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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษทั สุธากญัจน์ จ ากดั(มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 8 เมษายน 2559 
ณ หอ้ง Magic 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริำเคลิ 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 นำยบวร  วงศส์นิอุดม กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูบ้รหิำรและผูเ้กีย่วขอ้ง ซึง่เขำ้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 
1 นำงสำวอมรพนัธ ์สวุรรณรตัน์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละงบประมำณ 
2 นำงสำวธดิำรตัน์ สหีวลัลภ ผูจ้ดักำรส ำนกังำนและเลขำนุกำรบรษิทั 

ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษำกฎหมำยทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
1 นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชจีำกส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

2 นำงนิตยำ เกยีรตเิสรกีุล ทีป่รกึษำกฎหมำยจำก บรษิทั เสร ีมำนพ แอนด ์ดอลย์ จ ำกดั 

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

1. การด าเนินการประชมุ. กำรประชุมจะพจิำรณำตำมวำระในหนงัสอืเชญิประชุมเรยีงตำมล ำดบัโดย
ประธำนหรอืกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งจะน ำเสนอขอ้มลูแต่ละวำระ และจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แลว้จงึ
ลงมต ิ โดยระหวำ่งกำรรวบรวมและนบัคะแนนเสยีง จะพจิำรณำวำระถดัไปก่อน และรำยงำนมตเิมื่อทรำบผลกำรนบั
คะแนน  

2. การลงมติ  ในแต่ละวำระเมื่อผูถ้อืหุน้ซกัถำมหมดแลว้ เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรนบัคะแนนเสยีงแต่
ละวำระ ประธำนทีป่ระชุมจะแจง้ผูถ้อืหุน้ลงมตดิงันี้ 

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะลงมต ิ ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหล้งมตใินบตัร
ลงคะแนนทีไ่ดร้บัส ำหรบัวำระนัน้พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูถ้อืหุน้ และชมูอืขึน้ เจำ้หน้ำทีจ่ะไปรบับตัรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ 

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีเ่หน็ดว้ย ไม่ตอ้งลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บั และไม่ตอ้งชมูอืขึน้ 
โดยจะถอืว่ำ ผูถ้อืหุน้ทีน่ิ่งเฉย แสดงมตเิหน็ดว้ยเตม็จ ำนวนเสยีง 
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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 ำกดั และนำงสำวชณิศำ จนัยะกำย อำสำเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม เป็นผูส้งัเกตกำรณ์ในกำรนบัคะแนน 

6. ในกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นมีข้อสงสยัสอบถามในการประชุม ขอใหผู้ถ้อืหุน้กรุณำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมี

เจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยทัง้นี้ขอใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมใน

เน้ือหำทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละวำระ ส ำหรบัเนื้อหำทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัวำระทีก่ ำลงัด ำเนินกำรประชุมขอใหผู้้ถอืหุน้ไดโ้ปรดซกัถำม

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 ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 2214 300,000,000 

 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 16 383,900 
ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ประชมุ 22 215,359,783 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 38 215,743,693 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (%) 38 71.9146 % 
บรษิทัฯ มจี ำนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชมุ จงึขอเขำ้สูว่ำระกำรประชุมดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  เมือ่วนัท่ี  3 เมษายน 2558 
ประธานท่ีประชุม  ไดแ้ถลงว่ำ บรษิทัไดจ้ดัส่งรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที ่

3 เมษำยน 2558 โดยมรีำยละเอยีดตำมที่ระบุในหนังสอืเชญิประชุม หน้ำที ่11 ถงึ 29 รวม 19 หน้ำ ส ำหรบักำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558  ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนเพื่อรำยงำนผูถ้อืหุ้นทรำบรำยละเอยีดกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่่ำนมำ 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558 ซึง่ตอ้ง
รบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็ดว้ย 
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หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่1 พร้อมลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 
มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,753,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,753,693 100.0000  

ในวำระนี้มผีู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่จ ำนวน 1 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 10,000 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 39 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 215,753,693 หุน้ 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 
ประธานท่ีประชมุ  ประธำนแจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำวำระน้ีจะไมม่กีำรลงมต ิแต่เป็นกำรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ       โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรเพื่อ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2558 ซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2558 หน้ำที ่152-163  โดยจดัท ำ
เป็นแผ่น CD-ROM     ทีบ่รษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถรบัรำยงำนประจ ำปี 2558 
ทีเ่ป็นรปูเล่มไดจ้ำกเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ โดยกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2558 ของบรษิทัฯ  โดยสรุปมดีงันี้ 

สรปุภาพรวมการด าเนินงานและปัจจยัส าคญัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลง 
หน่วย: ลำ้นบำท 2558 % Rev 2557 % Rev เปล่ียนแปลง % YoY 

รายได้จากการขายและบริการ 927.18 98.4% 1,070.76 98.9% (143.58) -13.4% 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 4.74 0.5% 1.51 0.1% 3.23 213.0% 
รำยไดอ้ื่น  9.99 1.1% 9.87 0.9% 0.12 1.2% 
รวมรายได้ 941.91 100.0% 1,082.14 100.0% (140.24) -13.0% 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 631.99 67.1% 707.52 65.4% (75.52) -10.7% 
ก าไรขัน้ต้น 295.18 31.8% 363.24 33.9% (68.06) -18.7% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 191.94 20.4% 217.85 20.1% (25.91) -11.9% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 97.96 10.4% 121.54 11.2% (23.58) -19.4% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 93.98 10.0% 96.31 8.9% (2.33) -2.4% 

EBITDA 207.99 22.1% 246.39 22.8% (38.40) -15.6% 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ 8.41 0.9% 17.83 1.6% (9.42) -52.8% 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 12.84 1.4% 11.16 1.0% 1.68 15.0% 
ก าไรส าหรบังวด 96.73 10.3% 127.80 11.8% (31.07) -24.3% 

          
ผลประกอบกำร ประจ ำปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัมกี ำไรส ำหรบังวดจ ำนวน 96.73 ลำ้นบำท โดยก ำไรสทุธิ

ลดลงจ ำนวน 31.07 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.3 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมมกีำรเปลีย่นแปลงลดลงจำกปีทีแ่ลว้ เน่ืองจำกในปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยได้

