องชะลอการทางานในโครงการดังกล่าว

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

เนื่ องจากความเสียหายที่ เกิ ดขึน้ ในโครงการแม่เมาะ 8
ท าให้ บริ ษัทต้ องหยุดงานเป็ นเวลา 2 เดือน ซึ่งบริ ษั ท
ได้ รับผลกระทบบ้ าง ส่วนรายละเอียดเรื่ องผลกระทบนัน้
จะต้ องรอการพิ จารณาความช่ วยเหลื อจากกฟผ. ด้ วย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามเร่ งกู้ระบบเพื่ อให้ บริ ษัท
กลับมาทางานในโครงการดังกล่าวให้ เร็ วที่สดุ

นายอมร โควานิชเจริญ
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

จากการคาดการณ์ ของบริ ษั ทว่ ารายได้ ข องโครงการ
แม่เมาะ 8 จะเพิ่มขึ ้นมากกว่าเดิม 4 เท่า ความเสียหายที่
เกิ ดขึน้ กับโครงการแม่เมาะ 8 ที่ ต้องหยุดงาน 2 เดื อน
จะส่งผลต่อรายได้ ของบริ ษั ทจากโครงการแม่ เมาะ 8
เพียงใด

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

ผลกระทบต่อรายได้ ของโครงการแม่เมาะ 8 ในขณะนี ้
อาจจะคาดการณ์ลาบาก เนื่องจากบริ ษัทต้ องหยุดงาน 2
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เดือน และต้ องรอสรุ ปแนวทางการช่วยเหลือจาก กฟผ. ที่
ชัดเจน
นายวิชา โชคพงศ์ พันธ์
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

เหตุการณ์ ดินสไลด์ ที่โครงการแม่เมาะ 8 มีผ้ ูเสียชี วิต
หรื อได้ รับบาดเจ็บหรื อไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ยืนยันว่า

เหตุการณ์ ดินสไลด์ที่โครงการแม่เมาะ 8 ไม่มีผ้ เู สียชีวิต
หรื อได้ รับบาดเจ็บ

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์
ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่า

บริ ษัทมีประกันความเสียหายของโครงการแม่เมาะ 8
หรื อไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

บริ ษัทมีประกันความเสียหาย แต่บริ ษัทไม่มีประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

การลงมติ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มั ติรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ เรี ยนเชิ ญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารการเงิ น เป็ นผู้รายงาน
วาระนี ้ต่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39. บริ ษัทได้ จัดทารายงานและงบการเงินรวมของ
บริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต ก่ อ นน าเสนอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ
โดยได้ สรุ ปสาระสาคัญของรายงานและงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ต่อที่ประชุม ดังนี ้
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รอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม

เปลี่ยนแปลงระหว่ าง
ปี 2560-2559

2558

2559

ล้ านบาท

สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)

4,489.1

6,004.0

10,240.8

4,236.8

70.6

หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)

3,749.4

3,753.4

7,662.6

3,909.2

104.2

739.6

2,250.6

2,578.2

327.6

14.6

รายได้ รวม (ล้ านบาท)

1,873.4

2,911.5

3,185.7

274.2

9.4

รายได้ จากการให้ บริ การ (ล้ านบาท)

1,867.7

2,890.7

3,153.6

262.9

9.1

ต้ นทุนการให้ บริ การ (ล้ านบาท)

1,377.8

2,062.8

2,321.7

258.9

12.6

489.9

827.9

831.9

4.0

0.5

กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้ านบาท)

88.7

322.7

360.1

37.4

11.6

*กาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.12

0.39

0.32

-0.07

-17.9

รายการ

2560

ร้ อยละ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
งบกาไรขาดทุน

กาไรขันต้
้ น (ล้ านบาท)

หมายเหตุ : *คานวณบนฐานจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ รายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
และได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายสมศักดิ์ ลิขติ กาญจนกุล
สอบถามว่า
ผู้ ถื อ หุ้ นมาด้ วยตั ว เองและมอบ
ฉันทะ

1. ปริ มาณงานคงเหลือที่บริ ษัทอธิ บาย มีระบุอยู่ใน
งบการเงินแล้ วหรื อไม่
2. หมวดที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ของปี 2560
ที่เพิ่มขึน้ ประมาณ 4,400 ล้ านบาท เข้ าใจว่าเป็ น
การลงทุนในเครื่ องจักร จึงอยากให้ บริ ษัทอธิบาย
10

งานที่บริ ษัทลงทุนไปว่าจะก่อรายได้ ให้ บริ ษัทมาก
น้ อยเพียงใด
3. ในงบการเงินของบริ ษัทในหัวข้ อ ภาษี เงินได้ ค้าง
จ่ายของบริ ษัทไม่มีการตัง้ ยอดไว้ แสดงว่าเดือน
พฤษภาคมนี ้ บริ ษัทไม่ต้องชาระภาษี ที่สรรพากร
ใช่หรื อไม่
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

