
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555)
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
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ที่ ผตพ. 056 / 2555 
                        วันที่ 9 เมษายน 2555 
 
เรื่อง    เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) 
เรียน    ผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1) รายงานประจำปี 2554  
     2)  สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) 
     3)  เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้ 
     4)  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้ง  
      หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. 
     ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555   
เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที ่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี  
วาระที่ 1 :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่  
     ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ตาม  
     รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 3  :   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด  
     เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับ  
     หนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่  
     ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ  
     วันที่ 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท ตาม  
     รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 5  :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี ชันทอง   
     นายสาธิต สุดบรรทัด และนายอนันต์ เล้าหเรณ ูกรรมการ 4 คนท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง   
     ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 6  :   พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี   
     2555 เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับ  
     หนังสือเชิญประชุมนี้ 
วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 

     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์   
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 หรือนายมนูญ มนูสุข   
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 หรือนายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช   
     โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 490,000 บาท และ  
     ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 790,000 บาท ซ่ึงเท่ากับค่าสอบบัญชี  
     ปี 2554 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 
วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
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     ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการ  
ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม     
ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ 
 
     บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) และสิทธิใน 
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555  
 
     จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตาม   
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร 
ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 
                       โดยคำสั่งคณะกรรมการ 
                    ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
                         (นายอัศนี ชันทอง) 
                         กรรมการผู้จัดการ 
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วาระที่ 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น.     
ณ ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามรายงาน
การประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควร
นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ดังกล่าว 

 
การลงมติ 

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่า
กัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554)  
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 143 ราย ถือหุ้นจำนวน 
50,945,456 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 139 ราย ถือหุ้นจำนวน 797,457,721 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 282 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 
848,403,177 คิดเป็นร้อยละ 85.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 
โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน)  
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

1. นายประกิต   ประทีปะเสน  ประธานกรรมการ 
2. นายเจมส์    แพ็ทตริค รูนี่ย์  กรรมการ 
3. นายชัยยุทธ   ศรีวิกรม์   กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
4. นายไพฑูรย์   กิจสำเร็จ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
5. นายสมบูรณ์   ภู่วรวรรณ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายศักดา    มณีรัตนฉัตรชัย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นายอนันต์    เล้าหเรณู   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
8. นายอัศนี    ชันทอง    กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ 
9. นายสาธิต    สุดบรรทัด   กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด 
10. นายไมตรี    ถาวรอธิวาสน์  กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 
11. นายกฤษณ์   พันธ์รัตนมาลา  กรรมการ 
12. นายวุฒิไกร   โสตถิยานนท์  กรรมการอิสระ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 2 คน ดังนี้ 
1.  นายสุวิทย์    แก้วอำพันสวัสดิ์  กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด 
2.  นางสาวธนกานต์  พันธาภิรัตน์   กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 
 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ คือ  
1. นายมนตรี    พาณิชกุล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 
2. นางสาววิมลวรรณ  คูตระกูล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9021 
 

ผูส้งัเกตการณใ์นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ท่ีเข้าร่วมประชุมคร้ังน้ี คือ นางสาวกฤติมา ศรีคุณารักษ์  
 
ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้การดำเนินการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีเป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเร่ืองตามท่ีกฎหมายกำหนด 
ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายเจตพงค์ จักรกาญจน์ (เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์) เป็นผูช้ี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับ
การพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปน้ี (ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้นำส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว)  

1. ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่   
  เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน   
  2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ  
  ของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว 

2. ตามท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 26 (ประจำปี 2554) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น  
  ได้ส่งคำถามที่เห็นว่าสำคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอ  
  คำถามเป็นการล่วงหน้า  
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3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้อง  
  ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 4.1 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน    

   เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่น 
 4.2  กรณีอ่ืนๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามท่ีกำหนดน้ัน   

   ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
   สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือว่ามี  
   ส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย   
  โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละ  
  วาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่  
  ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 

  
 หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 

 
  ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ที่ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 12 มกราคม   

   2554 ตามที่ได้นำส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้  
   พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่  
   ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดังกล่าว  

 
  ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  

   ครั้งที่ 1/2554 ตามที่เสนอข้างต้น  
 
  มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 ประชุมเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2554   

     ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
    รับรอง      848,364,183  เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.99 
    ไม่รับรอง             -   เสียง    คิดเป็นร้อยละ  0.00 
    งดออกเสียง       103,000  เสียง    คิดเป็นร้อยละ  0.01 
    บัตรเสีย             -   เสียง    คิดเป็นร้อยละ  0.00 
    ของจำนวนเสียงทั้งหมด  848,467,183  เสียง    ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 
 
  ประธานฯ ได้แถลงว่า สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึง  

   ได้มอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้  
   รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี   
   2553 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยการรายงานผลการดำเนินงานใน  
   รอบปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเป็นสไลด์ Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

 
  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อและโลโก้ใหม่จากเดิมที่เป็นสีฟ้า  

   เคร่งขรึม มาเป็นสีแดงส้มที่ดูตื่นเต้นและทันสมัยผนวกกับการเปลี่ยนตัวอักษรของชื่อบริษัทฯ ให้ดูทันสมัยกว่าเดิม เพื่อสร้าง  
   ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ดูทันสมัยและมีพลังพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ในการสร้างความเจริญให้กับบริษัทฯ แล้วสร้าง  
   ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 
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  สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขาย 3,303.53 ล้านบาท มีการเติบโต 19% จากปี 2552 ซึ่งถือว่าปี   
   2553 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ สร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากสินค้าใหม่ที่ได้มาจากสายการผลิตใหม่คือสาย  
   การผลิต NT-9 ซ่ึงผูถื้อหุ้นหลายท่านคงได้ไปเย่ียมชมสายการผลิตน้ีแล้ว ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองจักรท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีสุดของบริษัทฯ 

 
  ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ มีอยู่ 3 ช่องทางหลัก คือ การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ การขายผ่านโครงการ   

   และการส่งออกไปต่างประเทศ ในปี 2553 ที่ผ่านมา สำหรับการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัทฯ    
   เติบโต 16.41% การขายผ่านโครงการเติบโตสูงมากกว่า 100% อยู่ที่ 101.65% และการส่งออกไปต่างประเทศขยายตัว 4.60%  

 
  สำหรับด้านการผลิต ในปี 2553 บริษัทฯ สามารถผลิตได้สูงกว่า 600,000 ตันต่อปีเป็นครั้งแรก ในเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา   

   บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตของกระเบ้ืองคอนกรีต เพ่ิมข้ึนอีก 40,000 ตันต่อปี ทำให้ยอดกำลังการผลิตรวมของปี 2554 เท่ากับ   
   680,000 ตันต่อปี 

