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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 8 เมษายน 2559 
ณ หอ้ง Magic 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริำเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่  

เลขที ่99 ถ.วภิำวดรีงัสติ หลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 
 

เร่ิมการประชมุเวลา : 14.00 น. 

 นำงสำวชนนำถ ไตรทรพัย ์ พธิกีรของกำรประชุมกลำ่วตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และก่อนเริม่ประชุมพธิกีรได้แนะน ำ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษำกฎหมำย ทีเ่ขำ้รว่มประชุม ซึง่ประกอบดว้ย 

ล ำดบั รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชุม 
1 นำยเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2 นำยเกยีรตกุิล 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 

ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษำกฎหมำยทีเ่ขำ้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 
1 นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชจีำกส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

2 นำงนิตยำ เกยีรตเิสรกุีล ทีป่รกึษำกฎหมำยจำก บรษิทั เสร ีมำนพ แอนด ์ดอลย์ จ ำกดั 

พิธีกรไดช้ีแ้จงวธิกีำรปฏบิตัเิพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบักจิกำรทีด่ ี ซึง่ไดแ้ก่ กำรด ำเนินกำรประชุม 
กำรลงมต ิกำรลงคะแนน บตัรลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสยีง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัสอบถำมในทีป่ระชุม โดยมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

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

2. การลงมติ  ในแต่ละวำระเมือ่ผูถ้อืหุน้ซกัถำมหมดแลว้ เพือ่ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรนบัคะแนนเสยีงแต่
ละวำระ ประธำนทีป่ระชุมจะแจง้ผูถ้อืหุน้ลงมตดิงัน้ี 

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะลงมต ิ ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหล้งมตใินบตัร
ลงคะแนนทีไ่ดร้บัส ำหรบัวำระนัน้พรอ้มลงลำยมอืชื่อผูถ้อืหุน้ และชมูอืขึน้ เจำ้หน้ำทีจ่ะไปรบับตัรลงคะแนนจำกผูถ้อืหุน้ 

2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย ไมต่อ้งลงมตใินบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บั และไมต่อ้งชมูอืขึน้ 
โดยจะถอืวำ่ ผูถ้อืหุน้ทีน่ิ่งเฉย แสดงมตเิหน็ดว้ยเตม็จ ำนวนเสยีง 
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3. บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นได้รบั  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 ซึง่เป็นวำระเพือ่อนุมตั ิ     

4. การลงคะแนนเสียง ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธอิอกเสยีงในแต่ละวำระวำ่ เหน็ดว้ย หรอื ไมเ่หน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไดเ้พยีงทำงใดทำงหน่ึงเทำ่นัน้ จะแบ่งแยกจ ำนวนหุน้เพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงไมไ่ด ้เวน้แต่ผูร้บั
มอบฉนัทะจำกคสัโตเดยีนผูร้บัฝำกและผูด้แูลหุน้ของผูล้งทุนชำวต่ำงประเทศ จงึจะแบง่แยกจ ำนวนหุน้ในกำรลงคะแนน
เสยีงได ้ กรณีทีพ่บวำ่บตัรลงคะแนนเสยีงบตัรใด กำเครือ่งหมำยหลำยชอ่งเลอืก หรอื มไิดล้งลำยมอืชื่อ หรอืใชส้ทิธเิกนิ
เสยีงทีม่อียูจ่ะถอืวำ่เป็นโมฆะและถอืวำ่ผูถ้อืหุน้ทำ่นนัน้งดออกเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดในวำระนัน้ 

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ  จะนบัคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงและบตัรเสยี
หลงัจำกนัน้ จะรวมคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยกบังดออกเสยีงกบับตัรเสยี แลว้หกัจำกคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขำ้รว่มประชุม 
ไดผ้ลลพัธเ์ท่ำใดถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย และในกำรนบัคะแนนในครัง้น้ีมทีีป่รกึษำกฎหมำยคอื นำงนิตยำ เกยีรติ
เสรกุีล ทีป่รกึษำกฎหมำยอสิระจำก บรษิทั เสร ี มำนพ แอนด ์ ดอลย์ จ ำกดั และนำงสำวชณิศำ จนัยะกำย อำสำเป็น
ตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้รว่มประชุม เป็นผูส้งัเกตกำรณ์ในกำรนบัคะแนน 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสยัสอบถามในการประชมุ ขอใหผู้ถ้อืหุน้กรณุำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมี

เจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยทัง้น้ีขอใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมใน

เน้ือหำทีเ่กีย่วขอ้งแต่ละวำระ ส ำหรบัเน้ือหำทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัวำระทีก่ ำลงัด ำเนินกำรประชุมขอใหผู้้ถอืหุน้ไดโ้ปรดซกัถำม

ในชว่งสดุทำ้ยในวำระพจิำรณำเรือ่งอื่น ๆ ของกำรประชุม 

พิธีกรแจ้งล าดบัเพ่ือเข้าสู่วาระการประชมุต่อไปน้ีขอเริม่เขำ้สูว่ำระกำรประชุม โดยพธิกีรยงัคงรว่ม
ด ำเนินกำรเพือ่ใหข้อ้มลูประกอบกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรบัผูถ้อืหุน้ เพื่อควำมรวดเรว็และครบถว้นยิง่ขึน้ โดยขอเชญิ
ทำ่นประธำนคณะกรรมกำรเพื่อเริม่กำรประชุมตำมล ำดบัวำระทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 
 

นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชมุ 

นำยเชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์ ประธำนทีป่ระชุม กลำ่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกทำ่น ทีเ่ขำ้รว่มกำรประชุม
สำมญัประจ ำปีของบรษิทั  และแจง้รำยละเอยีดผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้มำรว่มประชุมแลว้ ก่อนเขำ้สูว่ำระกำรประชุม มดีงัน้ี 

 ผูถ้อืหุน้ / รำย จ ำนวนหุน้ / เสยีง 
จ ำนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 2214 300,000,000 

 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 16 383,900 
ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขำ้ประชุม 22 215,359,783 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 38 215,743,693 
รวมผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (%) 38 71.9146 % 
บรษิทัฯ มจี ำนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุมครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเขำ้สูว่ำระกำรประชุมดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี  3 เมษายน 2558 
ประธานท่ีประชุม  ไดแ้ถลงวำ่ บรษิทัไดจ้ดัสง่รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 เมื่อวนัที ่