1. Backlog คืองานที่บริ ษัทมีอยู่ในมือ หมายถึง งาน
ที่ บริ ษัท ลงนามในสัญญาแล้ ว แต่ยังเหลืองานที่
บริ ษัทยังต้ องทาอยู่ ซึ่งรายละเอียดของ ปริ มาณ
งานคงเหลือจะไม่อยู่ในงบดุลและไม่ถือเป็ นสินค้ า
คงเหลือแต่เป็ นงานระยะยาวของบริ ษัท
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน จะเห็นได้ ว่าสินทรั พย์
ที่ เพิ่ มขึน้ หรื อการลงทุนที่ เพิ่มขึน้ ในรอบปี 2560
ของบริ ษั ท นั น้ โดยหลัก มาจากการลงทุ น ของ
เครื่ องจักร โครงการแม่เมาะ 8 ที่บริ ษัทตังเป้
้ าไว้
เมื่อประมูลงานในโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งบริ ษัท
คาดหวังผลตอบแทนในรู ปของ IRR ที่ร้อยละ1112 ซึง่ เป็ นผลตอบแทนคาดหมายของบริ ษัทตลอด
ทัง้ โครงการ บริ ษัท ลงทุนในโครงการแม่เมาะ 8
ทังสิ
้ ้นประมาณ 7,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัททยอย
นาเข้ าเครื่ องจักรมาตังแต่
้ ปี 2560 และมีการติดตัง้
ร ะ บ บ ส า ย พ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ปี 2561 แ ต่ ยั ง
ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ เนื่ อ งจากเหตุก ารณ์ ดิน
สไลด์
3. บริ ษั ท มี ก ารช าระภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ต่ อ
กรมสรรพากรเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ ง ไม่ มี ก ารช าระ
เพิ่มเติม

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

เรื่ องหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่คอ่ นข้ างสูง
บริ ษัทมีเพดานหนี ้สูงสุดได้ ประมาณเท่าใด
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นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริ ษัท
อัตราส่วนหนี ส้ ินที่ มีภาระดอกเบี ย้ (Interest Bearing
Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2560
ก็ ยังอยู่ ในเกณฑ์ อย่ างไรก็ ตามบริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ใ ห้
เป็ นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของ
บริ ษัท

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

หากบริ ษัทได้ โครงการใหม่ ๆ ซึง่ จาเป็ นต้ องมีการลงทุน
บริ ษัทจะก่อหนี ้ได้ หรื อไม่ หรื อบริ ษัทมีแผนดาเนินการ
อย่างไร

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

กรณีที่บริ ษัทได้ โครงการลงทุนใหม่ บริ ษัทจะต้ องมีการ
ระดมทุนจากการก่ อหนี ด้ ้ วย ซึ่งบริ ษัทหวังว่าผลการ
ดาเนิ นงานของโครงการเดิม โดยเฉพาะโครงการแม่
เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา จะทาให้ ฐานส่วนทุน
ของบริ ษั ท เพิ่ มขึ น้ ได้ และสอดคล้ องกั บ การรั ก ษา
สัดส่วนหนี ส้ ิ นที่ มีภาระดอกเบี ย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Interest Bearing Debt-to-Equity) ไว้ ได้

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

หากบริ ษัทได้ โครงการใหม่ เช่น โครงการแม่เมาะ 8
ต้ องใช้ เงินลงทุนประมาณใด

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

โครงการแม่ เ มาะ 8 บริ ษั ท ลงทุ น ไปแล้ ว ประมาณ
7,000 ล้ านบาท โดยหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทไม่เกิน 2
ต่อ 1 และในอนาคตหากบริ ษัทมีโครงการลงทุนใหม่
บริ ษั ท ต้ องพิ จ ารณาโครงการลงทุ น นั น้ อี ก ที ว่ า
โครงการนัน้ ต้ องมี ก ารลงทุนมากน้ อยเพี ยงใด เช่น
การพิจารณากระแสเงินสด (cash flow) หรื อมีเงินทุน
ห มุ น เ วี ย น ( working capital) ก่ อ น ที่ บริ ษั ทจะ
พิจารณาว่าจะมีการเพิ่มทุนหรื อไม่เพิ่มทุน โดยหลัก
นโยบายของบริ ษัทคือการรั กษา สัดส่วนหนี ส้ ินที่ มี
ภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing
Debt-to-Equity) ไว้ ที่ 2 ต่อ 1
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นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

1. งานที่ รั บ จ้ างในโครงการแม่เมาะ 8 โดยหลักจะ
แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนการเตรี ยมงาน และส่วน
งาน operate โดยเครื่ องเครื่ องจักรใช่หรื อไม่
2. สัญญาที่ บริ ษัทได้ มา ส่วนใหญ่จะเป็ นการรั กษา
profit margin ให้ คงที่หรื อไม่
3. เนื่ อ งจากงานในช่ ว งแรกที่ เ ป็ น งานขนหน้ า ดิ น
จะต้ องจ้ าง outsource ทาให้ ค่าใช้ จ่ายสูง ซึ่งทา
ให้ ร าคาต่อหน่ วยของบริ ษัท สูง ขึน้ เพื่ อ ให้ profit
margin คงที่ใช่หรื อไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