จำกกำรขำยและบรกิำรลดลง โดยมอีตัรำกำรเปลีย่นแปลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ปรบัลดลงจ ำนวน 143.58 ลำ้นบำท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 13.3  โดยมรีำยกำรเปลีย่นแปลงทีล่ดลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัไดแ้ก่ ยอดจ ำหน่ำยสนิคำ้ในกลุ่มปนูขำว  

ลดลงจ ำนวน 93.40 ลำ้นบำท ยอดจ ำหน่ำยและตดิตัง้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ลดลงจ ำนวน 40.86 ลำ้นบำท และ ยอด

จ ำหน่ำยผลติภณัฑซ์ือ้มำจ ำหน่ำยไปลดลง จ ำนวน 11.53 ลำ้นบำท 

ดงันัน้ โดยสรปุ  บรษิทัฯ มกี ำไรส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ 

วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 จ ำนวน 96.73 ลำ้นบำท เทยีบกบั

ก ำไรสทุธขิองปี 2557 จ ำนวน 127.80 ลำ้นบำท โดยก ำไร

สทุธลิดลงจ ำนวน 31.07 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 24.3 % 

และมกี ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นๆ ส ำหรบัปี 1.39 ลำ้น

บำท คดิเป็นก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 98.11 ลำ้นบำท 

ลดลงจำกปี 2557 ซึง่มจี ำนวน 128.76 ลำ้นบำท ลดลง 

30.65 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น 23.80% โดยอตัรำก ำไรสทุธิ

ค ำนวณจำกก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 2558 คดิเป็น 

10.40 % และอตัรำก ำไรสทุธสิ ำหรบังวดคดิเป็น 10.27 %     โดยมคีดิเป็นก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัปี 2558 สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2558 คดิเป็น 0.32 บำท/หุน้  

ส าหรบัความคืบหน้าโครงการลงทุนท่ีส าคญั ในปี 2558 ไดแ้ก่ โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติของกลุ่มธุรกจิปนูขำว  

ไดแ้ก่ โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำน สำขำแหง่ที ่3 ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพทุธบำท จงัหวดัสระบุร ี มรีำยละเอยีด

ควำมคบืหน้ำดงันี้ 

รำยงำนสรุปผลควำมคบืหน้ำในกำรใชง้บประมำณ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 โดยมลูค่ำเงนิลงทุนทีใ่ชไ้ปแลว้ ดงันี้ 
ณ.วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558 หน่วย:ลำ้นบำท 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์ งบประมาณ จ านวนเงิน งบประมาณ งบประมาณ 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ใช้ไป คงเหลือ 

ทีด่นิอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งรวมส่วนปรบัปรุง 65.00         

หมวดท่ีดิน           
1 ทีด่นิ       12.19   
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ณ.วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558 หน่วย:ลำ้นบำท 
หมวดอาคารและส่วนปรบัปรงุ 
1 INFA   24.73       
2 อำคำรส ำนกังำน   1.2       
3 อำคำรโรงงำนและโกดงั   8.42       
  รวม   34.35                 34.35 18.46 
4 เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใชส้ ำนกังำน 5.00 1.12   1.12 3.88 

 รวมหมวดอาคารและส่วนปรบัปรงุ       35.46   
เครื่องจกัรและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 180.00         
หมวดเครื่องจกัรและอปุกรณ์           
1 รถตกั KOMATSU    0.99       
2 เตำเผำ -7   52.57 1.9     
3 เตำเผำ -8   3.88       
4 เครือ่งจกัรและอุปกรณ์   1.61 0.25     
  รวม   59.04 2.15 61.2 118.8 

รวม 250.00     108.85 141.15 
 
ภาพความคืบหน้างานโดยสรปุ 
อำคำรส ำนกังำน (เสรจ็แลว้) 
 
 
 
 
 
หอ้งควบคุมกำรผลติ (Control room) อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสรำ้งใหแ้ลว้เสรจ็ 
 
 
 
 
 
โกดงัโรงผลติ  บำงสว่นเสรจ็แลว้สำมำรถจดัเกบ็วสัดุ บำงสว่นอยู่ระหว่ำงกำรก่อสรำ้ง 
 
 
 
 
 
เตำ 7 (KILN 7) โครงสรำ้งเหลก็และระบบท่อหลกัๆ เสรจ็แลว้ อยู่ระหว่ำงกำรก่ออฐิทนไฟ และตดิตัง้อุปกรณ์ระบบ 
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ระบบ Blower House KILN 7  ด ำเนินกำรตดิตัง้แลว้  รอกำรทดสอบเดนิระบบ 
 
 
 
 
 
Coal Silo  งำนสว่นใหญ่ด ำเนินกำรตดิตัง้แลว้ คงเหลอือุปกรณ์ส ำหรบักำรเดนิระบบบำงสว่น 
 
 
 
 
 
อำคำรจ่ำยไฟ  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสรำ้งและตดิตัง้ 
 
 
 
 
 
งำนฐำนรำกเตำ 8  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
ถนนโดยรอบโรงงำน  ทีด่ ำเนินกำรแลว้ 
 
 
 
 

ทีป่ระชมุรบัทรำบ 
 
 
ประธานท่ีประชมุ วำระนี้เป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจงึไมม่กีำรลงมตใินวำระนี้เชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัซกัถำม โดยขอใหผู้้

ถอืหุน้กรุณำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมเีจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้

ถอืหุน้โดยท ำกำรรวบรวมค ำถำมซึง่ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมในแต่ละวำระโดยประธำน และกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง

จะไดช้ีแ้จงรำยละเอยีดพรอ้มกนัในวำระอื่น ๆ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่ำ ตำมทีบ่รษิัทได้ส่งงบกำรเงนิของบรษิัทส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบ
กระแสเงนิสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม ขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ
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อนุมตังิบกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้ งบกระแสเงนิสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ที่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตได้รบัรอง
ควำมถูกต้องแล้ว และเป็นกำรน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข  รวมทัง้คณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำอนุมตัแิลว้ 

โดยสรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
หน่วย:ลำ้นบำท 

  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มุนเวียน 466.04 476.44 (10.40) -2.18% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 546.56 437.10 109.46 25.04% 

รวมสินทรพัย ์ 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 

  31 ธนัวาคม  2558 31 ธนัวาคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 303.89 238.05 65.84 27.66% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 83.04 57.93 25.11 43.34% 