3 เมษำยน 2558 โดยมรีำยละเอยีดตำมที่ระบุในหนังสอืเชญิประชุม หน้ำที่ 11 ถงึ 29 รวม 19 หน้ำ ส ำหรบักำรประชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558  ซึ่งบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนเพื่อรำยงำนผูถ้อืหุน้ทรำบรำยละเอยีดกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่ำ่นมำ 

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2558 ซึง่ตอ้ง
รบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มเ่หน็ดว้ย 
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หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรบัวำระที ่1 พร้อมลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพือ่ให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ 
มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
เหน็ด้วย 215,753,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,753,693 100.0000  

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

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 
ประธานท่ีประชมุ  ประธำนแจง้ต่อทีป่ระชุมวำ่วำระนี้จะไมม่กีำรลงมต ิแต่เป็นกำรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ

ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ       โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรเพือ่
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ประจ ำปี 2558 ซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2558 หน้ำที ่152-163  โดยจดัท ำ
เป็นแผน่ CD-ROM     ทีบ่รษิทัไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถรบัรำยงำนประจ ำปี 2558 
ทีเ่ป็นรปูเลม่ไดจ้ำกเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ โดยกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2558 ของบรษิทัฯ  โดยสรุปมดีงัน้ี 

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% 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำร 191.94 20.4% 217.85 20.1% (25.91) -11.9% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 97.96 10.4% 121.54 11.2% (23.58) -19.4% 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 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% 
คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 8.41 0.9% 17.83 1.6% (9.42) -52.8% 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 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 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหผ้ลประกอบกำรโดยรวมมกีำรเปลีย่นแปลงลดลงจำกปีทีแ่ลว้ เน่ืองจำกในปี 2558 บรษิทัฯ มรีำยได้

จำกกำรขำยและบรกิำรลดลง โดยมอีตัรำกำรเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน ปรบัลดลงจ ำนวน 143.58 ลำ้นบำท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 13.3  โดยมรีำยกำรเปลีย่นแปลงทีล่ดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไดแ้ก่ ยอดจ ำหน่ำยสนิคำ้ในกลุม่ปนูขำว  

ลดลงจ ำนวน 93.40 ลำ้นบำท ยอดจ ำหน่ำยและตดิตัง้เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 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 ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำนส ำหรบัปี 2558 สิน้สดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2558 คดิเป็น 0.32 บำท/หุน้  

ส าหรบัความคืบหน้าโครงการลงทนุท่ีส าคญั ในปี 2558 ไดแ้ก่ โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติของกลุ่มธุรกจิปนูขำว  

ไดแ้ก่ โครงกำรก่อสรำ้งโรงงำน สำขำแหง่ที ่3 ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพทุธบำท จงัหวดัสระบุร ี มรีำยละเอยีด

ควำมคบืหน้ำดงัน้ี 

รำยงำนสรุปผลควำมคบืหน้ำในกำรใชง้บประมำณ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2558 โดยมลูคำ่เงนิลงทุนทีใ่ชไ้ปแลว้ ดงัน้ี 
ณ.วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2558 หน่วย:ลำ้นบำท 

สารสนเทศเก่ียวกบัรายการได้มาซ่ึงสินทรพัย ์ งบประมาณ จ านวนเงิน งบประมาณ งบประมาณ 

 ในประเทศ ต่างประเทศ ใช้ไป คงเหลือ 

ทีด่นิอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้งรวมสว่นปรบัปรงุ 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) อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรก่อสรำ้งใหแ้ลว้เสรจ็ 
 
 
 
 
 
โกดงัโรงผลติ  บำงสว่นเสรจ็แลว้สำมำรถจดัเกบ็วสัดุ บำงสว่นอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสรำ้ง 
 
 
 
 
 
เตำ 7 (KILN 7) โครงสรำ้งเหลก็และระบบทอ่หลกัๆ เสรจ็แลว้ อยูร่ะหวำ่งกำรก่ออฐิทนไฟ และตดิตัง้อุปกรณ์ระบบ 
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ระบบ Blower House KILN 7  ด ำเนินกำรตดิตัง้แลว้  รอกำรทดสอบเดนิระบบ 
 
 
 
 
 
Coal Silo  งำนสว่นใหญ่ด ำเนินกำรตดิตัง้แลว้ คงเหลอือุปกรณ์ส ำหรบักำรเดนิระบบบำงสว่น 
 
 
 
 
 
อำคำรจำ่ยไฟ  อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรก่อสรำ้งและตดิตัง้ 
 
 
 
 
 
งำนฐำนรำกเตำ 8  อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
ถนนโดยรอบโรงงำน  ทีด่ ำเนินกำรแลว้ 
 
 
 
 

ทีป่ระชุมรบัทรำบ 
 
 
ประธานท่ีประชมุ วำระนี้เป็นวำระแจง้เพือ่ทรำบจงึไมม่กีำรลงมตใินวำระน้ีเชญิผูถ้อืหุน้ทีม่ขีอ้สงสยัซกัถำม โดยขอใหผู้้

ถอืหุน้กรณุำเขยีนชื่อและนำมสกุลซึง่จะมเีจำ้หน้ำทีน่ ำกระดำษไปให ้ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้

ถอืหุน้โดยท ำกำรรวบรวมค ำถำมซึง่ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถำมในแต่ละวำระโดยประธำน และกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง

จะไดช้ีแ้จงรำยละเอยีดพรอ้มกนัในวำระอื่น ๆ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานท่ีประชุมได้แถลงว่ำ ตำมที่บรษิทัได้ส่งงบกำรเงนิของบรษิทัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2558 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น งบ
กระแสเงนิสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม ขอใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ
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อนุมตังิบกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อื
หุน้ งบกระแสเงนิสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ที่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตไดร้บัรอง
ควำมถูกต้องแล้ว และเป็นกำรน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข  รวมทัง้คณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำอนุมตัแิลว้ 

โดยสรุปรำยกำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงัน้ี 
หน่วย:ลำ้นบำท 

  31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 เปล่ียนแปลง % เปล่ียนแปลง 

สินทรพัยห์มนุเวียน 466.04 476.44 (10.40) -2.18% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 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% 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 83.04 57.93 25.11 43.34% 

รวมหน้ีสิน 386.93 295.98 90.95 30.73% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 625.67 617.56 8.11 1.31% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,012.60 913.54 99.06 10.84% 