บริ ษัท พยายามรั ก ษา profit margin โดยก าไรสุท ธิ
(Net Profit) ในอัตราร้ อยละ 10 สาหรั บทัง้ โครงการ,
IRR อัต ราร้ อยละ 12 ส าหรั บ ทั ง้ โครงการ ซึ่ ง เมื่ อ
บริ ษัทเสนอราคา บริ ษัทจะยึดนโยบายนี ้

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

ดัง นั น้ ในแต่ ล ะปี ผลตอบแทนจะเฉลี่ ย แบบนี เ้ ลย
หรื อไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

ในแต่ ล ะปี ก็ ต้ องไปดู ค่ า ใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะปี ถ้ ามี
ค่าใช้ จ่ายสูงในปี นนั ้ ก็จะมีราคาที่ได้ รับสูง ขึน้ ตามไป
ด้ วย ซึ่งบริ ษัทก็จะพยายามเกลี่ยให้ ผลตอบแทนแต่
ละปี เท่าๆกัน

จากนัน้ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่
ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

577,121,225
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

100.0000
0.0000
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รวม (278 ราย)

577,121,225 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

การลงมติ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ เรี ยนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน เป็ นผู้รายงานวาระ

นี ้ต่อที่ประชุม
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45. กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองของบริ ษัท ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักออกด้ วยยอดเงิ นขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ปั จจุบันบริ ษัทมีทุนจดทะเบียนทังสิ
้ ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมายเป็ น
จานวน 54,582,441 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ จัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เป็ น ทุน ส ารองตามกฎหมายจานวนทัง้ สิน้
13,128,793 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
ภายหลังจากการจัดสรรเงินกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย บริ ษัทจะมีทุนสารองตามกฎหมาย
จานวนทังสิ
้ ้น 67,711,234 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 5.89 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี ้ ตามที่บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสารองตามกฎหมาย ซึง่ ฝ่ ายจัดการได้ พิจารณาเรื่ องของความจาเป็ นในการใช้
เงิ น สภาพคล่อง และการลงทุน ในอนาคตแล้ ว บริ ษัท จึงเห็ น สมควรจัดสรรก าไรสุทธิ เป็ นเงิ น ปั น ผลในอัตรา
หุ้นละ 0.1222 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 138,681,132 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 39.97 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อย
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ละ 40 ของกาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควร ทังนี
้ ้
การจ่ายเงินปั นผลประจาปี จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่
คณะกรรมการบริ ษัทอาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างการได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรพอที่จะทา
เช่นนันได้
้ และให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
ในการนี ้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน ได้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเป็ น 2 เรื่ องดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนทัง้ สิ ้น 13,128,793 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
138,681,132 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 39.97 ของก าไรสุท ธิ ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหลังจากหัก ภาษี เงิ นได้
นิติบคุ คลและเงินทุนสารองตามกฎหมาย
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ มี
ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายเมธี อักษรสุทธิกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเอง

สอบถามว่า

บริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ปั นผลไม่ ถึ ง ร้ อยละ 40 ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทใช่หรื อไม่

ประธานฯ

ตอบว่า

ใช่

นายสมชาย รั งสีสกลสวัสดิ์
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงว่า เหตุใดบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลไม่ถงึ ร้ อยละ 40 ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

นโยบายการจ่ ายเงิ นปั นของบริ ษั ทที่ ก าหนดไว้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณา
สภาพการท างานและความต้ องการใช้ เงิ น
ในอนาคต สภาพการลงทุน และการบริ หารจัดการ
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ของบริ ษัท โดยบริ ษัทยังมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงิน
หมุนเวี ยนบางส่วน และเงิ นลงทุนเพิ่ มเติม เช่ น
การลงทุนในโครงการหงสา และความต้ องการใช้
เงินในเรื่ องกาทดแทนการรออกตัว๋ B/E
จากนัน้ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่
ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ซึง่ มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวั น ที่ 27 เมษายน 2561 และก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวั น ที่
11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนทังสิ
้ ้น 13,128,793 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (284 ราย)

578,158,426
0
0
0
578,158,426

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000

2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน
138,681,132 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 39.97 ของก าไรสุท ธิ ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การหลังจากหัก ภาษี เงิ นได้
นิติบคุ คลและเงินทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

571,676,626
6,481,800
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ

98.8789
1.1211
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รวม (284 ราย)