รวมหน้ีสิน 386.93 295.98 90.95 30.73% 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 625.67 617.56 8.11 1.31% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 

ส ำหรบัฐำนะกำรเงนิของบรษิทั สรุปดงันี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จ ำนวน 1,012.60 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้จำก 31 ธนัวำคม 2557 จ ำนวน  99.06 ลำ้นบำท คดิเป็น 10.84 % จำก ณ สิน้ปี 2557,  โดยมหีนี้สนิรวม 386.93 
ลำ้นบำท  หนี้สนิเพิม่ขึน้ 90.95 ลำ้นบำท อตัรำหนี้สนิทีเ่พิม่คดิเป็น 30.73% จำก ณ สิน้ปี 2557  และ สว่นของผูถ้อืหุน้ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ จ ำนวน 625.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 8.11 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็น 1.31 %   
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558  สรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงันี้ 
 

สรุปงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 ธนัวำคม 2557 เปลีย่นแปลง % 

รำยไดร้วม (ลำ้นบำท) 941.91 1,082.14 (140.24) -13% 

ค่ำใชจ้่ำยรวม (ลำ้นบำท) 823.94 925.36 (101.43) -11% 

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้(ลำ้นบำท) 109.56 138.95 (29.39) -21% 

ก ำไรเบด็เสรจ็ปี (ลำ้นบำท) 96.73 127.80 (31.07) -24% 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.32  0.45  (0.13) 
 

ก าไรต่อหุ้น ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2558 และ สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 มกี ำไรต่อหุน้เท่ำกนั หุน้ละ 
0.32 บำท และ หุน้ละ 0.45 บำท ลดลงหุน้ละ 0.13 บำท  
 

สรุปสำระส ำคญัของงบกระแสเงนิสด มดีงันี้ 
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  31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 เปลีย่นแปลง 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน       

เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 189.45 149.38 40.07 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน       
เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมลงทุน (143.23) (165.79) 22.56 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ       
เงนิสดสทุธไิดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (55.78) 242.80 (298.58) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ (9.57) (54.46) 44.89 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัตน้งวด 55.88 110.34 (54.46) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 46.30 55.88 (9.57) 
 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 ซึง่
ตอ้งรบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่3 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม    
มีมติอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

ในวำระนี้มผีู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 1 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุ้น 2,000 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 40 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 215,755,693 หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 
ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงว่ำ บรษิทัมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิ

หลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิคุคลและหลงัจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ส ำหรบัปี 2559 คณะกรรมกำรเหน็ควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตักิำรจดัสรรก ำไรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 และจ่ำยเงนิปันผล ดงันี้ 

ตำมงบกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 บรษิทัมกี ำไรสทุธปิระจ ำปี จ ำนวน 96,727,032 บำท  
มกี ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรรคงเหลอืจำกปี 2557 จ ำนวน 51,977,834 บำท 

       โดยในระหว่ำงปีคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนเดอืนมกรำคม - เดอืนมถุินำยน 2558 ไปแลว้ หุน้ละ 0.15 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 45,000,000 บำท  ซึ่ง
จดัสรรโดยจ่ำยจำกกจิกรรมทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 

บรษิทัไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยจำกก ำไรงวดเดอืน มกรำคม – กนัยำยน 2558 จ ำนวน 4,554,561 
บำท รวมเป็นส ำรองตำมกฎหมำยทีไ่ดจ้ดัสรรจำกก ำไรไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2558  บรษิทัจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชน พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 ครบตำมจ ำนวนแลว้ 
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รวมเป็นส ำรองตำมกฎหมำยที่จดัสรรแล้วจ ำนวน 30,000,000 บำท (สำมสบิล้ำนบำท) คงเหลอืก ำไรสะสมและก ำไร
ส ำหรบังวดระหว่ำง 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558 ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 100,299, 816 บำท  

       คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันทเ์หน็ควรเสนอ ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัเิพื่อจ่ำยเงนิปันผล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท (สีส่บิหำ้สตำงค)์  รวมเป็นเงนิ 135,000,000 บำท (หนึ่งรอ้ยสำมสบิหำ้ลำ้นบำท) 
โดยหกัเงนิปันผลระหว่ำงกำลทีจ่่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คงเหลอืเงนิปันผล
ทีต่อ้งจ่ำยเพิม่เตมิในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท (สำมสบิสตำงค)์ รวมเป็นเงนิ 90,000,000 บำท (เกำ้สบิลำ้นบำท) โดยเงนิปัน
ผลดงักล่ำว จ่ำยจำกก ำไรสะสมยกมำและก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558 ซึง่
จดัสรรโดยจ่ำยจำกกจิกรรมทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ในอตัรำหุน้ละ 0.13 บำท (สบิสำมสตำงค)์ และจ่ำยจำก
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมที่ไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (Non-BOI) ในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำท (สบิเจด็
สตำงค)์ 

     ทัง้นี้บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รบัเงินปันผลในวนัที่ 15 มีนำคม 2559 และให้รวบรวม
รำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพกักำรโอนหุน้ใน
วนัที ่16 มนีำคม 2559 และจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษำยน  2559 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตักิารจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558  ซึง่
ต้องรบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผู้ถอืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้ือหุ้น หรอืผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรับวำระที ่4 พรอ้มลงชื่อ และชูบตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม           
อนุมติัการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท (สีส่บิหำ้สตำงค)์ 
รวมเป็นเงนิ 135 ลำ้นบำท (หนึ่งรอ้ยสำมสบิหำ้ลำ้นบำท) โดยหกัเงนิปันผลระหว่ำงกำลทีจ่่ำยใหก้บัผูถ้อื
หุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท (สบิหำ้สตำงค)์ ซึง่จ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน 2558 คงเหลอืเงนิ
ปันผลทีต่อ้งจ่ำยเพิม่เตมิในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท (สำมสบิสตำงค)์  รวมเป็นเงนิ 90 ลำ้นบำท (เกำ้สบิลำ้น
บำท)  
โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date-RD) ในวนัที ่15 มนีำคม 2559  และใหร้วบรวมรำยชื่อตำม
มำตรำ 225 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน
ในวนัที ่16 มนีำคม 2559 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษำยน 2559  