ส ำหรบัฐำนะกำรเงนิของบรษิทั สรปุดงัน้ี 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  สรปุรำยกำรเปลีย่นแปลงส ำหรบังบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ มดีงัน้ี 
 

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

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

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม (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 ำไรต่อหุน้เทำ่กนั หุน้ละ 
0.32 บำท และ หุน้ละ 0.45 บำท ลดลงหุน้ละ 0.13 บำท  
 

สรุปสำระส ำคญัของงบกระแสเงนิสด มดีงัน้ี 
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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)สทุธิ (9.57) (54.46) 44.89 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัตน้งวด 55.88 110.34 (54.46) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วนัสิน้งวด 46.30 55.88 (9.57) 
 

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

มติท่ีประชมุ    
มีมติอนุมติังบการเงินส าหรบัปี  ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
เหน็ด้วย 215,755,693 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,755,693 100.0000  

ในวำระน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 1 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุน้ 2,000 หุน้ 
รวมมผีูเ้ขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 40 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 215,755,693 หุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 
ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงวำ่ บรษิทัมนีโยบำยจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิ

หลงัหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยในแต่ละปี ส ำหรบัปี 2559 คณะกรรมกำรเหน็ควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิำรจดัสรรก ำไรส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 และจำ่ยเงนิปันผล ดงัน้ี 

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

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

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

       คณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันทเ์หน็ควรเสนอ ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัเิพื่อจ่ำยเงนิปันผล 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท (สีส่บิหำ้สตำงค)์  รวมเป็นเงนิ 135,000,000 บำท (หน่ึงรอ้ยสำมสบิหำ้ลำ้นบำท) 
โดยหกัเงนิปันผลระหวำ่งกำลทีจ่ำ่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท คงเหลอืเงนิปันผล
ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่เตมิในอตัรำหุน้ละ 0.30 บำท (สำมสบิสตำงค)์ รวมเป็นเงนิ 90,000,000 บำท (เกำ้สบิลำ้นบำท) โดยเงนิปัน
ผลดงักล่ำว จ่ำยจำกก ำไรสะสมยกมำและก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม 2558 ซึ่ง
จดัสรรโดยจ่ำยจำกกจิกรรมทีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) ในอตัรำหุน้ละ 0.13 บำท (สบิสำมสตำงค)์ และจ่ำยจำก
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมที่ไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (Non-BOI) ในอตัรำหุน้ละ 0.17 บำท (สบิเจด็
สตำงค)์ 

     ทัง้น้ีบริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิได้รบัเงนิปันผลในวนัที่ 15 มีนำคม 2559 และให้รวบรวม
รำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนและพกักำรโอนหุน้ใน
วนัที ่16 มนีำคม 2559 และจำ่ยเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษำยน  2559 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558  ซึ่ง
ต้องรบัรองโดยเสยีงขำ้งมำกของผู้ถอืหุน้ที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยผูถ้อืหุ้น หรอืผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่เหน็
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหก้รอกขอ้มลูในบตัรลงคะแนนเสยีง ส ำหรับวำระที ่4 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพื่อให้
เจำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ           
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท (สีส่บิหำ้สตำงค)์ 
รวมเป็นเงนิ 135 ลำ้นบำท (หนึ่งรอ้ยสำมสบิหำ้ลำ้นบำท) โดยหกัเงนิปันผลระหวำ่งกำลทีจ่ำ่ยใหก้บัผูถ้อื
หุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท (สบิหำ้สตำงค)์ ซึง่จำ่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่9 กนัยำยน 2558 คงเหลอืเงนิ
ปันผลทีต่อ้งจำ่ยเพิม่เตมิในอตัรำหุน้ละ 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 ำหนดจำ่ยเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษำยน 2559  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 

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  
ประธานท่ีประชุมไดร้ำยงำนใหท้ีป่ระชุมทรำบวำ่ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั 

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

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

1. นำยเชดิเกยีรต ิมนตเ์สรนุีสรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกยีรตกุิล 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 ำแหน่งเมือ่วนัที ่26 
กุมภำพนัธ ์ 2559 

หมายเหตุ /* นำยสุเวทย ์ธรีวชริกุล ไดข้อลำออกจำกต ำแหน่งเน่ืองจำกมภีำรกจิเพิม่มำกขึน้ โดยก ำหนดวนัพน้จำก
ต ำแหน่งในวนัที ่16 ธนัวำคม 2558  โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1/2559 มมีตแิต่งตัง้ นำยบวร วงศส์นิอุดม เขำ้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบแทนต ำแหน่งทีว่ำ่งลง มผีลตัง้แต่วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2559 มวีำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอือยู่ของกรรมกำรท่ำนที่ลำออก  และคณะกรรมกำรมมีติอนุมตัิให้เสนอชื่อต่อที่
ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งต่ออกีวำระหน่ึง 

       กรรมการซ่ึงครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 
 นำยปัญชฤทธิ ์  มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยกติเิมธ ี     มนตเ์สรนุีสรณ์ 
 นำยบวร   วงศส์นิอุดม 

ทัง้น้ี เพือ่ควำมสะดวกและโปรง่ใสต่อผูถ้อืหุน้ในกำรแสดงควำมคดิเหน็ กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน จงึขออนุญำต
ออกจำกหอ้งประชุมก่อน 

ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อท่ีประชุมว่าบรษิทัฯ ไดป้ระกำศในเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯและแจง้ประกำศผ่ำน
เวบ็ไซดข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้รำยยอ่ยเสนอรำยชื่อบุคคล ผูม้คีุณสมบตัคิรบถว้นและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด, 
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 

โดยก ำหนดระยะเวลำทีส่ำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขำ้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ระหวำ่งวนัที ่16 
ตุลำคม – 30 พฤศจกิำยน 2558 โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มผีู้ถอืหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิขำ้
มำยงับรษิทัฯ 

