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 ท่ี ผตพ. 071 / 2556  
    วันท่ี  5 เมษายน  2556 
 
เร่ือง เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28 (ประจําป 2556) 
เรียน ผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย   (1)   รายงานประจําป 2555  
 (2)   สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 27 (ประจําป 2555) 
 (3)   เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี้ 
 (4)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพรอมท้ัง 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.,ข. และ ค. 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามญัผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. 
ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที ่971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา 
เร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

 
วาระท่ี 1  :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณารับรองรายงานดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
ในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระท่ี 2   :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2555 ท่ีผานมาตามรายละเอียด

ท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี้ 
วาระท่ี 3   :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอทีป่ระชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระท่ี 4   : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอทีป่ระชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ในอัตราหุนละ 0.40 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 25 กนัยายน 
2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลทีจ่ะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.20 บาท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร
ท่ีนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี ้

วาระท่ี 5   : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน นายกฤษณ พันธรัตนมาลา 

และนายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการ 3 คนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณา
เลือกตั้งนายธนิต ปุลิเวคินทร เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ซึ่งไดแจงวาจะไมขอรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการอีกเมือ่ครบวาระแลว ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดสรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี ้
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วาระท่ี 6   :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายผลตอบแทนใหแกกรรมการในป 2556 ซึ่ง

จายเทากับผลตอบแทนป 2555 เพ่ือเปนการตอบแทนกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร   
ท่ีนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระท่ี 7   : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนางสาวบงกช อํ่าเสง่ียม ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4795 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีในป 
2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 630,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.32 จากป 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในเอกสารท่ีนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระท่ี 8   : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
ตามท่ีบริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอใหแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนเพ่ิมเติมหรือ
เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการบรรจุวาระเพ่ิมเติมที่เสนอโดยผูถอืหุนในปนี้  

 
บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 28 (ประจําป 2556) และสิทธิในการรับเงินปนผล 

(Record Date) ในวันศุกรท่ี 15 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันจันทรท่ี 18 มนีาคม 2556  

 
 จึงเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอม
กับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 
 
    โดยคําสั่งคณะกรรมการ 
    ในนามบริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 
 
 

                                                 ( นายอัศนี ชันทอง )     
                                       กรรมการผูจัดการ 
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วาระที ่1 
พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนครัง้ที ่ 27 (ประจาํป 2555) 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 27 (ประจําป 2555) เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น.      
ณ หองพินนาเคิล 1-3 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตาม
รายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุน ดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว    
เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 27 (ประจําป 2555) ดังกลาว 

 
การลงมติ 

มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุน ครั้งที ่27 (ประจาํป 2555) 
ของบรษิัท ผลติภัณฑตราเพชร จาํกัด (มหาชน) 
 
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 27 (ประจําป 2555) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ท่ีประชุมเม่ือวันพุธท่ี 25 เมษายน 
2555 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 1-3 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 160 ราย ถือหุนจํานวน 
54,381,955 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 145 ราย ถือหุนจํานวน 830,981,950 หุน รวมทั้งสิ้น จํานวน 305 ราย นับจํานวนหุนรวมท้ังสิ้น 
885,363,905 คิดเปนรอยละ 86.04 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของ
บริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้จํานวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 
(1) นายประกิต ประทีปะเสน            ประธานกรรมการ 
(2) นายเจมส แพ็ทตรคิ 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 

 
กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุมมี 1 คน คือ นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากลาปวยจึงไมสามารถ
เขารวมประชุมในครั้งนี้ได 

 
ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม มีจํานวน 2 คน ดังนี้ 

(1) นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ  กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 
(2) นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

 
ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ท่ีเขารวมประชุมคร้ังนี้ มีจํานวน 2 คนดังนี้  

(1) นายเพ่ิมศักด์ิ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขที ่3427 
(2) นางสาวศิริพร เศรษฐจินดาเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขที ่7119 
 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพ่ือใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ืองตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นางสาวเสาวภา เกียรติวิชัยงาม (รักษาการผูจัดการสวนระบบมาตรฐาน) เปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดนําสง
ใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  
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(1) ตามท่ีบริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน ในเร่ืองท่ี
เห็นวาสําคัญและเสนอรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแตงตั้งใหเปนกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาตั้งแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2554  ถึงวันท่ี 11 มกราคม 2555 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเรื่องดังกลาว ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

(2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 27 (ประจําป 2555) บนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุน  
ไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 13 เมษายน 2555 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอ
คําถามเปนการลวงหนา  

