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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27 (ประจําป 2555) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ที่ประชุม

เม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 

973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 160 ราย   

ถือหุนจํานวน 54,381,955 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 145 ราย ถือหุนจํานวน 830,981,950 หุน รวมทั้งส้ิน             

จํานวน 305 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 885,363,905 คิดเปนรอยละ 86.04 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิ     

ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมใน

คร้ังนี้จํานวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

6) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

8) นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

9) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

10) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการ 

11) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการอิสระ 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม มี 1 คน คือ นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก

ลาปวย จึงไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 2 คน ดังนี้ 

1)  นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

2)  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่เขารวมประชุมคร้ังนี้ มีจํานวน 2 คนดังนี้  

1) นายเพิ่มศักด์ิ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 

2) นางสาวศิริพร เศรษฐจินดาเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7119 
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กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม    

ทุกเร่ืองตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นางสาวเสาวภา เกียรติวิชัยงาม (รักษาการผูจัดการสวนระบบ

มาตรฐาน)  เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ

ดังตอไปนี้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการ

ประชุมผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหม

เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอ

เร่ืองดังกลาว  ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระที่กําหนดไว

ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามท่ีเห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 13 

เมษายน 2555 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3) การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหน่ึงเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับ

มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1)    กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณี

ปกติ ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่น 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ให

ดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการทุกคนถือวามีสวนไดเสียโดยตรง จึง

ของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

5) การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกคนใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทํา

เคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการ

ลงคะแนน 

 หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจําป 2554) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 26 (ประจําป 2554) 

ที่ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพร      

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวได

บันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 26 (ประจําป 2554) ดังกลาว  
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 26 (ประจําป 2554) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 26 (ประจําป 

2554) ที่ประชุมเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2554 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง   885,415,116 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด   885,415,116  เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 

 ประธานฯ ไดแถลงวา ผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ที่ผานมามีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

ไว จึงไดมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการ

ขายและการตลาด ไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ซึ่ง

บริษัทฯ ไดจัดทําไวในรายงานประจําป 2554 และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนเปนการลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้แลว โดยการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมเปนสไลด Power Point 

แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงานมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น 12% จากป 2553 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่ได 

ต้ังไว 

สําหรับสวนแบงการตลาด บริษัทฯ ไดขายสินคาผานตัวแทนจําหนายในประเทศ 83% ขายผานตางประเทศ 10% 

และขายผานงานโครงการ 7% โดยการขายสินคาผานงานโครงการเติบโตสูงกวาปกอนมากกวา 35%  

สําหรับยอดผลิตสูงกวาปกอน 8% โดยบริษัทฯ ผลิตสินคาทั้งป 663,548 ตัน ซึ่งคิดเปน 97% ของกําลังการผลิต

ทั้งหมด โดยกําลังการผลิตสวนหนึ่งมาจากสายการผลิต NT-9 ที่บริษัทฯ ไดเร่ิมเดินเคร่ืองจักรต้ังแตกลางป 2553 

ในป 2554 จึงใชกําลังการผลิตเต็ม 100%  

สําหรับกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 สูงกวาป 2553 เพียง 2% แตถาดูกําไรสุทธิกอนหักภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลจะสูงกวาปกอน 9% เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ ไดสิทธิประโยชนจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 

25% แตในป 2554 จายภาษีในอัตรา 30% ทําใหกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงกวาป 2553 เพียง

เล็กนอย แตอยางไรในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ มีความสามารถในการจายเงิน  

ปนผลไดดี จึงเสนอจายเงินปนผล 0.38 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาป 2553 ที่จายเงินปนผล 0.36 บาทตอหุน  

สําหรับแนวโนมธุรกิจในปนี้ บริษัทฯ มองธุรกิจวามีแนวโนมที่ดี เพราะธุรกิจกอสรางมีการเจริญเติบโต รวมทั้งการ

ซอมแซมบานเรือนหลังน้ําทวม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ NT-10 ซึ่งคาดวาจะ

เร่ิมผลิตสินคาไดในเดือนมิถุนายนป 2555 โดยในป 2555 บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเติบโตไมตํ่ากวา10% จากปกอน 

ในปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการขยายกําลังการผลิต 2 โครงการ คือ โครงการ NT-10 และโครงการ AAC หรือโครงการ

