
บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน)        
GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED 
ทะเบยีนเลขที ่0107556000248  ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 8/222 หมู่ที ่3 ถ.ศรสีมำน ซ. 2 ต.บำ้นใหม ่อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบุร ี11120โทร. 0 2961 8652-6  
Registration no. 0107556000248 Head Office Address8/222 Moo. 3,SrisamarnSoi 2, Banmai , Pakkred , Nonthaburi 11120 Tel. +66 (0) 2961 8652-6 

- 1- 

 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั(มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 3 เมษายน 2558 
ณ หอ้ง Miracle Grand C ชัน้ 4โรงแรมมริำเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  

เลขที ่99 ถ.วภิำวดรีงัสติ หลกัสีก่รุงเทพฯ 10210 
 

เร่ิมการประชมุเวลา : 14.00 น. 

 นำงสำวชนนำถ ไตรทรพัย ์ พธิกีรของกำรประชมุกล่ำวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และก่อนเริม่ประชมุพธิกีรไดแ้นะน ำ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำกฎหมำย ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุ ซึง่ประกอบดว้ย 

ล ำดบั รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำรผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 
1 นำยเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
3 นำยปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร กรรมกำรบรหิำร 

และรกัษำกำรแทนผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
4 นำยกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร 
5 นำยศรภีพ สำรสำส กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6 นำยสวุทิย ์มำไพศำลสนิ กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
7 นำยสเุวทย ์ธรีวชริกุล กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูบ้รหิำรและผูเ้กีย่วขอ้ง ซึง่เขำ้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 
1 นำงสำวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละงบประมำณ 
2 นำยปัญญำ ศรสีภำ ผูจ้ดักำรฝ่ำยเตำ 
3 นำยวชัรนิทร ์พงศเ์กือ้ ผูจ้ดักำรโรงงำน 
4 นำงสำวณฐัฐญิำ ทองเจรญิ ฝ่ำยผลติโรงงำนหน้ำพระลำนและหว้ยป่ำหวำย 
5 นำงสำวธดิำรตัน์ สหีวลัลภ ผูจ้ดักำรส ำนกังำนและเลขำนุกำรบรษิทั 

ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษำกฎหมำยทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
1 นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชจีำกส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

2 

3 

นำยวนัฉตัร พพิฒันกุล 

นำงนิตยำ เกยีรตเิสรกีุล 

ผูส้อบบญัชจีำกส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

ทีป่รกึษำกฎหมำยจำก บรษิทั เสร ีมำนพ แอนด ์ดอลย์ จ ำกดั 

พิธีกรไดช้ีแ้จงวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบักจิกำรทีด่ ี ซึง่ไดแ้ก ่ กำรด ำเนินกำรประชมุ 
กำรลงมต ิกำรลงคะแนน บตัรลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสยีง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัสอบถำมในทีป่ระชุม โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

1. การด าเนินการประชมุกำรประชุมจะพจิำรณำตำมวำระในหนงัสอืเชญิประชมุเรยีงตำมล ำดบัโดยประธำน
หรอืกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งจะน ำเสนอขอ้มลูแต่ละวำระ และจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แลว้จงึลงมต ิโดย
ระหว่ำงกำรรวบรวมและนบัคะแนนเสยีง จะพจิำรณำวำระถดัไปก่อน และรำยงำนมตเิมื่อทรำบผลกำรนบัคะแนน  

 
2. การลงมติ  ในแต่ละวำระเมื่อผูถ้อืหุน้ซกัถำมหมดแลว้ เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรนบัคะแนนเสยีงแต่

ละวำระ ประธำนทีป่ระชุมจะแจง้ผูหุ้น้ลงมตดิงันี้ 
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1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะลงมต ิ ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหล้งมตใินบตัร
ลงคะแนนทีไ่ดร้บัส ำหรบัวำระนัน้พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูถ้อืหุน้ และชมูอืขึน้ เจำ้หน้ำทีจ่ะไปรบับตัรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ 

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย ไม่ตอ้งลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บั และไม่ตอ้งชมูอืขึน้ 
โดยจะถอืว่ำ ผูถ้อืหุน้ทีน่ิ่งเฉย แสดงมตเิหน็ดว้ยเตม็จ ำนวนเสยีง 

3. บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถ้ือหุ้นได้รบั  จะเป็นบตัรลงคะแนนเสยีงแยกตำมวำระ 1 หุน้ เท่ำกบั 1 เสยีง มี
จ ำนวนส ำหรบัลงคะแนนมจี ำนวน 9 บตัรประกอบดว้ย วำระที ่1 , วำระที ่3 วำระที ่4 วำระที ่5 (มจี ำนวน 3 บตัร) วำระที ่
6 วำระที ่7 และวำระที ่8 ซึง่เป็นวำระเพื่ออนุมตั ิ     

4. การลงคะแนนเสียง ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธอิอกเสยีงในแต่ละวำระว่ำ เหน็ดว้ย หรอื ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไดเ้พยีงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้ จะแบ่งแยกจ ำนวนหุน้เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสยีงไม่ได ้เวน้แต่ผูร้บั
มอบฉนัทะจำกคสัโตเดยีนผูร้บัฝำกและผูด้แูลหุน้ของผูล้งทุนชำวต่ำงประเทศ จงึจะแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ในกำรลงคะแนน
เสยีงได ้ กรณีทีพ่บว่ำบตัรลงคะแนนเสยีงบตัรใด กำเครื่องหมำยหลำยช่องเลอืก หรอื มไิดล้งลำยมอืชื่อ หรอืใชส้ทิธเิกนิ
เสยีงทีม่อียูจ่ะถอืว่ำเป็นโมฆะและถอืว่ำผูถ้อืหุน้ท่ำนนัน้งดออกเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดในวำระนัน้ 

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ  จะนบัคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงและบตัรเสยี
หลงัจำกนัน้ จะรวมคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ยกบังดออกเสยีงกบับตัรเสยี แลว้หกัจำกคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
ไดผ้ลลพัธเ์ท่ำใดถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย และในกำรนบัคะแนนในครัง้นี้มทีีป่รกึษำกฎหมำยคอื นำงนิตยำ เกยีรติ
เสรกีุล ทีป่รกึษำกฎหมำยอสิระจำก บรษิทั เสร ี มำนพ แอนด ์ ดอลย์ จ ำกดัและนำงสำวกลัยำ ธำรำธษิฐำน อำสำเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม เป็นผูส้งัเกตกำรณ์ในกำรนบัคะแนน 

6. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีข้อสงสยัสอบถามในการประชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้กรุณำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมี

เจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยทัง้นี้ขอใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมใน

เน้ือหำทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละวำระ ส ำหรบัเนื้อหำทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวำระทีก่ ำลงัด ำเนินกำรประชุมขอใหผู้ถ้อืหุน้ไดโ้ปรดซกัถำม

ในช่วงสดุทำ้ยในวำระพจิำรณำเรื่องอื่น ๆ ของกำรประชุม 

พิธีกรแจ้งล าดบัเพื่อเขา้สู่วาระการประชุมต่อไปนี้ขอเริม่เขำ้สูว่ำระกำรประชุม โดยพธิกีรยงัคงร่วม
ด ำเนินกำรเพื่อใหข้อ้มลูประกอบกำรประชมุแต่ละวำระส ำหรบัผูถ้อืหุน้ เพื่อควำมรวดเรว็และครบถว้นยิง่ขึน้ โดยขอเชญิ
ท่ำนประธำนคณะกรรมกำรเพื่อเริม่กำรประชมุตำมล ำดบัวำระทีไ่ดก้ ำหนดไว ้
 

นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชมุ 

นำยเชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์ ประธำนทีป่ระชมุ กล่ำวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำน ทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชุม
สำมญัประจ ำปีของบรษิทั  และแจง้รำยละเอยีดผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้มำร่วมประชุมแลว้ ก่อนเขำ้สูว่ำระกำรประชุม มดีงันี้ 

 ผูถ้อืหุน้ (รำย) จ ำนวนหุน้/เสยีง 
จ ำนวนผูถ้อืหุน้ 2273 300,000,000 

 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 28 207,832,663 
ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้รว่มประชมุ 26 397,406 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 54 208,230,069 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (%) 54 รำย 69.4100 % 
   
บรษิทัฯ มจี ำนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชมุ จงึขอเขำ้สูว่ำระกำรประชุมดงันี้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี  
25 มีนาคม 2557 

ประธานท่ีประชุม  ไดแ้ถลงว่ำ บรษิทัไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่
25 มนีำคม 2557 โดยมรีำยละเอยีดตำมทีร่ะบุในหนังสอืเชญิประชุม หน้ำที่ 9 ถึง 13 รวม 5 หน้ำ  ส ำหรบักำรประชุม
สำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  เป็นกำรจดักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นก่อนบรษิัทฯ ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ 
บรษิัทฯ จงึไม่ไดเ้ผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวผ่ำนเวบ็ไซด์ของตลำดหลกัทรพัย ์แต่ได้ด ำเนินกำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนเพื่อ
รำยงำนผูถ้อืหุน้ทรำบรำยละเอยีดกำรประชุมผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่่ำนมำ 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 ซึง่ตอ้ง
รบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่1 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 
มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่

มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 207,868,469 99.8079  
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 400,000 0.1921 
รวมจ านวนเสียง 208,268,469 100.0000 