 
  สำหรับด้านกำไร ในปี 2553 มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย ซึ่งเติบโต 20% จากปี 2552 โดยมีกำไรสุทธิ 452.78 ล้านบาท   

   คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 13.71%  
 
  สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผล 0.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่า ปี 2552 เท่ากับ 20% ซึ่ง  

   เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง และเพื่อให้บริษัทฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับยอดขายที่เติบโตขึ้น บริษัทฯ ได้มีการ  
   ลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิต NT-10 ซึ่งเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องจาก NT-9 ลักษณะของเครื่องจักร  
   ใกล้เคียงกับ NT-9 โดยจะผลิตสินค้าประเภทแผ่นผนัง ไม้สังเคราะห์ ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีไม่มีใยหิน เงินลงทุนของสายการผลิตน้ี 480 ล้านบาท   
   บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการสั่งซื้อเครื่องจักร โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า   
   NT-9 ประมาณ 20% ใช้เวลาติดตั้ง 16 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2555  

  
  นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน   

   และผลงานของฝ่ายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
   
  สำหรับด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จะเป็นกลุ่มกระเบื้องหลังคา แต่ในปัจจุบันได้จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์  

   ออกเป็น 5 กลุ่มหลักดังนี้ 
 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มกระเบื้องหลังคา ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีต ซึ่งมีทั้งแบบลอนและแบบเรียบและครอบกระเบื้อง สำหรับรุ่นที่เป็นที่นิยม  

   ของลกูค้าตลาดกลางข้ึนไปถึงตลาดบน ได้แก่ กระเบ้ืองอดามัส และกระเบ้ืองเจียระไน สำหรับกระเบ้ืองลอนคู ่กระเบ้ืองลอนเล็ก และ  
   ครอบกระเบื้อง ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดต่างจังหวัด มีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย 

 
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า แผ่นยิปซั่ม และไม้พื้นลามิเนต โดยแผ่นยิปซั่มและไม้ลามิเนต   

   เป็นสินค้า OEM (สินค้าที่ซื้อมาขายไป) เนื่องจากบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีความ  
   พร้อมที่จะผลักดันสินค้าที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร   
   จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เพื่อการขยายธุรกิจในกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

 
  กลุม่ที ่3 กลุม่ผลติภณัฑไ์มส้งัเคราะห ์เป็นกลุ่มท่ีมีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี ได้แก่ ไม้ฝา ไม้เชิงชาย ไม้มอบ ไม้ระแนง ไม้บัว และไม้พ้ืน   
 
  กลุ่มที่ 4 กลุ่มสินค้าพิเศษ เนื่องด้วยองค์ประกอบของระบบหลังคา จะมีทั้งโครงสร้าง ฉนวน อุปกรณ์ที่จะติดตั้งบนหลังคา ซึ่งเป็น  

   เรื่องของความสะดวก ความพร้อมของบริษัทฯ ที่มีสินค้าจำหน่ายไปพร้อมกับกระเบื้องหลังคา และบริษัทฯ ได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี   
   และคาดว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไป โครงหลังคาจะเป็นธุรกิจที่จะมาเสริมสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ได้ทำธุรกิจโครง  
   หลังคา แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มุงหลังคาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการนำเสนอพร้อมกับโครงหลังคาจึงเป็นการเพิ่มรายได้  
   ของบริษัทฯ และเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า สำหรับไม้บังตาและถังน้ำ บริษัทฯ ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและขายผ่าน Modern trade   
   เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถนำไปติดตั้งได้ง่ายจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ เริ่มผลักดันสินค้ากลุ่มนี้   
   และถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปด้วย 
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  กลุ่มที่ 5 การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการตั้งแต่การถอดแบบ เพื่อคิดจำนวนกระเบื้องที่ต้องใช้มุงหลังคาพร้อมกับอุปกรณ์ มีการ  
   ให้บริการด้านการติดตั้งหลังคา พร้อมการรับประกันคุณภาพ รวมทั้งการบริการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต และการจัดส่งสินค้าซึ่งเป็น  
   ปัจจัยหลัก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดส่งโดยทางบกด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ หากระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร บริษัทฯ จัดส่ง  
   โดยใช้รถบรรทุกหกล้อ ส่วนพื้นที่ไกลมากๆ เช่น ภาคใต้ บริษัทฯ จะส่งโดยทางเรือ ซึ่งต้องเป็นปริมาณมากๆ เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ำ   
   สำหรับการบริหารระบบ Logistic ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับบริษัทผู้ขนส่งภายนอกหลายราย   
   ซึ่งต้องถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทผู้ขนส่งจะส่งสินค้าในนามของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาขน)   
   เพราะฉะนั้นต้องเป็นการนำส่งสินค้าไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ตรงต่อเวลา และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ  

 
  บริษัทฯ มีโชว์รูมของบริษัทฯ เอง มีการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายหรือแม้กระทั่งกลไกในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนจำหน่าย   

   มีการทำเป้าหมายการขายกับร้านค้า มีการพาร้านค้าท่ีมียอดขายได้ตามเป้าหมายไปท่องเท่ียวต่างประเทศ มีการอบรมพัฒนาพนักงาน  
   ขายหน้าร้านเพื่อให้เข้าใจระบบการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ซึ่งจะช่วยในการดำเนินการขายได้ดียิ่งขึ้น   
   นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) และพบปะกับกลุ่มนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ 

  
  บริษัทฯ มีการทำโฆษณาล่าสุดในแม็กกาซีน เป็นสินค้ากระเบื้องแบบเรียบรุ่นอดามัส ซึ่งขณะนี้มีสัดส่วนการขายประมาณ 5% ของ  

   กลุ่มกระเบื้องคอนกรีตทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี เนื่องจากการออกแบบที่มีความทันสมัยขึ้น สำหรับงานสถาปนิกซึ่ง  
   จัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกแบบบูธโดยใช้โครงหลังคาในการออกแบบ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม  
   ผู้ออกแบบในฐานะที่บริษัทฯ ทำหลังคา จึงต้องมีโครงสร้างที่ดี สำหรับแผงไม้บังตา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ทำการตลาดโดยใช้  
   ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาทำเป็นไม้รั้ว ไม้บังตา หรือแม้กระทั่งในส่วนที่ต้องการทำเป็นสวนหย่อมในบ้านด้วย จึงทำให้งานสถาปนิก  
   ครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลการออกแบบประเภทความคิดสร้างสรรค์  

  
  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสินค้าวางจำหน่ายอยู่ที่ Modern trade ซึ่งมีสัดส่วนการขายอยู่ประมาณ 3 - 4% และถือเป็นช่องทางจัดจำหน่าย  