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 

เหน็ด้วย 215,755,693 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  
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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 /* 

 
นำยบวร วงศส์นิอุดม/* 

กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ ด ำรงต ำแหน่งถงึวนัที ่15 
ธนัวำคม 2558  
กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ ด ำรงต ำแหน่งเมื่อวนัที ่26 
กุมภำพนัธ ์ 2559 

หมายเหตุ /* นำยสุเวทย์ ธรีวชริกุล ได้ขอลำออกจำกต ำแหน่งเนื่องจำกมภีำรกจิเพิม่มำกขึน้ โดยก ำหนดวนัพ้นจำก
ต ำแหน่งในวนัที ่16 ธนัวำคม 2558  โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2559 มมีตแิต่งตัง้ นำยบวร วงศส์นิอุดม เขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลง มผีลตัง้แต่วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2559 มวีำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอือยู่ของกรรมกำรท่ำนที่ลำออก  และคณะกรรมกำรมีมติอนุมตัิให้เสนอชื่อต่อที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออกีวำระหนึ่ง 

       กรรมการซ่ึงครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 
 นำยปัญชฤทธิ ์  มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยกติเิมธ ี     มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยบวร   วงศส์นิอุดม 

ทัง้นี้ เพื่อควำมสะดวกและโปร่งใสต่อผูถ้อืหุน้ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน จงึขออนุญำต
ออกจำกหอ้งประชุมก่อน 

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

โดยก ำหนดระยะเวลำทีส่ำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ระหว่ำงวนัที ่16 
ตุลำคม – 30 พฤศจกิำยน 2558 โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มผีูถ้ือหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิขำ้
มำยงับรษิทัฯ 

ดงันัน้ตำมควำมเหน็ของทีป่ระชุมคณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ นำยปัญชฤทธิ ์
มนตเ์สรนุีสรณ์ , นำยกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ และนำยบวร วงศส์นิอุดม กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิทั โดยกรรมกำรทัง้ 
3 ท่ำน มไิดเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัทีป่ระกอบกจิกำรเช่นเดยีวกบับรษิทัซึง่มขีอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำตำมเอกสำรทีส่่ง
มำพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในหน้ำ 31 ถงึหน้ำ 37 
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ในวำระนี้เป็นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรในกำรลงมตขิอให้ลงมติเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอใหผู้ถ้ือ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมตติำมบตัรลงคะแนนทีเ่ตรยีมให้ ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยกบักำรแต่งตัง้กรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรเสนอให้
แต่งตัง้ หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทุกกรณี 

1) นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์   
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่5.1 แต่งตัง้ นำยปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
2) นายกิติเมธี  มนตเ์สรีนุสรณ์  

โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร
ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่5.2 แต่งตัง้ นำยกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 

3) นายบวร  วงศสิ์นอดุม  
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

ลงคะแนนเสยีงส ำหรบั วำระที ่5.3 แต่งตัง้ นำยบวร วงศส์นิอุดม พรอ้มลงชื่อและชบูตัรลงคะแนน 
มติท่ีประชุม   
มีมติอนุมติัแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
5.1)  นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์  กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหาร 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี  215,755,693  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5.2)  นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี  215,755,693  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

5.3)  นายบวร  วงศสิ์นอดุม กรรมการอิสระ/กรรมตรวจสอบ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

     จ านวนเสียงทัง้หมดในวาระน้ี  215,755,693  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประธานท่ีประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2558 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 2558 และปี 2557 เป็นเงิน 1,328,000 บำท และ 1,713,000 บำท 

ตำมล ำดบั  
 

จงึขอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบัปี 2559 ในอตัรำ 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) โบนัสพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ ์

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

มติท่ีประชุม   

มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,760,793 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

ในวำระนี้มผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 1 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 5,100 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 41 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 215,760,793 หุน้ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ประธานท่ีประชุมไดข้อใหน้ำยศรภีพ สำรสำส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้เพื่อพจิำรณำ 

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำ 
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดม้มีตเิสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำก

บรษิัท อ ีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ ำปี 2559 โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตำมรำยชื่อ
ต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

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

หุน้รำยใหญ่หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว 

โดยก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชปีระกอบดว้ย 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2558 เพ่ิม/(ลด)  
% (+/-) 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 

 
825,000.- 

 
790,000.- 

 
35,000.- 

- ค่ำสอบทำนงบรำยไตรมำส 255,000.- 240,000.- 15,000.- 

- ค่ำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของบตัร
สง่เสรมิกำรลงทุน  

- (ปี 2559 เสนอจ ำนวน 2 บตัร) 

100,000.- 100,000.- - 
 

รวม ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอ 1,180,000.- 1,130,000.- 50,000.- 

2. ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ท่ีเกิดขึน้จริง ระหว่าง 
ปฏบิตังิำน เช่น ค่ำเดนิทำง ค่ำโทรสำร ค่ำถ่ำย
เอกสำร เป็นตน้ 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ระหว่ำงกำร
ปฏบิตังิำน 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ปี 2558 

จ ำนวน 155,874 บำท 

 

ส ำหรบัปี 2559 เสนอกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,180,000 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสน
แปดหมื่นบำท) และค่ำใชจ้่ำยเบด็เตลด็ไดแ้ก่ ค่ำเดนิทำง ค่ำเอกสำร เป็นตน้ ตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจรงิในกำรปฏบิตังิำน 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีตำมที่ได้เสนอ   ซึ่งต้องรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบ
ฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่7 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

มีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 
เหน็ด้วย 215,760,793 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ประธานท่ีประชมุ ตำมทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชน(IPO) เมื่อวนัที ่ 26-28 
มนีำคม 2557 จ ำนวน 75 ลำ้นหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.70 บำท บรษิทัฯไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุนสทุธภิำยหลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สิน้ 265.69 ลำ้นบำท  โดยก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งนิ
เพิม่ทุนไวด้งันี้ 
ตารางวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินจากเพ่ิมทุน ซ่ึงเดิมก าหนดไว้ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งนิ จ ำนวนเงนิที ่

 
คำดว่ำจะใช ้

1. ลงทุนในกำรขยำยกำรผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ 50.00 

2. ลงทุนในระบบเครื่องบดถ่ำนหนิชนิดระเหยง่ำย 70.00 
3. ลงทุนในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขำว 20.00 
4. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 15.69 
5. เพื่อใชใ้นกำรช ำระหนี้เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 110.00 