อิฐมวลเบา  
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นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่ประชุมทราบ

ถึงกลยุทธในการแขงขัน และผลงานของฝายขายและการตลาด รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 

2554 ที่ผานมา ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

สําหรับดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ จะเปนกลุมกระเบื้องหลังคา แตในปจจุบันได

จัดกลุมผลิตภัณฑออกเปน 5 กลุมหลักดังนี้ 

กลุมที่ 1 กลุมกระเบ้ืองหลังคา ไดแก กระเบื้องคอนกรีต เปนแบบลอนกาบกลวย หรือที่รูจักในนาม Gran Onda 
และแบบเรียบ คือ กระเบื้องอดามัส และกระเบื้องเจียระไน สําหรับกระเบื้องลอนคู กระเบื้องลอนเล็ก เปนที่นิยมใน
ตลาดตางจังหวัด และสินคาลาสุดที่บริษัทฯ เปดตลาดในปนี้คือ กระเบื้องจตุลอน  

กลุมที่ 2 กลุมผลิตภัณฑแผนผนังและฝา ไดแก แผนผนัง แผนฝา แผนยิปซั่ม และไมพื้นลามิเนต โดยแผนผนัง

และฝา เปนกลุมสินคาที่ผลิตจากสายการผลิต NT-9 และ NT-10 สําหรับไดมอนดวอร เปนการทําผนังสําเร็จรูป 

และสินคาในกลุมยิปซั่มและไมพื้นลามิเนต เปนสินคานําเขามาจําหนาย 

กลุมที่ 3 กลุมผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ไดแก ไมฝา ไมระแนง และไมเชิงชาย ซึ่งในภาพรวมจะใชภายนอก

อาคาร มีทั้งสีธรรมชาติและสี ที่มีความหลากหลายในเร่ืองของขนาดและความหนา  

กลุมที่ 4 กลุมสินคาพิเศษ เปนกลุมอุปกรณที่เก่ียวของกับระบบหลังคา โดยสินคาลาสุดคือ ระบบโครงสราง

หลังคา อัลตราทรัส ซึ่งในปจจุบันความตองการหรือพฤติกรรมผูบริโภคเปล่ียนไป ระบบโครงหลังคาสําเร็จรูป       

จึงเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มขึ้น 

กลุมที่ 5 การใหบริการ ไดแก การใหบริการถอดแบบและติดต้ังหลังคา ติดต้ังโครงหลังคาสําเร็จรูป (Truss) ติดต้ัง

ไมพื้นลามิเนต รวมถึงบริการจัดสงสินคาไปถึงลูกคาซ่ึงจําเปนตองใชระบบขนสงที่ดี มีการใหบริการในการจัดสงทั้ง

รถใหญ รถเล็ก หรือบางพื้นที่ไมสามารถสงโดยทางรถยนต เชน ภาคใตตอนลาง บริษัทฯ ไดจัดสงทางเรือ โดยระบบ

ขนสงของบริษัทฯ ถือวามีประสิทธิภาพมาก บริษัทฯ มีผูขนสงหลายราย ซึ่งถือเปน Partner ของบริษัทฯ มีการอบรม

พัฒนาเพิ่มทักษะในการใหบริการ โดยตั้งเปาหมายการจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาภายใน 24 ชั่วโมง  

การดําเนินการดานการส่ือสารการตลาด เพื่อสรางภาพลักษณขององคกร แบงเปน 3 หมวด คือ การส่ือสาร

ภายนอก การบริหารชองทางการจัดจําหนาย การส่ือสารไปสูสังคม (CSR)  

สําหรับดาน CSR (Corporate Social Responsibility) ในชวงน้ําทวมบริษัทฯ ไดบริจาคเงินใหกับองคกรตางๆ เชน 

วุฒิสภา กระทรวง ICT และตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน ถึงแมวาบริษัทฯ จะไมประสบภัยน้ําทวม แตพื้นที่ใกลเคียง

บริเวณแมน้ําปาสักประสบภัยน้ําทวม บริษัทฯ ไดมีโอกาสเขาไปชวยเหลือชุมชน และวัดวาอาราม สําหรับพนักงาน

ของบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในเร่ืองการบริจาคเงินและรวมทํากิจกรรมเปนจิตอาสากับหลายองคกร โดยการไปชวย