578,158,426 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

การลงมติ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17. ซึ่งกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนที่จะออกแบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
(1/3) กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งได้ อีก ทัง้ นีก้ รรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
2. นางกิ่งเทียน บางอ้ อ
3. นายศิริชยั โตวิริยะเวช
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในกรณี นายสมบูรณ์ มณี นาวา ซึ่งดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท นัน้ เนื่องจากเหตุผลในเรื่ องสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเสนอ ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษั ท แทนนายสมบู ร ณ์ มณี น าวา และขอมอบให้ นายนพพัน ธป์ เมื อ งโคตร รองประธานกรรมการบริ ษัท
(“รองประธานฯ”) เป็ นผู้ดาเนินการประชุมต่อไป
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย รองประธานฯ
ได้ เชิญกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน โดยไม่รวมนายสมบูรณ์ มณีนาวา ซึง่ ไม่ประสงค์กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกต่อไป ออกจากห้ องประชุมในการพิจารณาวาระนี ้เป็ นการชัว่ คราว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีความเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วน ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการตามกฎหมาย และได้ ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ ค รบก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่ าน กลับ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท และตาแหน่ งต่าง ๆ
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ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตัง้ ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล
เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนครั ง้ ที่ จานวนครั ง้ ที่เข้ า จานวนปี ที่ดารง
รายชื่อกรรมการที่จะต้ อง
เข้ าร่ วมประชุม
ร่ วมประชุม
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุด กรรมการของ
ในปี 2560
ย่ อย ในปี 2560
บริษัท
1. นายสมบูรณ์ มณีนาวา
ประธานกรรมการ /
7/8
3
กรรมการอิสระ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้ อ
ก ร ร ม ก าร อิ สระ /
8/8
5/5
3
กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชยั
โตวิริยะเวช
ก ร ร ม ก าร อิ สระ /
8/8
5/5
3
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ดร.มงคล
เหล่าวรพงศ์ ก ร ร ม ก าร อิ สระ /
8/8
5/5
3
กรรมการตรวจสอบ
ภายหลังกรรมการทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุมแล้ ว รองประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
เพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อแนะนาและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงาน คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท ในวาระนีจ้ ะมีการ
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ทัง้ นี ้ ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ ทางานของกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งทัง้ 4 ท่าน ซึ่ง
ได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ รองประธานฯ ได้ ขอให้ ที่
ประชุมลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติท่ ีประชุ ม ที่ ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติให้ เลือกตัง้ (1) นางกิ่ งเที ยน บางอ้ อ
(2) นายศิริชัย โตวิริยะเวช (3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ซึ่งออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
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1. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นางกิ่งเทียน บางอ้ อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (284)

578,060,926
25,000
0
0
578,085,926

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9957
0.0043

100.0000

2. อนุมตั ิการเลือกตัง้ นายศิริชยั โตวิริยะเวช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (284)

578,070,926
0
15,000
0
578,085,926

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

3. อนุมตั ิการเลือกตัง้ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (284)

578,070,926
0
15,000
0
578,085,926

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

4. อนุมตั ิการเลือกตัง้ ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (285)

508,146,426
0
15,000
0
508,161,426

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นามาคานวณ
ไม่นามาคานวณ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

100.0000

การลงมติ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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รองประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ ามาในห้ องประชุมเพื่อดาเนินการประชุมใน
วาระถัดไป
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
รองประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90. แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22. ซึ่งกาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะ
ให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับเบี ย้ เลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบี ยบของบริ ษัท โดยเมื่อได้ พิจารณาค่าตอบแทนถึ งความเหมาะสมของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ ความรั บผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
ขนาดใกล้ เคียงกับบริ ษัท จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการรวมทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น 5,000,000 บาท ตาม
รายละเอียดดังนี ้

ค่ าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
เบีย้ ประชุมกรรมการ
กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร

ปี 2561

ปี 2560

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

40,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
-

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้ าประชุม

15,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
10,000 บาท/ครัง้ ที่เข้ าประชุม
8,000 บาท/ครัง้ ทีเ่ ข้ าประชุม
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รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้ แต่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จากนัน้ รองประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุม
ลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ประจาปี 2561 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

475,908,726
15,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9968
0.0032
0.0000
0.0000

รวม (277)

475,923,726 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

การลงมติ วาระนีจ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้ สอบบัญชีและกาหนดค่ า ตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจาปี
2561

รองประธานฯ ได้ เรี ยนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน เป็ นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจ ารณาแต่งตัง้
นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรื อนายธีรศักดิ์ ฉัว่ ศรี สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6624 และ/หรื อ นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์ ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรื อ นางสาว
ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรื อ นายนริ นทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 8593 จากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 โดยข้ อมูลประวัติและประสบการณ์
การทางานของผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท กิจการร่ วม
ค้ า และบริ ษัทย่อย ได้ แก่ กิจการร่ วมค้ า ไอทีดี-เอสคิว และ กิจการร่ วมค้ า เอสคิว-ไอทีดี สาหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี
จึงได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และมีความเห็นว่าค่า
สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2561 เป็ น เงิ น จ านวน 3,340,000 บาท ซึ่ง เมื่อเปรี ย บเที ย บกับ ปี 2560 จ านวนเงิ น 3,155,000 บาท
เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 5.8 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ค่าสอบบัญชีกิจการร่ วมค้ า
รวม

