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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด(มหาชน) 

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 
ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม  

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

เริ่มการประชุมเวลา : 14.00 น. 

นายปณิธาน บุญประสิทธิ์ เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่ม
ประชุม พิธีกรได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซ่ึง
ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน 
บอสซ์ 

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 

2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

3 นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ กรรมการบริหาร 
5 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ 
6 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7 นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1 นายกีซา เอมิล เพอราคี รองกรรมการผู้จัดการ 
2 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
3 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
4 นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ผู้จัดการส านักงานและเลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1 นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากัด 

2 นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสร ีมานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากัด 

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ การด าเนินการ
ประชุม การลงมติ การลงคะแนน บัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถาม
ในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การด าเนินการประชุม. การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามล าดับโดย
ประธาน หรือพิธีกร หรือกรรมการ หรือผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะน าเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และ
รายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน  
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2. การลงมติ  ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน
เสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับส าหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้
ถือหุ้น 

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชู
มือขึ้น โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจ านวนเสียง 

3. บัตรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 
เสียง มีจ านวนส าหรับลงคะแนนมีจ านวน 8 บัตรประกอบด้วย วาระท่ี 1 , วาระท่ี 3 วาระที่ 4 วาระท่ี 5 (มีจ านวน 
3 บัตร) วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 ซึ่งเป็นวาระเพ่ืออนุมัติ     

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ 
เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจ านวน
หุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีท่ีพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด กาเครื่องหมายหลายช่องเลือก หรือ มิได้ลง
ลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดใน
วาระนั้น 

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ  จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและบัตร
เสียหลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้มีที่ปรึกษากฎหมายคือ 
นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากัด และขอเชิญตัวแทน
1 ท่าน  โดยนางสาวจารุพร แก้วสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน 

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่น ากระดาษไปให้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามในเนื้อหาที่เก่ียวข้องแต่ละวาระ ส าหรับเนื้อหาที่ไม่เก่ียวข้องกับวาระที่ก าลังด าเนินการประชุมขอให้ผู้ถือ
หุ้นได้โปรดซักถามหลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมในวาระที่ 7 

พิธีกรแจ้งล าดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุม  ต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วม
เพ่ือน าเสนอข้อมูลและท าหน้าที่เป็นล่ามเพ่ือแปลภาษาให้กับผู้ถือหุ้นเพ่ือให้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ครบถ้วนในแต่ละวาระของการประชุม พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามล าดับวาระ
ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม 

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้า
ร่วมการประชุมสามัญประจ าปีของบริษัท  และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุม มีดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น / ราย จ านวนหุ้น / เสียง 
จ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1669 300,000,000 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 67,488,669 
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม 27 167,377,269 
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รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 44 234,865,938 
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%) 78.2886 (%) 

บริษัทฯ มจี านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการ
ประชุมดังนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 
ประธานที่ประชุม  ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย(1) หน้าที่ 
10 ถึง 16 (รวม 7 หน้า) เพ่ือรายงานผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 
ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระท่ี 1 พร้อมลงชื่อ และชูบัตร
ลงคะแนนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน 

มติที่ประชุม 
มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,865,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,865,938 100.0000  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
ประธานที่ประชุม  ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้จะไม่มีการลงมติ แต่เป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา       โดยบริษัทฯ ได้จัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของ
ฝ่ายจัดการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 
หน้าที่ 149-157  โดยจัดท าเป็นแผ่น CD-ROM     ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถรับรายงานประจ าปี 2559 ที่เป็นรูปเล่มได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2559 ของบริษัทฯ  โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ดังนี้ 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานและปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง 
หน่วย:ล้านบาท ปี 2559 ปี2558 เปลี่ยนแปลง  +/- % +/- 

รายได้จากการขายและบริการ 791.20 927.18 (135.98) -14.7% 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.57 4.74 (4.17) -88.0% 
รายได้อ่ืน 12.57 9.99 2.58 25.8% 
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หน่วย:ล้านบาท ปี 2559 ปี2558 เปลี่ยนแปลง  +/- % +/- 