แจกถุงยังชีพในพ้ืนที่ประสบภัยน้ําทวม และใหความชวยเหลือแจกถุงทรายใหกับชุมชนท่ีอยูใกลโรงงาน ซึ่งถือเปน

การสรางเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในยามเกิดความทุกขยาก  

บริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ หลายรางวัล คือ รางวัล Safety Award รางวัลสถานประกอบการดีเดน

ดานแรงงานสัมพันธ รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย รางวัล 5S Award Model รวมทั้งลาสุดที่

กรรมการผูจัดการแจงไปแลว เร่ืองผลการวิจัย แบรนด “ตราเพชร” เปนแบรนดกระเบื้องมุงหลังคาท่ีนาเช่ือถือมาก

ที่สุดในประเทศไทย ประจําป 2554 

เม่ือส้ินสุดการบรรยาย ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
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ผูถือหุน    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อิฐมวลเบาสามารถผลิตไดเม่ือไร  

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา ประมาณตนเดือนเมษายนป 2556 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มีการขยายกําลังการผลิตหรือเพิ่ม Products ใหมทุกป โดยใน 5 ปที่ผานมา 

บริษัทฯ เพิ่มกําลังการผลิตเกือบเทาตัว บริษัทฯ มีการขยายกิจการที่รวดเร็ว และไมมีผลกระทบกับผูถือหุนในเร่ือง

เงินลงทุน เพราะสามารถจายเงินปนผลไดสมํ่าเสมอ และในขณะเดียวกันหนี้สิน ก็มีไมมาก  

ผูถือหุน    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับ NT-10 ที่บอกวาจะผลิตได 72,000 ตันตอป ในเบื้องตนที่จะผลิตใน

เดือนมิถุนายน 2555 จะผลิตสินคาไดประมาณเทาไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา NT-10 เปนเคร่ืองจักรเหมือนกับ NT-9 บริษัทฯ จึงไมหวงในเร่ืองการ

เดินเคร่ืองจักร และคาดวาจะสามารถผลิตไดเต็มกําลังการผลิต 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุน

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ตามที่เสนอขางตน 

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 

ตามที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว 

โดยไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2554 รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ประจําป 2554 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2554 หนาที่ 8 แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2554 ดังกลาว

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   885,656,816 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด       885,656,816 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือ

จากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไมมีเหตุ

จําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.38 บาท หรือคิดเปนรอยละ 83 ของกําไร

สุทธิตอหุน  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2554 ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่   

23 กันยายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2/2554 ใหผูถือหุนอีก  

หุนละ 0.20 บาท ซึ่งคาดวาจะจายภายในวันที่  18 พฤษภาคม 2555 โดยผูถือหุนที่มีสิทธิจะตองมีรายชื่อปรากฏอยู

ในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 13 มีนาคม 2555 (Record Date) และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน

คร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) ทั้งนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวล

รัษฎากร โดยบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 

  สําหรับเหตุผลในการจายเงินปนผลคร้ังนี้  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางระมัดระวังแลวเห็นวา 

บริษัทฯ มีความสามารถในการหารายได ถึงแมจะตองใชเงินในการขยายกิจการ แตกระแสเงินสดของบริษัทฯ      

ยังสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได โดยไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.51 : 1 ซึ่งอยูในเกณฑที่ตํ่ามาก จึงคาดวาจะไมมีปญหาเร่ืองการชําระหน้ีสินในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวขางตน 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นางสาววันดี จิระณรงคศิริ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนา 60 เก่ียวกับงบกระแสเงินสด รายการเงินสดรับ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ซึ่งเห็นวามียอดเพิ่มจากปที่แลวจํานวน 1,458 ลานบาท 

อยากทราบรายละเอียดวานํามาใชทําอะไรบาง อยางไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา ในป 2554 บริษัทฯ ไดเบิกใชเงินดังกลาวจํานวน 2,018 ลานบาท 

แตในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ไดจายคืนเงินดังกลาวจํานวน 1,850 ลานบาท ดังนั้นหากดูจากงบแสดงฐานะการเงิน 

หนา 58 ณ ส้ินป บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันสุทธิจากสถาบันการเงินจํานวน 177 ลานบาท   