ดงันัน้ตำมควำมเหน็ของที่ประชุมคณะกรรมกำรมมีตเิป็นเอกฉันท์ใหเ้สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้ นำยปัญชฤทธิ ์
มนตเ์สรนุีสรณ์ , นำยกติเิมธ ีมนตเ์สรนุีสรณ์ และนำยบวร วงศส์นิอุดม กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิทั โดยกรรมกำรทัง้ 
3 ท่ำน มไิดเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัทีป่ระกอบกจิกำรเช่นเดยีวกบับรษิทัซึ่งมขีอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำตำมเอกสำรทีส่ง่
มำพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในหน้ำ 31 ถงึหน้ำ 37 
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ในวำระน้ีเป็นกำรเลอืกตัง้กรรมกำรในกำรลงมตขิอใหล้งมตเิลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอใหผู้ถ้อื
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงมตติำมบตัรลงคะแนนทีเ่ตรยีมให้ ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยกบักำรแต่งตัง้กรรมกำรทีค่ณะกรรมกำรเสนอให้
แต่งตัง้ หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทุกกรณี 

1) นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์   
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

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

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

3) นายบวร  วงศสิ์นอดุม  
โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่หน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรอกขอ้มลูในบตัร

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

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
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 คิดเป็นร้อยละ 100 

5.2)  นายกิติเมธี มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
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 คิดเป็นร้อยละ 100 

5.3)  นายบวร  วงศสิ์นอดุม กรรมการอิสระ/กรรมตรวจสอบ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บั

มอบฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
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 คิดเป็นร้อยละ 100 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประธานท่ีประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2558 บรษิัทฯ และปี 2557 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นได้

อนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประกอบดว้ย  
1. คำ่ตอบแทนรำยปี ทำ่นละ 30,000 บำท 
2. คำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำร ส ำหรบั 

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

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

4. โบนสัประจ ำปี จ ำนวนไมเ่กนิ 1,000,000 ลำ้นบำท โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดัสรร  
โดยเป็นค่ำตอบแทนทัง้สิ้น ปี 2558 และปี 2557 เป็นเงิน 1,328,000 บำท และ 1,713,000 บำท 

ตำมล ำดบั  
 

จงึขอใหท้ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบัปี 2559 ในอตัรำ ดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายปี ท่านละ 30,000 บาท 

2) ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ 
• ประธำนกรรมกำร จ ำนวน 15,000 บำท ต่อครัง้ 
• กรรมกำร จ ำนวน 10,000 บำท ต่อครัง้ 

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

4) โบนัสพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ ์

ประธานท่ีประชมุ  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรตำมทีไ่ดเ้สนอ   ซึง่ตอ้งรบัรองดว้ย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่6 
พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพือ่ใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ   

มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
เหน็ด้วย 215,760,793 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

ในวำระน้ีมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ จ ำนวน 1 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุ้น 5,100 หุ้น 
รวมมผีูเ้ขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 41 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทีเ่ขำ้ประชุมในวำระนี้ 215,760,793 หุน้ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ประธานท่ีประชุมไดข้อใหน้ำยศรภีพ สำรสำส ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ น ำเสนอทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพือ่พจิำรณำ 

นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบวำ่ 
คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดม้มีตเิสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีำก

บรษิทั อี วำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ ำปี 2559 โดยก ำหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหน่ึงตำมรำยชื่อ
ต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

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

หุน้รำยใหญ่หรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชปีระกอบดว้ย 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2558 เพ่ิม/(ลด)  
% (+/-) 

1. ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) 
- คำ่ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 

 
825,000.- 

 
790,000.- 

 
35,000.- 

- คำ่สอบทำนงบรำยไตรมำส 255,000.- 240,000.- 15,000.- 

- คำ่ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขของบตัร
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 เชน่ คำ่เดนิทำง คำ่โทรสำร คำ่ถ่ำย
เอกสำร เป็นตน้ 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ระหวำ่งกำร
ปฏบิตังิำน 

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ปี 2558 

จ ำนวน 155,874 บำท 

 

ส ำหรบัปี 2559 เสนอกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,180,000 บำท (หน่ึงล้ำนหน่ึงแสน
แปดหมืน่บำท) และคำ่ใชจ้ำ่ยเบด็เตลด็ไดแ้ก่ คำ่เดนิทำง คำ่เอกสำร เป็นตน้ ตำมจ ำนวนทีจ่ำ่ยจรงิในกำรปฏบิตังิำน 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ี่ประชุมลงมตอินุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีตำมที่ได้เสนอ   ซึ่งต้องรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบ
ฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่7 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพือ่ใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 
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มติท่ีประชมุ 

มีมติอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 
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) เมือ่วนัที ่ 26-28 
มนีำคม 2557 จ ำนวน 75 ลำ้นหุน้ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.70 บำท บรษิทัฯไดร้บัเงนิจำกกำรเพิม่ทุนสทุธภิำยหลงัหกั
คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยและคำ่ใชจ้ำ่ยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สิน้ 265.69 ลำ้นบำท  โดยก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้งนิ
เพิม่ทุนไวด้งัน้ี 
ตารางวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินจากเพ่ิมทนุ ซ่ึงเดิมก าหนดไว้ดงัน้ี 

 วตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งนิ จ ำนวนเงนิที ่

 
คำดวำ่จะใช ้

1. ลงทุนในกำรขยำยกำรผลติแคลเซยีมไฮดรอกไซด ์ 50.00 

2. ลงทุนในระบบเครือ่งบดถ่ำนหนิชนิดระเหยงำ่ย 70.00 
3. ลงทุนในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิปนูขำว 20.00 
4. เพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 15.69 
5. เพือ่ใชใ้นกำรช ำระหน้ีเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 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. เพือ่เป็นเงนิทุนหมนุเวยีน         15.69  

4. เพือ่ใชใ้นกำรช ำระหน้ีเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ         110.00  