ในวำระนี้มผีูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่จ ำนวน 4 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 38,400 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 58 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 208,268,469 หุน้ 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2557 
ประธานท่ีประชมุ  ประธำนแจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำวำระน้ีจะไมม่กีำรลงมต ิแต่เป็นกำรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ  โดยรำยละเอยีดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2557 ทีบ่รษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมเป็นแผน่ CD-ROMโดยผูถ้อืหุน้สำมำรถรบัรำยงำนประจ ำปี 2557 ทีเ่ป็นรปูเล่มไดจ้ำกเจำ้หน้ำที่
ของบรษิทัฯ โดยกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2557 บรษิทัฯ โดยสรุป มดีงันี้ 

ส าหรบัปี 2557 บริษทัฯ มีรายได้รวมทัง้ส้ิน 1,082.14 ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิส าหรบังวด จ านวน 127.80 ล้าน
บาท ก าไรสุทธิเพ่ิมจ านวน 26.91 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 27%เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ประกอบด้วย 

หน่ำย : ลำ้นบำท 2557 2556 ผลต่ำง % 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 1,070.76 850.98 219.78 26% 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 1.51 1.31 0.2 15% 

รำยไดอ้ื่น 9.87 4.85 5.02 104% 

รวมรำยได ้ 1,082.14 857.14 225 26% 
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รายได้จากการขายและบริการ มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร 
2557 2556 YoYDif +/- 

YoY 
ส ำหรบัปี 2557 % +/- 

  1) ปนูขำว 849.71 762.89 86.82 11% 
  2) แคลเซยีมคำรบ์อเนต 50.78 47.52 3.26 7% 
  3) ซือ้มำขำยไปและบรกิำร 112.61 39.91 72.7 182% 
  4) จ ำหน่ำยและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ 57.66 0.67 56.99 8533% 
รายได้จากการขายและบริการ 1,070.76 850.98 219.78 26% 

ในปี 2557 ลกูคำ้หลกัของบรษิทัภำยในประเทศ คอื กลุ่มอุตสำหกรรมเคม ีโดยมสีดัสว่นรำยไดร้วมกนัประมำณรอ้ยละ 23 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยปนูขำวภำยในประเทศ รองลงมำ คอื อตุสำหกรรมเหลก็ อุตสำหกรรมน ้ำตำล และอุตสำหกรรม
กระดำษและเยื่อกระดำษ  

อตัราก าไรขัน้ต้น  ส ำหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556  บรษิทัมกี ำไร

ขัน้ตน้จ ำนวน 363.24 ลำ้นบำท และ 328.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้จ ำนวน 34.75 ลำ้นบำท โดยทีอ่ตัรำก ำไรขัน้ตน้

ส ำหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556  คดิเป็นรอ้ยละ 33.57 และรอ้ยละ 

38.32  

ดงันัน้ โดยสรปุก าไรเบด็เสรจ็ ส าหรบัผลประกอบการปี 2557 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เพิม่ขึน้จ ำนวน 26.91ลำ้นบำท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27  
 

ส าหรบัโครงการลงทุนส าคญั ในปี 2557 ไดแ้ก่ โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติของกลุ่มธุรกจิปนูขำว  คณะกรรมกำร

บรษิทัฯ ไดม้กีำรอนุมตั ิโครงกำรก่อสรำ้งโรงงำน สำขำแห่งที ่3 ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ี

เพื่อปรบัเพิม่ก ำลงักำรผลติ  โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตักิรอบวงเงนิงบประมำณส ำหรบักำรลงทุนไว้

จ ำนวน 250 ลำ้นบำทเมื่อวนัที ่29 กนัยำยน 2557 และโครงกำรดงักล่ำวคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ไดม้มีติ

อนุมตัโิครงกำรลงทุนตำมบตัรสง่เสรมิเลขที ่2288(2)/2557 ลงวนัที ่10 ตุลำคม 2557ซึง่รำยละเอยีดจดัสง่หนงัสอืเวยีน

แจง้ผูถ้อืหุน้ทรำบแลว้  

ประธานท่ีประชมุ วำระนี้เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจงึไมม่กีำรลงมตใินวำระนี้เชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัซกัถำม โดยขอใหผู้้

ถอืหุน้กรุณำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมเีจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้

ถอืหุน้โดยท ำกำรรวบรวมค ำถำมซึง่ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมในแต่ละวำระโดยประธำน และกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง

จะไดช้ีแ้จงรำยละเอยีดพรอ้มกนัในวำระอื่น ๆ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่ำ ตำมทีบ่รษิัทได้ส่งงบกำรเงนิของบรษิัทส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2557 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบ
กระแสเงนิสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม ขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ
อนุมตังิบกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้ งบกระแสเงนิสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 ที่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตได้รบัรอง
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ควำมถูกต้องแล้ว และเป็นกำรน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข  รวมทัง้คณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำอนุมตัแิลว้ 

โดยสรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 เปล่ียนแปลง %  

สินทรพัยห์มุนเวียน 476.45 339.00 137.44 41% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 437.09 453.55 -16.45 -4% 

รวมสินทรพัย ์ 913.54 792.55 120.99 15% 

 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 เปล่ียนแปลง % 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 238.05 386.05 -148.00 -38% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 57.93 119.38 -61.45 -51% 

รวมหน้ีสิน 295.98 505.42 -209.44 -41% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 617.56 287.13 330.43 115% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 913.54 792.55 120.99 15% 

ส ำหรบัฐำนะกำรเงนิของบรษิทั สรุปดงันี้ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 913.54 ลำ้นบำท 

เพิม่ขึน้จำก 31 ธนัวำคม 2556  จ ำนวน 120.99 ลำ้นบำท คดิเป็น 15% จำก ณ สิน้ปี 2556,  โดยมหีนี้สนิรวม 295.98 

ลำ้นบำท ลดลง 209.44 ลำ้นบำท อตัรำหนี้สนิทีล่ดคดิเป็น 41% จำก ณ สิน้ปี 2556  และ สว่นของผูถ้อืหุน้ณ วนัที ่31 

ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 617.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 330.43 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 

115% โดยเพิม่ขึน้จำกทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้จำกกำรขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปจ ำนวน 75 ลำ้นบำท และ

จำกสว่นเกนิมลูค่ำหุน้ซึง่ไดจ้ำกกำรขำยหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 194.18 ลำ้นบำท รวมถงึก ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

สรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี้ 

สรุปงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ณ 31 ธนัวาคม 2557 ณ 31 ธนัวำคม 2556 เปลีย่นแปลง % 

รำยไดร้วม (ลำ้นบำท) 1,082.14 857.14  225.00  26% 

ค่ำใชจ้่ำยรวม (ลำ้นบำท) 925.36  722.07  203.29  28% 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้(ลำ้นบำท) 138.95  108.85  30.10  28% 

ก ำไรเบด็เสรจ็ปี (ลำ้นบำท) 127.80  100.88  26.91  27% 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.45 0.45                   -    - 
ส ำหรบังบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ของบรษิทั สรุปดงันี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัฯม ี
รายได้รวมของบริษทั ส ำหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556มจี ำนวน  
1,082.14 ลำ้นบำท และ 857.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้จ ำนวน 225 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 
ค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั ส ำหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มี
จ ำนวน  925.36 ลำ้นบำท และ 722.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้จ ำนวน 203.29 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้  ส ำหรบังวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และงวดปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน  
138.95 ลำ้นบำท และ 108.85  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้จ ำนวน 30.10 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 
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ก าไรเบด็เสรจ็ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มจี ำนวน  127.80 ลำ้นบำท 
และ 100.88  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เพิม่ขึน้จ ำนวน 26.91ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 
ก าไรต่อหุ้น ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 และ สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มกี ำไรต่อหุน้เท่ำกนั หุน้ละ 
0.45 บำท 
 

สรุปสำระส ำคญัของงบกระแสเงนิสด มดีงันี้ 
  31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน     
เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 149.38 236.05 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน     

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทุน -165.79 -36.99 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ     
เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ -38.05 -151.56 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สุทธิ -54.46 47.50 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดณ วนัตน้งวด 110.34 62.83 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดณ วนัสิน้งวด 55.88 110.34 

กระแสเงินสดและสภำพคล่องของบริษัท สรุปได้ดังนี้ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 54.46 ล้ำนบำท 
ประกอบดว้ยเงนิสดยกมำตน้งวด จ ำนวน 110.34 ลำ้นบำท เงนิสดรบัจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ไดม้ำ 149.38 ลำ้นบำทเงนิ
สดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ใชไ้ป 165.79 ลำ้นบำท และ เงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ ใชไ้ป 38.05 ลำ้นบำท โดยคงเหลอื
เงนิสดสทุธ ิณ 31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 55.88 ลำ้นบำท 
 

โดยสรุปอตัรำส่วนทำงด้ำนกำรเงนิ ส ำหรบั ด้ำนอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ส ำหรบัปี 2557 เท่ำกบั 28.25 %  
ลดลงจำกปี 2556 ซึง่ท ำได ้32 %  โดยเป็นผลเปลีย่นแปลงลดลงเนื่องจำกส่วนของผูถ้ือหุน้เพิม่ขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มี
กำรเพิม่ทุน      จงึส่งผลต่ออตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ส ำหรบัปี 2557 มอีตัรำทีป่รบัลดลง   ในขณะทีอ่ตัรำผลตอบแทน
จำกสนิทรพัยร์วม (ROA) ส ำหรบัปี 2557 เท่ำกบั 14.98 % เพิม่ขึน้จำกปี 2556 ซึง่ท ำได ้13.07% 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ซึง่
ตอ้งรบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่3 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    
มีมติอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,332,580 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,332,580 100.0000 
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ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 7 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 64,111 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 65 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 208,332,580 หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557 
ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงว่ำ บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิ

หลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิคุคลและหลงัจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปีอย่ำงไรกต็ำมกำรจำ่ยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจ
มกีำรเปลีย่นแปลง โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัต่ำงๆ ไดแ้ก่ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ ภำวะเศรษฐกจิ แผนกำรลงทนุ 
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควรส ำหรบัปี 2557 
คณะกรรมกำรเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตักิำรจดัสรรก ำไรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 และ
จ่ำยเงนิปันผล ดงันี้ 

ตำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัมกี ำไรสุทธปิระจ ำปี จ ำนวน 127,795,547 บำท มกี ำไร
สะสมทีย่งัไม่จดัสรรคงเหลอืจำกปี 2556 จ ำนวน 43,072,064 บำท  

       โดยในระหว่ำงปีคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม - เดอืนมถุินำยน 2557 ไปแลว้ หุน้ละ 0.15 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 45,000,000 บำท (สีส่บิหำ้
ลำ้นบำท)โดยมกีำรจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยแลว้จ ำนวน 1,745,112 บำท โดยเงนิปันผลระหว่ำงกำลทีจ่่ำย จ่ำยจำกผล
ประกอบจำกกจิกรรมทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิ BOI 

 บรษิทัไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยจำกก ำไรงวดเดอืน กรกฎำคม – ธนัวำคม 2557 จ ำนวน 2,702,082 
บำท รวมเป็นส ำรองตำมกฎหมำยทีไ่ดจ้ดัสรรจำกก ำไรส ำหรบัปี 2557 จ ำนวน 6,389,777บำท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2557 บรษิทัมกีำรจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยประจ ำปี ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 แล้ว 
คงเหลอืก ำไรทีส่ำมำรถน ำมำเงนิจ่ำยปันผลจ ำนวน 96,987,834 บำท  

       คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันทเ์หน็ควรเสนอ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัเิพื่อจ่ำยเงนิปันผล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท รวมเป็นเงนิ 90,000,000 บำท โดยหกัเงนิปันผลระหว่ำงกำลทีจ่่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เมื่อวนัที ่8 กนัยำยน 2557 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คงเหลอืเงนิปันผลทีต่อ้งจ่ำยเพิม่เตมิในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท รวม
เป็นเงนิ 45,000,000 บำท โดยเงนิปันผลดงักล่ำว จ่ำยจำกก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ
กำรลงทุน (BOI) ระหว่ำงวนัที ่1 กรกฎำคม – 31 ธนัวำคม 2557 

      ทัง้นี้บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลในวนัที่ 13 มีนำคม 2558 และให้รวบรวม
รำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพกักำรโอนหุน้ใน
วนัที ่16 มนีำคม 2558 และจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่30 เมษำยน  2558 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557  ซึง่
ต้องรบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผู้ถอืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้ือหุ้น หรอืผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่4 พรอ้มลงชื่อ และชูบตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

คณุวารี พฒันาปัญญาสตัย ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม ดงัน้ี 

1. ปี 2556 กบัปี 2557 Earnings per Share เท่ำกนัท ำไมจ่ำยปันผลไม่เท่ำกนั 
2. เงนิลงทุนเตำ 7 และเตำ 8 อยำกทรำบสดัส่วนว่ำ ใชส้ดัส่วนระหว่ำงกำรกูธ้นำคำรกบั Internal Cash 

Flow เป็นสดัสว่นเท่ำไร 
3. หลงัจำกเดนิเตำ 7 เตำ 8 แลว้ บรษิทัฯ คำดว่ำจะจ่ำยปันผลไดเ้ท่ำไร 
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นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานท่ีประชุม ได้ช้ีแจงตามท่ีมีข้อซกัถามดงัน้ี 
1. ส ำหรบัปี 2556 และปี 2557 โดยในปี 2557 จะมจี ำนวนหุน้ที่จ่ำยปันผลเพิม่ขึน้ดงันัน้ในแง่ของกำร

จ่ำยเงนิปันผลต่อหุน้จงึลดลง 
2. ส ำหรบัสดัสว่นในกำรลงทุนเตำ 7 และเตำ 8 จำกทีม่ผีูถ้อืหุน้ไดแ้นะน ำในเรื่องของกำรบรหิำร Working 

Cap ซึง่เป็นค ำแนะน ำทีด่ ีดงันัน้บรษิทัฯจะน ำไปพจิำรณำในเรื่องสดัส่วนกำรใช ้ซึง่ตอนนี้บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรกูย้มืเงนิ
จำกธนำคำรบำงส่วนแลว้ คำดว่ำส่วนทีใ่ชเ้งนิกูย้มื กบั Internal Cash Flow โดยใชเ้งนิกูย้มืประมำณรอ้ยละ 60 และ
เงนิทุนภำยในประมำณอตัรำรอ้ยละ 40 แต่กจ็ะพจิำรณำในเรื่องเศรษฐกจิ กำรคำ้และองคป์ระกอบอื่น ๆ ประกอบดว้ย 

3. ส ำหรับแผนงำนของเตำ 7 ซึ่งคำดว่ำจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้  และเตำ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะประเมิน
สถำนกำรณ์อกีครัง้แต่หำกเป็นไปตำมคำด กจ็ะท ำเริม่ท ำกำรก่อสรำ้งในปีหน้ำ ส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปันผลหลงัจำกเดนิเตำ 
7 และเตำ 8 บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 แต่ส ำหรบักำรคำดกำรณ์ในอนำคต บรษิทัฯ ยงัไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ว่ำอตัรำปันผลที่จะจ่ำยเป็นจ ำนวนเท่ำไร ซึ่งกต็้องขึ้นอยู่กบัภำวะเศรษฐกจิ กระแสเงนิสด แต่โดย
ปณิธำนทีบ่รษิทัฯ ตัง้ใจส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ คอืมกีำรจ่ำยผลตอบแทนในรูปเงนิปันผลที่
สม ่ำเสมอ 

คณุสุมณฑา  วฒันสินธุผ์ ูถื้อหุ้นซ่ึงเข้ารว่มประชุมด้วยตนเองมีข้อซกัถาม ดงัน้ี 
เป็นไปไดห้รอืไม่ทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรส่วนทีไ่ม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ

ใชเ้ครดติภำษจีำกเงนิปันผลได ้

คุณสุเวทย ์ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมส ำหรบัหลกักำร
ดงักล่ำว สำมำรถขอมตจิำกทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำในกำรลงมตโิดยใหท้ ำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกเงนิก ำไรส่วนที่ ไม่ไดร้บั
ส่งเสริมก่อนได้ หำกไม่พอให้ท ำกำรจ่ำยจำกก ำไรส่วนที่ได้รบักำรส่งเสริม  ซึ่งบริษัทฯ มีก ำไรส่วนที่ ยงัไม่จดัสรรอยู่
จ ำนวน 96 ลำ้นบำท โดยกำรจ่ำยปันผลในครัง้นี้จะจ่ำยจ ำนวน 45 ลำ้นบำท ซึง่จำกที่สอบถำมกบัฝ่ำยบญัชขีอ้มูลในส่วน
ของก ำไรสะสมทีเ่หลอื บรษิทัฯ ยงัมกี ำไรในส่วนไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (Non-BOI) เพยีงพอทีจ่ะจ่ำยได ้ซึง่ก ำไร
สว่นนี้เป็นสว่นทีต่อ้งช ำระภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรำ 20 %  จงึเสนอขอ้มลูต่อทีป่ระชุมเพื่อทรำบและพจิำรณำ 

คณุณัฐนันท ์สุขสโมสร ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเหน็ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ในส่วนของกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรส่วนของ Non-BOI ถ้ำท ำได้กจ็ะเป็นประโยชน์ส ำหรบัผู้ถือหุ้น
เนื่องจำกผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเครดติภำษี แต่ทัง้นี้ตำมหนังสอืเชญิประชุมในวำระ 4 นัน้บรษิทัฯ ไดร้ะบุว่ำกำรจ่ำยปันผลใน
ครัง้นี้บริษัทฯ จะจ่ำยจำกก ำไรที่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน(BOI)ซึ่งจะมผีู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เขำ้ร่วมประชุมทรำบตำมนัน้
ดงันัน้ หำกจะมีมติให้จ่ำยก ำไรจำกส่วนของ Non-BOI ไม่ทรำบว่ำจะขดัต่อพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยห์รอืไม่ 

คณุอนุ ว่องสารกิจได้แสดงความคิดเหน็ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ส ำหรบักำรเปลีย่นแปลงขำ้งต้นสำมำรถท ำไดโ้ดยใหข้อมตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลง
มตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกรบัรองกส็ำมำรถท ำเปลีย่นแปลงตำมทีเ่สนอได ้

นางนิตยา เกียรติเสรีกลุ ท่ีปรกึษากฎหมายอิสระจาก บริษทั เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากดั 

ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ำทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดม้มีตแิละใหค้วำมเหน็ต่อผูถ้อืหุน้เพื่อให้บรษิัท
จ่ำยเงนิปันผลจำกก ำไรส่วนทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน(BOI)ซึง่จำกก ำไรส่วนนี้ผู้รบัเงนิปันผลจะไม่ได้รบักำรเครดติ
ภำษ ีแต่ทัง้นี้หำกผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงกส็ำมำรถใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำและลงมต ิโดยจะต้องใชค้ะแนนเสยีงขำ้ง
มำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557และ
เปลีย่นแปลงกำรจ่ำยเงนิปันผลซึง่เดมิคณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัใิหจ้่ำยจำกก ำไรสุทธขิองกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิ
ไดน้ิตบิุคคล (BOI) โดยแกไ้ขใหจ้่ำยจำกก ำไรสุทธขิองกจิกำรทีต่้องช ำระภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล (NON-BOI)ซึง่ก ำไรส่วนนี้
บรษิัทเสยีภำษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20 เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นสำมำรถใช้สทิธเิครดติภำษีเงนิปันผลในอตัรำ  20/80 
ของเงนิปันผลซึง่ตอ้งรบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบ
ฉันทะทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอให้กรอกขอ้มูลในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่4 พรอ้มลงชื่อ และชูบตัร
ลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม           

มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2557 และใหบ้รษิทัเปลีย่นแปลงกำรจ่ำยเงนิ
ปันผลซึง่เดมิคณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตัใิหจ้่ำยจำกก ำไรสทุธขิองกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล (BOI) โดยแกไ้ขใหจ้่ำยจำกก ำไรสทุธขิองกจิกำรทีต่อ้งช ำระภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (NON-BOI)ซึง่
ก ำไรสว่นนี้บรษิทัเสยีภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธเิครดติภำษี
เงนิปันผลในอตัรำ 20/80 ของเงนิปันผล 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 

เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 13 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 538,600 หุน้ 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 78 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 208,871,180 หุน้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการท่ีครบวาระ  
ประธานท่ีประชุมไดร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 ซึง่ก ำหนดใหก้รรมกำรพน้จำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 

ส ำหรบัปี 2558 มกีรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3. นำยปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำร ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรและรกัษำกำรแทนผูจ้ดักำรฝ่ำย

กำรตลำด 
4. นำยกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์  กรรมกำร 
5. นำยศรภีพ สำรสำส กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยสวุทิย ์มำไพศำลสนิ กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยสเุวทย ์ธรีวชริกุล กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 
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โดยกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระม ี3 ท่ำน และเน่ืองดว้ยปีนี้เป็นปีสองหลงัจำกทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภำพ
เป็นบรษิทัมหำชน กรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงักำรจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลำก
กนัสว่นปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง โดยผลกำรจบัสลำกไดร้ำยชื่อ
กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่  

 นำยเกยีรตกิุล  มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยศรภีพ  สำรสำส 
 นำยสวุทิย ์ มำไพศำลสนิ 

ทัง้นี้ เพื่อควำมสะดวกและโปร่งใสต่อผูถ้อืหุน้ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน จงึขออนุญำต
ออกจำกหอ้งประชุมก่อน 

ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่าบรษิทัฯ ไดป้ระกำศในเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯและแจง้ประกำศผ่ำน
เวบ็ไซดข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคล ผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วนและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด, 
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

โดยก ำหนดระยะเวลำทีส่ำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ระหว่ำงวนัที ่1 
ตุลำคม – 15 พฤศจกิำยน 2557 โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มผีู้ถอืหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิขำ้
มำยงับรษิทัฯ 

ดงันัน้ตำมควำมเหน็ของทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2558 มมีตเิป็น
เอกฉันทใ์หเ้สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ นำยเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ , นำยศรภีพ สำรสำส และนำยสุวทิย ์มำไพศำลสนิ กลบั
เขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิทั โดยกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน มไิดเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัทีป่ระกอบกจิกำรเชน่เดยีวกบับรษิทัซึง่มี
ขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำตำมเอกสำรทีส่ง่มำพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในหน้ำ 15 ถงึหน้ำ 24 

ในวำระนี้เป็นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรในกำรลงมตขิอให้ลงมติเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอใหผู้ถ้ือ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมตติำมบตัรลงคะแนนทีเ่ตรยีมให้ ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยกบักำรแต่งตัง้กรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรเสนอให้
แต่งตัง้ หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทุกกรณี 

1) นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์   
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่5.1 แต่งตัง้ นำยเกยีรตกิุล มนตเ์สรนุีสรณ์ พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
2) นายศรีภพ  สารสาส  

โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร
ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่5.2 แต่งตัง้ นำยศรภีพ สำรสำส พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 

3) นายสุวิทย ์ มาไพศาลสิน  
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่5.3 แต่งตัง้ นำยสวุทิย ์มำไพศำลสนิ พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
มติท่ีประชุม   
มีมติอนุมติัแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
5.1)  นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี  208,871,180 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5.2)  นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมตรวจสอบ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี     208,871,180  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5.3)  นายสุวิทย ์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ/กรรมตรวจสอบ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,871,180 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 208,871,180 100.0000 

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี 208,871,180  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประธานท่ีประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2556 บรษิัทฯ และปี 2557 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นได้

อนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรประกอบดว้ย  
1. ค่ำตอบแทนรำยปี ท่ำนละ 30,000 บำท 
2. ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำร ส ำหรบั 

ประธำนกรรมกำร ครัง้ละ 15,000 บำท  
กรรมกำร ครัง้ละ 10,000 บำท  

3. ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรบั  
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ละ 12,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ละ 10,000 บำท 

4. โบนสัประจ ำปี จ ำนวนไม่เกนิ 1,000,000 ลำ้นบำท โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดัสรร  
โดยเป็นค่ำตอบแทนทัง้สิ้น ปี 2557 และปี 2556 เป็นเงิน 1,713,000 บำท และ 1,369,000 บำท 

ตำมล ำดบั  
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จงึขอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบัปี 2558 ในอตัรำเดมิ ดงันี้ 

1) ค่าตอบแทนรายปี ท่านละ 30,000 บาท 

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
 

• ประธำนกรรมกำร จ ำนวน 15,000 บำท ต่อครัง้ 
• กรรมกำร จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครัง้ 

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
•     ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 12,000 บำท ต่อครัง้ 
•     กรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครัง้ 

4) โบนัสจ านวนไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดัสรร 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรตำมทีไ่ดเ้สนอ   ซึง่ตอ้งรบัรองดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่6 
พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   

มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,336,580 99.7421 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 538,600 0.2579 
รวมจ านวนเสียง 208,875,180 100.0000 

ในวำระนี้มผีูถ้ือหุน้และผูร้ ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 2 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุ้น 4,000 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 80 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 208,875,180 หุน้ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ประธานท่ีประชุมไดข้อใหน้ำยศรภีพ สำรสำส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้เพื่อพจิำรณำ 

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ 
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดม้มีตเิสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำก

บรษิัท อ ีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ ำปี 2558 โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งตำมรำยชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

 นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4496   และ/หรอื 
 นำงสำวพมิพใ์จ  มำนติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4521    และ/หรอื  
 นำยชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3972  และ/หรอื 
 นำงสำวสมุนำ พนัธพ์งษ์สำนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่5872           - 
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ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อดงักล่ำว ไมม่คีวำมสมัพนัธ ์และ/หรอื สว่นไดเ้สยี กบับรษิทัฯ/ผูบ้รหิำร/ผูถ้อื

หุน้รำยใหญ่หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว 

โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชปีระกอบดว้ย 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 เพ่ิม/(ลด) % (+/-) 

1. ค่าสอบบญัชี (AuditFee) 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 

 
790,000.- 

 
790,000.- 

 

 
- ค่ำสอบทำนงบรำยไตรมำส 240,000.- 240,000.-  

- ค่ำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ
กำรลงทุน  
(ปี 2558 เสนอจ ำนวน 2 บตัร) 

100,000.- 100,000.-  

 

รวม ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ 1,130,000.- 1,130,000.- เท่ำเดมิ 

2. ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริง ระหว่าง 
ปฏบิตังิำน เช่น ค่ำเดนิทำง ค่ำโทรสำร ค่ำถ่ำยเอกสำร 
เป็นตน้ 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
จ ำนวน 288,930 บำท 

 

ส ำหรบัปี 2558 เสนอกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชใีนอตัรำเดมิเป็นเงนิ 1,130,000 บำท (หนึ่งลำ้น
หนึ่งแสนสำมหมื่นบำท) และค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่ำเดินทำง ค่ำเอกสำร เป็นต้น ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงในกำร
ปฏบิตังิำน 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีตำมทีไ่ดเ้สนอ   ซึง่ตอ้งรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะซึง่มำประชมุ ส ำหรบัวำระที ่7 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

มีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่

มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 208,336,580 99.7421 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 538,600 0.2579 
รวมจ านวนเสียง 208,875,180 100.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไข/เพ่ิมเติม วตัถปุระสงค ์และหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั 

ประธานท่ีประชมุเพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบรษิทัมคีวำมชดัเจน ครอบคลุมธุรกจิและสอดคลอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนทีบ่รษิทัไดม้กีำรขยำยงำนดำ้นกำรจ ำหน่ำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์ไปยงัต่ำงประเทศโดยเพิม่เตมิวตัถุประสงค์
ของบรษิทัอกี 1 ขอ้เป็น ขอ้ 35 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
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“(35) ประกอบกจิกำรจดัตัง้โรงงำน หรอืจำ้งผลติเครื่องจกัร ชิน้ส่วนเครื่องจกัร หรอืประกอบเครื่องจกัร 
ประกอบตู้ระบบไฟฟ้ำและระบบควบคุม รวมถึงผลิต และจ ำหน่ำยชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรผลติเคมภีณัฑท์ุกประเภท” 

โดยคณะกรรมกำรเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์
สนธ ิขอ้ 3. ว่ำดว้ยวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยวตัถุประสงคท์ีเ่พิม่เตมิดงักล่ำวจะเป็นขอ้ 35. 