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ปกติบริษัทฯ จะไมใชเงินเบิกเกินบัญชี เนื่องจากมีอัตราดอกเบ้ียสูง แตบางคร้ังเงิน

จากการดําเนินงานมีไมเพียงพอ จึงจําเปนตองกูเงินระยะส้ันมาใช และเม่ือไดเงินมาจากการดําเนินงานก็จะชําระ

คืนเงินกูระยะส้ัน สําหรับเงินลงทุนในโครงการตางๆ บริษัทฯ ใชเงินกูระยะยาว 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เงินกูระยะส้ัน สวนใหญเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือ PN 

(Promissory Note) ซึ่งในป 2554 ที่ผานมามีอัตราดอกเบี้ยถูกกวาดอกเบี้ยเงินกูระยะยาว  

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่

เสนอขางตน 
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มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย   885,658,816 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด       885,658,816 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม

วาระจํานวน 4 คน ดังนี้ คือ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด (4) นาย

อนันต เลาหเรณู 

ประธานฯ ไดกลาววา ในวาระน้ีนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ซึ่งเปนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระดวย จึงมอบหมายให นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนง

ตามวาระ ในวาระการประชุมนี้ 

นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาสรรหา

บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลว

มีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก  

วาระหนึ่ง  คือ  

1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2) นายอัศนี ชันทอง    เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

3) นายสาธิต สุดบรรทัด  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

4) นายอนันต เลาหเรณู  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอแนะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1) ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปจจบุันและในอนาคต 

2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3) ทั้ง 4 คนที่ไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงนั้น ในรอบปท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยาง

สมํ่าเสมอและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 11 คร้ัง  

ผลงานของกรรมการที่จะเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง มีดังนี้ 



  

 
8 

1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี มีการติดตามสอบถาม

ในประเด็นสําคัญตางๆ อยางใกลชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดูแลในเร่ืองของคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการอยางเหมาะสม รวมทั้ง

ใหคําแนะนําที่ดีในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานดานตางๆ ในปที่ผานมา 

2) นายอัศนี ชันทอง ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาได

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย 

แผนธุรกิจ งบประมาณ เปาหมายคะแนน KPIs  (Key Performance Indicator) และการประเมินผลสําเร็จ

ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอแผนงานระยะยาวและ

เสนอโครงการใหมๆ เพื่อเปนการตอยอดของธุรกิจใหมีการพัฒนาแบบย่ังยืน เชน โครงการ NT-9, NT-10 และ

โครงการอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) เปนตน  

3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและ

การตลาด รวมทั้งไดรับแตงต้ังใหเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และดูแลนักลงทุนสัมพันธของ

บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ดูแลและบริหารงานดานการขาย

และการตลาด กําหนดแผนงานและกลยุทธ ใหสอดคลองกับนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย บริหารและประเมิน

ความเส่ียงในดานตางๆ ใหแนวทางในการปองกันความเส่ียงใหสามารถควบคุมได ดานนักลงทุนสัมพันธ เปน

ผูใหขอมูลขาวสารของบริษัทฯ อยางถูกตองเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทั้งการใหความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

4) นายอนันต เลาหเรณู ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ใหความสนใจใน

ทุกเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองของกฏระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของตางๆ เชน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

รวมทั้งการใหความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตาม

วาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง ทุกคนของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

1) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  

 มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 883,495,716 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.76 

ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 2,165,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.24 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 885,660,816 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



  

 
9 

2) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  

 มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นดวย 884,590,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.88 

 ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 งดออกเสียง 1,070,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.12 

 บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 885,660,916 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นดวย 881,220,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.50 

 ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 งดออกเสียง 4,440,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.50 

 บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 885,660,916 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายอนันต เลาหเรณู ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง  

 มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายอนันต เลาหเรณู ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

 เห็นดวย 884,250,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.84 

 ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 งดออกเสียง 1,410,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.16 

 บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 885,660,916 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบ จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้ 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  ไดแถลงวา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหน่ึงกําหนดวา หาม

มิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และวรรค

สองกําหนดวา ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของ
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ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน  

เงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุม     

ผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะให

มีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากน้ันกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบของบริษัทฯ 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทน ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณา

ถึงความเหมาะสมตางๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การ

ขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานในปที่ผานมาของบริษัทฯ  

จากการเปรียบเทียบขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งอยูในหมวดเดียวกันกับ

บริษัทฯ ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดสํารวจขอมูลในป 2553 จาก 177 บริษัท นํามา

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงให         

ผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดกลาววา จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติให

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ดังตอไปนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 คน ไดรับผลตอบแทน ดังนี้ 

1.1) ผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน ไมมีการเปล่ียนแปลงมาต้ังแตป 2553 อีกทั้ง

คณะกรรมการไดบริหารงานบริษัทฯ ใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานท่ีดีมา

ตลอด จึงเสนอใหปรับคาตอบแทนประจําเดือนดังนี้ สําหรับประธานกรรมการปรับจาก 70,000 บาท

ตอเดือนเปน 80,000 บาทตอเดือน สําหรับกรรมการปรับจาก 40,000 บาทตอเดือน เปน 50,000 บาท

ตอเดือน  

1.2) ในป 2554 ที่ผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไว จึงเสนอจายโบนัส

กรรมการประจําป ดังนี้ สําหรับประธานกรรมการเสนอจาย 500,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 

400,000 บาทตอคน  

2) คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบไดรับเทาเดิมเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน เสนอใหปรับ

จากเดือนละ 15,000 บาทตอคน เปนเดือนละ 20,000 บาทตอคน 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ี

ทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 20,000 บาท

สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 
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โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ตามที่เสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   847,854,216 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.73 

ไมเห็นดวย                                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      37,819,800 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.27 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        885,674,016 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ แตเนื่องจากนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอลาปวย 

ไมสามารถเขารวมประชุมในการประชุมคร้ังนี้ จึงมอบหมายให นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ ได

กลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2555 ในวาระการ

ประชุมนี้ 

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไดแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการ

กําหนดจํานวนเงิน  คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน 

คาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และ มาตรา 121 

กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลวคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

คัดเลือกรายท่ีเสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือ

เชิญประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

ซึ่งเปนรายท่ีเสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ไดแก 

(1) นายเพิ่มศักด์ิ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 หรือ (2) นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 4292 หรือ (3) นายชูพงษ สุรชุติกาลผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 สําหรับนายมนตรี พาณิชกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3461 ปจจุบันถึงแกกรรม คงเหลือผูสอบบัญชีเพียง 3 คนเทานั้น โดยกําหนดคาสอบ

บัญชีประจําป 490,000 บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท  รวม

เปนเงินทั้งส้ิน 790,000 บาท  ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีป 2554  โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ (และเปนผูสอบบัญชีปที่ 4 

ของบริษัทฯ)  
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หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ     

ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 790,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีป 2554 โดยไมรวม

คาใชจายอื่นๆ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   886,016,416 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        886,016,416 เสียง ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา สินคา OEM มีอะไรบาง ไดพยายามหาขอมูลผานอีเมลเพื่อรับขาวสารในเว็บไซต

ของบริษัทฯ ก็รับขาวสารไมได รวมท้ังการหาขอมูลสินคาในโบรชัวร (Brochure) ที่วางใน Modern Trade และ

รานคาทั่วไปของบริษัทอื่นมี แตของบริษัทฯ ก็ไมมี จึงไมทราบรายละเอียดของสินคาของบริษัทฯ 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวาการขายสินคาผาน 

Modern Trade นั้น บริษัทฯ ไดขายผาน Global House และไทวัสดุ ซึ่งปจจุบันทั้ง 2 คาย ไดขยายสาขาบริษัทละ 

15 สาขา โดยรวม 30 สาขา สําหรับสินคาที่เขาไปจัดจําหนายในรานคา ซึ่งพื้นฐานสินคาเดิมเปนที่รูจักในตลาดกัน

อยูแลว สําหรับสินคาใหม บริษัทฯ ไดจัด Stand Show แตอยางไรอาจจะยังไมเพียงพอ ในประเด็นนี้จะรับไป