รวม   265.69  
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เน่ืองจำกปัจจุบนัแนวโน้มกำรใชผ้ลติภณัฑป์ูนขำวในรปูปูนบด (Quick lime powder) , ปูนไฮเดรต 
(Hydrate Lime) มแีนวโน้มกำรเตบิโตจำกกลุม่อุตสำหกรรมหลกัทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เชน่ อุตสำหกรรมเคม ี
อุตสำหกรรมก่อสรำ้ง กำรท ำน ้ำประปำ และกำรใชใ้นกระบวนกำรบ ำบดัน ้ำเสยี เพื่อใหโ้ครงกำรลงทุนในสว่นที่ขยำยซึ่ง
บรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงงำนแห่งที ่3 ทีต่ ำบลหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุร ีมโีรงผลติ
ทีส่ำมำรถรองรบัส ำหรบัน ำปูนขำวจำกกระบวนกำรผลติในสว่นทีผ่ลติไดจ้ำกเตำ  น ำไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น 
ปนูบด  ปนูไฮเดรต (แคลเซยีมไฮดรอกไซด)์ เพือ่จ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มอุตสำหกรรมทีม่คีวำมตอ้งกำรเพิม่สงูขึน้ รวมถงึหำก
ลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำรใชผ้ลติภณัฑใ์นรปูอื่น ๆ  โรงงำนสำขำดงักล่ำวกส็ำมำรถผลติสนิคำ้เพื่อจดัจ ำหน่ำย  คณะกรรมกำร
จงึเหน็ควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัประจ ำปี เพื่อพจิำรณำขอเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์กำรใชเ้งนิจำกกำรเพิม่ทุนซึ่งเดมิ
บรษิทัฯ มแีผนในกำรน ำเงนิไปใชส้ ำหรบัลงทุนในเครื่องบดถ่ำนหนิชนิดระเหยงำ่ยแต่ปัจจุบนัโครงกำรดงักล่ำวยงัไมม่กีำร
ด ำเนินกำรเน่ืองจำกชนิดเชือ้เพลงิปัจจุบนัที่ใชอ้ยูส่ำมำรถจดัซือ้ไดง้ำ่ยขึน้       อกีทัง้แนวโน้มรำคำไมม่กีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงเป็นสำระส ำคญั      ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็ควรที่จะน ำเงนิจำกกำรเพิม่ทุนสว่นน้ีเพื่อใชส้ ำหรบักำรขยำยก ำลงักำร
ผลติตำมโครงกำรลงทุนที่สำขำหว้ยป่ำหวำย อ ำเภอพระพุทธบำท จงัหวดัสระบุรีแทน โดยน ำมำใชใ้นกำรลงทุนส ำหรบั
โรงบด , โรงผลติไฮเดรต รวมถงึที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติทีส่ำขำหว้ยป่ำหวำย  ทัง้น้ีเพื่อก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อกำรผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้  โดยกำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิจำกกำรเพิม่ทุนดงักล่ำวจะไม่
สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

ประธานท่ีประชุม  ขอใหท้ีป่ระชุมลงมติอนุมตัเิปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิเพิม่ทุนจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมที่ไดเ้สนอ   ซึ่งต้องรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชุม ส ำหรบัวำระที ่8 พรอ้มลงชื่อ และชบูตัรลงคะแนนเพือ่ใหเ้จำ้หน้ำทีร่วบรวมบตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชมุ  
มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มำประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น 

เหน็ด้วย 215,760,793 100.0000 

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

รวมจ านวนเสียง 215,760,793 100.0000  

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานท่ีประชุม แจ้งผู้ถอืหุ้นทรำบ  วำระน้ีส ำหรบัผู้ถอืหุน้ไดซ้กัถำม และ/หรอืแสดงควำมคดิเหน็ใน

เรือ่งต่ำง ๆ โดยไมม่กีำรลงมต ิ 

ทัง้น้ีหำกผู้ถอืหุน้ประสงค์จะเปิดกำรพจิำรณำและลงมต ิจะต้องเขำ้หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมำย
ตำมมำตรำ105 วรรคสอง ซึง่ก ำหนดวำ่ เมื่อทีป่ระชุมพจิำรณำเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอืนัดประชุม 
หำกผู้ถอืหุ้นซึ่งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด คอื 100,000,000 หุน้จงึจะ
เสนอใหท้ี่ประชุมพจิำรณำเรื่องอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ได ้แต่อย่ำงไรกต็ำมถำ้ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องใดใหพ้จิำรณำ ขอ
เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวำมเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ หรอืสอบถำมเรือ่งใดขอเชญิใหส้อบถำม 

คณุสมุณฑา วฒันสินธุ ์(ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถาม ดงัน้ี 
ขอใหช้ีแ้จงผลประกอบกำรก ำไรของบรษิทัฯ ทีล่ดลง มสีำเหตุและปัจจยัอะไร และมแีผนงำนอยำ่งไร

ส ำหรบัปีหน้ำ 
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นายเกียรติกลุ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
จำกผลประกอบก ำไรทีล่ดลง เน่ืองจำกบรษิทัฯ มยีอดขำยทีล่ดลง ซึง่ท ำใหผ้ลประกอบกำรก ำไรมกีำรปรบั

ลดไปตำมสดัสว่นของยอดขำยทีล่ดลง ซึง่เมื่อคดิเป็นอตัรำก ำไรทีล่ดลง ในปี 2557 บรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรสุทธอิยูท่ีร่อ้ยละ 
11.8 ของยอดขำย  ปี 2558 มอีตัรำก ำไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 10.3 ซึ่งลดลงรอ้ยละ 1.5 ซึ่งถอืเป็นสดัสว่นอตัรำก ำไรที่ลดลง
ไม่มำก ซึ่งเมื่อยอดขำยปรบัลดลง ก ำไรส่วนต่ำงจงึมกีำรปรบัลดลงไปตำมสดัส่วนของยอดขำยที่ลดลง โดยในปี 2558 
ยอดขำยทีล่ดลงสว่นหน่ึงจำกภำวกำรณ์แขง่ขนัทีม่มีำกขึน้ และลูกคำ้หรอืผูใ้ชส้นิคำ้ทีป่ระสบปัญหำภำวะเศรษฐกจิท ำให้
ตอ้งมกีำรปรบัลดก ำลงักำรผลติลงซึง่ท ำใหใ้ชส้นิคำ้ของบรษิทัน้อยลงไปดว้ย ซึง่เมื่อมกีำรขำยสนิคำ้ทีน้่อยลง  แต่ปรมิำณ 
Fix Cost เท่ำเดมิ จงึท ำใหอ้ตัรำสว่นก ำไรลดลงตำมสดัสว่น คอื 1.5 เปอรเ์ซน็ต ์และส ำหรบัปี 2559 บรษิทัฯ มแีผนกำร
หรอืแนวทำงอยำ่งไร  กค็งเป็นแนวทำงทีจ่ะพยำยำมปรบัลดตน้ทุนลง เพรำะไมส่ำมำรถท ำนำย แต่พอจะคำดกำรณ์ภำวะ
เศรษฐกจิตัง้แต่ต้นปีมำ ว่ำภำวะเศรษฐกจิในปี 2559 จะมแีนวโน้มเป็นอย่ำงไร ซึ่งกำรขำยปูนขำวมปัีจจยัขึน้อยู่กบัผูใ้ช้
หรอืโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึง่ในปีน้ีจำกทีไ่ดป้ระเมนิแนวโน้มในปีน้ีโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ กย็งัไมม่แีนวโน้มกำร
เพิม่หรอืขยำยก ำลงักำรผลติอย่ำงเป็นนัยยะส ำคญัโดยส่วนใหญ่ก็พยำยำมประคองเพื่อให้สำมำรถผ่ำนพน้ปัญหำของ
เศรษฐกจิทัว่โลกทีม่ำกระทบกบัประเทศไทยซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้แต่ในขณะเดยีวกนัทมีท ำงำนทุกคน กม็คีวำมพยำยำม
เพือ่รกัษำระดบักำรท ำก ำไรใหพ้อเพยีงกบัทีต่ ัง้ใจวำ่จะสำมำรถจำ่ยปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดทุ้กๆ ปี 