จากเดิมท่ีระบุวา่ 
“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบรษิทั มจี ำนวน 34 ขอ้” 
แก้ไขเป็น 
“ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบรษิทัมจี ำนวน 35 ขอ้” 
 
ส ำหรบักำรแกไ้ขทำงทะเบยีนจะมอบอ ำนำจให ้นำยเกยีรตกุิล มนตเ์สรนุีสรณ์ นำยปัญฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ 

นำยกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ กรรมกำรของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกกรรมกำรเหล่ำนี้  มี
อ ำนำจในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธแิละรำยกำรต่ำง ๆ ที่กรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์รวมทัง้ใหม้อี ำนำจแกไ้ขเพิม่เตมิถอ้ยค ำหรอืด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัแิกไ้ข/เพิม่เตมิ วตัถุประสงค ์และหนังสอืบริคณหส์นธขิอง
บรษิทัตำมทีไ่ดเ้สนอ   ซึง่ต้องรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่8 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  

มีมติอนุมติัแก้ไข/เพ่ิมเติม วตัถปุระสงค ์และหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 

เหน็ด้วย 208,336,580 99.7421 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 538,600 0.2579 

รวมจ านวนเสียง 208,875,180 100.0000 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานท่ีประชุม แจง้ผู้ถอืหุน้ทรำบ  วำระนี้ส ำหรบัผู้ถือหุ้นได้ซกัถำม และ/หรอืแสดงควำมคดิเหน็ใน

เรื่องต่ำง ๆ โดยไม่มกีำรลงมต ิ 

ทัง้นี้หำกผูถ้ือหุ้นประสงค์จะเปิดกำรพจิำรณำและลงมต ิจะต้องเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกฎหมำย
ตำมมำตรำ105 วรรคสอง ซึง่ก ำหนดว่ำ เมื่อทีป่ระชุมพจิำรณำเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม 
หำกผู้ถอืหุน้ซึง่มหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด คอื 100,000,000 หุน้จงึจะ
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ได ้แต่อย่ำงไรกต็ำมถ้ำไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องใดใหพ้จิำรณำ ขอ
เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวำมเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ หรอืสอบถำมเรื่องใดขอเชญิใหส้อบถำม 

คณุพิชญา ศรียะศกัด์ิ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้สอบถามดงัน้ี 
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คุณพชิญำ ศรยีะศกัดิ ์ไดม้ขีอ้สอบถำมใน วำระที ่2 และวำระ 3 ดงันี้ 
1. จำกนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติกำรคอรร์ปัชัน่ ทีบ่รษิทัไดป้ระกำศเมื่อปีก่อน ตำมทีแ่สดงไวใ้น

รำยงำนประจ ำปี อยำกทรำบว่ำบรษิทัมขี ัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไรทีจ่ะไดร้บัรองเป็นสมำชกิขององคก์ร PACT 
และมกี ำหนดระยะเวลำว่ำในทำงปฏบิตัจิะยื่นเรื่องเมื่อใด 

2. สนิคำ้คงเหลอื ในปี 2557 มจี ำนวน 178.43 ลำ้น ปี 2556 มจี ำนวน 80.645 ลำ้น เพิม่ขึน้กว่ำรอ้ย
เปอรเ์ซน็ตจ์ำกสำเหตุใด 

3. รำคำขำยปนูขำวท ำไมตอ้งอำ้งองิจำกรำคำน ้ำมนัเตำ 
 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
1. บรษิทัฯ ไดล้งนำมในแบบฟอรม์เพื่อสมคัรเป็นสมำชกิแลว้ (สมำชกิของ PACTNetwork (เครอืขำ่ย

หุน้สว่นตำ้นทจุรติเพื่อประเทศไทย) ตำมทีส่ถำบนัไทยพฒัน์ไดแ้จง้เชญิมำยงับรษิทัเมื่อวนัที ่30 มนีำคม 2558ซึง่ข ัน้ตอน
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อยืน่ใบสมคัรดงักล่ำว)   พรอ้มชีแ้จงแนวทำงปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ส ำหรบักำรตดิต่อท ำธุรกรรม
เพื่อขำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ โดยปกตกิำรขำยบรษิทัฯ หำกเป็นกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรบรษิทัฯ จะมเีงื่อนไข
ในกำรขำยดว้ยเงนิสด หรอืกำรโอนเงนิล่วงหน้ำก่อนสง่มอบสนิคำ้ ดงันัน้จงึไม่มรีปูแบบกำรจ่ำยหรอืสง่เสรมิใหเ้กดิกำร
ทุจรติเพื่อประโยชน์ทำงดำ้นกำรขำยใดๆ กบัหน่วยงำนรำชกำร 

2. ในสว่นสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรทีบ่รษิทัฯ มกีำรสต๊อคถ่ำนหนิเพิม่ขึน้ ซึง่ถ่ำนหนิชนิดทีบ่รษิทัฯ 
ใชต้อ้งจดัซือ้ในปรมิำณมำกจงึจะไดร้ำคำตน้ทุนกำรจดัซือ้ทีถู่กลง 

3. รำคำขำยปนูขำวทีอ่ำ้งองิกบัรำคำน ้ำมนัเตำเนื่องจำกคูแ่ขง่ขนัหรอืผูผ้ลติรำยอื่นใชน้ ้ำมนัเตำ หรอืก๊ำซ
ธรรมชำตเิป็นเชือ้เพลงิเป็นสว่นใหญ่และในกำรเสนอรำคำปนูขำวในตลำดจะอำ้งองิกำรปรบัเพิม่ลดโดยจำกรำคำน ้ำมนั
เตำเป็นหลกั  

 

คณุธนัทวฒัน์ ธนาเกียรติสกลุ ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเองแสดงความเหน็และสอบถามดงัน้ี 
 คุณธนัทวฒัน์ได้แสดงควำมเห็นและมีข้อสอบถำมในวำระที่ 2 และ วำระที่ 3 โดยขอแสดงควำมเห็น
เกีย่วกบั MC โดย MC ได ้เขำ้สูว่ำระกำรประชุมถดัไป เรว็ไป โดยขอให ้MC ถำมผูถ้อืหุน้ว่ำส ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้ซกัถำม
หรอืไม่อย่ำงไรก่อน โดยค ำถำมทีจ่ะสอบถำมหำกไม่เกีย่วขอ้งกบัวำระ สำมำรถยกไปตอบในวำระอื่นๆ ได ้ซึง่มดีงันี้ 

1. สำมำรถแยก Gross Margin แต่ละธุรกจิไดห้รอืไม่ 
2. แนวโน้มและโอกำสกำรเติบโตของอุตสำหกรรม อยำกทรำบว่ำ ในปีนี้ และปีหน้ำมีโอกำสเติบโต

อย่ำงไร 
3. อตัรำก ำไรขัน้ต้นเมื่อเทยีบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ปี 2557 ท ำได ้33.92 % ปี 2556 ท ำได ้

38.60% อยำกทรำบเหตุผลทีอ่ตัรำก ำไรขัน้ตน้ปรบัลดลงโดยประมำณ 5%  
4. ก ำลงักำรผลติ จ ำนวนเตำ และก ำหนดเวลำแลว้เสรจ็ของโรงงำนแห่งใหม่ 
นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 
1 กำรแยก Gross Margin ในแต่ละอุตสำหกรรม ส ำหรบักำรท ำก ำไรในแต่ละอตุสำหกรรมระยะเวลำที่

ผ่ำนมำ ยงัไม่มกีำรวดัอตัรำก ำไรเป็นรำยอุตสำหกรรม โดยดผูลประกอบกำรก ำไรสทุธเิฉลีย่รวม แต่ส ำหรบัปีนี้ จำกกำรที่
อุตสำหกรรมภำยในประเทศบำงอุตสำหกรรมมกีำรเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดั และบรษิทัฯมแีผนทีจ่ะด ำเนินงำนเป็นรำย
อุตสำหกรรม จงึจะเริม่ดแูนวโน้มในกำรท ำก ำไรในแต่ละอุตสำหกรรมดว้ย 

2 แนวโน้มของกำรเตบิโตของอุตสำหกรรมทีเ่หน็ไดช้ดั คอื อุตสำหกรรมเคม ี ไดแ้ก่ เคมทีัง้หลำยที่
เกีย่วขอ้งกบัอำหำรหรอืเครื่องดื่มเป็นหลกั ซึง่อุตสำหกรรมเคมเีหล่ำน้ีสำรหลกัใหญ่ทีต่อ้งน ำมำใช ้ ไดแ้ก่ เคมภีณัฑท์ีใ่ช้
ส ำหรบัขบวนกำรก ำจดัน ้ำเสยีดงันัน้ปนูขำวซึง่เป็นเคมภีณัฑท์ีจ่ะน ำมำใชใ้นขบวนกำรก ำจดัน ้ำเสยี หรอื Neutralization ก็
จะมแีนวโน้มกำรเตบิโตทีช่ดัเจนกว่ำอุตสำหกรรมอื่นและรวมไปถงึปนูขำวทีใ่ชใ้นอุตสำหกรรมกำรท ำอฐิมวลเบำดว้ยโดย
บรษิทัฯเป็นผูผ้ลติซึง่ในขณะนี้ทีไ่ดพ้ฒันำกำรผลติปนูขำวทีใ่ชใ้นเกรดอุตสำหกรรมอฐิมวลเบำโดยใชเ้ตำแบบ Double 
Shaft Kiln ในกำรเผำปนูขำวส ำหรบัใชท้ ำอฐิมวลเบำ และปัจจบุนับรษิทัฯ กม็ลีกูคำ้ในกลุ่มอตุสำหกรรมอฐิมวลเบำดว้ย 
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3 กำรเปลีย่นแปลงอตัรำก ำไรขัน้ต้นทีล่ดลง 5 % ส่วนหนึ่งจำกกำรเพิม่ขึน้ไดแ้ก่ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย ์ 
ทีม่กีำรปรบัเพิม่ในแต่ละปี  แต่โดยภำพรวมก ำไรสทุธริวมส ำหรบัปีนี้กส็งูขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ  