(3)   การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

(4)  มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   
(4.1)  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ ยกเวนวาระที่ 6 ถือเปนกรณีอ่ืน 
  (4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินใหเปนตามท่ี                

กําหนดนั้นไดแก วาระที่ 6เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ี
กรรมการทุกคนถือวามีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

(5)  การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงสวนที่เหลือถือวาเห็นดวย โดยให
ผูท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือสิ้นสุดเนื้อหาแตละวาระ
ประธานฯจะแจงผูถือหุนทุกคนใหออกเสียงลงคะแนนโดยใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาวและสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายใน
หองประชุมเพ่ือรวบรวมผลการลงคะแนน 

  
 หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 26 (ประจําป 2554) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ผูถือหุนคร้ังท่ี 26 (ประจําป 2554) ท่ีประชุมเม่ือวันศุกร
ท่ี 8 เมษายน 2554 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ แลวและไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 26 (ประจําป 2554) ดังกลาว   

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามและเมื่อไมมีคําถามประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 26 (ประจําป 2554) ตามที่เสนอขางตน 
  

มต ิ ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 26 (ประจําป 2554) ท่ีประชุมเม่ือวันท่ี 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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

5



6

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 
ประธานฯ ไดแถลงวาผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ท่ีผานมามีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวจึงไดมอบหมายให
นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดรายงานเกี่ยวกับ    
ผลการดําเนินงานรวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําไวในรายงานประจําป 2554 และไดจัดสง
ใหผูถือหุนทุกคนเปนการลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554 บริษัทฯ ได
จัดเตรียมเปนสไลด Power Point แสดงประกอบการรายงานซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 
นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงานมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 บริษัทฯ มีรายไดเพ่ิมขึ้น 12% จากป 2553 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายที่ไดตั้งไว 
 
สําหรับสวนแบงการตลาด บริษัทฯ ไดขายสินคาผานตัวแทนจําหนายในประเทศ 83% ขายผานตางประเทศ 10% และขายผานงาน
โครงการ 7% โดยการขายสินคาผานงานโครงการเติบโตสูงกวาปกอนมากกวา 35%  
 

สําหรับยอดผลิตสูงกวาปกอน 8% โดยบริษัทฯ ผลิตสนิคาทั้งป 663,548 ตัน ซึ่งคิดเปน 97% ของกําลังการผลิตทั้งหมด โดยกําลงัการผลิต
สวนหนึ่งมาจากสายการผลิต NT-9 ท่ีบริษัทฯ ไดเร่ิมเดินเครื่องจักรตั้งแตกลางป 2553 ในป 2554 จึงใชกําลังการผลิตเต็ม 100%  
 

สําหรับกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 สูงกวาป 2553 เพียง 2% แตถาดูกําไรสุทธิกอนหักภาษีเงินไดนิติบุคคลจะสูงกวา
ปกอน 9% เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ ไดสิทธิประโยชนจายภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 25% แตในป 2554 จายภาษีในอัตรา 30% 
ทําใหกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงกวาป 2553 เพียงเล็กนอย แตอยางไรในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา 
บริษัทฯ มีความสามารถในการจายเงินปนผลไดดีจึงเสนอจายเงินปนผล 0.38 บาทตอหุน ซึ่งสูงกวาป 2553 ท่ีจายเงินปนผล 0.36 บาทตอหุน  
 
สําหรับแนวโนมธุรกิจในปนี้ บริษัทฯ มองธุรกิจวามีแนวโนมที่ดีเพราะธุรกิจกอสรางมีการเจริญเติบโต รวมท้ังการซอมแซมบานเรือน   
หลังน้ําทวม ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีกําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการ NT-10 ซึ่งคาดวาจะเร่ิมผลิตสินคาไดในเดือนมิถุนายนป 2555 
โดยในป 2555 บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเติบโตไมต่ํากวา 10% จากปกอน ในปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการขยายกําลังการผลิต 2 โครงการ คือ 
โครงการ NT-10 และโครงการ AAC หรือโครงการอิฐมวลเบา  
 

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงกลยุทธในการแขงขัน
และผลงานของฝายขายและการตลาด รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ท่ีผานมาซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  
 
สําหรับดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ จะเปนกลุมกระเบื้องหลังคาแตในปจจุบันไดจัดกลุมผลิตภัณฑ
ออกเปน 5 กลุมหลักดังนี้ 
 