 
 

คณุสมุณฑา วฒันสินธุ ์(ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง)  
ขอทรำบแนวทำงจำกผลประกอบกำรทีย่อดขำยลดลง บรษิทัฯ มแีผนงำนทีจ่ะลดจุดอ่อน เพิม่จุดแขง็ 

ส ำหรบักำรด ำเนินกำรในปี 2559 อยำ่งไร 
นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบโดยสรปุ ดงัน้ี 
จำกที่ยอดขำยลดลง ประกำรแรกจำกที่ภำวะเศรษฐกจิซึ่งไม่ค่อยจะดสี่งผลใหภ้ำคอุตสำหกรรมมกีำรใช้

สนิคำ้ในปรมิำณน้อยลงแลว้ ประกำรที่สองในส่วนของรำคำขำยสนิคำ้กม็ปีรบัลดลงดว้ย และยงัมลีูกค้ำบำงรำยที่ลดลง
เน่ืองจำกกำรต่อรำคำสนิค้ำไปในระดบัที่บรษิทัฯ ไม่สำมำรถลดรำคำให้ไดก้็มบี้ำง ซึ่งสำเหตุเหล่ำน้ีก็เป็นปัจจยัที่ท ำให้
ยอดขำยของบรษิทัฯ โดยภำพรวมลดลง ประกอบกบัในปี 2558 บรษิทัฯ กม็กีำรซ่อมบ ำรุงเตำ ซึง่สง่ผลใหม้คี่ำใชจ้่ำยใน
กำรซ่อมบ ำรงุเตำเกดิขึน้ซึง่กถ็อืเป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีท่ ำใหผ้ลประกอบกำรในปีก่อนปรบัลดลง ซึง่บรษิทัฯ กไ็มไ่ดน่ิ้งนอนใจ
ในกำรหำแนวทำงเพื่อแกไ้ขใหด้ขีึน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรท ำงำนในหลำย ๆ  ดำ้นเพื่อพยำยำม
รกัษำฐำนลูกคำ้ทีม่อียู่เดมิใหย้งัคงเลอืกใชส้นิคำ้ของบรษิทัฯ รวมถงึกำรหำและเพิม่ลูกคำ้รำยใหม่ ๆ กลุ่มใหม่เพื่อขยำย
จ ำนวนรำยลกูคำ้ รวมถงึขยำยฐำนไปยงัภำคเกษตรกรรมและเหมอืงแร ่รวมถงึกำรสง่ออกเพื่อเพิม่ปรมิำณกำรขำยสนิคำ้
ของบริษัทฯ ให้มำกขึ้น ซึ่งแนวทำงกำรท ำงำนกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนในทุก ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะมีกำร
ด ำเนินกำรทีเ่ขม้งวดรดักุมมำกยิง่ขึน้ ทัง้ดำ้นกำรตลำด และกำรลดตน้ทุน กำรลดคำ่ใชจ้ำ่ยในทุก ๆ ดำ้นทัง้ดำ้นกำรขนสง่
และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหล่ำน้ีก็เป็นรำยละเอียดในกำรท ำงำนและเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะพยำย ำมท ำ และในปีน้ีนอกจำก
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่บรษิัทฯ วำงแผนในกำรขยำยเพิม่แล้ว ในส่วนลูกค้ำเดมิที่หำยไปก็จะพยำยำมดงึฐำนลูกค้ำ
เหล่ำน้ีกลบัมำซึ่งอำจตอ้งใชเ้วลำเน่ืองจำกในบำงรำยอำจต้องรอระยะเวลำเพื่อใหเ้งื่อนไขระยะเวลำสญัญำเดมิสิน้สุดลง 
ซึง่เป็นไปตำมแนวทำงและขอบเขตหลกั ๆ ทีบ่รษิทัฯ ทีไ่ดว้ำงกรอบทีจ่ะมกีำรด ำเนินกำรไวภ้ำยใตก้ำรประกอบธุรกจิหลกั
ในอุตสำหกรรมปนูขำว 

 
คณุสเุชษฐ ์  สิทธิชยัเกษม (ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง) ไดแ้สดงควำมเหน็เพือ่ใหก้ ำลงั

ผูบ้รหิำรและเหน็วำ่บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินงำนภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำลทีด่ ีโดยยงัคงควำมสำมำรถในกำรจำ่ยปันผลใหก้บัผู้
ถอืหุน้ไดด้ถีงึแมว้ำ่เศรษฐกจิของประเทศและเศรษฐกจิโลกจะไมค่อ่ยด ี และใหค้วำมเหน็เพือ่สนบัสนุนหำกบรษิทัฯ จะท ำ
กำรพฒันำดำ้นงำนวจิยัต่ำง ๆ ทีจ่ะสำมำรถขยำยผลในกำรน ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ไปใชไ้ด ้ โดยอำจมกีำรท ำวจิยัเพื่อ
เปรยีบเทยีบผลกำรใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ในกำรเกษตร เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ทีม่กีำรน ำมำใช ้ และมี
ขอ้เสนอแนะโดยเหน็วำ่จำกกำรทีป่ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลำงเศรษฐกจิของอำเซยีน หำกจะสำมำรถขยำยหรอืสง่ออก
สนิคำ้ไปขำยในกลุม่ประเทศในแถบภมูภิำคอำเซยีนไดก้น่็ำจะเป็นผลด ี
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คณุวารี  พฒันาปัญญาสตัย ์(ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถาม ดงัน้ี 
สดัสว่นของรำคำขำยสนิคำ้ทีอ่งิกบัรำคำน ้ำมนัเตำ มสีดัสว่นมำกน้อยอย่ำงไร และส ำหรบัยอดขำยทีล่ดลง