   ท่ีมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสงู เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน้นการเข้าไปหาร้านค้าแบบ Modern trade เพราะมีท่ีจอดรถสะดวกสบาย   
   และสามารถเลือกหาสินค้าได้ครบตามความต้องการ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยตลอด ซึ่งหาก Modern trade มี  
   การขยายสาขาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ด้วย  

 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 

ผู้ถือหุ้น  นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีที่ตั้งโกดังสินค้าในแต่ละจังหวัดที่ไกลๆ เหล่านี้ กี่จุด และอีกเรื่องซึ่ง  
   เป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากทางภาคใต้ขณะนี้เกิดน้ำท่วม จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ ขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
 
กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่า โกดังเก็บสินค้า จริงๆ แล้วคือตัวแทนจำหน่าย  
   หลักประมาณ 700 ราย และรวมร้านค้าช่วงทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย ซึ่งบริษัทฯ ให้ร้านค้าเป็น ผู้เก็บสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่  
   กับขนาดของร้านค้า หากมีขนาดใหญ่ก็จะมีโกดังขนาดใหญ่ด้วย และการที่ร้านค้าเป็นผู้ดูแลสินค้าเองเป็นสิ่งที่ดี มีความปลอดภัย   
   และบริษัทฯ ก็มีโกดังเก็บสินค้าท่ีจังหวัดขอนแก่น ซ่ึงได้ต้ังมาประมาณ 3 ปีแล้ว ซ่ึงใช้เป็นศนูย์กลางการกระจายสินค้าในภาคอีสาน   
   สิ่งที่ตอบรับคือสามารถเพิ่มยอดขายได้ 20% ในพื้นที่ เพราะว่ามีความสะดวก และสำหรับภาคใต้ บริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายหลัก  
   ทางใต้ ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการขนส่ง ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่คือทำสต๊อกสินค้าในบริษัทฯ เมื่อภาคใต้  
   เข้าสู่ภาวะปกติจึงจะมีการกระจายสินค้าลงไป 

 
  หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น 
 
  มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 
  ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ  

   จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน  
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   ประจำปี 2553 รวมท้ังบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซ่ึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ   
   และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน  
   ดังกล่าวและดแูลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ   
   ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 แล้ว 

 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2553 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการ  

   เงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว 
   
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 

ผู้ถือหุ้น  นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ได้สอบถามว่า งบการเงินปี 2553 บริษัทฯ มีเงินกูร้ะยะยาว จำนวน   
   181,470,000 บาท ซ่ึงการกูเ้งินระยะยาวบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในอนาคต 
 
กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า เงินกู้ระยะยาวนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
 
ผู้ถือหุ้น  นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร พอจะแจ้งให้  
   ทราบได้หรือไม่  
 
กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า อัตราดอกเบี้ย 4.5 % ต่อปี 
 
ผู้ถือหุ้น  นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถาม 3 ประเด็นดังนี้ 1) ในวาระที่ 4 หน้าที่ 13 จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี   
   2551 มีจำนวน 19.41 ล้านหุ้น ปี 2552 มีจำนวน 37.38 ล้านหุ้น และปี 2553 มีจำนวน 18.90 ล้านหุ้น นั่นหมายความว่า ขายคืนเข้า  
   มาในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่ และ 2) ในงบการเงิน หน้าที่ 57 ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินในปี 2552   
   ไม่มี แต่ในปี 2553 มีจำนวน 22.47 ล้านบาท สัญญาเช่าในส่วนนี้คืออะไร และ 3) ในหน้าที่ 58 ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ซึ่งเป็น  
   ประเด็นสำคัญในปี 2552 มีจำนวน 9.85 ล้านบาท แต่ในปี 2553 มีจำนวน 30.29 ล้านบาท และสินค้าล้าสมัยนี้อยู่ในสต๊อกหรือไม่ 
 
กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจั้ดการ ได้ตอบคำถามว่า ประเด็นท่ี 1) เร่ืองหุ้นสามัญซ้ือคืน บริษัทฯ มีการขายคืนเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ   
   ในปีท่ีผ่านมา ส่วนประเด็นท่ี 2) สัญญาเช่าทางการเงิน เป็นการเช่ารถยนต์สำหรับผูแ้ทนขายแทนการซ้ือ ซ่ึงส่วนน้ีต้องลงเป็นสัญญาเช่า   
   ทางการเงิน ส่วนประเด็นท่ี 3) สินค้าล้าสมัย เป็นสินค้าท่ีบริษัทฯ เตรียมไว้สำหรับโครงการเอ้ืออาทร ท่ีมีลักษณะพิเศษ เม่ือโครงการน้ีหยุด  
   ชะงัก สินค้าที่เตรียมไว้นั้นก็ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด บริษัทฯ พยายามที่จะขายออกไป แต่ไม่สามารถทำได้ทันที จึงต้องตั้ง 
   เป็นค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยไว้ 
 
ผู้ถือหุ้น  นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หุ้นสามัญซื้อคืนใกล้ครบ 3 ปีแล้ว ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ต้องขายให้หมดก่อนที่  
   จะครบกำหนดใช่หรือไม่ และปัจจุบันหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลืออยู่เท่าไร 
 
กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจั้ดการ ได้ตอบว่า หุ้นสามัญซ้ือคืนคงเหลือประมาณ 18.9 ล้านหุ้นและต้องขายคืนให้หมดก่อนครบกำหนด 
 
ผู้ถือหุ้น  นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถื้อหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สินค้าท่ีบริษัทฯ ต้ังเป็นสินค้าล้าสมัยน้ี ต้องรับรูเ้ป็นผลขาดทุนของบริษัทฯ   
   จึงขอฝากเร่ืองสินค้าค้างสต๊อก ต้นทุนการผลิต ค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการบริหารงานในลักษณะท่ีบริษัทฯ ดำเนินอยูน้ั่น เห็นว่าดีแล้ว แต่ส่วนท่ี  
   บริษัทฯ ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตท่ีสระบุรีได้ เน่ืองจากพ้ืนท่ีใช้สอยเต็มแล้ว บริษัทฯ อาจจะต้องหาพ้ืนท่ีแห่งท่ี 2 เพ่ือทำให้บริษัทฯ   
   สามารถเติบโตข้ึนได้อีก  
 
ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ด้วยทางราชการไม่อนุญาตให้ใช้แร่ใยหินมาผลิตกระเบื้องมุงหลังคา และกรรมการผู้จัดการเคยให้  
   สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการใช้วัตถุดิบทดแทนแร่ใยหินเดิม ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 10 เท่า ซึ่งจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ   
   ในอนาคตอย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร 
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กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทฯ ได้เตรียมตัวล่วงหน้ามานานแล้ว โดยการปรับปรุงสายการผลิตเดิม  
   ให้สามารถผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินได้ และเมื่อเพิ่มสายการผลิตใหม่ ที่จะผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ หากรัฐบาล  
   ประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหิน บริษัทฯ ก็จะมีสายการผลิตนี้ทดแทน สำหรับต้นทุนสินค้าอาจจะแพงขึ้นประมาณ 30%  
 
ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้พยายามชี้แจงกับรัฐบาลมาโดยตลอดว่ากระเบื้องผสมแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ไม่มีอันตราย   
   และมีผลการวิจัยจากหลายสถาบันออกมาแล้วว่ากระเบื้องผสมแร่ใยหินไครโซไทล์ไม่อันตราย และไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดใน  
   การทำกระเบื้องหลังคา เพราะมีความแข็งแกร่ง และทนทาน ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ แต่เพื่อความปลอดภัย  
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เตรียมการในอนาคตเมื่อมีการห้ามใช้แร่ใยหิน บริษัทฯ ก็สามารถอยู่ได้ ตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง  
   แล้ว หากมีการยกเลิกใช้แร่ใยหิน รัฐบาลก็คงจะให้เวลากับผู้ประกอบการพอสมควรเพื่อการเตรียมการในการปรับตัวให้ได้ แต่ขอให้  
   ผู้ถือหุ้นได้วางใจว่าบริษัทฯ ได้ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว 
 
ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่องนโยบายการขายหุ้นสามัญซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายการขายอย่างไรบ้าง เพราะเท่า  
   ที่สังเกตคือบางวันบริษัทฯ ก็มีการขาย บางวันก็ไม่มีการขาย อยากทราบนโยบายในส่วนนี้ 
 
ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นโยบายคือบริษัทฯ จะพยายามไม่ขายให้กระทบตลาดโดยรวม หากมีปริมาณการซื้อขายไม่มาก บริษัทฯ จะ  
   ไม่ขายหุ้นสามัญซื้อคืนออกมา แต่หากมีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก บริษัทฯ ก็จะขายออกไปบ้าง เพราะบริษัทฯ จำเป็นต้องขาย  
   ให้หมด ตั้งแต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมา บริษัทฯ ยังไม่ได้ขายหุ้นออกมาเลย  
 
ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในขณะนี้มีกองทุนใหญ่ๆ มาสนใจที่จะขอซื้อหุ้นของบริษัทฯ บ้างหรือไม่ครับ  
 
ประธาน ประธานฯ ได้ตอบว่า มีคุยอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าในการขายหุ้น บริษัทฯ ต้องขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ การขายแบบ Private ไม่สามารถ  
   ทำได้ เพราะฉะนั้นหากมีความประสงค์จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ จะต้องซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น 
 
ผู้ถือหุ้น  นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ มีอายุ 3 ปี บริษัทฯ จะต้องขายหุ้นที่ซื้อคืนไปที่  
   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้หมด หากขายไม่หมดจะต้องนำมาลดส่วนของทุน ซึ่งในขณะนี้เหลือหุ้นซื้อคืนประมาณ 18 ล้านหุ้น ซึ่งถือว่ามี  
   จำนวนไม่มากแล้ว และในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มีความต้องการหุ้นตัวนี้มาก ไม่น่ามีปัญหาในการขายหุ้นตัวนี้  
 
ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หุ้นที่ขายไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผลดีทั้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น เพราะทำให้หุ้นมี  
   สภาพคล่องเพิ่มขึ้น มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น สำหรับการขายหุ้นซื้อคืนไปครึ่งหนึ่ง บริษัทฯ ได้รับเงินมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ   
   ได้นำเงินจำนวนนี้ไปลดหนี้จากการกู้ยืมโครงการ NT-9 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางการเงิน ส่วนหุ้นซื้อคืนที่คงเหลืออยู่ บริษัทฯ ยังมี  
   เวลาอีก 2 ปี คงไม่ต้องรีบขาย  
  
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
   งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น 
 

   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่  
     เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

    เห็นด้วย      849,414,839  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.99 
    ไม่เห็นด้วย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
    งดออกเสียง         103,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.01 
    บัตรเสีย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
    ของจำนวนเสียงทั้งหมด   849,517,839  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 

 
  ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรอง  

   ต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น  
   ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ  

 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ  

   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อลดสำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)   

    เนื่องจากมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนระหว่างปี 2553 จำนวน 18,475,500 หุ้น และ 
  2. เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น 
 
  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.18   

   บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 ผู้ถือหุ้นที่จะ  
   มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น  
   จะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้  
   นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25) 

 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  

   การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น 
 
  มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่   

     31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
    เห็นด้วย     849,421,139  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.99 
    ไม่เห็นด้วย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
    งดออกเสียง        103,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
    บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
    ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,524,139  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

   ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน   
   ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ (3) นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  

   
  ประธานฯ ได้กล่าวว่า “ในวาระนี้ผมเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระด้วย จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์   

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้” 
 
  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการรายใหม่ ดังนี้ 
  
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรง  

   ตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้ง  
   กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ  

  1. นายประกิต  ประทีปะเสน  เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
  2. นายเจมส์   แพ็ทตริค รูนี่ย์  เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
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  3. นายไพฑูรย์  กิจสำเร็จ   เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
  4. นายศักดา   มณีรัตนฉัตรชัย  เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
 
  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอแนะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  1. ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน  

    ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
  2. ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนด  

    ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
  3. ทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้  

    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายประกิต ประทีปะเสน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง   
    และนายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ 

 
  ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้ 
 
  1. นายประกติ ประทปีะเสน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ  

    ประธานกรรมการเป็นอย่างดี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้าน  
    การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีใน  
    การแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัทฯ มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตทั้งในด้านยอดขายและ  
    กำไร มีการเปิดใช้สายการผลิตใหม่ NT-9 ตรงตามแผนงาน และอนุมัติให้ลงทุนในสายการผลิตใหม่ NT-10  

 
  2. นายเจมส ์ แพท็ตรคิ รนูีย่ ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็น  

    อย่างดี ให้ความสนใจในเรื ่องของกฎหมาย เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินใน  
    สหรัฐอเมริกา และยุโรป ท่านได้ใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานกับชาวต่างประเทศและความรู้เรื่องกลไกของ  
    ระบบสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกามาใช้ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และได้ให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี   
    ตลอดจนในเรื่องของการทำสัญญาต่างๆ ในการซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศเพื่อมาขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ และให้  
    ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ  

 
  3. นายไพฑรูย ์กจิสำเรจ็ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลาท่ี  

    ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในการเงินการ  
    ธนาคาร อัตราแลกแปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ และการกำหนดผลตอบแทนและ  
    สวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับพนักงาน  
    ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

 
  4. นายศกัดา มณรีตันฉตัรชยั เดิมเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี จึงมีความรู้ ความเข้าใจใน  

    ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติ  
    หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการผลิตและ  
    วิศวกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบทุกข้ันตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

   
  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเมื่อไม่มีคำถาม จึงเสนอที่ประชุม  

   ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้าง  
   ต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง ทุกท่านของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

 
  (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายประกติ ประทปีะเสน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

    กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  
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   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประกติ ประทปีะเสน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง  
      ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

     เห็นด้วย     830,753,139  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  97.79 
     ไม่เห็นด้วย         -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     งดออกเสียง        18,772,500  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   2.21 
     บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,525,639  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  (2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตาม  

    วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  
 
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า  

      ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นด้วย     847,422,539  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.75 
     ไม่เห็นด้วย        -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     งดออกเสียง         2,103,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.25 
     บัตรเสีย         -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,525,639  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  (3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

    กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง  

      ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นด้วย     848,922,539  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.93 
     ไม่เห็นด้วย         -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     งดออกเสียง        603,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.07 
     บัตรเสีย         -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,525,639  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  (4) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตาม  

    วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง  
 
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า  

      ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นด้วย     844,822,639  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.45 
     ไม่เห็นด้วย        -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     งดออกเสียง         4,703,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.55 
     บัตรเสีย        -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,525,639  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ผู้ถือหุ้น  นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผูถื้อหุ้นรายย่อย ได้ขอให้ผูถื้อหุ้นปรบมือต้อนรับกรรมการท่ีได้รับการเลือกต้ังกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาะหน่ึง   
   และหนังสือลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการจะต้องลงคะแนนทุกท่านไม่ว่าจะเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย และจัดส่งให้พนักงานของ  
   บริษัทฯ หลังห้องประชุมด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของ CG และขอบคุณคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และ  
   แสดงความยินดีกับผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ออกมาค่อนข้างดี และขอบคุณสำหรับเงินปันผลในปีนี้ ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะ  
   ดีกว่าปีนี้ 
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วาระที่ 6  พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ 

 
  ประธานฯ ได้แถลงว่า “ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ  

   ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของ  
   บริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
   กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  

 
  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ย  

   ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็น  
   จำนวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ  
   นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ” 

 
  โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คน ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
   1.1.  ผลตอบแทนประจำเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 70,000 บาท และกรรมการ  

      จำนวน 8 คน ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน  
   1.2.  โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยประธานกรรมการได้รับ   

      400,000 บาท และกรรมการได้รับ 300,000 บาทต่อคน  
  2.  คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้ 
   2.1.  คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ   

      30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน  
   2.2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือน โดยประธาน  

      กรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน 
 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน 

 
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความ  

   เหมาะสมต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และ  
   ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ  

 
  ประธานฯ ได้กล่าวว่า “เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 เท่ากับปี 2553 ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
   1.1. สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับเดือนละ 70,000 บาท สำหรับกรรมการ  

     จำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน 
   1.2. ในปี 2553 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้   

     ประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 11 คน เสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน 
  2. สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้คงไว้เท่าเดิม ดังน้ี 
   2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ  

     ตรวจสอบ ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน 
   2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่  

     ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ   
     10,000 บาทต่อคน 

     
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
   พิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้อง  
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   ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ ่งมา  
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  
   ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

   
  มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วย  

     คะแนนเสียงดังนี้ 
    เห็นด้วย      815,192,439  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.96 
    ไม่เห็นด้วย        325,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.04 
    งดออกเสียง         34,012,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   4.00 
    บัตรเสีย       -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
    ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,530,239  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
 
  ประธานฯ ได้แถลงว่า “ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  

   ของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุม  
   ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง  
   ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 กำหนดว่า “ผูส้อบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลกูจ้างผูด้ำรงตำแหน่งหน้าท่ีใดๆ   
   ของบริษัท” 

 
  บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชี  

   บริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและ  
   เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบ  

   บัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   
   ในปี 2554 ได้แก่ นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับ  
   อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี  
   ประจำปีจำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
   790,000 บาท ซึ่งลดลงมาจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลง 7.06%  
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 
ผู้ถือหุ้น  นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบคุณผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช   
   โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ลดค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และขอให้ผู้สอบบัญชีหากมีสาระสำคัญในรายการที่พิเศษช่วย  
   หมายเหตุลงในงบการเงินให้ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นดูง่ายขึ้น และจะได้นำข้อมูลที่สงสัยมาซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี   
     จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2554 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมเป็น  
     จำนวนเงิน 790,000 บาท ซึ่งลดลงมาจากปี 2553 เป็นเงิน 60,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.06 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วย  
     คะแนนเสียงดังนี้ 

    เห็นด้วย      849,134,339  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.95 
    ไม่เห็นด้วย           325,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.04 
    งดออกเสียง            103,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.01 
    บัตรเสีย       -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
    ของจำนวนเสียงทั้งหมด  849,562,339  เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 

 
ผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อขยายฐานลูกค้าหรือไม่   
   แล้วกิจการมีวิธีการในการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างไร 
 
กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบว่า ในส่วนการส่งออกไปต่างประเทศ จะเห็นว่า  
   สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งตลาดส่งออกไปต่างประเทศ 50% เป็นตลาดเพื่อนบ้าน ซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องของ  
   วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งรวมทั้งภูมิอากาศด้วยที่ใช้หลังคาเหมือนๆ ประเทศไทย แต่สำหรับที่จะต้องส่งออกไปไกลกว่านั้น คือ  
   ประเภทแผ่นผนัง ซึ่งต้องรอผลผลิตจากสายการผลิตใหม่ เนื่องจากกำลังการผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการส่งออก บริษัทฯ คาดหวัง  
   ว่าในอนาคตจะมีการขยายการส่งออกไปได้มากกว่านี้ และสำหรับเรื่องต้นทุนการกระจายสินค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการส่งออกเป็น   
   FOB เพราะฉะนั้นค่าขนส่งเป็นภาระของลูกค้า และในการส่งออกต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องแน่นหนา เพื่อ  
   ป้องกันการแตกหักของสินค้า 
 
ประธาน  ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้อีก เนื่องจากใช้พื้นที่เต็มแล้ว   
   บริษัทฯ จึงต้องหาพื้นที่แห่งที่ 2 เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตต่อไปได้อีก คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดิน ซึ่ง  
   เป็นที่ดินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงงานปัจจุบัน ที่ดินมีความยาวมากกว่า 200 เมตรติดกับถนนมิตรภาพ พื้นที่ประมาณ 140 ไร่ และติด  
   กับท่อแก๊สของ ปตท. ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้แก๊สในกระบวนการผลิตได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการได้ใน  
   อนาคต ถึงแม้บริษัทฯ จะใช้พื้นที่เดิมเต็มแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ จะขยายธุรกิจไม่ได้ โดยบริษัทฯ ได้มองถึงธุรกิจที่  
   เกี่ยวข้องกับโครงการของบริษัทฯ ที่จะใช้กลไกทางตลาดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ดินแปลงนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้  
   บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้ในอนาคต จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อความสบายใจ และมั่นใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ซื้อ  
   ที่ดินในราคาไร่ละ 800,000 บาท และรับโอนเรียบร้อยแล้ว 
 