รวมรายได้ 804.34 941.91 (137.56) -14.6% 
ต้นทุนขายและบริการ 552.57 632.00 (79.44) -12.6% 
ก าไรขั้นต้น 238.63 295.17 (56.54) -19.2% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 171.58 191.94 (20.36) -10.6% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 85.51 97.96 (12.46) -12.7% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 86.07 93.98 (7.91) -8.4% 
EBITDA 179.14 207.99 (28.85) -13.9% 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.51 8.41 (3.90) -46.4% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.68 12.83 (5.15) -40.1% 
ก าไรส าหรับงวด 68.00 96.73 (28.73) -29.7% 

 

ผลประกอบการส าหรับงวดปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 804.34 ล้าน
บาท โดยมีก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 68.00 ล้านบาท ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 28.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
29.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

หน่วย: ล้านบาท 
  
  

ส าหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ปี 2559  ปี 2558 เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้จากการขายและบริการ 791.20 98.4% 927.18 98.4% (135.98) -14.7% 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.57 0.1% 4.74 0.5% (4.17) -88.0% 
รายได้อื่น  12.57 1.6% 9.99 1.1% 2.58 25.8% 
รายได้รวม (ล้านบาท) 804.34 100.0% 941.91 100.0% (137.56) -14.6% 

ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจ านวน 791.20 ล้านบาท ลดลงจ านวน 135.98
ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.7 % เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา 

ปัจจัยการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เนื่องจากราคาขายสุทธิปรับลดลงจาก
สภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน และปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ยอดขายและปริมาณการขายที่
ลดลงจากยอดขายสินค้าในกลุ่มปูนก้อน และผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งลดลงจากผลกระทบในการหยุดซ่อมบ ารุงที่
กระทบต่อปริมาณก าลังการผลิตในปี 2559  

ส าหรับกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี , กระดาษและเยื่อกระดาษ, ก่อสร้าง, น้ าประปา รวมถึง
กลุ่มลูกค้าทีซ่ื้อเพ่ือการขายและกลุ่มลูกค้าเกษตร  ลดปริมาณความต้องการจากผลผลิตที่มีการปรับลดลง และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบกับรายได้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และบริการด้านวิศวกรรมซึ่งลดลง
เนื่องจากโครงการของลูกค้าได้ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจากเดิมก าหนดส่งมอบในไตรมาส 4/2559 
เลื่อนไปเป็นไตรมาส 1/2560 
 
พิธีกร วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น
กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่น ากระดาษไปให้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุมผู้
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ถือหุ้นโดยท าการรวบรวมค าถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องจะได้ชี้แจงรายละเอียด และเม่ือจบค าชี้แจ้ง ท่านประธานในที่ประชุมจะได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป 

 นายพงศ์กร วนิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ลดลงมาเป็นระยะเวลา 3 ปี เกิดจากเหตุใด และผลการ

ด าเนินการจะลดลงอย่างนี้ต่อไป หรือสามารถปรับตัวดีขึ้น 

 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถาม ดังนี้ 
  ในการด าเนินการค้าขายในกลุ่มธุรกิจปูนขาวในระยะเวลา 2-3 ปีนี้ มีการแข่งขันในการด าเนิน
ธุรกิจค่อนข้างสูงทั้งด้านการแข่งขันในการขาย และราคาขายซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าในธุรกิจดังกล่าวมีการปรับ
ลดลง ขณะที่ต้นทุนขายโดยภาพรวมมีการปรับเพ่ิมขึ้นแต่โดยรวม มีการปรับเพ่ิมขึ้นไม่มาก โดยในช่วงสองปีที่
ผ่านมาความต้องการหรือโครงสร้างสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเกิดการชะลอตัวและลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าลดลง และจากการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจปูนขาวซึ่งมีการแข่งขันสูง จึงท าให้ราคาขายมี
การปรับลดและส่งผลต่อผลประกอบการโดยภาพรวมในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลง และส าหรับผล
ประกอบการในปัจจุบันและอนาคตหวังว่าจะสามารถปรับเพ่ิมราคาขายไปตามอัตราค่าเงินหรือปรับไปตาม
แนวโน้มการปรับของราคาต้นทุนโดยภาพรวมได้บ้าง  แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวมจะมี
แนวโน้มความต้องการในสินค้าอย่างไร โดยบริษัทก็จะพยายามด าเนินการให้ดีขึ้น 