รวม 265.69 
 
ตารางวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีเปล่ียนแปลงใหม่เป็นดงัน้ี 

วตัถปุระสงคข์องการใช้เงิน จ านวนเงินท่ี 

จะใช้ 

1. ลงทุนในกำรขยำยกำรผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์และกำรขยำยกำรลงทุนทีส่ำขำหว้ย
ป่ำหวำย ไดแ้ก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และทีเ่กีย่วขอ้ง 

   120.00  

2. ลงทุนในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขำว        20.00  

3. เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน         15.69  

4. เพื่อใชใ้นกำรช ำระหนี้เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ         110.00  

รวม   265.69  
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เนื่องจำกปัจจุบนัแนวโน้มกำรใช้ผลติภณัฑ์ปูนขำวในรูปปูนบด (Quick lime powder) , ปูนไฮเดรต 
(Hydrate Lime) มแีนวโน้มกำรเตบิโตจำกกลุ่มอุตสำหกรรมหลกัทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น อุตสำหกรรมเคม ี
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง กำรท ำน ้ำประปำ และกำรใชใ้นกระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อใหโ้ครงกำรลงทุนในส่วนทีข่ยำยซึ่ง
บรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนแห่งที ่3 ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ีมโีรงผลติ
ทีส่ำมำรถรองรบัส ำหรบัน ำปูนขำวจำกกระบวนกำรผลติในส่วนทีผ่ลติไดจ้ำกเตำ  น ำไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น 
ปนูบด  ปนูไฮเดรต (แคลเซยีมไฮดรอกไซด)์ เพื่อจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มอุตสำหกรรมทีม่คีวำมตอ้งกำรเพิม่สงูขึน้ รวมถงึหำก
ลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำรใชผ้ลติภณัฑใ์นรปูอื่น ๆ  โรงงำนสำขำดงักล่ำวกส็ำมำรถผลติสนิคำ้เพื่อจดัจ ำหน่ำย  คณะกรรมกำร
จงึเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำขอเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิจำกกำรเพิม่ทุนซึง่เดมิ
บรษิทัฯ มแีผนในกำรน ำเงนิไปใชส้ ำหรบัลงทุนในเครื่องบดถ่ำนหนิชนิดระเหยง่ำยแต่ปัจจุบนัโครงกำรดงักล่ำวยงัไม่มกีำร
ด ำเนินกำรเน่ืองจำกชนิดเชือ้เพลงิปัจจุบนัทีใ่ชอ้ยู่สำมำรถจดัซือ้ไดง้่ำยขึน้       อกีทัง้แนวโน้มรำคำไม่มกีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงเป็นสำระส ำคญั      ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึเหน็ควรทีจ่ะน ำเงนิจำกกำรเพิม่ทุนส่วนนี้เพื่อใชส้ ำหรบักำรขยำยก ำลงักำร
ผลติตำมโครงกำรลงทุนทีส่ำขำหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุรีแทน โดยน ำมำใชใ้นกำรลงทุนส ำหรบั
โรงบด , โรงผลติไฮเดรต รวมถงึที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติทีส่ำขำหว้ยป่ำหวำย  ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อกำรผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้  โดยกำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิจำกกำรเพิม่ทุนดงักล่ำวจะไม่
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมติอนุมตัเิปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิเพิม่ทุนจำกกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนตำมทีไ่ดเ้สนอ   ซึง่ต้องรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นและ
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่8 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  
มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น 

เหน็ด้วย 215,760,793 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

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 

คณุสุมณฑา วฒันสินธุ ์(ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ารว่มประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถาม ดงัน้ี 
ขอใหช้ีแ้จงผลประกอบกำรก ำไรของบรษิทัฯ ทีล่ดลง มสีำเหตุและปัจจยัอะไร และมแีผนงำนอย่ำงไร

ส ำหรบัปีหน้ำ 
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นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
จำกผลประกอบก ำไรทีล่ดลง เนื่องจำกบรษิทัฯ มยีอดขำยทีล่ดลง ซึง่ท ำใหผ้ลประกอบกำรก ำไรมกีำรปรบั

ลดไปตำมสดัสว่นของยอดขำยทีล่ดลง ซึง่เมื่อคดิเป็นอตัรำก ำไรทีล่ดลง ในปี 2557 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 
11.8 ของยอดขำย  ปี 2558 มอีตัรำก ำไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 10.3 ซึง่ลดลงรอ้ยละ 1.5 ซึง่ถอืเป็นสดัส่วนอตัรำก ำไรที่ลดลง
ไม่มำก ซึ่งเมื่อยอดขำยปรบัลดลง ก ำไรส่วนต่ำงจงึมกีำรปรบัลดลงไปตำมสดัส่วนของยอดขำยทีล่ดลง โดยในปี 2558 
ยอดขำยทีล่ดลงสว่นหนึ่งจำกภำวกำรณ์แข่งขนัทีม่มีำกขึน้ และลูกคำ้หรอืผูใ้ชส้นิคำ้ทีป่ระสบปัญหำภำวะเศรษฐกจิท ำให้
ตอ้งมกีำรปรบัลดก ำลงักำรผลติลงซึง่ท ำใหใ้ชส้นิคำ้ของบรษิทัน้อยลงไปดว้ย ซึง่เมื่อมกีำรขำยสนิคำ้ทีน้่อยลง  แต่ปรมิำณ 
Fix Cost เท่ำเดมิ จงึท ำใหอ้ตัรำส่วนก ำไรลดลงตำมสดัส่วน คอื 1.5 เปอรเ์ซน็ต์ และส ำหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มแีผนกำร
หรอืแนวทำงอย่ำงไร  กค็งเป็นแนวทำงทีจ่ะพยำยำมปรบัลดตน้ทุนลง เพรำะไม่สำมำรถท ำนำย แต่พอจะคำดกำรณ์ภำวะ
เศรษฐกจิตัง้แต่ต้นปีมำ ว่ำภำวะเศรษฐกจิในปี 2559 จะมีแนวโน้มเป็นอย่ำงไร ซึง่กำรขำยปูนขำวมปัีจจยัขึน้อยู่กบัผูใ้ช้
หรอืโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึง่ในปีนี้จำกทีไ่ดป้ระเมนิแนวโน้มในปีนี้โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กย็งัไม่มแีนวโน้มกำร
เพิม่หรอืขยำยก ำลงักำรผลติอย่ำงเป็นนัยยะส ำคญัโดยส่วนใหญ่กพ็ยำยำมประคองเพื่อให้สำมำรถผ่ำนพ้นปัญหำของ
เศรษฐกจิทัว่โลกทีม่ำกระทบกบัประเทศไทยซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้แต่ในขณะเดยีวกนัทมีท ำงำนทุกคน กม็คีวำมพยำยำม
เพื่อรกัษำระดบักำรท ำก ำไรใหพ้อเพยีงกบัทีต่ัง้ใจว่ำจะสำมำรถจ่ำยปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ไดทุ้กๆ ปี 