ผู้ถือหุ้น  นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี และขอแสดงความยินดีด้วย ที่บริษัทฯ สามารถซื้อ  
   ที่ดินแปลงใหญ่ขนาดนั้นในราคาไร่ละ 800,000 บาท เพราะว่าปกติที่ดินติดริมถนนมิตรภาพราคาไร่ละหลายล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่  
   น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง 
   
   หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่ 
   
   ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว  
 
   ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้ 
  
   ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
                     
                       (นายประกิต ประทีปะเสน) 
                      ประธานที่ประชุม 
 
 
 
                     
                      นางสาวธนกานต์  พันธาภิรัตน์ 
                      เลขานุการบริษัทฯ 
                       ผู้จดบันทึกการประชุม                     
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วาระที่ 2 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 นั้น บริษัทฯ ได้
จัดทำไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 
2554 ดังกล่าวข้างต้น 
 

การลงมติ 

การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

นายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและ
รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว ตามท่ีบริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 
2554 หน้าท่ี 57 ถึง 80 ภายใต้หัวข้อเร่ือง “รายงานผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมท้ังบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือ   
เชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 
หน้าที่ 8 แล้ว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2554 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอข้างต้น 
 

การลงมติ 

มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานท่ีประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 
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วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติ 
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 237 (2/2555) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาการจัดสรรกำไรแล้วเห็นควรนำเสนอ     
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไร
สุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้  

 
สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท)    2554 2553 2552 
 
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)    1.00 1.00 1.00 
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)    1,027 1,014 1,005 
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)     (1.56)* (18.90) (37.38) 
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี)   0.46 0.47 0.39 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)    0.38 0.36 0.30 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น    83% 77% 77% 

กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน    359.32 230.30 177.64 
หัก    ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี    47.54** 0 0 
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน (หลังปรับปรุง)    311.77 230.30 177.64 
บวก  กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี    460.13 452.78 376.30 
หัก  สำรองตามกฎหมาย    - - - 
      สำรองสำหรับหุ้นสามัญซื้อคืน    (28.78) (30.67) 33.96 
      จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  1/25XX    182.88 174.85 144.39 
      จ่ายเงินปันผลครั้งที่  2/25XX    205.08*** 179.58 145.29 
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ    412.72 359.32 230.30 

* สำหรับปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้ 
(1)  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน   

  ภายในวงเงินไม่เกิน 75 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 5.00 ของหุ้นสามัญท่ีออกและชำระให้แล้ว คิดเป็น 50 ล้านหุ้น ซ่ึง ณ วันส้ินปี 2552 บริษัทฯ ซ้ือหุ้น  
  สามัญคืนท้ังส้ิน 37.38 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 61.90 ล้านบาท ราคาถัวเฉล่ีย 1.66 บาทต่อหุ้น มีผลทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันส้ินปี 2554 ลดลงร้อยละ 0.02 และใน 

 ระหว่างปี 2554 บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นซื้อคืนจำนวน 17.34 ล้านหุ้น จึงคงเหลือหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 1.56 ล้านหุ้น (ขายหุ้นซื้อคืนทั้งหมด 
 ในเดือนมกราคม 2555) 

**  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื ่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครั้งแรก โดยคำนวณภาระผูกพัน  
 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
 ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่  
 คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและ  
 ปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยการปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่   
 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว ซึ่งมีผลทำให้กำไรสะสมยกมาต้นงวดลดลง   
 47.53 ล้านบาท  
***  จากตารางข้างต้นปี 2554 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2554 คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2554 แต่จำนวนหุ้นที่มี  
 สิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 (Record Date) 
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อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2554 

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2554 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2554 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.20 บาท คาดว่าจะจ่าย
ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 
2555 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2554 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) 
บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30)  
 

การลงมติ   
มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 

ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน   
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ถือเป็นการประชุมปีที่ 8 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด     
(4) นายอนันต์ เล้าหเรณู   

 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ 
ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว 
โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน 
คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(1)  ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  
  ของบริษัทฯ ในอนาคต 

(2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของ  
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วม  
  ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง  

(4)  ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้ 
 (4.1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอด  

    ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ  
    ในเร่ืองของการบริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพสงูสุด ดแูลในเร่ืองของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ผูบ้ริหาร   
    และกรรมการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา 

 (4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผูจั้ดการ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่ง  
    เป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน   
    KPIs (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ   
    รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวและเสนอโครงการใหม่ๆ เพื่อเป็นการต่อยอดของธุรกิจให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น   
    โครงการ NT-9, NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) เป็นต้น   

 (4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด รวมทั้งได้รับ  
    แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และดูแลนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติ  
    หน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ  
    นโยบายที่ได้รับมอบหมาย บริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้   
    ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผูใ้ห้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถกูต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
    และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

 (4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
    ผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของกฏ  
    ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    ต่างๆ เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ  
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ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 237 (2/2555) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

(1) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
(2) นายอัศนี  ชันทอง  เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
(3) นายสาธิต  สุดบรรทัด เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 
(4) นายอนันต์  เล้าหเรณู เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 

การลงมติ 

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน  

  เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี  

  ที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น  
  ผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ประวัติโดยสังเขปของ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ 
   
ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ 
สัญชาติ     ไทย 
อายุ      45 ปี 
วุฒิการศึกษา  
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค 
 • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1) Director Accreditation Program (DAP 33/2005) 
   (2) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 
ประวัติการทำงาน 

 (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
           บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
           (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
 (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 7 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จำกัด 
   • พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด 
   • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด 
   • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาท์ดอร์ สปอร์ต จำกัด 
   • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 
   • พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
   • พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด 
  (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2537 – 2542   กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล เพลย์แลนด์ จำกัด 
   • พ.ศ. 2537 – 2542   กรรมการบริหาร บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 
   • พ.ศ. 2537 – 2542   กรรมการบริหาร บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด 
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ       - ไม่มี -  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554               - 2,160,100 หุ้น หรือ 0.21% 
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ                 - 9 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม    - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
          - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2554 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
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ประวัติโดยสังเขปของ นายอัศนี ชันทอง 
  
ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ  
สัญชาติ     ไทย  
อายุ      59 ปี 
 
วุฒิการศึกษา  

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 • Master of Engineering (Chemical Engineering) and Ph.D.,University of Utah 
 • Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration,  
  Chulalongkorn University 
 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007) 
   (2) Financial Statements for Directors (FSD) FSD6/2009 
ประวัติการทำงาน 

