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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพ  
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
เร่ิมการประชุมเวลา : 14.00 น. 

นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุนสมัพันธ์ ท าหน้าทีเ่ป็นพิธีกร 
(“พิธีกร”) ของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผูส้อบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมาย ท่ีไดเ้ข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1 นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ  

2 นายกีซ่า เอมลิ เพอราค ี กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร 
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นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

4 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6 นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (7/8) คิดเป็น 88 % ของกรรมการทั้งหมด 
กรรมการที่ไมไ่ดเ้ข้าร่วมประชุม 

1 นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1 นายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ และนักลงทุน
สัมพันธ์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกร 

2 นายไมเคิล แมค แคนนอน ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร 
3 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4 นางสาวธิดารตัน์ สีหวลัลภ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการส านักงานและเลขานุการบริษัท 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1 นางนิตยา เกียรติเสรีกลุ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสร ีมานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากัด 

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
1 นางสาวเกิดศริิ กาญจนประกาศติ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2 นายวันฉัตร พิพัฒนกุล ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
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พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบตัิเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับกิจการทีด่ี ซึ่งได้แก่ การด าเนินการประชุม การลงมติ 
การลงคะแนน บตัรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีทีผู่ถ้ือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในที่ประชุม โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

1. การด าเนินการประชุม. การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสอืเชิญประชุมเรียงตามล าดับโดยประธาน หรือ
พิธีกร หรือกรรมการ หรือผู้บรหิารที่เกี่ยวข้องจะน าเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดย
ระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถดัไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน  

2. การลงมต ิ ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้ 

2.1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอใหล้งมติในบัตร
ลงคะแนนท่ีไดร้ับส าหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือช่ือผู้ถือหุ้น และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบตัรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น 

2.2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชูมือขึ้น 
โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่น่ิงเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจ านวนเสียง 

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจ านวน
ส าหรับลงคะแนนมจี านวน 9 บัตร ประกอบด้วย วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 (มีจ านวน 3 บัตร) วาระที่ 6 วาระที่ 7 
และวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเพื่ออนุมัต ิ     

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ได้เพยีงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงไมไ่ด ้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจาก  
คัสโตเดียน ผู้รับฝาก และผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จงึจะแบ่งแยกจ านวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่พบว่า
บัตรลงคะแนนเสยีงบัตรใด กาเครื่องหมายหลายช่องเลือก หรือมิได้ลงลายมือช่ือ หรือใช้สิทธิเกินเสยีงท่ีมีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ
และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น 

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบตัรเสยี หลังจาก
นั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงท้ังหมดที่เข้ารว่มประชุม ไดผ้ลลัพธ์เท่าใด
ถือเป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้มีที่ปรกึษากฎหมายคือ นางนิตยา เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย
อิสระจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากัด และขอเชิญตัวแทน 1 ท่าน  โดยนางสาว วรรธิดา หริัญรตัน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนช่ือและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ี
น ากระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่
ละวาระ ส าหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ก าลังด าเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามหลังจากสิ้นสุดวาระการ
ประชุมในวาระที่ 8 

พิธีกรแจ้งล าดับเพ่ือเข้าสู่วาระการประชุม  ต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมเพื่อน าเสนอ
ข้อมูลและท าหน้าที่เป็นล่ามเพื่อแปลภาษาให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวดเร็วและผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วนในแต่ละวาระของการ
ประชุม พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามล าดับวาระที่ได้ก าหนดไว้ 

 
นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม 

นายศรีภพ สารสาส ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามญัประจ าปีของบริษัท  
และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามาร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มดีังนี ้

 ผู้ถือหุ้น / ราย จ านวนหุ้น / เสยีง 
จ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด 1,430 300,000,000 
ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 209,319 
ผู้รับมอบฉันทะทีเ่ข้าประชุม 26 229,265,200 
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 51 229,474,519 

รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%) 76.4915 

บริษัทมจี านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่            
5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) หน้าที่ 11 ถึง 26 (รวม 16 หน้า 
ฉบับภาษาไทย) และ หน้า 11 ถึง 24 (รวม 14 หน้า ฉบับภาษาอังกฤษ) เพื่อรายงานผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือ
หุ้นในครั้งที่ผ่านมา 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งต้องรับรอง
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระที่ 1 พร้อมลงช่ือ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตร
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