 
 

คณุสุมณฑา วฒันสินธุ ์(ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ารว่มประชมุด้วยตนเอง)  
ขอทรำบแนวทำงจำกผลประกอบกำรทีย่อดขำยลดลง บรษิทัฯ มแีผนงำนทีจ่ะลดจุดอ่อน เพิม่จุดแขง็ 

ส ำหรบักำรด ำเนินกำรในปี 2559 อย่ำงไร 
นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบโดยสรปุ ดงัน้ี 
จำกที่ยอดขำยลดลง ประกำรแรกจำกทีภ่ำวะเศรษฐกจิซึ่งไม่ค่อยจะดสี่งผลใหภ้ำคอุตสำหกรรมมกีำรใช้

สนิค้ำในปรมิำณน้อยลงแล้ว ประกำรทีส่องในส่วนของรำคำขำยสนิค้ำกม็ปีรบัลดลงด้วย และยงัมลีูกคำ้บำงรำยที่ลดลง
เนื่องจำกกำรต่อรำคำสนิค้ำไปในระดบัที่บรษิัทฯ ไม่สำมำรถลดรำคำใหไ้ดก้ม็บี้ำง ซึ่งสำเหตุเหล่ำนี้กเ็ป็นปัจจยัที่ท ำให้
ยอดขำยของบรษิทัฯ โดยภำพรวมลดลง ประกอบกบัในปี 2558 บรษิทัฯ กม็กีำรซ่อมบ ำรุงเตำ ซึง่ส่งผลให้มคี่ำใชจ้่ำยใน
กำรซ่อมบ ำรุงเตำเกดิขึน้ซึง่กถ็อืเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีท่ ำใหผ้ลประกอบกำรในปีก่อนปรบัลดลง ซึง่บรษิทัฯ กไ็ม่ไดน้ิ่งนอนใจ
ในกำรหำแนวทำงเพื่อแกไ้ขใหด้ขีึน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรท ำงำนในหลำย ๆ  ดำ้นเพื่อพยำยำม
รกัษำฐำนลกูคำ้ทีม่อียู่เดมิใหย้งัคงเลอืกใชส้นิคำ้ของบรษิทัฯ รวมถงึกำรหำและเพิม่ลูกคำ้รำยใหม่ ๆ กลุ่มใหม่เพื่อขยำย
จ ำนวนรำยลกูคำ้ รวมถงึขยำยฐำนไปยงัภำคเกษตรกรรมและเหมอืงแร่ รวมถงึกำรส่งออกเพื่อเพิม่ปรมิำณกำรขำยสนิคำ้
ของบริษัทฯ ให้มำกขึ้น ซึ่งแนวทำงกำรท ำงำนกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนในทุก ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมีกำร
ด ำเนินกำรทีเ่ขม้งวดรดักุมมำกยิง่ขึน้ ทัง้ดำ้นกำรตลำด และกำรลดตน้ทุน กำรลดค่ำใชจ้่ำยในทุก ๆ ดำ้นทัง้ดำ้นกำรขนสง่
และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหล่ำนี้ก็เป็นรำยละเอียดในกำรท ำงำนและเป็นสิง่ที่บริษัทฯ จะพยำยำมท ำ และในปีนี้นอกจำก
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่บริษัทฯ วำงแผนในกำรขยำยเพิม่แล้ว ในส่วนลูกค้ำเดมิที่หำยไปก็จะพยำยำมดงึฐำนลูกค้ำ
เหล่ำนี้กลบัมำซึ่งอำจต้องใชเ้วลำเนื่องจำกในบำงรำยอำจต้องรอระยะเวลำเพื่อให้เงื่อนไขระยะเวลำสญัญำเดมิสิน้สุดลง 
ซึง่เป็นไปตำมแนวทำงและขอบเขตหลกั ๆ ทีบ่รษิทัฯ ทีไ่ดว้ำงกรอบทีจ่ะมกีำรด ำเนินกำรไวภ้ำยใตก้ำรประกอบธุรกจิหลกั
ในอุตสำหกรรมปนูขำว 

 
คณุสุเชษฐ ์  สิทธิชยัเกษม (ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ารว่มประชมุด้วยตนเอง) ไดแ้สดงควำมเหน็เพื่อใหก้ ำลงั

ผูบ้รหิำรและเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกีำรด ำเนินงำนภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำลทีด่ ีโดยยงัคงควำมสำมำรถในกำรจ่ำยปันผลใหก้บัผู้
ถอืหุน้ไดด้ถีงึแมว้่ำเศรษฐกจิของประเทศและเศรษฐกจิโลกจะไมค่่อยด ี และใหค้วำมเหน็เพื่อสนบัสนุนหำกบรษิทัฯ จะท ำ
กำรพฒันำดำ้นงำนวจิยัต่ำง ๆ ทีจ่ะสำมำรถขยำยผลในกำรน ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไปใชไ้ด ้ โดยอำจมกีำรท ำวจิยัเพื่อ
เปรยีบเทยีบผลกำรใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในกำรเกษตร เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่กีำรน ำมำใช ้ และมี
ขอ้เสนอแนะโดยเหน็ว่ำจำกกำรทีป่ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลำงเศรษฐกจิของอำเซยีน หำกจะสำมำรถขยำยหรอืสง่ออก
สนิคำ้ไปขำยในกลุ่มประเทศในแถบภูมภิำคอำเซยีนไดก้น่็ำจะเป็นผลด ี
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คณุวารี  พฒันาปัญญาสตัย ์(ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ารว่มประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถาม ดงัน้ี 
สดัสว่นของรำคำขำยสนิคำ้ทีอ่งิกบัรำคำน ้ำมนัเตำ มสีดัส่วนมำกน้อยอย่ำงไร และส ำหรบัยอดขำยทีล่ดลง