จำกกำรที่ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมเหล็กลดลง และมีกำรหำลูกค้ำในกลุ่มอื่นๆ เพื่อทดแทนแต่เน่ืองจำกยงัติดตัง้
เครื่องจกัรยงัไม่เสรจ็ ถำ้หำกสำมำรถตดิตัง้เครื่องจกัรเสรจ็แลว้จะสำมำรถเพิม่ยอดขำยกลบัมำเท่ำกบัยอดขำยใน ปีก่อน
หน้ำน้ีไดห้รอืไม ่หรอืในปีน้ีจะมุง่เน้นเรือ่งกำรลดตน้ทุนกำรผลติเพยีงอยำ่งเดยีว 

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

ประเภทกำรใชเ้ชือ้เพลงิจำกน ้ำมนัเตำมำใชเ้ชือ้เพลงิแขง็ ซึง่ในอดตีกำรเสนอขำยยงัคงเป็นกำรเสนอขำยตำมเกณฑต์ลำด
โดยใช้รำคำน ้ำมนัเตำอ้ำงองิเป็นฐำนในกำรปรบัรำคำ  ซึ่งในปัจจุบนัยงัคงมลีูกคำ้บำงรำยที่มสีญัญำซื้อขำยโดยอ้ำงองิ
รำคำจำกรำคำน ้ำมนัเตำเป็นหลกัซึ่งมสีดัส่วนเหลอืไม่มำกและจะหมดสญัญำในส่วนลูกคำ้ที่มกีำรเสนอรำคำโดยองิจำก
รำคำน ้ำมนัเตำในปีน้ี  จำกที่ผ่ำนมำซึ่งมกีำรเสนอขำยสนิค้ำโดยเสนอรำคำโดยอ้ำงองิจำกระดบัรำคำน ้ำมนัเตำและถอื
ปัจจยัทีส่ง่ผลใหย้อดขำยของบรษิทัในปีทีผ่่ำนมำมกีำรปรบัลดลง เน่ืองจำกแนวโน้มระดบัรำคำน ้ำมนัปรบัลดลงอยำ่งมนียั
ยะส ำคญัอยำ่งเชน่ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ในปัจจุบนับรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรแกไ้ขส ำหรบัเรือ่งดงักล่ำวเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

และส ำหรบักำรตดิตัง้เครือ่งจกัรซึง่ไดแ้ก่ เตำ 7 ซึง่บรษิทัฯ คำดวำ่จะด ำเนินกำรตดิตัง้ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในปี
น้ี ซึ่งเตำ 7 เป็นเตำที่บรษิทัฯ ไดม้กีำรพฒันำดำ้นวศิวกรรมเครื่องจกัรและเทคโนโลยเีพื่อควบคุมกำรผลติใหส้ำมำรถน ำ
หนิขนำดเลก็น ำมำเผำ ซึ่งบรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำกำรทดลองกำรผลติโดยใชห้นิขนำดเลก็น ำมำเผำกบัเตำมีม่อียู่ในปัจจุบนั
แลว้ซึง่กไ็ดผ้ลแลว้ในระดบัหน่ึง หำกเตำ 7 สำมำรถเดนิกำรผลติโดยใชห้นิทีม่ขีนำดเลก็กม็ตีน้ทุนในเรื่องของวตัถุดบิทีใ่ช้
ถูกลง  และในปีหน้ำหำกเตำ 7 เดนิกำรผลติหำกจะมกีำรประเมนิเพื่อคำดกำรณ์ส ำหรบัยอดขำยในปีหน้ำ ในสถำนกำรณ์
ที่แย่สุด บริษัทฯ คำดว่ำจะยงัคงรกัษำระดบักำรขำยให้ได้ตำมปกติ แต่ถ้ำหำกภำวะเศรษฐกิจมีกำรพลิก ฟ้ืน โดยมี
แนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ บรษิทัฯ กเ็ชื่อว่ำจะสำมำรถปรบัเพิม่ยอดขำยใหม้ำกขึน้ได ้และส ำหรบัลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม
เหลก็ ซึง่ปัจจุบนัมแีนวโน้มระดบัรำคำเหลก็ดขีึน้ ในปีน้ีบรษิทัฯ กต็ัง้ใจเพือ่พยำยำมดงึฐำนลกูคำ้เดมิกลบัมำ 

คณุกฤษดา อรณุวิไลรตัน์ (ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง) ได้สอบถาม ดงัน้ี 
ลกูคำ้หลกัในแต่ละอุตสำหกรรมมกีำรกระจำยตวัในแต่ละอุตสำหกรรมอยำ่งไร  
ปนูขำวเป็นสนิคำ้ Commodity หรอืตวัสนิคำ้มคีวำมแตกต่ำงกนัอยำ่งไร ลกูคำ้มปัีจจยัอะไรในกำรตดัสนิ 
เลอืกทีจ่ะซือ้ปนูขำวแต่ละเจำ้มอีะไรบำ้ง   
คูแ่ขง่ในอุตสำหกรรมมมีำกน้อยแคไ่หน  
ปันผลทีจ่ำ่ยดมีำกมหีลกัเกณฑก์ำรจำ่ยปันผลอยำ่งไร และปีหน้ำจะจำ่ยในลกัษณะแบบน้ีหรอืไม่ 

นายปัญชฤทธ์ิ มนตเ์สรีนุสรณ์ กรรมการ, ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และรกัษาการผู้จดัการฝ่าย
การตลาด ได้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
ลูกคำ้หลกั ๆ ของปูนขำวจะมอุีตสำหกรรมหลกั ๆ ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมเหลก็ทีเ่ป็นพืน้ฐำน, อุตสำหกรรม