4 โรงงำนแห่งใหม่ทีห่ว้ยป่ำหวำย ตอนนี้ก ำลงัก่อสรำ้งเตำที ่7 ซึง่คำดว่ำจะแลว้เสรจ็ในสิน้ปีนี้  โดยแต่ละ
เตำจะมกี ำลงักำรผลติจ ำนวน 54,000 ตนัต่อเตำ ซึง่หำกเดนิผลติจะท ำรำยไดเ้พิม่ขึน้ปีละ 150 ลำ้นบำท ซึง่เดมิบรษิทัฯ มี
แผนในกำรก่อสรำ้งพรอ้มกนัทัง้ 2 เตำ แต่เนื่องจำกภำวะของเศรษฐกจิในปัจจุบนัทัง้เศรษฐกจิในประเทศ และเศรษฐกจิ
โลกยงัไม่ชดัเจน จงึเหน็ควรใหท้ ำกำรก่อสรำ้งใหแ้ลว้เสรจ็ทลีะเตำ และเมื่อขำยสนิคำ้จำกเตำทีส่รำ้งเสรจ็หมดแลว้ จงึจะ
ท ำกำรก่อสรำ้งเตำใหมต่่อไปและดว้ยเทคโนโลยขีองบรษิทัฯ ซึง่มกีำรออกแบบและท ำซอฟแวรส์ ำหรบัควบคมุกำรท ำงำน
ของเตำเองจงึใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งเตำโดยใชร้ะยะเวลำไม่เกนิ 10 เดอืน ดงันัน้กำรก่อสรำ้งใหแ้ลว้เสรจ็ทลีะเตำจงึท ำให้
สำมำรถเตบิโตอย่ำงมัน่คงโดยเป็นกำรลงทุนทีไ่ม่รบีเร่งแต่สำมำรถใหผ้ลตอบแทนในดำ้นสนิทรพัยจ์ำกลงทุน หรอื 
Return on Fixed Asset ซึง่ประกอบดว้ยทีด่นิ อำคำรโรงงำนและเครื่องจกัร  โดยอตัรำ Return onFixed Asset ของ
บรษิทัฯกถ็อืว่ำอยูใ่นระดบัทีส่งูมำกกว่ำ 30% และส ำหรบักำรลงทุนของบรษิทัฯ ในแต่ละโครงกำรรวมทัง้โครงกำรใน
อนำคตกพ็ยำยำมคงตวัเลขของ Return On Fix Asset ใหอ้ยูใ่นระยะเวลำคนืทุนที ่3 ปีครึง่ 

คุณธนัทวฒัน์ : เหน็ดว้ยกบัแนวทำงทีคุ่ณเกยีรตกิุลไดด้ ำเนินกำรขำ้งต้น แต่ส ำหรบับรษิทัฯ ซึง่เป็น
โรงงำนในเรื่องของกำรสต๊อคสนิคำ้ไม่ใช่ปัญหำของบรษิทัฯ เพรำะบรษิทัฯมตี้นทุนหลกั ๆ อยู่แค่ 2 อย่ำงคอื หนิปูนกบั
ถ่ำนหนิ แต่ในดำ้นของกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital) ทีด่กีอ็ำจช่วยใหม้ตีน้ทุนทีล่ดต ่ำลงได ้ โดย
ขอยกตวัอย่ำง ตวัอย่ำงแรกคอืเรื่องของกำรบรหิำรในเรื่องของกำรเรยีกเกบ็และช ำระเงนิ(Cash Management) ซึง่เหน็ว่ำ
บรษิัทมีเงินสด(Cash) ค่อนข้ำงมำก หำกสำมำรถบริหำรจดักำรกจ็ะช่วยให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและเรื่องที่สองได้แก่ 
Collection Day ซึง่บรษิทัฯ ม ีSupplier หลำยรำยหำกมกีำรบรหิำรจดักำรในเรื่องของ Collection Dayไดอ้ำจช่วยใหไ้ด้
ตน้ทุนทีล่ดลงได ้สว่นในเรื่องของรำยงำน BU (Business Unit Report) ต่ำง ๆ กอ็ำจมอบหมำยใหฝ่้ำยบญัชกีำรเงนิช่วย
ดแูล สว่นคุณเกยีรตกิุลลุยงำนแบบนี้ดแีลว้  จงึขอฝำกไว ้

 คณุวารี พฒันาปัญญาสตัย ์ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม ดงัน้ี 

 1.รำยได้ในส่วนของกำรขำยเตำ ในอนำคตจะมโีอกำสเพิม่รำยได้ในส่วนนี้เป็นสดัส่วนเท่ำไร และก ำไร

แตกต่ำงจำกกำรขำยปนูขำวอย่ำงไร 

2. รำยไดจ้ำกกำรขำยปนูทีเ่พิม่ขึน้ 150 ลำ้นบำทต่อปีจำกกำรขำยปนูขำว 1 เตำ หรอื 2 เตำ 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 

1. ในเรื่องของกำรขำยเตำบรษิทัฯ จะเลอืกลกูคำ้ทีส่ำมำรถถ่ำยทอดเทคโนโลยแีละควำมรูใ้นกำรเผำปูนที่
ส ัง่สมเป็นระยะเวลำนำนใหก้บัลูกคำ้หรอืคู่ค้ำทีเ่หน็ว่ำจะมแีนวโน้มทีส่ำมำรถเตบิโตทีข่ยำยไดใ้นระยะยำว โดยกำรขำย
เตำมโีอกำสเตบิโตเพิม่ขึน้ในอนำคต และกำรขำยเตำเป็นธุรกจิทีเ่พิง่เริม่ขึน้ และก่อนกำรเขำ้สู่ธุรกจินี้ไดป้รำรภก่อนทีจ่ะ
บรษิทัฯจะเขำ้จดทะเบยีนเป็นสมำชกิของตลำดหลกัทรพัย ์10 เดอืน ว่ำถงึเวลำที่บรษิทัฯ ควรตอ้งพึง่พำตนเอง และมอีงค์
ควำมรูแ้ละเทคโนโลยเีป็นของตนเอง  อุตสำหกรรมใดๆ กต็ำมหำกยงัต้องพึง่พำและซือ้เครื่องจกัร หรอืน ำเขำ้เครื่องจกัร
จำกต่ำงประเทศตลอดเวลำกม็แีต่กำรท ำงำนทีย่ำกขึน้ ซึง่ในทีสุ่ดแลว้อุตสำหกรรมแต่ละอุตสำหกรรมจะต้องมกีำรพฒันำ
ในดำ้นนวตักรรม (Innovation Development) ทีเ่ป็นของตนเองจำกระยะเวลำทีไ่ดป้รำรภ 10 เดอืนบรษิทัฯ ไดเ้ปิดกำร
ขำยเตำ เตำแรก โดยประเดน็ส ำคญัทีต่อบลกูคำ้ว่ำท ำไมลกูคำ้ตอ้งซือ้เตำ คอื ลกูคำ้ไม่ไดซ้ือ้เตำ แต่ลูกคำ้ซือ้ควำมส ำเรจ็
ของกำรท ำธุรกจิปูนขำวดงันัน้โอกำสเตบิโตส ำหรบัภูมิภำคนี้ ไม่ว่ำจะเป็น อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์เวยีดนำม ลำว พม่ำ
กมัพูชำปูนขำวคอื เคมภีณัฑ์พืน้ฐำนทีต่้องใช ้ อะไรกต็ำมทีต่้องกำรควำมเป็นด่ำง ปูนขำวหรอืแคลเซยีมออกไซด ์หรอื
แคลเซยีมไฮดรอกไซดค์อืเคมทีีเ่ป็นด่ำงทีร่ำคำถูกทีส่ดุ ชำ้หรอืเรว็ธุรกจิปนูขำวกเ็ป็นธุรกจิทีต่อ้งเกดิขึน้ภำยในประเทศไม่
สำมำรถน ำเขำ้ไดต้ลอด เน่ืองค่ำขนสง่ ค่ำเดนิเรอืสงู ดงันัน้จงึตอ้งมกีำรผลติขึน้เองในประเทศไม่ชำ้กเ็รว็และทุกประเทศก็
ตอ้งเตบิโต โดยอุตสำหกรรมแต่ละอุตสำหกรรมไม่วำ่จะเป็นธุรกจิอำหำร ธุรกจิก่อสรำ้ง ธุรกจิกระดำษ หรอือื่นๆ ทุกแขนง
ถ้ำไม่เกี่ยวกบัเคมทีี่เป็นกรด กต็้องเกี่ยวกบัเคมทีี่เป็นด่ำง ซึง่ธุรกจิใดใช้กรด กต็้องใช้ด่ำงควบคู่ไปด้วย  ดงันัน้จงึเป็น
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ค ำตอบว่ำธุรกจินี้เตบิโตดไีหม และกำรขำยเตำแต่ละเตำของบรษิทัฯ กต็ัง้เป้ำไวแ้ต่ละเตำควรมสีดัส่วนก ำไรโดยประมำณ
ไม่ต ่ำกว่ำ 30 ลำ้นบำท 

2. ส ำหรบัรำยไดท้ีเ่พิม่ 150 ลำ้นบำท เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยต่อ 1 เตำ  

 

คณุสุมณฑา  วฒันสินธุผ์ ูถื้อหุ้นซ่ึงเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถาม ดงัน้ี 