      มติที่ประชุม            จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,474,630 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,474,630 100.0000  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 111 หุ้น รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวมจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้  229,474,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.4915 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะไม่มีการลงมต ิแต่เป็นการเสนอให้ผูถ้ือหุ้นทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา โดยหัวข้อที่จะน าเสนอ ประกอบด้วย 

 รายงานผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับปี 2561 
 ผลกระทบทางการเงินในเชิงบวกจากการด าเนินงาน เพื่อลดต้นทุนในระบบปฏิบัติการของบริษัท 

ส าหรับปี 2561 ผลประกอบการหลักของบริษัท มีดังนี้ 
 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น  

โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร รายงานสรุปผลทางการเงิน ปี 2561 ดังนี้ 
 รายได้รวม : ปี 2561 มีรายได้รวมจ านวน 1,121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มี

รายได้รวม 919 ล้านบาท โดยรายได้เติบโตขึ้น 22% เกิดจากการเริ่มเดินการผลิตเตา 7 และการเข้าซื้อ
บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (“สระบุรีปูนขาว”) เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561 

 EBITDA: ปี 2561 มี EBITDA เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งเติบโตมากกว่ารายได้รวม โดย 
EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น เกิดจากการบริหารจัดการในการลดต้นทุนของบริษัท 

 ก าไรสุทธิ: ปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 
เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคาจากเตา 7 ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 ผลตอบตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Assets) ส าหรับปี 2561 ลดลง เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์ในส่วนของ    
เตา 7 และสินทรัพย์ในส่วนที่ได้จากสระบุรีปูนขาวเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงเตาเผาที่มีอยู่ 

 ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เติบโต 19% จากรายรับและก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 
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ส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ส าหรับผลประกอบการของปี 2561 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.27 บาทต่อหุ้น หรือรวม 81 ล้านบาท โดย
มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกจ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 24 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 และครั้งที่สองจ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 21 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.12 บาทต่อหุ้น หรือรวมจ านวน 36 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทยังคงมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสเช่นเดิม โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินการของบริษัท 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการด าเนินการในระบบปฏิบัติการ หรือ Operational Excellent เพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน (รวมถึงต้นทุนเช้ือเพลิง) โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาเผา 

ในส่วนของบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิง  2.5 % ซึ่งลดต้นทุนได้ 4 ล้านบาท และจากสระบุรีปูน
ขาว โดยปรับปรุงประสิทธิภาพได้ 15% หรือลดต้นทุนเช้ือเพลิงได้ 4.5 ล้านบาท 

       การบริหารจัดการโดยเพิ่มการผลิตสินค้าในช่วง Off-peak (22:00-09:00) หรือวันหยุด (Holiday) ซึ่งมีอัตราค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วยประมาณ 2.6 บาท แทนช่วง Peak (09:00-22:00) ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้า 4.2 บาทต่อหน่วย ท าให้ประหยัดต้นทุน
การใช้ไฟฟ้าได้ 1.75 ล้านบาท 

       และการลงทุนในกระบวนการผลิตไฮเดรต ซึ่งใช้งบประมาณการลงทุนจ านวน 8 ล้านบาท โดยจะสามารถลด
ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าลงได้ 3.6 ล้านบาท ส่งผลใหก้ าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 28.5% และเพิ่มคุณภาพหรือปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์
เพิ่มขึ้นอีก 5% 

โดยรายละเอียดผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการเพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ฉบับภาษาไทย หน้า 251-256 หรือ
ฉบับภาษาอังกฤษหน้า 239-243 ในรูปแบบ QR Code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
รับรายงานประจ าปี 2561 ที่เป็นรูปเล่มได้จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท  

 
นอกจากน้ีและบริษัทมีด าเนินการนโยบายตามหลักก ากับดูแลกิจการใหม่ตามแนวทาง New CG Code ปี 2017 

ซึ่งทางส านักงาน กลต. ได้จัดท าขึ้น และยังมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาบริษัทสู่ความยั่งยืน รวมถึงการด าเนินการตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการส่งผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรได้มีความเข้าใจและน าแนวทางเพื่อน าไปสู่การ
ป้องกันอย่างรัดกุม รวมถึงการน าเผยแพร่สู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านเว็บไซด์ของบริษัท 