กระดำษ, อุตสำหกรรมเคม,ี อุตสำหกรรมเหมอืงแร,่ อุตสำหกรรมน ้ำตำล และอื่นๆ ทัว่ ๆ ไป โดยสดัสว่นในกำรขำยในแต่
ละอุตสำหกรรมจะองิไปตำมสดัส่วนของอุตสำหกรรมที่เตบิโตมำกสุด เช่น เมื่อ 2 ปีก่อนอุตสำหกรรมเหลก็มกีำรเตบิโต 
จำกสดัสว่นรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์กจ็ะขำยสนิคำ้ในอุตสำหกรรมเหลก็สำมสบิเปอรเ์ซน็ต์ และกระจำยไปแต่ละอุตสำหกรรมเช่น
อุตสำหกรรมกระดำษยีส่บิเปอรเ์ซน็ตแ์ละอุตสำหกรรมอื่นๆ กจ็ะไล่กนัไปตำมสดัสว่นควำมตอ้งกำรของแต่ละอุตสำหกรรม 
ซึ่งในปีทีผ่่ำนมำปรมิำณทีข่ำยใหก้บัอุตสำหกรรมเหลก็ลดลงไปมำก บรษิทัฯ กจ็ะกระจำยสดัสว่นไปยงัอุตสำหกรรมเคมี
โดยเน้นดำ้นสิง่แวดลอ้มมำกขึน้ และส ำหรบัปีน้ีบรษิทัฯ กม็กีำรเพิม่สดัสว่นในอุตสำหกรรมดำ้นกำรเกษตรเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่
บรษิทัฯ กจ็ะประเมนิจำกภำวะทีเ่กดิขึน้กบัแต่ละอุตสำหกรรมซึ่งเป็นอุตสำหกรรมพืน้ฐำนเป็นหลกั  โดยมกีำรสบัเปลีย่น
หมุนเวยีนกนัไปในแต่ละปี ซึ่งขอ้ดขีองสนิคำ้ปูนขำวกค็อืบรษิทัฯ สำมำรถโยกปรมิำณกำรขำยไปยงัแต่ละอุตสำหกรรม
สบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปในอุตสำหกรรมพืน้ฐำนใหญ่ ๆ 
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ปนูขำวไมใ่ช่ commodity ปนูขำวเป็นสนิคำ้ Local โดยปกตคิ่ำขนสง่จะมนียัยะส ำคญัในกำรประเมนิหรอื
ตัดสินใจซื้อ โดยลูกค้ำหำกจะน ำเข้ำปูนขำวจำกต่ำงประเทศมำขำยเมื่อบวกค่ำขนส่งแล้วรำคำก็จะสูงกว่ำสินค้ำ
ภำยในประเทศ ดงันัน้ในสว่น commodity ในเรื่องปนูขำวจงึไมม่กีำรแขง่ขนักนั ดงันัน้กำรขยำยฐำน คอืตอ้งยำ้ยหรอืไป
ตัง้สถำนประกอบกำรซึง่อยูใ่กลแ้หลง่วตัถุดบิหนิปนูซึง่จะช่วยลดตน้ทุนกำรขนสง่ลงไปได ้และในสว่นของสนิคำ้ปนูขำวใน
ดำ้นคุณภำพของผลติภณัฑข์องผูผ้ลติแต่ละรำยในดำ้นคุณภำพกจ็ะมคีวำมใกลเ้คยีงหรอืเทยีบเท่ำกนั ซึง่ขอ้ไดเ้ปรยีบของ
บรษิทัฯ กจ็ะเป็นในเรื่องของควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในตวัปนูขำว บรษิทัฯ ม ีTechnician หรอืทมีงำนทีน่อกจำกจะขำยสนิคำ้
ตำม Spec ทีล่กูคำ้ตอ้งกำรแลว้ บรษิทัฯ ยงัสำมำรถแนะน ำดำ้นกำรน ำไปใช ้กำรก ำหนดสดัสว่นกำรน ำไปใชอ้ยำ่งไร ซึ่ง
ขอ้ไดเ้ปรยีบเหล่ำน้ีกอ็ำศยัประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญของผูบ้รหิำรซึง่อยูใ่นอุตสำหกรรมปนูขำวมำเป็นเวลำนำนจงึ
สำมำรถใหค้ ำแนะน ำ กำรก ำหนดสตูรกำรใช ้เป็นตน้  

ส ำหรบัคู่แข่งในอุตสำหกรรมปูนขำวถ้ำประเมินตำมขนำดก็จะมผีู้ประกอบกำรอยู่ประมำณ 5 รำย โดย
บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรรำยเดยีวซึง่อยูใ่นตลำดหลกัทรพัย ์

นายเชิดเกียรติ มนตเ์สรีนุสรณ์ ประธานกรรมการ ได้ตอบโดยสรปุเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล 
ดงัน้ี 

ส ำหรบัอตัรำกำรจ่ำยปันผลในปีน้ีกเ็ขำ้ใจไดว้่ำเป็นอตัรำกำรจ่ำยที่ด ีอย่ำงหน่ึงทีผู่ท้ ำงำนบอกตวัเองไวว้่ำ
อยำกใหหุ้น้ SUTHA เป็นหุน้ปันผล และมคีวำมตัง้ใจไวว้ำ่จะใหหุ้น้ SUTHA เป็นหุน้ปันผล เรำมตีวัเลขของปีน้ีมำเป็นสิง่ที่
ทำ้ทำยเรำ วำ่เรำจะยดึปณิธำนทีไ่ดต้ัง้ใจไวไ้ดแ้คไ่หน ทัง้น้ีทัง้นัน้กข็ึน้อยูก่บัผลประกอบกำร ซึง่เรำมคีวำมตัง้ใจท ำงำนกนั
ทุกคน และยงัไมส่ำมำรถบอกอะไรแต่กจ็ะเล่ำใหฟั้งวำ่ผลประกอบกำรปีน้ีในเดอืนหน่ึงถงึเดอืนสำมกเ็ป็นตวัเลขทีน่่ำพอใจ
ไดใ้นระดบัหน่ึง สว่นในปีถดัๆไปจะปันผลในอตัรำน้ีหรอืไมก่ต็อ้งขึน้อยูต่ลำด ผลประกอบกำรและปัจจยัหลำย ๆ อยำ่งแต่
สิง่ทีต่ ัง้ใจกค็อืเรำตัง้ใจใหหุ้น้ SUTHA เป็นหุน้ปันผล 

 
 
ประธานท่ีประชุม หำกไมม่ผีูถ้อืหุน้ทำ่นใดซกัถำม หรอืแสดงควำมคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอปิดกำรประชุม 

 

ปิดการประชมุเวลา 15.15 น. 

 

    ลงชื่อ ...................................................... ประธำนทีป่ระชุม 
        (นำยเชดิเกยีรต ิ มนตเ์สรนุีสรณ์) 
 

    ลงชื่อ............................................................ผูบ้นัทกึกำรประชุม 
       (นำงสำวธดิำรตัน์ สหีวลัลภ) 
 