ปี 2561
2,910,000
430,000
3,340,000

ปี 2560
2,700,000
455,000
3,155,000

จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท แกรนท์
ธอนตัน จ ากัด เป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 และ
การกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นจานวนไม่เกิน 3,340,000 บาท ตลอดจนรั บทราบว่าผู้สอบ
บัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกิจการร่ วมค้ า สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยค่าสอบบัญชีของกิจการร่ วมค้ าในเบื ้องต้ นเป็ นจานวน 430,000 บาท
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
แต่ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ ยวกับ วาระนี ้ จากนัน้ รองประธานฯ ได้ ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุมมีมติอนุมัติแ ต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่าตอบแทนผู้ส อบบัญชี
ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม (286)

578,146,426
15,000
0
0
578,161,426

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9974
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0026
เสียง ไม่นามาคานวณ
เสียง ไม่นามาคานวณ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
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การลงมติ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตอิ อกและเสนอขายหุ้นกู้

รองประธานฯ ได้ เรี ยนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน เป็ นผู้รายงาน
ต่อที่ประชุมในวาระนี ้
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ แหล่ง
เงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และเสริ ม
ความแข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
วงเงินรวมของหุ้นกู้ทงหมด:
ั้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย
อัตราดอกเบี ้ย
อายุห้ นุ กู้

วิธีการเสนอขาย

เงื่อนไขพิเศษ

หุ้นกู้ทกุ ประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ
ซึง่ อาจมีหรื อไม่มีประกัน และอาจมีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ไม่เกิน 1,000 (หนึง่ พัน) ล้ านบาท
1,000 (หนึง่ พัน) บาท
ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนัน้ ๆ
ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
มอบหมาย พิจารณา การกาหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของ
ประเภทตราสารหนี ้ ลักษณะการใช้ เงินและสภาวะตลาด
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อต่างประเทศให้ แก่ประชาชนและ/หรื อผู้
ลงทุ น สถาบั น และ/หรื อผู้ ลงทุ น รายใหญ่ และ/หรื อผู้ ลงทุ น โดย
เฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็ นรุ่ นเดีย วหรื อหลายรุ่ นและ/หรื อใน
ลัก ษณะหมุน เวี ย น (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยก
ต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้
เดิม ซึง่ ตราสารนันๆ
้ กาลังจะครบกาหนดชาระคืนหรื อถูกไถ่ถอนคืนก่อน
กาหนด ทังนี
้ ้ โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฏเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรื อประกาศ
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณี ที่บ ริ ษัท ได้ ไ ถ่ ถ อนหรื อชาระคื น หุ้นกู้ ที่ ไ ด้ ออกภายในวงเงิ นที่
ได้ รับอนุมตั ิข้างต้ น บริ ษัท สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตาม
จานวนที่ได้ ไถ่ถอนหรื อชาระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ
ต้ องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้ อนุมตั ิในครัง้ นี ้
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ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ มีอานาจ
ดังต่อไปนี ้
1) การก าหนดรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ เช่ น
การก าหนดชื่ อ ลัก ษณะการขายหุ้น กู้ จ านวนหุ้น กู้ที่ จ ะออกและเสนอขายในแต่ล ะคราว ประเภทของหุ้ น กู้
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาหนด อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชาระ
เงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้ น
2) การแต่ ง ตั ง้ ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น และ/หรื อผู้ ประสานงานการออกหุ้ นกู้ และ/หรื อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถื อของผู้ ออกหลักทรั พย์ และ/หรื อ บุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3) การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง และมีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั ้งนี ้ รวมถึงการนาหุ้นกู้ดงั กล่าว
ข้ างต้ นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ หรื อตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาต
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกตราสารหนี ้ในรู ปของหุ้นกู้
รองประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามที่เกี่ยวกับวาระนี ้
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคาถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายอาทิตย์ สุทธิ
สอบถามว่า
ขอให้ บริ ษัทอธิบายรายละเอียดการออกหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเอง
ในครั ง้ นี ้ เช่ น ก าหนดเวลาการออกหุ้ นกู้
กรรมการผู้รับผิดชอบ
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

บริ ษั ท ต้องการเปิ ดวงเงิ น การออกหุ้ นกู้ ไว้
เพื่ อการบริ หารจัดการในอนาคต ตามความ
จาเป็ นของบริ ษัท และสภาพตลาด ซึง่ กาหนด
ไว้ จานวน 1,000 ล้ านบาท ส่วนรายละเอียด
ของหุ้ นกู้ เช่ น ชื่ อ ของหุ้ นกู้ อัต ราดอกเบี ย้
เรื่ องระยะเวลาไถ่ ถ อนหุ้ นกู้ บริ ษั ท จะ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ บุ ค ค ล ที่
คณะกรรมการจะมอบหมายเป็ นผู้ดาเนินการ
ในรายละเอียด