 
พิธีกร วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้  เชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยซักถาม โดยขอให้ผู้ถือ

หุ้นกรุณาเขียนช่ือและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่น ากระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ท าการรวบรวมค าถามซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามในแต่ละวาระโดยประธาน และกรรมการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้ช้ีแจง
รายละเอียด และเมื่อจบค าช้ีแจ้ง ท่านประธานในท่ีประชุมจะได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีค าถามเพิ่มเติม จะขอเชิญประธานในท่ีประชุมได้เข้าสู่วาระการประชุมถัดไป 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่    
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบการเงินรวมซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้อง
แล้ว และเป็นการน าเสนอรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเง่ือนไข  รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาอนุมัติแล้ว  
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โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร รายงานสรุปรายการเปลี่ยนแปลงส าหรับงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับ         
งบการเงินรวม มีดังนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,440.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2560 
จ านวน  458.31 ล้านบาท คิดเป็น 47% จาก ณ สิ้นปี 2560 

โดยมีหนี้สินรวม 851.05 ล้านบาท  หนี้สินเพิ่มขึ้น 449.08 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 112% จาก ณ 
สิ้นปี 2560 และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 589.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.23 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 2%   

 
ด้านฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จากการเริ่มด าเนินการของเตา 7 และ
สินทรัพย์ส่วนเพ่ิมจากการซื้อกิจการบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (“สระบุรีปูนขาว”) 

หนี้สินรวม เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สินเช่ือเพื่อการน าเข้าจ านวน 75 ล้านบาท ส าหรับการน าเข้าเชื้อเพลงิ
ในระหว่างไตรมาส 4 ซึ่งส่งผลให้สินค้าคงเหลือทั้งปีเพิ่มขึ้นจ านวน 108 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินกู้
ระยะยาว 330 ล้านบาท ท่ีใช้ในการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว โดยในปี 2561 ไม่มีรายการกู้ยืมเพิ่มเตมิในสระบุรีปูนขาว ประกอบ
กับบริษัทมีการจ่ายเงินต้นอย่างต่อเนื่องของเงินกู้ที่มีอยู่ ส าหรับเงินกู้วงเงินของสระบุรีปูนขาวได้มีการจ่ายเงินต้นครบจ านวนแล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  รายการเปลี่ยนแปลงส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สรุปดังนี้ 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด ปี 2561 จ านวน 84.56 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ก าไรสุทธิจ านวน 70.79 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.77 ล้านบาท  

ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2561  เท่ากับหุ้นละ 0.28 บาท และ ปี 2560 มีก าไรต่อหุ้นเท่ากับหุ้นละ 0.24 บาท เพิ่มขึ้น
หุ้นละ 0.05 บาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  รายการเปลี่ยนแปลงงบกระแสเงินสด สรุปดังน้ี 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 38.85 ล้านบาท ลดลง 11.49 ล้านบาท จากสิ้นปี 
2560 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 50.34 ล้านบาท  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้น แต่ได้ถูกผลกระทบจากราคาเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้นจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว  แต่อย่างไรก็ตามการ
ลงทุนยังคงสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ส าหรับปี 2561 ในปี 2562 การลงทุนจะพิจารณาไปที่โครงการที่มีระยะเวลาการคืนทุน
สั้น เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ และการซ่อมแซมที่จ าเป็นตามโครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อยืดอายุการ ใช้งาน ทั้งนี้
บริษัทยังมองหาการขายสินทรัพย์ส่วนท่ีไม่ใช่ธุรกิจหลักเพื่อส่งผลบวกต่อกระแสเงินสดในอนาคต 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการซื้อกิจการสระบุรีปูนขาว เงินทุน
หมุนเวียนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุจากราคาเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับสระบุรีปูนขาวได้เปลีย่น
มาใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันซึ่งเป็นสัญญาจัดซื้อระยะยาว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง แม้ว่าจะท าให้เงินทุนหมุนเวียนสูงและถึง
จุดสูงสุดในไตรมาส 1 ปี 2561 แต่จะลดลงเมื่อเช้ือเพลิงถูกใช้ในการผลิต 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระที่ 3 พร้อมลงช่ือ และชูบัตรลงคะแนน
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมบัตรลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม    
มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติท่ีประชุม              จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,479,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,479,831 100.0000  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 5,201 หุ้น รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย รวมจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 229,479,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.4933 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และจ่ายเงินปันผล โดยประธานมอบหมายให้พิธีกร
น าเสนอข้อมูลการจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบปี 2561 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี ้