 2. จากประกาศของรัฐบาลที่มีการพูดถึงโครงการ EEC ในยุคสมัยใหม่ และหากโครงการ
ดังกล่าวมีแนวโน้มไปได้ดี (Peak) จะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน (momentum) ในภาคธุรกิจ โครงการ
เหล่านี้จะส่งผลท าให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตไปได้อย่างมีศักยภาพหรือไม่ 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถาม ดังนี้ 

โครงการ EEC : Eastern Economic Corridor (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) 
เป็นโครงการด้านการขยายทางด้านท่าเรือเป็นหลักใหญ่ ซึ่งปูนขาวจะไม่ได้มีการน าไปใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็น
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infra-structure) โดยสินค้าของบริษัทจะเป็นสินค้าที่ ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีความจ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าปูนขาว หรือต้องการใช้คุณสมบัติของปูนขาว เช่น 
คุณสมบัติของความเป็นด่าง คุณสมบัติของการให้ค่าออกไซด์ หรือคุณสมบัติของการน าไปปรับสภาพของเสีย 
หรือดับกลิ่น หรือใช้ในกระบวนการผลิตโดยมาก โดยไม่ได้มีการน าไปใช้ในกระบวนการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของทางด้าน EEC (Eastern Economic Corridor) ยกเว้นกรณีโครงการ EEC ท าให้เกิดการลงทุนใหม่ของ
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้จ าเป็นต้องมีการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ด้วยกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ซึ่งมีมากขึ้น  จากจุดนี้สินค้าปูนขาวก็อาจจะเข้ามามีส่วนในด้านของการขายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

โดยนายพงศ์กร วนิชเสถียร ได้ให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น คงต้องรอให้โครงการดังกล่าว
เดินหน้าไปซักระยะหนึ่ง จึงจะเห็นแนวโน้มว่าสินค้าของบริษัทฯ จะสามารถเข้าไปเพ่ือขยายผลจากการพัฒนา
ตามโครงการดังกล่าวหรือไม่ 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  
ส าหรับสินค้าของบริษัท เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมและขอขอบคุณส าหรับค าถาม และค าถาม

ในเรื่องแนวโน้มการเติบโต นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ให้ความเห็น ส าหรับแนวโน้มการเติบโตส าหรับ
สินค้าปูนขาวในอนาคตจะมีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางด้านการเกษตร ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการส่งเสริม
การขายส าหรับธุรกิจเกษตร ซึ่งปัจจุบันก็มีค าสั่งซื้อส าหรับผู้น าผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ทางด้านการเกษตรเข้ามา
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เป็นจ านวนมากขึ้น ซึ่งจากจ านวนผู้ติดต่อหรือผู้ที่ ให้ความสนใจในปูนขาวที่น าไปใช้ทางการเกษตร ก็จะช่วยให้
บริษัท สามารถมองเห็นทิศทางธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดไปยังสินค้าตัวอ่ืนๆ จากผลิตภัณฑ์ในทางการเกษตรได ้

3. บริษัทได้มีการขายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เขมร เวียดนาม บ้างหรือไม่ 

 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถาม  ส าหรับสินค้าปูนขาวทางบริษัทฯ 
ไดม้ีการจัดส่งไปขายในประเทศลาวเป็นหลักใหญ่  

 4. จากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่จะให้ช่วยให้เกิดการสนับสนุน (contribute) ท าให้บริษัทมีการขับเคลื่อน (momentum) หรือ
ส่งผลอย่างไรบ้าง (Impact) 