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

เสนอเพิ่มเติมว่า

การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท ว่าจะออกประเภทใด
ระยะเวลาเท่ าใด จะขึน้ อยู่กับ ความจ าเป็ น
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ของบริ ษั ท และค าแนะน าของที่ ป รึ กษา
ทางการเงินของบริ ษัท
นางสาววรรน์ พมิ ล ขอประเสริฐ
ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอเพิ่มเติมว่า

การเสนอวาระการออกหุ้นกู้ เพื่อขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพรบ.มหาชน
บริ ษัทมหาชนจะออกหุ้นกู้ได้ ต้องขอมติจากผู้
ถือหุ้น การขอออกหุ้นกู้ของบริ ษัทเป็ นการขอ
วงเงินไว้ เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต หรื อ
แหล่งเงินทุนทดแทนสถานบันการเงิน
เนื่องจากการออกหุ้นกู้จะถูกกว่า เมื่อมีความ
จาเป็ นจะต้ องใช้ บริ ษัทจะออกหุ้นกู้ได้ เลย จึง
เป็ นการขอตังวงเงิ
้ นไว้ ก่อน เวลาจะไถ่ถอนหุ้น
กู้บริ ษัทไม่จาต้ องมาขอผู้ถือหุ้นแล้ ว เนื่องจาก
หุ้นกู้จะถูกไถ่ถอนโดยอัตโนมัติ กรณีที่บริ ษัท
จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดบริ ษัทมีสิทธิที่จะ
ไถ่ถอนได้ เลยโดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากผู้
ถือหุ้น

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ ขอให้ ชี ้แจ้ งว่า
ผู้รับมอบฉันทะ

1. ระยะเวลาที่จะออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
2. บริ ษัทมีหนี ้พอสมควร มองว่าจานวนเงิน
1,000 ล้ านบาทที่ขอน้ อยเกิ นไป มองว่า
น่าจะขอเปิ ดวงเงินมากกว่านี ้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

เงิ น 1,000 ล้ านที่ ข อน่ า จะเพี ย งพอรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษั ท พิ จ ารณาไม่ ใ ห้
บริ ษัทก่อหนี ้เกินความจาเป็ น

นางสาววรรน์ พมิ ล ขอประเสริฐ
ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอเพิ่มเติมว่า

การขอมติการออกหุ้นกู้ โดยแง่ของอายุห้ นุ กู้
บริ ษัทมักจะไม่กาหนดอายุของหุ้นกู้เพราะจะ
ทาให้ บริ ษัทขาดความคล่องตัวในการกาหนด
อายุของหุ้นกู้ โดยเฉพาะการลงทุนในระยะ
ยาว โดยกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารจะเป็ น
ผู้กาหนดอายุของหุ้นกู้
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นายเมธี อักษรสุทธิกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

อายุ ข องหุ้ นกู้ ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นอื่ น สอบถาม
อยากให้ บริ ษัทกาหนดระยะเวลาว่าบริ ษัทจะ
ออกหุ้นกู้เมื่อใด ไม่ใช่อายุของหุ้นกู้

นางสาววรรน์ พมิ ล ขอประเสริฐ
ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอเพิ่มเติมว่า

อายุ หมายถึง อายุของหุ้นกู้ เนื่องจากการขอ
อนุมตั ิของหุ้นกู้จะไม่มีอายุ ต่างจากการออก
หุ้นสามัญเพิ่ มทุน ไม่ว่าจะเป็ น PP หรื อ PO
เนื่ อ งจากมั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาหุ้ นใน
ตลาด แต่การขออนุมตั ิการออกหุ้นกู้จากผู้ถือ
หุ้ น โดยหลั ก ไม่ มี อ ายุ บริ ษั ท ออกหุ้ นกู้ ได้
จนกว่าจะเต็มวงเงิ นที่ ได้ รับการอนุมัติจากผู้
ถือหุ้น หากวงเงินนี ้หมด หรื อบริ ษัทมองว่าไม่
มีความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น แล้ ว จะพิ จ ารณา
ยกเลิ ก หรื อ ไม่ ย กเลิ ก ก็ ไ ด้ ใน SET50 บาง
บริ ษัทยังออกหุ้นกู้โดยมติผ้ ถู ือหุ้นเมื่อ 10-15
ปี ที่แล้ วก็มี เพื่อยังออกหุ้นกู้อยู่ในวงเงินนันๆ
้

นายสมชาย รั งสีสกลสวัสดิ์
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

ขอให้ อธิบาย

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นกู้ เนื่ องจากการ
ขอหุ้นกู้เพื่อทา Rating จะต้ องมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อให้ การหุ้นกู้ของบริ ษัทมีความน่าเชื่ อถื อ
ต่อผู้ซื ้อหุ้นกู้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

การออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้จะมีหรื อไม่มี Rating ก็
ได้ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือ
1. การเสริ มความแข็ งแกร่ งทางเงิ น สภาพ
คล่องทางการเงิน
2. การรองรับการลงทุนใหม่ในอนาคต
3. สภาพคล่องเนื่ องจาก B/E และหากบริ ษัท
พิจารณาว่าการออกหุ้นกู้สามารถลดต้ นทุน
ทางการเงิ น ได้ บริ ษั ท อาจมี ก ารทดแทน
เงิ นกู้ระยะยาวอื่นๆ หรื อแหล่งเงิ นหุ้นอื่นๆ
ได้

จากนัน้ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว รองประธานฯ ได้ ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
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มติ ท่ ี ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารออกและการเสนอขายหุ้ นกู้ วงเงิ น รวมไม่ เ กิ น
1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

574,461,426
1,900,000
1,800,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.3600
0.3286
0.3113
0.0000

รวม (286)

578,161,426 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

การลงมติ วาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ แสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเพิ่มเติม และมีการตอบ
คาถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี ้ ดังสรุ ปต่อไปนี ้
นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

ปั ญหาดินสไลด์ขณะนี ้ บริ ษัทจะเน้ นทางานที่
โครงการแม่เมาะ 7 ใช่หรื อไม่

นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานฯ

ชี ้แจงว่า

บริ ษัทจะเน้ นดาเนินการในโครงการแม่เมาะ
7 เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น
ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ก าลัง แก้ ไขปั ญ หาดิ น
สไลด์ในโครงการแม่เมาะ 8

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

ในหน้ า 145 ในรายงานประจาปี มีเรื่ องหนี ้ค้ าง
จ่ายของโครงการแม่เมาะ 7 อยากสอบถาม
ว่าโครงการแม่เมาะ 7 เป็ นของกิจการร่ วมค้ า
ไอที ดี-เอสคิว ใช่หรื อไม่ ซึ่ง มีหนี ค้ ้ างจ่ายอยู่
ประมาณ 71 ล้ าน เกิน 1 ปี แล้ วประมาณ 22
ล้ านจึงอยากสอบถามบริ ษัทว่าเหตุใดจึงเก็บ
หนี ไ้ ด้ ช้า เป็ นยอดที่ เกิ นกาหนดจ่ายเงิ นของ
กิ จการร่ วมค้ า ไอที ดี- เอสคิว ใช่หรื อไม่ หาก
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บริ ษัท ไม่ส ามารถเก็ บหนี เ้ ก่ า ได้ Cash Flow
ของบริ ษัทจะมีปัญหาหรื อไม่
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

รายการดังกล่าวเป็ นหนี ค้ ้ างจ่ ายของกิ จการ
การร่ วมค้ าไอที ดี-เอสคิว ในส่วนค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หาร (Management fee) ไม่ใช่ส่วนของ
ค่ า งานขุ ดขนดิ น -ถ่ าน ที่ บริ ษั ทเข้ าไป
ดาเนินงาน

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

เสนอว่า

หากหนี ้ของบริ ษัทที่เกินกาหนดมาจากกิจการ
ร่ วมค้ า บริ ษั ทควรจั ด การเก็ บ หนี ใ้ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่านี ้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

บริ ษัทจะรับไปบริ หารจัดการตามความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้น แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับค่างานของ
กิ จ การร่ ว มค้ า เพราะเป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ค่ า
บริ หารงาน

นายประวิทย์ วิโรจน์ วงษ์ ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

โครงการแม่เมาะ 7 ตามปริ มาณงานคงเหลือ
ประมาณ 1,400 ล้ านบาท จะไม่มีปัญหาเรื่ อง
overdue payment term ข อ ง ค่ า ง า น ใ ช่
หรื อไม่ และ คาดว่าจะปิ ดโครงการแม่เมาะ7
ได้ เมื่อใด

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

ตามสัญญาโครงการแม่เมาะ 7 จะถึงกาหนด
ต้ นปี 2563

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ สอบถามว่า
ผู้รับมอบฉันทะ

1. ขอให้ บริ ษั ท ชี แ้ จงรายละเอี ย ดเรื่ อง
งบลงทุนปี 2561 ของโครงการหงสาและ
โครงการที่ประเทศพม่า
2. ในงบการเงิ น ได้ ระบุ มู ล ค่ า งานของ
สัญญาโครงการหงสาและแม่เมาะ 8 ไว้
อย่ า งไรก็ ต ามสั ญ ญาของโครงการที่
ประเทศพม่านัน้ มีความเหมือน / คล้ าย
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กั บ สัญ ญาของโครงการหงสาหรื อ แม่
เมาะ 8 หรื อไม่
นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน

ชี ้แจงว่า

โครงการของประเทศพม่ า ต้ อ งใช้ ง บลงทุน
ระหว่าง 45 -50 ล้ านบาท แต่ในปี 2561 และ
ทังโครงการจะใช้
้
งบประมาณ 300 - 400 ล้ าน
บาท และจะทยอยลงทุนภายในปี นี ้และปี หน้ า
ส าหรั บ โครงการหงสาจะมี ก ารลงทุ น ซื อ้
เครื่ องจักรกลุ่มใหม่ ประมาณ 200 ล้ านบาท
ซึ่ ง จะได้ เ ครื่ อ งจั ก รประมาณกลางปี 2561
หรื อเริ่ มทางานประมาณกลางปี 2561