 

ตามงบการเงินงบเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน  63,478,069 บาท  
 

บริษัทจัดสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ครบตามจ านวน
แล้ว รวมเป็นส ารองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วจ านวน 30,000,000 บาท 

 

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่       
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน  81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่าง
กาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2561 จ านวน 0.08 
บาทต่อหุ้น และจ่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น  

 

คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์)  รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท 
(สามสิบหกล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 
31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)  และจ่ายจาก
ก าไรส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)       

 
โดยก าหนดวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562  

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562   

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น  และเงิน
ปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จ านวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงิน
ปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายช าระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลใน
อัตรา 20/80  

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 ซึ่งต้องรับรอง
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับวาระที่ 4 พร้อมลงช่ือ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตร
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม           
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561  ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวม

เป็นเงิน 81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้า
สตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และวันท่ี 14 ธันวาคม 2561  คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใน
อัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์)  รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากก าไร
สะสมและก าไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากก าไรส่วนท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)  และจ่ายจากก าไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 
0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยก าหนดวันรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 
2562  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติท่ีประชุม             จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 50,000 หุ้น รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้  229,529,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.5099 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท  

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ  

ประธานที่ประชุมได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 

 
บริษัทมีกรรมการจ านวน  8 ท่าน  โดยมีกรรมการที่ครบวาระ จ านวน 3 ท่าน 

 กรรมการซ่ึงครบวาระและออกตามก าหนดวาระ ได้แก่ 
o นายกีซา่ เอมิล เพอราคี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
o นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
o นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ดังนั้นเพ่ือความสะดวกและโปร่งใสส าหรับผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะ

พิจารณาวาระนี้ 

ประธานที่ประชุม มอบหมายใหพิ้ธีกร ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทและแจ้งประกาศผ่านเว็บไซด์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคล ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
จ ากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
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โดยก าหนดระยะเวลาที่สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 
– 28 ธันวาคม 2561  โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท 

ดังนั้นตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายกีซ่า เอมิล เพอราคี 2) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 3) นางสาว
คริสเทล เวอเลเยน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอช่ือ
ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4) ในหน้า 31 ถึงหน้า 36 ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กรรมการทั้ง 
3 ท่านจะกลับเข้าด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยท่ีแต่ละท่านด ารงต าแหน่งอยู่เช่นเดิม 

ในวาระนี้เป็นการเลือกตั้งกรรมการในการลงมติขอให้ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนท่ีเตรียมให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี 

1) นายกีซา่ เอมิล เพอราคี   
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตร

ลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายกีซา่ เอมิล เพอราคี พร้อมลงช่ือและชูบัตรลงคะแนน 
2) นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตร
ลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ พร้อมลงช่ือและชูบัตรลงคะแนน 

3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตร

ลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้งนางสาวคริสเทล เวอเลเยน พร้อมลงช่ือและชูบัตรลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม   
มีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 

5.1)   นายกีซา่ เอมิล เพอราคี   กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติท่ีประชุม             จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

      
5.2)   นายกริสนนั สูบรามาเนียน อายลู่  กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

มติท่ีประชุม             จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  
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5.3)   นางสาวคริสเทล เวอเลเยน  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติท่ีประชุม             จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,529,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,529,831 100.0000  

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ประธานแถลง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับท่ีเหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับท่ี
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
จะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งน้ัน ๆ 

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนการ
จ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนกรรมการ (ที่ผ่านมา) ปี 2559 – 2561  

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2562 ที่จะมีการจ่ายส าหรับกรรมการทุกท่าน ที่เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา มีดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนรายปี  คนละ 30,000 บาท                   

2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
o ประธานกรรมการ  จ านวน 45,000 บาท ต่อครั้ง  
o กรรมการ  จ านวน 30,000 บาท ต่อครั้ง                    

3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
o ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 45,000 บาท ต่อครั้ง 
o กรรมการตรวจสอบ  จ านวน 30,000 บาท ต่อครั้ง 