ดําเนินการตอไป รวมทั้งในเร่ืองเว็บไซตของบริษัทฯ ซ่ึงมีการพัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทฯ มี Call 

center ในการติดตอเพื่อสอบถามเร่ืองสินคา บริการและรับทราบปญหาตางๆ  

  สําหรับสินคา OEM ปจจุบันสินคาที่นําเขามาจัดจําหนายจะเปนกลุมอุปกรณหลังคา เชนฉนวนกันความรอน โครง 

หลังคาสําเร็จรูป Truss ไมลามิเนต และถังน้ํา เปนตน ดวยบริษัทฯ มองเห็นชองทางการจําหนาย โดยลูกคาในกลุม

นี้มีศักยภาพ จึงตัดสินใจลงทุน การจัดสงสินคาโดยการพวงไปกับสินคาหลักของบริษัทฯ จึงเปนประโยชนกับลูกคา 

ซึ่งบางคร้ังจะไมคิดคาขนสง เพราะฉะน้ันสินคา OEM ปจจุบันมีความหลากหลาย ซึ่งบางรายการมีการจําหนาย

โดยตรงมียอดสูง เชน อุปกรณฉนวนกันความรอน โครง Truss เปนตน โดยการส่ังซื้อจะเปน Package เพราะฉะน้ัน

สินคา OEM จะประกอบอยู 2 สวน คือสวนขายเสริมผานชองทางจัดจําหนาย กับสวนที่ Developers ตองการให

บริษัทฯ เสนอพรอมกับสินคา 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในการประชุมคร้ังที่แลว มีการกลาวถึงรัฐบาลจะใหยกเลิกการใชแรใยหินไครโซไทล 

ไมทราบวาตอนนี้ มีการประกาศใหยกเลิกหรือยัง หรือวาการผลิตของบริษัทฯ ไดยกเลิกไปแลว และอีกหนึ่งคําถาม

คือ ถาบริษัทฯ ยกเลิกการใชแรใยหินไครโซไทล ตนทุนสินคาของบริษัทฯ จะเพิ่มประมาณ 30 % ใชหรือไม ไมทราบ

วาบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายขึ้นตามไดถึง 30% หรือไม ซึ่งถาไมไดแสดงวากําไรจะลดลงใชหรือไม 
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาขอซักถามวา เร่ืองแรใยหินไครโซ

ไทลนั้น เขาใจวาผูถือหุนทุกคนคงทราบในส่ือตางๆ ที่ออกมา ปจจุบันเร่ืองนี้ยังคงอยูที่กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปน

ผูดูแลเร่ืองนี้ บริษัทฯ ไดนําเขาแรใยหินจากประเทศรัสเซีย เปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรือ เรียกวาไครโซไทล มีสี

ขาว เม่ือนํามาผสมกับปูนซีเมนตไมเกิน 10% โดยใชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการขึ้นรูปลอนหลังคา ปจจุบัน

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน สํานักควบคุมวัตถุอันตราย ไดจัดไครโซไทลไวเปนบัญชีที่ 3 สามารถนําเขาหรือ

มีไวครอบครองได โดยจะตองขออนุญาต ซึ่งปจจุบันยังไมมีการใหยกเลิก สถานะปจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมได

วาจางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อศึกษาวาหากจะมีการลด ละ เลิก สินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

สามารถทําไดหรือไม โดยมองผลกระทบในหลายๆ มุมมอง เชน เร่ืองสินคาทดแทน สามารถมาทดแทนไดหรือไม 

และผลกระทบกับผูบริโภคที่จะตองจับจายสินคาที่แพงขึ้นหรือไม ซึ่งขณะนี้ยังไมมีขอสรุป สําหรับเร่ืองของตนทุนที่

เพิ่มขึ้น เกิดจาก PVA ซึ่งผูกกับราคาน้ํามัน แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมไดละเลย ไดมีการผลิตสินคาที่ไมมีแรใยหิน

ออกมาอยางตอเนื่อง และการลงทุนในโครงการใหมๆ บริษัทฯ ไมไดเนนลงทุนในกระเบื้องหลังคา แตลงทุนในกลุม

ไมสังเคราะหแทน โดยในปจจุบันสัดสวนของรายไดจากสินคาที่มีแรใยหินประมาณ 50% คาดหวังวาในสวนของ

กลุมไมสังเคราะห หรืออิฐมวลเบา ที่เพิ่มขึ้นจะมีรายไดเขามาทดแทนสวนนี้ได จึงม่ันใจวาเม่ือรัฐบาลมีมติให ลด 