จำกกำรที่ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมเหล็กลดลง และมีกำรหำลูกค้ำในกลุ่มอื่นๆ เพื่อทดแทนแต่เนื่องจำกยังติดตัง้
เครื่องจกัรยงัไม่เสรจ็ ถ้ำหำกสำมำรถตดิตัง้เครื่องจกัรเสรจ็แล้วจะสำมำรถเพิม่ยอดขำยกลบัมำเท่ำกบัยอดขำยในปีก่อน
หน้ำนี้ไดห้รอืไม่ หรอืในปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องกำรลดตน้ทุนกำรผลติเพยีงอย่ำงเดยีว 

นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ ได้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
จำกกำรทีแ่นวโน้มรำคำน ้ำมนัมกีำรปรบัลดต ่ำลง และบรษิทัฯ ซึง่ถอืเป็นบรษิทัฯ แรกทีม่กีำรเปลีย่นแปลง

ประเภทกำรใชเ้ชือ้เพลงิจำกน ้ำมนัเตำมำใชเ้ชือ้เพลงิแขง็ ซึง่ในอดตีกำรเสนอขำยยงัคงเป็นกำรเสนอขำยตำมเกณฑต์ลำด
โดยใชร้ำคำน ้ำมนัเตำอ้ำงองิเป็นฐำนในกำรปรบัรำคำ  ซึง่ในปัจจุบนัยงัคงมลีูกคำ้บำงรำยที่มสีญัญำซื้อขำยโดยอ้ำงองิ
รำคำจำกรำคำน ้ำมนัเตำเป็นหลกัซึง่มสีดัส่วนเหลอืไม่มำกและจะหมดสญัญำในส่วนลูกคำ้ที่มกีำรเสนอรำคำโดยองิจำก
รำคำน ้ำมนัเตำในปีนี้  จำกที่ผ่ำนมำซึง่มกีำรเสนอขำยสนิค้ำโดยเสนอรำคำโดยอำ้งองิจำกระดบัรำคำน ้ำมนัเตำและถือ
ปัจจยัทีส่ง่ผลใหย้อดขำยของบรษิทัในปีทีผ่่ำนมำมกีำรปรบัลดลง เน่ืองจำกแนวโน้มระดบัรำคำน ้ำมนัปรบัลดลงอย่ำงมนีัย
ยะส ำคญัอย่ำงเช่นทีเ่กดิขึน้ ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรแกไ้ขส ำหรบัเรื่องดงักล่ำวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

และส ำหรบักำรตดิตัง้เครื่องจกัรซึง่ไดแ้ก่ เตำ 7 ซึง่บรษิทัฯ คำดว่ำจะด ำเนินกำรตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในปี
นี้ ซึง่เตำ 7 เป็นเตำทีบ่รษิทัฯ ได้มกีำรพฒันำดำ้นวศิวกรรมเครื่องจกัรและเทคโนโลยเีพื่อควบคุมกำรผลติใหส้ำมำรถน ำ
หนิขนำดเลก็น ำมำเผำ ซึง่บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำกำรทดลองกำรผลติโดยใชห้นิขนำดเลก็น ำมำเผำกบัเตำมีม่อียู่ในปัจจุบัน
แลว้ซึง่กไ็ดผ้ลแลว้ในระดบัหนึ่ง หำกเตำ 7 สำมำรถเดนิกำรผลติโดยใชห้นิทีม่ขีนำดเลก็กม็ตีน้ทุนในเรื่องของวตัถุดบิทีใ่ช้
ถูกลง  และในปีหน้ำหำกเตำ 7 เดนิกำรผลติหำกจะมกีำรประเมนิเพื่อคำดกำรณ์ส ำหรบัยอดขำยในปีหน้ำ ในสถำนกำรณ์
ที่แย่สุด บริษัทฯ คำดว่ำจะยงัคงรกัษำระดบักำรขำยให้ได้ตำมปกติ แต่ถ้ำหำกภำวะเศรษฐกิจมีกำรพลิก ฟ้ืน โดยมี
แนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ บรษิทัฯ กเ็ชื่อว่ำจะสำมำรถปรบัเพิม่ยอดขำยใหม้ำกขึน้ได ้และส ำหรบัลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม
เหลก็ ซึง่ปัจจุบนัมแีนวโน้มระดบัรำคำเหลก็ดขีึน้ ในปีนี้บรษิทัฯ กต็ัง้ใจเพื่อพยำยำมดงึฐำนลกูคำ้เดมิกลบัมำ 

คณุกฤษดา อรณุวิไลรตัน์ (ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ารว่มประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถาม ดงัน้ี 
ลกูคำ้หลกัในแต่ละอุตสำหกรรมมกีำรกระจำยตวัในแต่ละอุตสำหกรรมอย่ำงไร  
ปนูขำวเป็นสนิคำ้ Commodity หรอืตวัสนิคำ้มคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ลกูคำ้มปัีจจยัอะไรในกำรตดัสนิ 
เลอืกทีจ่ะซือ้ปนูขำวแต่ละเจำ้มอีะไรบำ้ง   
คู่แขง่ในอุตสำหกรรมมมีำกน้อยแค่ไหน  
ปันผลทีจ่่ำยดมีำกมหีลกัเกณฑก์ำรจ่ำยปันผลอย่ำงไร และปีหน้ำจะจ่ำยในลกัษณะแบบนี้หรอืไม่ 

นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการ, ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และรกัษาการผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด ได้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
ลูกคำ้หลกั ๆ ของปูนขำวจะมอีุตสำหกรรมหลกั ๆ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมเหลก็ที่เป็นพืน้ฐำน, อุตสำหกรรม