 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถาม ดังนี้ 
  ผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติ Carmeuse Lime ซึ่งเป็นผู้ด าเนินธุรกิจด้านปูนขาวถือเป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลก (Global Business) โดยมีเครือข่ายการด าเนินธุรกิจปูนขาวเกือบทั่วโลก ซึ่งนับระยะเวลาที่กลุ่มบริษัท
คามุสด าเนินธุรกิจด้านปูนขาวซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 150 ปี ถือได้ว่ามีประสบการณ์ยาวนานมากกว่าบริษัทฯ 
และการที่มีกลุ่มบริษัท คามุสร่วมลงทุนในธุรกิจ เป็นเรื่องที่จะช่วยสนับสนุนให้กับธุรกิจของสุธากัญจน์ในระยะ
ยาว  โดยหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างหรือปรับระบบเพ่ือให้ระบบของบริษัทมีระบบการท างานเข้า
กันได้ และจากการที่กลุ่มบริษัทคามุสมีเครือข่ายธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนทั้งด้านการขายและแหล่งการจัดหาปูน
ขาวเพ่ือการจ าหน่าย รวมถึงการมีองค์ความรู้ในด้านการบริหารและจัดการในธุรกิจด้านปูนขาวที่มีรูปแบบที่เป็น
ระบบอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของระบบการท างานของบริษัทให้มีระบบการท างานที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา และเมื่อระบบต่าง ๆ มีการพัฒนาเข้าที่และชัดเจนขึ้นก็จะช่วยให้การ
เคลื่อนตัวสามารถเห็นชัดขึ้น 

5. จากการที่มีผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทุน ส่งผลในด้านนวัตกรรม หรือ IT 
(Information Technology) ให้เข้ามามีส่วนหรือส่งผลในเรื่องดังกล่าวกับบริษัทอย่างไร 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงส าหรับค าถาม  ในเรื่องของนวัตกรรม 
ก็คงเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งกลุ่มบริษัทคามุสมีพัฒนาทางด้านสินค้าซึ่งก้าวน าล่วงหน้าบริษัทไปกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัท
สามารถเรียนรู้ได้ในวันนี้ โดยไม่ต้องใช้ระยะเวลาเป็น 10 ปีเพ่ือเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การที่มี
กลุ่มบริษัทคามุสเข้ามาร่วมทุนก็สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท 

 
6 นอกจากผลิตภัณฑ์ปูนขาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอ่ืนอีกไหมที่จะ

ช่วยส่งเสริมกันในลักษณะนี้ 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถาม  โดยชี้แจงว่า  
เมื่อสองสัปดาห์ก่อน บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 
99.99  ตามที่ได้มีการแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ซึ่ งบริษัทย่อย
ดังกล่าวประกอบธุรกิจทางด้านวิศวกรรม ซึ่งวิศวกรรมเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บริษัทเห็นอนาคตที่ชัดเจนว่าบริษัทจะ
ต่อยอดธุรกิจดังกล่าวได้ โดยขอเรียนผู้ถือหุ้นทราบว่าส าหรับเตาที่บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและจ าหน่ายไปที่
ประเทศอินโดนีเซียในโครงการแรกประสบผลส าเร็จ และลูกค้ามีความพ่ึงพอใจ โดยสินค้าที่ลูกค้าผลิตได้นับเป็น
ผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ได้คุณภาพมากในประเทศอินโดนีเซียและจากการที่ลูกค้าเดินการผลิตมาได้ในระยะเวลาหนึ่ง
ก็สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้กว่าร้อย 80 ซึ่งคาดว่าลูกค้าจะมีแนวโน้มต้องการขยายเพ่ิมก าลังการผลิต โดย
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โครงการเตาแรกที่บริษัทฯ ได้มีการจ าหน่ายไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นเตาสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและ
สามารถเดินการผลิตได้ประสบผลส าเร็จ โดยธุรกิจในด้านวิศวกรรมเป็นธุรกิจที่สามารถขยายและพัฒนาต่อยอด
ไปสู่การเป็นผู้ร่วมธุรกิจ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อใจที่ลูกค้ามีให้กับเรา 

7. เกี่ยวกับการใช้ทุนในการท าธุรกิจของบริษัทมีเพียงพอหรือไม่ และบริษัทมีอัตราหนี้ต่อ
ทุนเท่าไร และเรื่องของทุนจะบริหารจัดการอย่างไร 