ละ เลิก จะใหเวลาผูประกอบการในการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรได 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อนาคตที่บริษัทฯ เพิ่มโรงงานนั้น อยากทราบวาทําใหบริษัทฯ สงออกเพิ่มขึ้นเทาไร  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา ถายอนกลับไป 5 ป   

ที่ผานมา บริษัทฯ เร่ิมมีการสงสินคาออกไปตางประเทศ ถึงปจจุบันสัดสวนการสงสินคาไปตางประเทศ ยังอยูใน

ระดับ 5%-10% โดยเปนประเทศเพื่อนบานท่ีมีพรมแดนติดกัน การบริโภคกระเบื้องหลังคายังเปนส่ิงที่ประเทศเพื่อน

บานตองการ แตสําหรับประเทศท่ีไกลไปกวานั้น เชน ไตหวัน และจีน ตองการสินคาไฟเบอรซีเมนตบอรด แผนผนัง 

ฝา หรือเพดาน ลูกคาซ้ือไปเปนวัตถุดิบในการตกแตงภายใน ปจจุบันบริษัทฯ ยังยึดถือการจําหนายในประเทศเปน

หลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจวา เม่ือสายการผลิต NT-10 เสร็จจะตอบสนองความตองการของตลาดได

เพิ่มขึ้น และสงสินคาไปตางประเทศไดมากขึ้น     

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อิฐมวลเบานั้น หากบริษัทฯ มีการผลิตคุณสมบัติของอิฐมวลเบาของบริษัทฯ       

จะแตกตางจากที่อื่นหรือไม เพราะของที่อื่นแตกงาย 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา อิฐมวลเบาท่ีขายอยูในตลาดมีอยูหลายเกรด ที่บริษัทฯ ต้ังใจจะผลิต

นี้เปนเกรดที่ดี เรียกวาเกรด G4 ซึ่งมีความแข็งแรง  

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา อิฐมวลเบาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีที่กรรมการบริษัทฯ ไดไปดูเคร่ืองจักรเห็นวา

เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และท่ีสําคัญคือใชคนงานนอย  

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนาที่ 26 ในหนังสือรายงานประจําป 2554 เห็นประเทศกัมพูชา เม่ือป 2552    

มีสัดสวนอยูประมาณ 44% ตอมาในป 2554 ทําไมถึงลดลง แตวาประเทศลาวเพ่ิมขึ้น และประเทศพมาบริษัทฯ    

มีแผนงานอยางไร เพราะดูสัดสวนแลวประเทศพมานาสนใจในชวงเวลานี้ 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวา ขอมูลในหนาที่ 26 เปนขอมูล

ภาพรวมของประเทศ ไมใชเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันนี้สัดสวนของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชา ถึงแมวาในชวงปที่

ผานมาจะมีปญหาชายแดน แตไมมีผลกระทบกับบริษัทฯ สําหรับประเทศลาว บริษัทฯ มีทีมขายตรงเขาไปอยูใน

ประเทศลาว ถึงแมประเทศลาวเปนประเทศที่ไมใหญมากนัก แตดวยส่ือสารการตลาดท่ีไปถึง จึงทําใหสามารถรับ
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ส่ือทางทีวีได การบริโภคของคนในประเทศลาวตองถือวามีความเช่ือม่ันในกระเบื้องหลังคาของประเทศไทยโดยตรง 

ประเทศลาวถือวามีอัตราการเติบโตที่ดี แตสําหรับประเทศพมา บริษัทฯ ไดทําตลาดประเทศพมามากกวา 10 ป แต

ดวยนโยบายของประเทศพมาจะใชเปนระบบ License ซึ่งการนําเขาตองมี License โดยสงออกรอยเปอรเซ็นต

จะตองนําเขารอยเปอรเซ็นต ซึ่งเปนขอจํากัดในอดีต ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการทําตลาดในยางกุงหรือมันดาเลย        

ซึ่งวันนี้ถือวาบริษัทฯ มีสัดสวนตลาดไมนอยเลย และถาประเทศพมาเปดเสรี บริษัทฯ คอนขางมีความม่ันใจวาจะ

สามารถผลักดันสัดสวนยอดขายของประเทศพมาใหมากขึ้น 

  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
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