4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
o ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ านวน 18,000 บาท ต่อครั้ง 
o กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ านวน 12,000 บาท ต่อครั้ง 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 245,000 300,000 460,000 
ค่าตอบแทนรายป ี 150,000 172,932 213,617 
โบนัส - - - 
รวม (บาท) 395,000 472,932 673,617 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 140,000 118,000 108,000 
รวม (บาท) 140,000 118,000 108,000 
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- - - 

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้นต่อป ี 535,000 590,932 781,617 
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5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์  
o จ านวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบเป็นไปตามที่ถูกก าหนดไว้ในแตล่ะปี 
o จ านวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10% ของตัวเลขที่ถูกก าหนดไว้ในแต่ละป ี

 
นางนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากัด แจ้งที่ประชุมทราบว่า 

ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น มีรายการที่จัดพิมพ์ข้อมูลไม่ตรงกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องตามที่น าเสนอต่อที่ประชุมนี้ 
ได้แก่ ตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในครั้งนี้ ส าหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน จ านวน 18,000 บาท ต่อครั้ง และส าหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 12,000 บาทต่อครั้ง 

 
ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ส าหรับวาระที่ 6 พร้อมลงช่ือ และ
ชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   
มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,536,731 100.000 
ไม่เห็นด้วย 100 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,536,831 100.0000  

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 7,000 หุ้น รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 ราย รวมจ านวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 229,536,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.5123 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้          
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2562  

ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่
จ านวนปีที่สอบบัญชขีองบริษัท 

ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 
o นาย เสถียร วงศ์สนันท์ 3495 - และ/หรือ 
o นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 - และ/หรือ 
o นาย วิชัย รุจิตานนท์ 4054 - และ/หรือ 
o นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล 5946 - และ/หรือ 
o นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 - และ/หรือ 
o นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล 9575 -  

ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสมัพันธ์ และ/หรอื ส่วนได้เสยี กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผูเ้กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
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ค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2562 ในอัตราที่เปรยีบเทียบกับปี 2561 ดังนี ้

 
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ส าหรับบริษัท 

รวมทั้งสิ้น 1,590,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) หรือรวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) ส าหรับการ
ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีดังกล่าวประกอบด้วยการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ
การตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อน าส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่ม
คามิวส์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจ านวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ค่าตอบแทน
ดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบทานยอดยกมาของปี 2562 ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้สอบบัญชีปีก่อน 

ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 
ส าหรับวาระที่ 7 พร้อมลงช่ือ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน  

มติท่ีประชุม 
มีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,536,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,536,831 100.0000  

 

ค่าสอบบัญชี เพ่ิม(ลด) เปล่ียนแปลง

 เฉพาะกิจการ  บริษัทย่อย  รวม  เฉพาะกิจการ  บริษัทย่อย  รวม (+/-) % 

ช่ือผู้สอบบัญชี
1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี

มเีพ่ิมงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบ
การเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

      840,000       840,000     1,065,000     1,065,000 (225,000) (21%)

2.  ค่าสอบทานงบรายไตรมาส
มเีพ่ิมงบบริษัทย่อย และค่าตรวจสอบงบ
การเงิน เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

      450,000       450,000       360,000       360,000 90,000 25%

3.  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท GLE (บริษัท
ย่อย)

    145,000.0       145,000       120,000       120,000 25,000 21%

4.  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท SQL (บริษัท
ย่อย)

      270,000       270,000       660,000       660,000 (390,000) ดูหมายเหตุ
ประกอบ

5.  ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน

      200,000       200,000       240,000         80,000       240,000
(40,000) (17%)

จ านวนบัตรส่งเสริมการลงทุน  2 บัตร  3 บัตร  1 บัตร
6.  ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของ
บริษัท

    100,000       100,000       150,000       150,000
(50,000) (33%)

เพ่ือน าส่งบริษัทฯผู้ถือหุ้นใหญ่
รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี    1,590,000      415,000    2,005,000    1,815,000       860,000    2,595,000 (590,000) (22.74%)

7.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดข้ึนจริง ระหว่าง
ปฏิบัติงาน

 ตามท่ีจ่ายจริง  ตามท่ีจา่ยจริง

เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น

 ปี 2562  ปี 2561

     201,656
หมายเหตุ  บริษัทท ารายการได้มาซ่ึงหุ้นสามญัของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (SQL) เมือ่วันที ่19 มนีาคม 2561 โดยเข้าถือหุ้นสามญัร้อยละ 100 ของหุ้นจ าหนา่ยได้แล้วท้ังหมดของ SQL

 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด

 ปี 2561 ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ)
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วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อที่ 31. 