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบค าถาม  โดยชี้แจงว่า ปัจจุบันทุนของ
บริษัทมีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและอัตราหนี้สินต่อทุนในปัจจุบันก็อยู่ในอัตราที่ต่ า โดยบริษัทมีการใช้เงินทุน
อย่างระมัดระวัง 
 โดยนายพงศ์กร วนิชเสถียรได้กล่าวขอบคุณส าหรับค าชี้แจงที่บริษัทได้ตอบค าชี้แจงในทุก ๆ 
ค าถาม และพิธีกรได้กล่าวสรุปและขอบคุณส าหรับค าถามที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม 
 

นายพรเทพ  สถิตถาวรชัย เป็นผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้ 
 1. อัตราก าไรขั้นต้นของไตรมาส 4 ที่ปรับลดลง เม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายถือว่า
ใกล้เคียงกัน แต่อัตราก าไรสุทธิลดลงไปมากเป็นเพราะอะไร 
 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ตอบค าถาม โดยชี้แจ้งดังนี้  

ในช่วงไตรมาส 4 บริษัทมีการหยุดเตาเพ่ือซ่อมบ ารุงเป็นจ านวน 3 เตา โดยเป็นการซ่อมบ ารุง
ประเภทการเปลี่ยนอิฐทนไฟตามก าหนดระยะเวลาจึงส่งผลให้ต้นทุนในเรื่องค่าซ่อมแซมในช่วง เวลาดังกล่าวสูง 
โดยการเปลี่ยนอิฐจะมีการเปลี่ยนตามรอบระยะเวลา ปกติจะมีรอบระยะเวลาโดยประมาณ 4  ปี โดยการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดตรงกันในไตรมาส 4 แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละเตามีการเปลี่ยนอิฐทนไฟของแต่ละเตาตรงกับ
ช่วงเวลาไหน    

โดยนางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจงเพ่ิมส าหรับในไตรมาส 4  รายได้จากการขายมีการปรับ
ลดลง 

2. ในส่วนของผลประกอบการรายได้ที่ลดลงส าหรับไตรมาส 4 ถือเป็นการลดลงในทุกรอบ
ระยะเวลาไตรมาส 4 หรือไม่ 

นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ ได้ชี้แจง  จากการที่บริษัทมีการหยุดซ่อมเตาซึ่งท าให้ผลผลิตที่ผลิต
ได้ลดลง ในขณะที่บริษัทยังคงมีค าสั่งซื้อจากลูกค้าที่รอการส่งมอบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อปูน
ขาวจากภายนอกเพ่ือจัดส่งให้กับลูกค้า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น  

 
3.  เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถน าหินปูนก้อนเล็กมาใช้จะช่วยท าให้ประสิทธิภาพดีหรือไม่ 
นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไดช้ี้แจงส าหรับการใช้หินปูนก้อนเล็กลง คือการที่

บริษัทน าหินปูนขนาดเล็กซึ่งเรียกว่า หิน Undersize Screen ซึ่งปกติทางบัญชีจะตัดเป็นต้นทุนสูญเสีย  โดย
บริษัทจะน าหิน Undersize บางส่วนที่ได้ขนาดเพ่ือพยายามน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของ
ต้นทุน แต่ทั้งนี้การน าหินก้อนเล็กน ามาเผาจะส่งผลในกระบวนการผลิตในเรื่องของความดันภายในเตาของเผา
ไหม้ ท าให้ผลผลิตที่ผลิตได้มีปริมาณลดลง  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการหยุดเพ่ือน าหินปูนขนาดเล็กมาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยเฉพาะในช่วงของไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นในฤดูกาลน้ าตาลซึ่งมีความต้องการใช้ปูน
ขาวจ านวนมาก   

โดยคุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ได้กล่าวเสริมส าหรับการซ่อมอิฐของเตาเผาปูนขาวซึ่งเป็นการ
ซ่อมบ ารุงโดยปกติของเตาเผาซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการใช้ความร้อนสูงตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 365 วัน ซ่ึง
ถือเป็นกระบวนโดยปกติ เมื่ออิฐโดนความร้อนสูงตลอดระยะเวลาก็จะมีการแตกร้าวและช ารุดตามรอบ
ระยะเวลา  ส าหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมแผนงานส าหรับการหยุดซ่อมบ ารุงเพ่ือเปลี่ยนอิฐทนไฟส าหรับ
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เตาที่มีก าหนดตามรอบระยะเวลาที่ต้องเปลี่ยนอิฐ ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการหยุดเตาในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้
ปูนขาวจ านวนมาก 

 
4. เกี่ยวกับรายได้ของไตรมาส 4 ซึ่งลดลงจากระยะเวลาการส่งมอบสินค้าของลูกค้าจากไตร

มาส 4/2559 เลื่อนไปเป็นไตรมาส 1/2560  ซึ่งคุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ได้ชี้แจงว่าเป็นรายได้ในส่วนงาน
วิศวกรรม หรือเครื่องจักร ซึ่งมีก าหนดส่งมอบไปชิ้นส่วนเครื่องจักรน าไปสร้างเตาที่อินโดนีเซียซึ่งเลื่อนก าหนด
จัดส่งจากไตรมาส 4/2559 โดยบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบแล้วในไตรมาส 1/2560 

 
5. จากการที่บริษัทมีเทคโนโลยีและสามารถสร้างเตาเผาปูนขาวได้เอง จะส่งผลดีกว่าหรือไม่ 

ถ้าบริษัทฯ จะเพิ่มจ านวนเตาเผาในประเทศเพื่อท าการผลิตได้ในปริมาณเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงคุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ชี้แจงว่า การเพ่ิมจ านวนเตาเผาปูนขาวในประเทศ จ าเป็นต้องดู

ความต้องการใช้สินค้าปูนขาวโดยรวมในประเทศมีเพ่ิมมากน้อยอย่างไร  จึงจะสามารถท าการเพ่ิมจ านวนเตาได้ 
ซึ่งทั้งนี้ในส่วนของบริษัทฯ ก็จะมีการเพ่ิมจ านวนเตาซึ่งก าลังก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ได้แก่ เตาที่ 7  
ซ่ึงโดยภาพรวมของการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการใช้ปูนขาวในประเทศยังไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นเป็นนัยยะ  

6. เกี่ยวกับการส่งออก หากจะเน้นขยายตลาดด้านการส่งออกปูนขาวไปต่างประเทศ จะช่วยให้
เกิดการเติบโตได้มากน้อยอย่างไร 

คุณเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ชี้แจงว่าส าหรับสินค้าปูนขาวส าหรับการส่งออกในระยะยาวเป็น
สินค้าท่ีส่งออกจะได้ราคาไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการส่งออก โดยสินค้าปูนขาวจะสามารถท าราคาขายได้ดีกว่าหาก
ท าการผลิตและจ าหน่ายภายในประเทศ โดยการส่งออกจะท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งออกที่ค่อนข้างสูง  

 
พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีค าถามเพ่ิมเติม จะขอเชิญประธานในที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการ

ประชุมถัดไป 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว และเป็นการน าเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มี
เงื่อนไข  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว โดยประธาน
มอบหมายให้พิธีกรรายงานสรุปรายการเปลี่ยนแปลงส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 

หน่วย:ล้านบาท 

  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง % 

สินทรัพย์หมุนเวียน 378.61 466.04 (87.43) -19% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 559.91 546.56 13.35 2% 

รวมสินทรัพย ์ 938.52 1,012.60 (74.08) -7% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้         

รวมหนี้สินหมนุเวียน 257.96 303.89 (45.93) -15% 
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รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 101.98 83.04 18.94 23% 

รวมหนี้สิน 359.94 386.93 (26.99) -7% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 578.58 625.67 (47.10) -8% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 938.52 1,012.60 (74.08) -7% 

ส าหรับฐานะการเงินของบริษัท สรุปดังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 938.52 
ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2558 จ านวน  74.08 ล้านบาท คิดเป็น 7 % จาก ณ สิ้นปี 2558,  โดยมีหนี้สิน
รวม 359.94 ล้านบาท  หนี้สินลดลง 26.99 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่ลดลงคิดเป็น 7% จาก ณ สิ้นปี 2558  และ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 578.58 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
47.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8 %   
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  สรุปรายการเปลี่ยนแปลงส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 31 ธันวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2558 
(ล้านบาท) 