กระดำษ, อุตสำหกรรมเคม,ี อุตสำหกรรมเหมอืงแร่, อุตสำหกรรมน ้ำตำล และอื่นๆ ทัว่ ๆ ไป โดยสดัสว่นในกำรขำยในแต่
ละอุตสำหกรรมจะองิไปตำมสดัส่วนของอุตสำหกรรมทีเ่ตบิโตมำกสุด เช่น เมื่อ 2 ปีก่อนอุตสำหกรรมเหลก็มกีำรเตบิโต 
จำกสดัสว่นรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์กจ็ะขำยสนิคำ้ในอุตสำหกรรมเหลก็สำมสบิเปอรเ์ซน็ต์ และกระจำยไปแต่ละอุตสำหกรรมเช่น
อุตสำหกรรมกระดำษยีส่บิเปอรเ์ซน็ตแ์ละอุตสำหกรรมอื่นๆ กจ็ะไล่กนัไปตำมสดัสว่นควำมตอ้งกำรของแต่ละอุตสำหกรรม 
ซึง่ในปีทีผ่่ำนมำปรมิำณทีข่ำยใหก้บัอุตสำหกรรมเหลก็ลดลงไปมำก บรษิทัฯ กจ็ะกระจำยสดัส่วนไปยงัอุตสำหกรรมเคมี
โดยเน้นดำ้นสิง่แวดลอ้มมำกขึน้ และส ำหรบัปีนี้บรษิทัฯ กม็กีำรเพิม่สดัสว่นในอุตสำหกรรมดำ้นกำรเกษตรเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่
บรษิทัฯ กจ็ะประเมนิจำกภำวะทีเ่กดิขึน้กบัแต่ละอุตสำหกรรมซึง่เป็นอุตสำหกรรมพืน้ฐำนเป็นหลกั  โดยมกีำรสบัเปลีย่น
หมุนเวยีนกนัไปในแต่ละปี ซึง่ขอ้ดขีองสนิค้ำปูนขำวกค็อืบรษิทัฯ สำมำรถโยกปรมิำณกำรขำยไปยงัแต่ละอุตสำหกรรม
สบัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัไปในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนใหญ่ ๆ 
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ปูนขำวไม่ใช่ commodity ปูนขำวเป็นสนิคำ้ Local โดยปกตคิ่ำขนส่งจะมนีัยยะส ำคญัในกำรประเมนิหรอื
ตัดสินใจซื้อ โดยลูกค้ำหำกจะน ำเข้ำปูนขำวจำกต่ำงประเทศมำขำยเมื่อบวกค่ำขนส่งแล้วรำคำก็จะสูงกว่ำสินค้ำ
ภำยในประเทศ ดงันัน้ในส่วน commodity ในเรื่องปูนขำวจงึไม่มกีำรแข่งขนักนั ดงันัน้กำรขยำยฐำน คอืต้องยำ้ยหรอืไป
ตัง้สถำนประกอบกำรซึง่อยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดบิหนิปนูซึง่จะช่วยลดตน้ทุนกำรขนสง่ลงไปได ้และในสว่นของสนิคำ้ปูนขำวใน
ดำ้นคุณภำพของผลติภณัฑข์องผูผ้ลติแต่ละรำยในดำ้นคุณภำพกจ็ะมคีวำมใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่ำกนั ซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบของ
บรษิทัฯ กจ็ะเป็นในเรื่องของควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในตวัปนูขำว บรษิทัฯ ม ีTechnician หรอืทมีงำนทีน่อกจำกจะขำยสนิคำ้
ตำม Spec ทีล่กูคำ้ตอ้งกำรแลว้ บรษิทัฯ ยงัสำมำรถแนะน ำดำ้นกำรน ำไปใช ้กำรก ำหนดสดัส่วนกำรน ำไปใชอ้ย่ำงไร ซึง่
ขอ้ไดเ้ปรยีบเหล่ำน้ีกอ็ำศยัประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญของผูบ้รหิำรซึง่อยู่ในอุตสำหกรรมปนูขำวมำเป็นเวลำนำนจงึ
สำมำรถใหค้ ำแนะน ำ กำรก ำหนดสตูรกำรใช ้เป็นตน้  

ส ำหรบัคู่แข่งในอุตสำหกรรมปูนขำวถ้ำประเมนิตำมขนำดกจ็ะมผีู้ประกอบกำรอยู่ประมำณ 5 รำย โดย
บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวซึง่อยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์

นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบโดยสรปุเก่ียวกบัการจา่ยเงินปันผล 
ดงัน้ี 

ส ำหรบัอตัรำกำรจ่ำยปันผลในปีนี้กเ็ขำ้ใจไดว้่ำเป็นอตัรำกำรจ่ำยทีด่ ีอย่ำงหนึ่งทีผู่ท้ ำงำนบอกตวัเองไวว้่ำ
อยำกใหหุ้น้ SUTHA เป็นหุน้ปันผล และมคีวำมตัง้ใจไวว้่ำจะใหหุ้น้ SUTHA เป็นหุน้ปันผล เรำมตีวัเลขของปีนี้มำเป็นสิง่ที่
ทำ้ทำยเรำ ว่ำเรำจะยดึปณิธำนทีไ่ดต้ัง้ใจไวไ้ดแ้ค่ไหน ทัง้นี้ทัง้นัน้กข็ึน้อยู่กบัผลประกอบกำร ซึง่เรำมคีวำมตัง้ใจท ำงำนกนั
ทุกคน และยงัไม่สำมำรถบอกอะไรแต่กจ็ะเล่ำใหฟั้งว่ำผลประกอบกำรปีนี้ในเดอืนหนึ่งถงึเดอืนสำมกเ็ป็นตวัเลขทีน่่ำพอใจ
ไดใ้นระดบัหนึ่ง สว่นในปีถดัๆไปจะปันผลในอตัรำนี้หรอืไม่กต็อ้งขึน้อยู่ตลำด ผลประกอบกำรและปัจจยัหลำย ๆ อย่ำงแต่
สิง่ทีต่ัง้ใจกค็อืเรำตัง้ใจใหหุ้น้ SUTHA เป็นหุน้ปันผล 

 
 
ประธานท่ีประชุม หำกไม่มผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดซกัถำม หรอืแสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอปิดกำรประชุม 

 

ปิดการประชุมเวลา 15.15 น. 

 

    ลงชื่อ ...................................................... ประธำนทีป่ระชมุ 
        (นำยเชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์) 
 

    ลงชื่อ............................................................ผูบ้นัทกึกำรประชมุ 
       (นำงสำวธดิำรตัน์ สหีวลัลภ) 
 