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

โครงการเหมืองดีบุกในประเทศพม่า เป็ นการ
ขุ ด และแต่ ง แร่ ซึ่ ง ต้ องใช้ เงิ นลงทุ น ใน
เครื่ องจักรรวมถึงเครื่ องมือที่ใช้ ในการแต่งแร่
ในส่ ว นของรายได้ จะได้ รั บ ไม่ เ หมื อ นกั บ
โครงการหงสา หรื อโครงการแม่เมาะ

นายสมศักดิ์ ลิขติ กาญจนกุล
สอบถามว่า
ผู้ ถื อ หุ้ นมาด้ วยตั ว เองและมอบ
ฉันทะ

อยากเห็ น รายงานที่ เป็ น สรุ ป จากตารางว่ า
ปริ มาณงานคงเหลื อ จากนี จ้ นถึ ง สิ น้ สุ ด
โครงการในแต่ละโครงการสัมปทาน เพื่ อให้ ผ้ ู
ลงทุนสามารถรับรู้ แผนของบริ ษัท อยากทราบ
ถึ งสัมปทานที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ เนื่ องจากบางปี
ดาเนินงานได้ รวดเร็ ว แต่บางงานก็ดาเนินการ
ช้ า

นายนพพันธป์ เมืองโคตร
รองประธานฯ

ชี ้แจงว่า

มีการจัดทาการคาดการณ์ ไว้ และให้ นาเสนอ
ต่อที่ประชุม

นายอาทิตย์ สุทธิ
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตัวเอง

ขอให้ ชี ้แจง

รายละเอียดและความคืบหน้ าเรื่ องเหมืองแร่
โปแตช

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

ขณะนีบ้ ริ ษัทกาลังดาเนินการเจรจาเบือ้ งต้ น
กั บ บริ ษั ท อาเซี ย นโปแตชชั ย ภู มิ จ ากั ด
(มหาชน) ที่ได้ รับสัมปทาน และบริ ษัทอาเซียน
โปแตชชัย ภูมิ จ ากัด (มหาชน) ก าลังจัดหา
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ผู้ รั บ เหมาจากประเทศจี น และประเทศ
เบลารุ ส ที่ จะเข้ าไปทาเหมือง เพื่ อให้ เข้ าไป
บ ริ ห า ร เ ค รื่ อ ง จั ก ร ใ น ก า ร ท า เ ห มื อ ง
งบประมาณอยู่ที่ 710 ล้ านเหรี ยญ แต่ราคาที่
เราจะได้ ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกที
นายชาญณรงค์ ไกรศรี สิริกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง

สอบถามว่า

โครงการแม่เมาะ 8 ที่มีปัญหาเรื่ องดินสไลด์ ทา
ให้ ต้องหยุดชะงักไป 2 เดือน และจะกลับมา
เริ่ มดาเนินการได้ ประมาณเดือนมิถุนายน หาก
บริ ษัทสามารถเริ่ มกลับมาดาเนินการได้ จะเร่ ง
การดาเนินงาน เพื่อมาชดเชยกับงานในส่วนที่
หยุดการดาเนินงานได้ หรื อไม่

นายศาศวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงว่า

ไม่ได้ เพราะถูกจากัดเนื่องจากความสามารถจ
ของเครื่ อ งจั ก รถู ก ออกแบบและติ ด ตั ง้ เพื่ อ
ท างานในปริ ม าณที่ ก าหนดไว้ พอดี จึ ง ไม่
สามารถทางานได้ เกินประสิทธิของเครื่ องจักร
ที่ถูกออกแบบมา อย่างไรก็ตามขณะนี บ้ ริ ษัท
กาลังเจรจาเพื่ อขอชดเชยความเสียหายจาก
กฟผ.

นายพรพรหม กาญจนจารี
ที่ปรึกษากฎหมาย

เสนอที่ประชุมว่า

หากผู้ถือหุ้นมีคาถามช่วยพิจารณาส่งคาถาม
ไปยังเว็บไซต์ ข องบริ ษัท ตามที่ บริ ษัทได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ บริ ษั ท พิ จ ารณาว่ า
คาถามใดบ้ างที่ บ ริ ษัท สามารถตอบได้ ห รื อ
ไม่ไ ด้ เนื่ องจากข้ อจ ากัดของกฎหมาย และ
เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ บริ ษั ท ปรึ ก ษากั บ ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ค าถามใดที่
สามารถเปิ ดเผยข้ อมู ล ได้ มากหรื อน้ อย
เพียงใด
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เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เสนอเรื่ อ งอื่ น ใดให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอี ก รองประธานฯ ได้ ก ล่ า วขอบคุณ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน และปิ ดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ .................................................................
(นายนพพันธป์ เมืองโคตร)
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ ......................................................
(นายสุรพล อ้ นสุวรรณ)
เลขานุการบริ ษัท
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
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