 (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ  
          บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
 (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) –ไม่มี- 
  (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2547 – 2549  กรรมการผู้จัดการ S.K.I. Ceramics Co.,Ltd.  
   • พ.ศ. 2543 – 2547  กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
   • พ.ศ. 2529 – 2542  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ      - ไม่มี -  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554                - 1,070,000 หุ้น หรือ 0.10% 
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ                  - 5 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม   - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
         - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2554 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
         - คณะกรรมการจัดการ ในปี 2554 ประชุม 35 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
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ประวัติโดยสังเขปของ  นายสาธิต สุดบรรทัด    
 
ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ  
สัญชาติ     ไทย 
อายุ      51 ปี 
 
 
วุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม)  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) 
 • ปริญญาโท (Engineering Administration), Major in Marketing Technology,  
  The George Washington University, Washington D.C., U.S.A. 
 • Managing Change and Change of Management in Asia Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000) 
 • Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000) 
 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1) Director Certification Program (DCP 12/2001) 
   (2) Finance for Non-Finance Director (FN) 2003 
   (3) Audit Committee Program (ACP 8/2005) 
 
ประวัติการทำงาน 

 (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด 
            บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
           (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
 (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) –ไม่มี- 
 (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2543 – 2549    กรรมการบริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
           (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
   • พ.ศ. 2542 – 2548   กรรมการบริหาร บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด 
           (เดิมชื่อ บริษัท นครหลวงบร๊าสแวร์ จำกัด) 
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ      - ไม่มี -  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554              - 4,440,000 หุ้น หรือ 0.43% 
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ                - 12 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม    - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
          - คณะกรรมการจัดการ ในปี 2554 ประชุม 35 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 34 ครั้ง 
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ประวัติโดยสังเขปของ  นายอนันต์ เล้าหเรณู 
 
ตำแหน่งในบริษัทฯ   กรรมการอิสระ  
สัญชาติ      ไทย 
อายุ       58 ปี 
 
 
วุฒิการศึกษา  

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003) 
   (2) Director Certification Program (DCP 29/2003) 
   (3) Audit Committee Program (ACP 2/2004) 
   (4) DCP Refresher Course (RE.DCP 2/2006) 
   (5) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006) 
   (6) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) 
   (7) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   (8) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550 
   (9) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 
 
ประวัติการทำงาน 

 (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   
           บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
           (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
   • พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการเงิน 
           บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
 (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama 
   • พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ PT.Lanna Mining Services 
   • พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ PT.Citra Harita Mineral 
   • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
           (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) 
   • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia 
   • พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd. 
 (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2547 – 2554   กรรมการอิสระ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) 
   • พ.ศ. 2547 – 2552   กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ      - ไม่มี -  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554              - 1,410,000 หุ้น หรือ 0.14% 
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ                - 7 ปี  
ประวัติการเข้าร่วมประชุม    - คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 ประชุม 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
          - คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2554 ประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
          - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2554 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง 
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ข้อมูลอื่นๆ การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง   
2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้  
 (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
 (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 
 (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
 
 
บทนิยามกรรมการอิสระ 
 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที ่กระทำเป็นปกติเพื ่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้  
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิด
เผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 
 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น       
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  
 ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้  
 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
เกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ       
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
 (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 
 บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ  
 
 
วาระที่ 6 
พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่าย  
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”  
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือ
เป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับ 
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ” 
 

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ 

 (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
  (1.1) ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 
70,000 บาท และกรรมการจำนวน 11 คน ได้รับเดือนละ 40,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 
เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 (ประจำปี 2553) 
  (1.2) โบนัสกรรมการประจำปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไปโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในแต่ละปี สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ประจำปี 2554) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปีให้กรรมการ
ดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาท และกรรมการเสนอจ่าย 300,000 บาทต่อคน 
 (2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้  
  (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซ่ึงจ่ายเป็นจำนวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
ได้รับเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 15,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้   
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 2551) 
  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่     
ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต.จำนวน 2 คนได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้
อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจำปี 
2551) 
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 (3) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คนได้รับสิทธิประโยชน์จากใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบ
สำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกรรมการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวในปี 2554 รวมทั้งสิ้น 6,940,000 หน่วย 
 (4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นอีก 
 สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2554 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้เปิด
เผยไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้าที่ 31 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 237 (2/2555) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2554 ของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้นำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2555 ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
  (1.1) เนื่องจากผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับประธานกรรมการและกรรมการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมา
ตั้งแต่ปี 2553 อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดำเนินงานในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด จึงเสนอให้ปรับ          
ค่าตอบแทนประจำเดือนดังน้ี สำหรับประธานกรรมการปรับจาก 70,000 บาทต่อเดือน เป็น 80,000 บาทต่อเดือน สำหรับกรรมการปรับจาก 40,000 
บาทต่อเดือน เป็น 50,000 บาทต่อเดือน 
  (1.2) ในปี 2554 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี ดังนี้ สำหรับ
ประธานกรรมการเสนอจ่าย 500,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจ่าย 400,000 บาทต่อคน 
 (2)  สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดังนี้ 
  (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจ
สอบได้รับเท่าเดิมเดือนละ 30,000 บาท สำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน เสนอให้ปรับจากเดือนละ 15,000 บาทต่อคน เป็นเดือนละ 20,000 
บาทต่อคน 
  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจ่ายเป็นจำนวนคงที่     
ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 
บาทต่อคน 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน 

 การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรองและเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2555 
 โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันกับ
บริษัทฯ ท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้สำรวจข้อมลูในปี 2553 จาก 177 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการ    
ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 
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การลงมติ 

มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของ 
บริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะ
ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น  
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วาระที่ 7 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  

 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้ 
 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 
 มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” 
 นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก
รายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน 
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 237 (2/2555) 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือนายมนตรี พาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 หรือนายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 
หรือนายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2555 จำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 
บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 (1) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไรทั้งสิ้น 
 (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีจำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ดังนี้ 
  (2.1) นายเพิ่มศักดิ์   วงศ์พัชรปกรณ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
  (2.2) นายมนตรี   พาณิชกุล   เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีบัญชี 2552 ถึงปีบัญชี 2554 รวมเป็น 3 ปี 
  (2.3) นายมนูญ    มนูสุข   ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
  (2.4) นายชูพงษ์   สุรชุติกาล  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
  (3) ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 490,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2554 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี
ประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 790,000 บาท ตามที่เสนอข้างต้น 
 

การลงมติ   

มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

 
เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 1.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน
องค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 
 2.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม 
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม 