1. ตอนนี้ BOI ก ำลงัใหก้ำรสง่เสรมิส ำหรบัโครงกำรวจิยัและพฒันำซึง่หำกบรษิทัฯ มโีครงกำรและขอสทิธิ
ประโยชน์ตรงจุดน้ีกจ็ะไดร้บัประโยชน์มำก 

2. นอกจำกธุรกจิปนูขำวแลว้บรษิทัฯ ท ำธุรกจิใดบำ้ง 
 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 
ขอขอบคุณส ำหรบัขอ้มูลของ BOI โดย BOI ใหก้ำรส่งเสรมิในดำ้น R&D ซึง่บรษิทัฯ กอ็ยู่ระหว่ำงกำร

เตรยีมกำรเพื่อจดสทิธบิตัรเทคโนโลยทีีเ่ป็นหวัใจส ำคญัของกระบวนกำรเผำปูนและขัน้ตอนอยู่ระหว่ำงกำรเขยีนแบบ ซึง่
ข ัน้ตอนของกำรด ำเนินกำรจดสทิธบิตัรกใ็ชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรไม่ต ่ำกว่ำ 14 ปี ซึง่บรษิทัฯ อยู่ในขัน้เตรยีมกำร และจะ
ยื่นเรื่องก่อน 

บรษิัทฯ ท ำธุรกจิอะไรบ้ำงนอกจำกปูนขำวโดยประสบกำรณ์ของผู้บรหิำรซึ่งเติบโตมำในธุ รกจิประเภท 
Nonferrous หรอืธุรกจิแร่ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น ดนิขำว แบไรต์ ยบิซัม่ดงันัน้นอกจำกธุรกจิปูนขำว บรษิทัฯ กจ็ะเตบิโตไป
ในสำยธุรกจิทีผู่บ้รหิำรมคีวำมเชีย่วชำญคอืสำยธุรกจิแร่ โดยเป็นแร่ต่ำงๆ ทีม่อียู่ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบำ้น
โดยน ำมำท ำใหเ้กดิมลูค่ำเพิม่ 

คณุนิรนัดร ์แสงสุวรรณเลิศ ได้แสดงความคิดเหน็ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
ขอแสดงควำมชื่นชมต่อฝ่ำยบรหิำรซึง่ไดแ้สดงวสิยัทศัน์ไดด้มีำกและนวตักรรมกน่็ำสนใจ จงึขอสอบถำมว่ำ

มคีวำมเป็นไปได้หรอืไม่ที่บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นได้ไปเยีย่มชมโรงงำนเพื่อดูนวตักรรมเตำเผำของบรษิัทว่ำ
ท ำงำนอย่ำงไร หรอืว่ำดกูระบวนกำรผลติว่ำมขี ัน้ตอนอย่ำงไร 

นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนายนุสรณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและนักลงทุนสมัพนัธ ์ ได้แจ้ง  ดงัน้ี 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะไปเยีย่มชมกจิกำร ไดต้ดิต่อลงชื่อไวก้บัเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ ซึง่หำกรวบรวมผู้

ถอืหุน้ไดใ้นจ ำนวนหนึ่งกจ็ะตดิต่อก ำหนดนดัหมำยแจง้ผูถ้อืหุน้ทรำบ 
นายสุเวทย ์ธีรวชริกลุ ได้เสนอ ดงัน้ี 
ขอใหฝ่้ำยจดักำรก ำหนดวนัและจดัท ำก ำหนดกำร จำกนัน้ใหส้ง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ เพื่อผูถ้อืหุน้ที่

สนใจไดท้รำบก ำหนดทีแ่น่นอน 
นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการบริหาร  ได้แจ้งผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
บรษิทัฯ จะก ำหนดวนัและจดัท ำก ำหนดกำร โดยจะก ำหนด 2-3 ทำงเลอืก และหำกมผีูถ้อืหุน้จ ำนวนมำก

สนใจเขำ้เยีย่มชมกจิกำรอำจเป็นผูเ้ขำ้เยีย่มชมออกเป็น 2 กลุ่ม  ซึง่หำกทรำบรำยละเอยีดทีแ่น่นอนกจ็ะแจง้ผูถ้อืหุน้ทรำบ 
โดยจดัท ำประกำศผ่ำนเวบ็ไซดข์องบรษิทั 

คณุอนุ ว่องสารกิจ ได้แสดงความคิดเหน็ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
ทัง้นี้หำกบรษิทัฯ แจง้ประกำศเชญิชวนทำงเวบ็ไซดค์ำดว่ำจะมผีูถ้ือหุน้มำกกว่ำ 200 รำยสมคัรเขำ้เยีย่ม

ชมซึง่อำจท ำใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ำเขำ้ร่วมประชุมในวนันี้ไม่ไดร้บัโอกำสใหเ้ขำ้เยีย่มชมเนื่องจำกจ ำนวนมมีำกเกนิไป จงึอยำก
ใหบ้รษิทัฯ เปิดโอกำสใหล้งชื่อวนันี้ และเมื่อก ำหนดวนัไดแ้ลว้ก็ขอใหต้ดิต่อแจง้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดล้งชื่อไวเ้พื่อใหไ้ดร้บัสทิธไิด้
เขำ้เยีย่มชมกจิกำรก่อน 

นายเชิดเกียรติ  มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานท่ีประชุม  ได้สรปุดงัน้ี 
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ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจเขำ้เยีย่มชมโรงงำนไดล้งชื่อไวใ้นวนัน้ี โดยบรษิทัฯ จะใหส้ทิธกิบัผูถ้อืหุน้ทีม่ำเขำ้ร่วม
ประชุมในวนันี้ไดส้ทิธเิขำ้เยีย่มชมกจิกำรก่อน โดยฝ่ำยจดักำรกจ็ะก ำหนดวนัทีแ่น่นอน รวมถงึหลกักำรต่ำง ๆ แจง้ผูถ้อื
หุน้ทรำบ ซึง่บรษิทัฯ กย็นิดหีำกผูถ้อืหุน้สนใจเขำ้เยีย่มชมกจิกำร 

คณุธนัทวฒัน์ธนาเกียรติสกลุ ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. อยำกทรำบแผนกำรท ำ Maintenance เตำมคีวำมถี่หรอืแผนกำรท ำ Maintenance เตำอย่ำงไรปีนี้มี

แผน Shut Down เพื่อเปลีย่นอฐิหรอืไม่ 
2. อยำกทรำบว่ำธุรกจิปนูขำวมปัีจจยัทำงดำ้นฤดกูำลมำเกีย่วขอ้งอย่ำงไรบำ้ง 
3. อยำกสอบถำมเกีย่วกบักำรท ำเหมอืงหนิปนูของบรษิทัฯ ถำ้ม ีมคีวำมคบืหน้ำอย่ำงไร 
4. อยำกให้บรษิัทหำเครื่องมอืทำงกำรเงนิอื่นๆ มำช่วยเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงนิของบรษิัท ซึ่งท ำได้ก็

เป็นสิง่ทีด่เีน่ืองจำกธุรกจิจะมโีอกำสเตบิโตขึน้เรื่อย ๆ 
5. อยำกทรำบแผนหำกมี Demand ซึ่งค่อนข้ำงมำก ซึ่งคำดว่ำในปัจจุบนัธุรกิจปูนขำวจะมี Demand 

ควำมตอ้งกำรของตลำดมำกกว่ำก ำลงักำรผลติอยำกทรำบว่ำบรษิทัฯ จะมแีผนเกีย่วกบักำร Take Over หรอืไม่อย่ำงไร 
6. นโยบำยกำรปรบัรำคำปนูขำวขึน้อยู่กบัอะไร 
นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ไดต้อบค าถาม  ดงัน้ี 
1.กำร Maintenance เตำปกตจิะมขีึน้อยู่ตลอดเวลำ แต่กำร Maintenance ใหญ่จะมทีุกช่วงของกำรเปลีย่น

อฐิทนไฟซึง่โดยเฉลีย่กจ็ะอยู่ทีป่ระมำณ 6 ปี ซึง่อฐิจะเสื่อมหรอืบำงลง ซึง่บรษิทัฯ กจ็ะมเีตำใหม่เพิม่ และปิดเตำเพื่อท ำ
กำรเปลีย่นอฐิ โดยรื้ออฐิเก่ำออก และก่ออฐิใหม่ซึง่กจ็ะใชเ้วลำในกำรเปลี่ยนอฐิโดยประมำณ 3 เดอืนจงึจะเดนิเตำ ส่วน
กำร Maintenanceเลก็ ๆ น้อย ๆ จะท ำอยู่ตลอดเนื่องจำกเตำเผำปูนขำวมกีำรท ำงำน 24 ชม. 365 วนัทีอุ่ณหภูม ิ1200 
องศำอยู่ตลอดเวลำ โดยเตำเผำปนูขำวแนวตัง้จะมกีำรเคลื่อนตวัภำยในอยู่ตลอดเวลำ ภำยนอกไม่เคลื่อนตวั ดงันัน้ปัญหำ
เลก็ๆน้อย ย่อมเกดิขึน้ได ้โดยปีนี้กบ็รษิทัฯ ยงัไม่มแีผนในกำร Shut Down เพื่อเปลีย่นอฐิ 