เปลี่ยนแปลง 
(ล้านบาท) % 

รายได้รวม  804.34 941.91 (137.56) -14.6% 

ค่าใช้จ่ายรวม  724.15 823.95 99.80 12.1% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  75.68 109.56 (33.87) -30.9% 

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี  68.00 96.73 (28.73) -29.7% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.23  0.32  (0.09)  

 
ก าไรต่อหุ้น ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีก าไรต่อหุ้นเท่ากัน 
หุ้นละ 0.23 บาท และ หุ้นละ 0.32 บาท ลดลงหุ้นละ 0.09 บาท  
 
สรุปสาระส าคัญของงบกระแสเงินสด มีดังนี ้
 

  31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 263.15 189.45 73.70 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (60.24) (143.23) 83.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (152.43) (55.78) (96.65) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 50.48 (9.57) 60.05 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 46.30 55.88 (9.57) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 96.78 46.30 50.48 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 50.48 ล้านบาทประกอบด้วย 
o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจ านวน 46.30 ล้านบาท 
o เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 263.15 ล้านบาท 
o เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 60.24 ล้านบาท 
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o เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 152.43 ล้านบาท  
o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดจ านวน 96.78 ล้านบาท 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และ
ชูบัตรลงคะแนนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน 

มติที่ประชุม    
มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,945,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,945,938 100.0000  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิม จ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
80,000 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  46 ราย รวมจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้  
234,945,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3153 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 
ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ส าหรับปี 2559 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
และจ่ายเงินปันผล  โดยประธานมอบหมายให้พิธีกรน าเสนอข้อมูลการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบปี 2559 เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิ
ประจ าปี จ านวน  68,001,609 บาท มีก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับอ่ืนๆ จ านวน (1,103,308) บาท และ
ก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคงเหลือจากการหักเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการปี 2558 จ านวน 66,898,001 
บาท  

บริษัทจัดสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบ
ตามจ านวนแล้ว รวมเป็นส ารองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจ านวน 30,000,000 บาท  คงเหลือก าไรสะสมและ
ก าไรส าหรับงวดระหว่าง  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 54,301,425 บาท (ก าไร
สะสมจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจ านวน 20,569,306 บาท และก าไรจากโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
จ านวน 33,732,119 บาท) 

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพ่ือจ่ายเงิน
ปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน  51 ล้านบาท (ห้าสิบเอ็ดล้านบาท) 
โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ซึ่ งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
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เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์)  รวมเป็น
เงิน 27 ล้านบาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิจากผลประกอบ 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา
หุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์)  และจ่ายจากก าไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 
บาท (สามสตางค์)    

โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2560  
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (การให้
สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้ว
เสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 
0.06 บาท/หุ้น  และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(Non-BOI) จ านวน 0.03 บาท/
หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายช าระในอัตราร้อยละ 20 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559  
ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระท่ี 4 พร้อมลงชื่อ และชูบัตร
ลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน 

มติที่ประชุม           
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ด

สตางค์) รวมเป็นเงิน  51 ล้านบาท (ห้าสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเงินปันผลที่ต้อง
จ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์)  รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) โดยเงินปันผล
ดังกล่าวให้จ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิจากผลประกอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 โดย
จ่ายจากก าไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์)  และจ่ายจากก าไร
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์)   โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date-RD) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 เมษายน 2560  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 
2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 

  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,945,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
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บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,945,938 100.0000  

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ  
ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ  มีกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการ 3 ท่าน 
       ซึ่งครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 

o นายเกียรติกุล    มนต์เสรีนุสรณ์ 
o นายศรีภพ      สารสาส 
o นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะ
ขอ อนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทฯและแจ้งประกาศผ่านเว็บ
ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัด, กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

โดยก าหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่าง
วันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559 โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ 