ประธานที่ประชุมได้แถลง สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 21/2560 ให้แก้ไข
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ในมาตรา 100 ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการจึงมีความเห็นเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายที่แก้ไขข้างต้น จึงขอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ใหม่ดังนี้ 

จากเดิมระบุว่า 
ข้อ 31.  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น
จ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

แก้ไขเป็น 
ข้อ 31. 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง และ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม     
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถื อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิห้าวันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดการจัดให้มีการประชุมคร้ังนั้นให้แก่บริษัท 

 โดยประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยได้พิมพ์ข้อความตามที่ขีดเส้น
ใต้ไว้ตกหล่นไป ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นสาระส าคัญส าหรับการแก้ไขข้อบังคับด้วย ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 31. ตามข้อความที่ถูกต้องซึ่งน าเสนอในที่ประชุมนี้ 

 
ส าหรับการแก้ไขทางทะเบียนจะมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 2 ท่าน ได้แก่ นายกริสนัน สูบรามา

เนียน อายลู่ และนายกีซ่า เอมิล เพอราคี หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการทั้งสองท่านนี้  มีอ านาจในการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอ านาจแก้ไข
เพิ่มเติมถ้อยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
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ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31. ตามที่ได้เสนอ ซึ่งต้อง

รับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ส าหรับวาระที่ 
8  พร้อมลงช่ือ และชูบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 
มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31. 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น 

เห็นด้วย 229,536,831 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 
รวมจ านวนเสียง 229,536,831 100.0000  

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานที่ประชุม แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้ส าหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง    
ต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ  

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องได้รับข้อความจากผู้ถือหุ้น จ านวน 3 ท่าน มีความประสงค์ในการ
ขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณและมีความยินดีที่ทั้ง 3 ท่านให้ความสนใจ โดยมอบหมาย
ให้ทางเลขานุการบริษัทติดต่อประสานงานกลับไปยังผู้ถือหุ้นท้ัง 3 ท่าน เพื่อแจ้งวันและเวลาเพื่อการเข้าเยี่ยมชมกิจการ 

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เพื่อท าความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตปูนขาว 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทยินดีที่จะต้อนรับผู้ถือหุ้นให้เข้าไปเยี่ยมชม
โรงงาน โดยบริษัทมีโรงงานท้ังหมด 4 แห่ง ซึ่งเราสามารถจัดให้เข้าเยี่ยมชมได้ 2 แห่ง 

พิธีกร แจ้งผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของกฎหมายตาม

มาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) จึงจะ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ได ้แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม 

นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกาญจนา เดชะเทศ ขอเรียนเสนอแนะให้ในหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้น ในวาระที่ 3 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องงบการเงินนั้น อยากให้ทางบริษัทท าตารางเปรียบเทียบงบการเงิน 2 ปีย้อนหลัง (ปีที่เสนอ
และปีก่อนหน้า) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสาระส าคัญโดยสรุปโดยไม่ต้องไปเปิดหาในเอกสารแนบ หรือดู
จากข้อมูลรายงานประจ าปี นอกจากนี้ ในวาระอื่นก็อยากให้ใส่เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น และค าถามเพิ่มเติมในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของบริษัท หรือฝุ่นพิษ ที่โรงงานห้วยป่าหวาย  รวมถึง
โรงงานของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (SQL) ในอ าเภอพระพุทธบาท ว่าท่ีผ่านมามีผู้ร้องเรียนหรือไม่ และได้มีการแก้ไขอย่างไร 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า บริเวณอ าเภอพระพุทธบาทซึ่งเป็นโรงงานของ SQL และใกล้กับโรงงานห้วย
ป่าหวาย (เตา 7 ตั้งอยู่) บริษัทมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Bag House Filter โดยเป็นระบบที่จะป้องกันฝุ่น ซึ่งด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว
นี้ ท าให้ก๊าซที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น บริษัทของเราไม่ใช่เป็นผู้ที่ท าให้เกิด
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ฝุ่นในบริเวณอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นอกจากน้ีบริษัทของเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการโรงโม่หิน แต่เราเป็นผู้ซื้อหนิ 
ซึ่งในบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นโรงโม่หินที่ท าให้เกิดฝุ่น โดยโรงงานห้วยป่าหวายซึ่งเป็นโรงงานใหม่นั้น ก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมา
อยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน 