2. ส ำหรบัธุรกจิปูนขำวทีจ่ะมสี่วนเกีย่วขอ้งในเรื่องของฤดูกำลกจ็ะมเีฉพำะลูกค้ำทีอ่ยู่ในกลุ่มน ้ำตำลซึง่มี
ฤดกูำลของกำรหบีออ้ยโดยมรีะยะเวลำ 5-6 เดอืนในหนึ่งปี แต่โดยส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ประจ ำซึง่มี
กำรสัง่ซือ้ทัง้ปีก่อน ส ำหรบัช่วงฤดกูำลหบีออ้ยซึง่จะมคีวำมต้องกำรปูนขำวจำกลูกคำ้ในกลุ่มน ้ำตำลมจี ำนวนเพิม่ขึน้มำก 
รำคำปนูขำวกอ็ำจมกีำรปรบัเพิม่สงูขึน้ตำมปรมิำณควำมตอ้งกำรปนูขำวของลกูคำ้ในกลุ่มน ้ำตำล 

3. ส ำหรบักำรท ำเหมอืงหนิปนู ถำ้ไม่จ ำเป็นจรงิ ๆ บรษิทัฯ จะไม่ด ำเนินกำรเพื่อท ำเหมอืงหนิปูนเอง โดย
จะเปิดโอกำสใหคู้่ค้ำของบรษิัทซึ่งเป็นโรงโม่หนิได้ท ำเหมอืงหนิปูนตำมควำมถนัดและส่งขำยให้กบับรษิัทฯ ในรำคำที่
ยุตธิรรมบรษิทัฯไม่มุ่งเน้นไปท ำธุรกจิซึง่ไม่มคีวำมถนดัซึง่อำจส่งผลใหม้ตี้นทุนทีส่งูขึน้ และปัจจุบนับรษิทัฯ กม็พีนัธมติร
ซึง่เป็นผูผ้ลติหนิปนูใหก้บับรษิทัฯ ดว้ยกนัหลำยรำย โดยสิง่ทีบ่รษิทัฯ มุ่งเน้นแทนกำรไปท ำเหมอืงหนิปนูเอง กค็อื บรษิทั
ฯ จะมนีกัธรณีวทิยำและสง่นกัธรณีวทิยำของบรษิทัฯ เพื่อเขำ้ไปส ำรวจรวมถงึแนะน ำทำงดำ้นวชิำกำรใหก้บัผูท้ีท่ ำเหมอืง
หนิปนูเพื่อใหไ้ดห้นิปนูทีม่คีุณสมบตัติำมทีบ่รษิทัตอ้งกำร 

4. ส ำหรบัต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรบักำรขยำยงำนบรษิัทฯ จะพยำยำมรกัษำสดัส่วนของ 
Liquidity Ratio หรอือตัรำสภำพคล่องใหอ้ยู่ที ่1 เท่ำและรกัษำสดัส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E) ไม่ใหเ้กนิ 1 เท่ำ และในกำร
ลงทุนของบรษิทัฯ กจ็ะพยำยำมรกัษำสดัส่วน Return on fixed Assets ใหส้ำมำรถคนืทุนภำยใน 3 ปีครึง่ และรกัษำ
สภำพคล่องของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมเขม็แขง็เพื่อใหส้ำมำรถจ่ำยปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ตัรำทีเ่หมำะสม 

5. ตอบค ำถำมในเรื่องแนวโน้มของกำร Take Over ซึ่งไม่อยำกให้ใช้ค ำนี้ เพรำะหำกเรำพูดถึงกำร 
TakeOver อำจท ำใหเ้กดิกำรโกรธกนั บรษิัทฯ คงไม่ท ำอะไรทีเ่ป็นกำรผดิจรรยำบรรณ แต่หำกถงึเวลำที่มผีูท้ีท่ ำธุรกจิ
เดยีวกนัแจง้ควำมประสงคแ์ละตดิต่อมำยงับรษิทัฯ กจ็ะพจิำรณำในเรื่องควำมเหมำะสมอกีครัง้  ซึง่ธุรกจิปนูขำวเป็นธุรกจิ
ทีด่ ีเพรำะคนทีจ่ะท ำธุรกจิปนูขำวไดส้ ำเรจ็ตอ้งม ีEconomy of Scale หรอืตอ้งมคีวำมรูใ้นกำรสรำ้งเตำเผำปนูขำว ควำมรู้
ในเรื่องเชือ้เพลงิทีจ่ะใชใ้นกำรเผำ และประสบกำรณ์ในกำรเผำปูน ไม่ใช่แค่มเีงนิทุนและต้องกำรท ำธุรกจิปูนขำวแลว้จะ
ประสบควำมส ำเรจ็ ดงันัน้ธุรกจิปูนขำวจงึมกี ำแพงป้องกนัส ำหรบัผู้ที่จะเขำ้มำท ำธุรกจิรำยใหม่ดว้ยตวัเอง และตอนนี้
บรษิทัฯ กย็งัไม่คดิในเรื่องของกำร Take Over 
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6. ในเรื่องของกำรปรบัรำคำกจ็ะขึน้อยู่กบัตลำด ขึน้อยู่กบั Demand และ Suppliesในตลำด และประเภท
อุตสำหกรรมโดยในแต่ละอุตสำหกรรมขึน้อยู่กบัภำวะอุตสำหกรรมในแต่ละช่วงดว้ย 

คณุสุพจน์ เดชะเทศ ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นเพื่อเข้ารว่มประชุม มีข้อสอบถามดงัน้ี 
1. คู่แขง่ของบรษิทัฯ ในตลำดมมีำกหรอืไม่ 
2. บรษิทัฯ มปัีญหำทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม หรอืมวีธิป้ีองกนั หรอืจดักำรอย่ำงไร 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 

1. ปัจจุบนัมผีูผ้ลติปนูขำวดว้ยเตำแบบตัง้อยู่ประมำณ 5 รำย โดยบรษิทัฯ เป็นรำยเดยีวทีม่ ี6 เตำและทุก
เตำใชเ้ชือ้เพลงิแขง็โดยผูผ้ลติอื่น ๆ จะมบีรษิทัฯ ละ 1 – 2 เตำ ใชก้๊ำซบำ้ง, ใชถ่้ำนหนิบำ้ง, ใชน้ ้ำมนัเตำบำ้ง 

2. ในเรื่องของสิง่แวดลอ้ม บรษิทั มกีำรตรวจสอบคุณภำพอำกำศ โดยตรวจสอบฝุ่ นจำกปล่องทุก 6 เดอืน
และตัวเลขผลตรวจก็จะเป็นไปตำมกติกำและกฎเกณฑ์ ซึ่งแนวทำงป้องกนัของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีพื้นที่โรง งำน
โดยรอบๆ โรงงำน ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่ที่บริษัทจะท ำกำรปลูกป่ำ ดงันัน้แนวโดยรอบโรงงำนจะมีต้นไม้ล้อม หรือมีป่ำ
ลอ้มรอบโรงงำน สว่นปัญหำดำ้นสิง่แวดลอ้มกจ็ะมบีำ้งเลก็ๆน้อยๆ ซึง่เป็นเรื่องในส่วนของชำวบำ้นซึง่กม็บีำ้งทีร่อ้งเรยีน 
แต่เมื่อมปัีญหำหรอืขอ้ร้องเรยีนจำกชำวบำ้นบรษิทัฯ กจ็ะเร่งแกไ้ขโดยบรษิทัฯ ไม่มกีำรต่อต้ำนหรอืปฏเิสธแต่จะเร่ งท ำ
กำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ทีอ่ำจส่งผลกระทบนัน้ ๆ และในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ กม็รีะบบกำรตรวจสอบ และมวีธิกีำรทีจ่ะ
จดักำรกบัสิง่แวดลอ้มภำยในเพื่อป้องกนัมใิหม้ปัีญหำส่งผลกระทบกบัชำวบำ้นบรเิวณใกลเ้คยีงดว้ย ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ 
กไ็ม่มผีลกระทบหรอืขอ้รอ้งเรยีนอะไรทีเ่ป็นสำระส ำคญัเนื่องจำกบรษิทัฯ มรีะบบและวธิกีำรป้องกนัผลกระทบในเรื่องของ
สิง่แวดลอ้มทีด่จีงึขอใหผู้ถ้อืหุน้สบำยใจไดส้ ำหรบัเรื่องนี้ 

 
คณุวีระ เขียวส่องสกลุ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดงัน้ี 
กรณีที่แหล่งวตัถุดบิของบรษิัทฯ ได้รบัผลกระทบเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม แล้วไม่สำมำรถส่งวตัถุดิบให้กบั

บรษิทัฯ จะมวีตัถุดบิจำกไหนเพื่อใชท้ ำกำรผลติ 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ตอบค าถาม  ดงัน้ี 

ปัจจุบนับรษิัทฯ มผีู้ผลติหนิปูนที่ส่งใหก้บับรษิทัฯ อยู่ 5 รำยซึ่งหำกรำยใดรำยหนึ่งมปัีญหำ กจ็ะมรีำยที่
เหลอืสำมำรถจดัส่งวตัถุดบิใหก้บับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัฯ ยงัมพีืน้ที่ผนืใหญ่ทีท่ ำกำรกองวตัถุดบิซึง่ส ำรองใชไ้ด ้2 เดอืน 
และทีส่ ำคญับรษิทัฯ กเ็ป็นยงัเป็นผูผ้ลติทีน่อกจำกกำรเผำหนิปูน หรอืแคลเซยีมคำรบ์อเนตแลว้ บรษิทัฯ ยงัสำมำรถเผำ
โดโลไมท ์หรอืแคลเซยีมแมกนีเซยีมคำรบ์อเนตไดด้ว้ย ดงันัน้หำกไม่มวีตัถุดบิหนิปนูจรงิๆ บรษิทัฯ กย็งัคงสำมำรถใชแ้ร่
ตวัอื่นๆ เพื่อเผำและท ำรำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ ได ้

 

ประธานท่ีประชุม หำกไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดซกัถำม หรอืแสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอปิดกำรประชุม 
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