ดังนั้นตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งไม่ร่วมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้ง นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ์ , นายศรีภพ สารสาส และนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการ
เช่นเดียวกับบริษัทซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในหน้า 18 ถึง
หน้า 24 

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมให้  ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่
คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี 

1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์   
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูล

ในบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ พร้อมลงชื่อและชูบัตร
ลงคะแนน 

2) นายศรีภพ  สารสาส  
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูล

ในบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระท่ี 5.2 แต่งตั้ง นายศรีภพ สารสาส พร้อมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน 
3) นายประพัฒน์  วนาพิทักษ ์ 

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูล
ในบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระท่ี 5.3 แต่งตั้ง นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ พร้อมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน 
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มติที่ประชุม   
มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 

5.1)  นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,948,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,948,938 100.0000  

     ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิม จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวน
หุ้น 3,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวมจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 
234,948,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3163 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
 

5.2)  นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,948,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,948,938 100.0000  

      

5.3)  นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ กรรมการอิสระ/กรรมตรวจสอบ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,948,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,948,938 100.0000  
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วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานแถลง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะ
ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทมีการจ่ายส าหรับปี 
2559  และปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนรายปี ท่านละ 30,000 บาท 
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ส าหรับ 

ประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท  
กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท  

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 10,000 บาท 

4. โบนัสประจ าปีจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์  
 
โดยเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้นส าหรับ ปี 2559 และปี 2558 เป็นเงิน 781,617 บาท และ 1,328,000 
ตามล าดับ  
 
ส าหรับปี 2560 บริษัทได้รับมอบนโยบายจาก Carmeuse Group (ผ่านทางบริษัท ซีอี ไลม์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ที่ Carmeuse Group ร่วมทุนกับ GP Group เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 
2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่ง
มาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 เพ่ือพิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามุส) ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามุส) 
2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

o กรรมการ จ านวน 10,000 บาท ต่อครั้ง (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามุส) 
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

o ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 12,000 บาท ต่อครั้ง  
o กรรมการตรวจสอบ จ านวน 10,000 บาท ต่อครั้ง 

4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์   
(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามุส) 
 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ   ซึ่งต้อง
รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 
ส าหรับวาระท่ี 6 พร้อมลงชื่อ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน 

มติที่ประชุม   

มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียง(เป็นเอกฉันท์/ข้างมาก)ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,957,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,957,938 100.0000  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพ่ิม จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
9 ,000 หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจ านวนหุ้นที่ เข้าประชุมในวาระนี้  
234,957,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3193 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติ
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อี วาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2560 มอบหมายให้นายปณิธาน บุญประสิทธิ์ พิธีกร ได้น าเสนอข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีเพ่ือเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
o นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4496   และ/หรือ 
o นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521    และ/หรือ  
o นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972   และ/หรือ 
o นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872           - 
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
โดยก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประกอบด้วย 

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี   
ปี 2560 (ปีที่

เสนอ) 
ปี 2559 

เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

  

ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (เฉพาะบริษัทไม่
รวมการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการกรณีมีบริษัทจัดตั้งบริษัทยอ่ย) 

1,595,000 1,180,000 415,000 หรือ 

ค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (กรณีมีการ
ตรวจสอบบญัชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการกรณีมี
บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย) 

1,825,000 1,180,000 645,000   

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวประกอบด้วยการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน , ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัท
เพ่ือน าส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มคามุส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตาม
จ านวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน 
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ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีตามที่ได้เสนอ   ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ส าหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชูบัตรลงคะแนนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตร
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 234,957,938 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 234,957,938 100.0000  

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
พิธีกร แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ  วาระนี้ส าหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง 

ๆ โดยไม่มีการลงมติ  

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
กฎหมายตามมาตรา105 วรรคสอง ซึ่งก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด คือ 
100,000,000 หุ้นจึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือ
สอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม 

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอปิดการ
ประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา    15.30    นาฬิกา. 

 

    ลงชื่อ.............................................................. ประธานที่ประชุม 
         (นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์) 
 

    ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึกการประชุม 
       (นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ) 