นายนิรันดร พงษ์กล่ า ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื้อหาใน PowerPoint วาระที่ 2 เรื่องที่
บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1.75 ล้านบาท โดยเป็นการปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน (Off-Peak Period) ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
นี้มีการเปรียบเทียบกับค่าแรงงานที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานเพื่อเป็นค่าล่วงเวลา (Overtime payment) หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และแรงงานท่ีบริษัทใช้เป็นแรงงานต่างด้าวหรือไม่ 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า ส าหรับการผลิตในช่วง Off-Peak นั้น เป็นกระบวนการผลิต Hydration ซึ่ง
กระบวนการผลิต Hydration เป็นกระบวนการเฉพาะในการผลิตปูนขาว โดยปกติบริษัทเดินเครื่องปฏิบัติงานเป็น 3 กะ ดังนั้น
ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้นั้นเป็นตัวเลขสุทธิแล้ว 

นายนิรันดร พงษ์กล่ า สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น ท าไมบริษัทไม่เดินเครื่องปฏิบัติงานเฉพาะในช่วง Off-Peak 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า การผลิตในช่วง Off-Peak นั้น เป็นไปไม่ได้ส าหรบักระบวนการ Hot (เช่น การ
เผาในเตาเผา) เนื่องจากเตาต้องท างานอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถหยุดได้ ดังนั้น ส าหรับการผลิตในช่วง Off-Peak จะเป็น
กระบวนการ Cold เท่านั้น เช่น กระบวนการ Hydration ส าหรับแรงงานต่างด้าวที่บริษัทใช้นั้น บริษัทมีการใช้แรงงานต่างด้าว
จากประเทศพม่า (Myanmar) ประมาณ 5-10 คน ปฏิบัติงานด้านการบรรจุปูนใส่ถุง 

นายนิรันดร พงษ์กล่ า สอบถามเพิ่มเติมว่า เฉพาะในส่วนของแผนกผลิต มีการใช้แรงงานเท่าไหร่ 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า จ านวนแรงงานท้ังหมดมีประมาณ 200 คน 

นายสุพจน์ เดชะเทศ สอบถามว่า บริษัทคิดว่าตลาดปูนขาวในอนาคตอีก 4-5 ปีข้างหน้า ทั้งในส่วนของประเทศ
ไทยและเอเชีย เป็นอย่างไร 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในแถบภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปีละ 4% ถึง 6% โดยเวียดนามเติบโต 7% ประเทศไทยเติบโต 4% ซึ่งการเจริญเติบโตของปูนขาวนี้
ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของ GDP หาก GDP โต ตลาดปูนขาวก็เติบโตด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อุตสาหกรรมปูนขาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น ปูนขาวสามารถใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก น้ าตาล กระดาษ วัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นผลดีใน
เรื่องของการกระจายความเสี่ยง ดังนั้น GDP จะเป็นตัววัดที่ดีที่จะแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปูนขาว 

นายสุพจน์ เดชะเทศ สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่งของบริษัทเป็นอย่างไร 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า คู่แข่งของบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากหลายปีที่ผ่านมา ยังคงเป็น
คู่แข่งรายเดิม ๆ จากเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือบริษัทได้ซื้อกิจการของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด ซึ่งเป็นคู่แข่ง
ของบริษัท ท าให้ลดจ านวนคู่แข่งในตลาดลดลง และลดการแข่งขันได้ส่วนหน่ึง 

นายนิรันดร พงษ์กล่ า สอบถามว่า มีการจ ากัดจ านวนคนท่ีจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทหรือไม่ 

นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ช้ีแจงว่า เนื่องจากบริษัทของเรามีนโยบายเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้นทุกคนท่ี
จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทจะต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึงสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัย โดยบริษัทขอแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ในการเยี่ยมชม เนื่องด้วยอปุกรณ์ที่ใช้ในการสวมใส่เพื่อความปลอดภัยมอียู่
จ ากัด โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงช่ือพร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์กับเลขานุการบริษัทเพ่ือแจ้งความจ านงในการเข้าเยี่ยมชม 
 

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอปิดการประชุม  
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