 1.  ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับ
เดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็น
หนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้ 
 2.  หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีแล้ว โดยผูม้อบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหน่ึงแบบใด
ก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 3.  การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
  3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) 
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 
  3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้า
พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการ    
ลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร 
(โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 
  3.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และสำเนาบัตร
ประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบพร้อมกันด้วย 
  3.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุล
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ไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศ
นั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 
  3.5  กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัว
แม่มือซ้ายของ .....................” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่ง
พยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของ
บัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 
  3.6 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำ และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการ
หรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว 
  3.7 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 
 4.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามความประสงค์ของท่านเป็นผูรั้บมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้  
  • นายสมบรูณ์ ภูว่รวรรณ ท่ีอยู ่11/28 หมู ่2 เพชรเกษม 28 (ซอยประชัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
  • นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ท่ีอยู ่9/50 หมูบ้่านศุภาลัยสุวรรณภมิู ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
  • นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย 

 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ
มรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 

 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำทะเบียนบ้าน
ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็น   
ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแต่ 8.00 – 10.00 น. 
ของวันที่ประชุมดังกล่าว 
การออกเสียงลงคะแนน 

 1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
 2)  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผูรั้บมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน 
 3)  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
  3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม 
  3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินให้เป็นตามที่กำหนดนั้น โดยประธานใน  
   ที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว 
 4)  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
 5)  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่  
  ประชุมชั่วคราวก็ได้ 
 6)  การลงคะแนนลับ อาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดย  
  ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
   อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดไว้ดังนี้ 
 
ข้อที่ 3   ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
ข้อที่ 37  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ  
   ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
 
   ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี  
   หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก  
   ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว  
   ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
ข้อที่ 38  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่  
   จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ  
   พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด    
   วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 
   ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือที่อื่น  
   ใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด 
 
ข้อที่ 39  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ  
   จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  
   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์  
   ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง  
   หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 
   ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อที่ 40  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้า  
   ร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ  
   ไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 
 
ข้อที่ 41  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้   
   หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 
 
   หนังสือมอบฉันทะน้ี จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเข้าประชุม 
 
ข้อที่ 42  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 
   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่  
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     ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
    (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ  
     ออกเสียงลงคะแนน 
     (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น 
     (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
     (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน  
      เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนเท่ากัน 
     (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
     (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
     (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้ หุ้นกูมี้ประกัน หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นหรือหุ้นกู ้ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด   
      ที่อาจกระทำได้ตามกฎหมาย 
     (ช) การเลิกบริษัท 
     (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 
ข้อที่ 43  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ 
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
   (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
   (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
   (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 
   (6) กิจการอื่น ๆ 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
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การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
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นหุลแดูะลแกาฝบัรูผนปเจกิรุธบอกะรปูผะนาฐนใ  (Custodian) บกัหใ ........................................................................................................ 

ฑณัภติลผ  ดกัาจํ รชพเารต (มหาชน) 

.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังนี้             

ญัมาสนหุ .................................... บกัาทเดไนนแะคงลงยีสเกออ นหุ ..............................................เสียง 

 

(3)  

 

อคื นวสงาบะทนัฉบอม  

ญัมาสนหุ ...................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสียง 

ิธทิสมิรบุนหุ ................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด.........................................เสียง 
 

(4)   
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ประวัติกรรมการที่ เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

ชื่อ – นามสกุล   นายสมบูรณ์ ภู่วรวรรณ 
ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ     ไทย 
อายุ      66 ปี 
ที่อยู่        11/28 หมู่ 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประชัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก  
          เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
วุฒิการศึกษา  
  •  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  •  การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1)   Director Accreditation Program (DAP 32/2005) 
   (2)   Audit Committee Program (ACP 4/2005) 
   (3)   Director Certification Program (DCP 55/2005) 
   (4)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) 
   (5)   Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) 
   (6)   DCP Refresher Course (RE DCP 1/2008)  
   (7)   Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2008) 
   (8)   Monitoring Fraud Risk Management (MFM 7/2012)   
ประวัติการทำงาน 

  (1)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  1  บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                           บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
            (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
  (2)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ  บริษัท เซ็มเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
  (3)  ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2547 – 2550      ที่ปรึกษา PT Holcim (Indonesia) 
   • พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการบริหาร Eagle Cement Co., Ltd. 
   • พ.ศ. 2544 – 2547      กรรมการบริหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd. 
 
ข้อมูลอื่นๆ    

  - ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา  
  - การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 6,910,000 หุ้นหรือ 0.67% 
  - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น  
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ประวัติกรรมการที่ เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

ชื่อ – นามสกุล   นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 
ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ     ไทย 
อายุ      68 ปี 
ที่อยู่        9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง  
       เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
วุฒิการศึกษา  
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์ 
  • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1)   Director Accreditation Program (DAP 32/2005) 
   (2)   Audit Committee Program (ACP 4/2005) 
ประวัติการทำงาน 

  (1)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  1  บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
                                          บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
           (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
  (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น)   -ไม่มี- 
  (3)  ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2550 – 2551     ที่ปรึกษา บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
           (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 
 

ข้อมูลอื่นๆ    

  - ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา  
  - การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 4,600,000 หุ้นหรือ 0.45% 
  - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น  
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ประวัติกรรมการที่ เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

ชื่อ – นามสกุล  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ 
ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ  
สัญชาติ    ไทย 
อายุ     58 ปี 
ที่อยู่      18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
วุฒิการศึกษา  
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • เนติบัณฑิตไทย 
  • มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ – การจัดการ ภาครัฐและเอกชน 
  • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
   (1)   Director Accreditation Program (DAP 89/2011) 
 
ประวัติการทำงาน 

  (1)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  1  บริษัท ดังนี้ 
   •  พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ 
            บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
            (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) 
  (2)  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้ 
   • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน   หัวหน้าสำนักงาน  สำนักกฎหมายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ 
  (3)  ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
   • พ.ศ. 2550 – 2551      กรรมการ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลอื่นๆ    

  - ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา 
  - การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  -ไม่มี- 
  - มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น  
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การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) 
 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น 
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)  
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม 
 - E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 
 - โทรสาร : 0-3622-1464 โดยใช้แบบฟอร์มคำถามตามเอกสารแนบ 
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม 
 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจำปี 2555) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึง

วันที่ 13 เมษายน 2555  
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2555 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะ

พิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทาง
ตามความเหมาะสม 
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โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
971, 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555 

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพรสิเด้นท์ * เดิม *) 
รถเมล์สายที่ผ่าน  2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟ้าลงสถานีชิดลม  

 

แผนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 





บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3622-4001-8  โทรสาร :  0-3622-4015-7

สำนักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0-2619-0742  โทรสาร :  0-2619-0488 

สำนักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 490 ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น หมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4323-4644  โทรสาร :  0-4323-4643 

สำนักงานสาขาที่ 3 : เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110

Call Center : 0-2619-2333
Website : www.dbp.co.th
E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th