กลุมท่ี 1 กลุมกระเบ้ืองหลังคา ไดแก กระเบื้องคอนกรีตเปนแบบลอนกาบกลวยหรือท่ีรูจักในนาม Gran Onda และแบบเรียบ คือ กระเบื้องอดามัส 
และกระเบ้ืองเจียระไน สําหรับกระเบื้องลอนคู กระเบ้ืองลอนเล็ก เปนท่ีนิยมในตลาดตางจังหวัด และสินคาลาสุดที่บริษัทฯ เปดตลาดในปนี้คือ 
กระเบ้ืองจตุลอน  
 
กลุมท่ี 2 กลุมผลิตภัณฑแผนผนังและฝา ไดแก แผนผนัง แผนฝา แผนยิปซั่ม และไมพ้ืนลามิเนต โดยแผนผนังและฝา เปนกลุมสินคา  
ท่ีผลิตจากสายการผลิต NT-9 และ NT-10 สําหรับไดมอนดวอร เปนการทําผนังสําเร็จรูป และสินคาในกลุมยิปซ่ัมและไมพ้ืนลามิเนต 
เปนสินคานําเขามาจําหนาย 
 
กลุมท่ี 3 กลุมผลิตภัณฑไมสังเคราะห  ไดแก ไมฝา ไมระแนง และไมเชิงชาย ซึ่งในภาพรวมจะใชภายนอกอาคารมีท้ังสีธรรมชาติและ 
สีท่ีมีความหลากหลายในเร่ืองของขนาดและความหนา  

6



7

กลุมท่ี 4 กลุมสินคาพิเศษ เปนกลุมอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบหลังคา โดยสินคาลาสุดคือ ระบบโครงสรางหลังคา อัลตราทรัส ซึ่งใน
ปจจุบันความตองการหรือพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป ระบบโครงหลังคาสําเร็จรูปจึงเปนท่ีตองการของตลาดเพ่ิมขึ้น 
 
กลุมท่ี 5 การใหบริการ ไดแก การใหบริการถอดแบบและติดตั้งหลังคาติดตั้งโครงหลังคาสําเร็จรูป (Truss) ติดตั้งไมพ้ืนลามิเนต รวมถึง
บริการจัดสงสินคาไปถึงลูกคาซึ่งจําเปนตองใชระบบขนสงท่ีดี มีการใหบริการในการจัดสงท้ังรถใหญ รถเล็ก หรือบางพื้นท่ีไมสามารถ  
สงโดยทางรถยนต เชน ภาคใตตอนลาง บริษัทฯ ไดจัดสงทางเรือโดยระบบขนสงของบริษัทฯ ถือวามีประสิทธิภาพมาก บริษัทฯ มีผูขนสงหลายราย 
ซึ่งถือเปน Partner ของบริษัทฯ มีการอบรมพัฒนาเพ่ิมทักษะในการใหบริการ โดยตั้งเปาหมายการจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาภายใน 24 ชั่วโมง  
 
การดําเนินการดานการสื่อสารการตลาด เพ่ือสรางภาพลักษณขององคกร แบงเปน 3 หมวด คือ การสื่อสารภายนอก การบริหารชองทางการ
จัดจําหนาย การสื่อสารไปสูสังคม (CSR)  
 

สําหรับดาน CSR (Corporate Social Responsibility) ในชวงน้ําทวมบริษัทฯ ไดบริจาคเงินใหกับองคกรตางๆ เชน วุฒิสภา กระทรวง ICT 
และตลาดหลักทรัพยฯ เปนตน ถึงแมวาบริษัทฯ จะไมประสบภัยน้ําทวมแตพ้ืนที่ใกลเคียงบริเวณแมน้ําปาสักประสบภัยน้ําทวม บริษัทฯ ไดมี
โอกาสเขาไปชวยเหลือชุมชน และวัดวาอาราม สําหรับพนักงานของบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในเร่ืองการบริจาคเงินและรวมทํากิจกรรมเปนจิต
อาสากับหลายองคกร โดยการไปชวยแจกถุงยังชีพในพ้ืนที่ประสบภัยน้ําทวม และใหความชวยเหลือแจกถุงทรายใหกับชุมชนที่อยูใกล
โรงงาน ซึ่งถือเปนการสรางเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในยามเกิดความทุกขยาก  
 
บริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจหลายรางวัล คือ รางวัล Safety Award รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ 
รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย รางวัล 5S Award Model รวมท้ังลาสุดที่กรรมการผูจัดการแจงไปแลว เร่ืองผลการวิจัย 
แบรนด “ตราเพชร” เปนแบรนดกระเบ้ืองมุงหลังคาท่ีนาเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทยประจําป 2554 
 

เม่ือสิ้นสุดการบรรยายประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 

ผูถือหุน    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อิฐมวลเบาสามารถผลิตไดเม่ือไร  
 
กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวาประมาณตนเดือนเมษายนป 2556 
 
ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวาบริษัทฯมีการขยายกําลังการผลิตหรือเพ่ิม Products ใหมทุกป โดยใน 5 ปท่ีผานมา บริษัทฯ เพ่ิมกําลังการผลิต

เกือบเทาตัวบริษัทฯ มีการขยายกิจการท่ีรวดเร็วและไมมีผลกระทบกับผูถือหุนในเร่ืองเงินลงทุนเพราะสามารถจายเงินปนผลไดสมํ่าเสมอ
และในขณะเดียวกันหนี้สินก็มีไมมาก  
 

ผูถือหุน   ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ NT-10 ท่ีบอกวาจะผลิตได 72,000 ตันตอปในเบ้ืองตนท่ีจะผลิตในเดือน มิถุนายน 2555 
จะผลิตสินคาไดประมาณเทาไร 
 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา NT-10 เปนเคร่ืองจักรเหมือนกับ NT-9 บริษัทฯ จึงไมหวงในเรื่องการเดินเครื่องจักร และ
คาดวาจะสามารถผลิตไดเต็มกําลังการผลิต 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ตามที่เสนอขางตน 
 
มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ตามที่เสนอขางตน 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2554 
รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงให 
ผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแล  
ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมท้ังการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2554 หนาที่ 8 แลว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2554 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปแลว 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไมมีคําถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล
และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอขางตน 
 
มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

ขางตนดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 
ประธานฯ ไดแถลงวาบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือจากหักเงินสํารองตางๆ 
ทุกประเภทตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.38 บาท หรือคิดเปนรอยละ 83 ของกําไรสุทธิตอหุนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงิน
ปนผลระหวางกาลคร้ังท่ี 1/2554 ใหผูถือหุนแลวเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจาย
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2554 ใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.20 บาท ซึ่งคาดวาจะจายภายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิจะตองมี
รายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันท่ี 13 มีนาคม 2555 (Record Date) และตองไดรับอนุมัติจาก ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 27 (ประจําป 2555) ท้ังนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากรโดยบริษัทฯ จายเงิน
ปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 
 
สําหรับเหตุผลในการจายเงินปนผลคร้ังนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางระมัดระวังแลวเห็นวา บริษัทฯ มีความสามารถ
ในการหารายไดถึงแมจะตองใชเงินในการขยายกิจการแตกระแสเงินสดของบริษัฯ ยังสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนไดโดยไมกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.51 : 1 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีต่ํามากจึงคาดวาจะไมมี
ปญหาเรื่องการชําระหนี้สินในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวขางตน 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 

ผูถือหุน   นางสาววันดี จิระณรงคศิริ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนา 60 เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด รายการเงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืม
ระยะสั้น จากสถาบันการเงิน ซึ่งเห็นวามียอดเพ่ิมจากปท่ีแลวจํานวน 1,458 ลานบาท อยากทราบรายละเอียดวานํามาใชทําอะไรบางอยางไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา ในป 2554 บริษัทฯ ไดเบิกใชเงินดังกลาวจํานวน 2,018 ลานบาท แตในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได
จายคืนเงินดังกลาวจํานวน 1,850 ลานบาท ดังนั้นหากดูจากงบแสดงฐานะการเงิน หนา 58 ณ สิ้นป บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมระยะส้ันสุทธิ จากสถาบันการเงินจํานวน 177 ลานบาท   

ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวาปกติบริษัทฯ จะไมใชเงินเบิกเกินบัญชีเนื่องจากมีอัตราดอกเบ้ียสูง แตบางครั้งเงินจากการดําเนินงานมีไม
เพียงพอจึงจําเปนตองกูเงินระยะสั้นมาใช และเม่ือไดเงินมาจากการดําเนินงานก็จะชําระคืนเงินกูระยะสั้นสําหรับเงินลงทุนในโครงการ
ตางๆ บริษัทฯ ใชเงินกูระยะยาว 

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวา เงินกูระยะส้ันสวนใหญเปนตั๋วสัญญาใชเงิน หรือ PN (Promissory Note) ซึ่งใน
ป 2554 ท่ีผานมามีอัตราดอกเบี้ยถูกกวาดอกเบ้ียเงินกูระยะยาว  

 
หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน
กําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอขางตน 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้ 
คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด (4) นายอนันต เลาหเรณู  
 
ประธานฯ ไดกลาววาในวาระนี้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ซึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเปนกรรมการที่ตองออก
จากตําแหนงตามวาระดวยจึงมอบหมายให นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ไดกลาวถึงหลักเกณฑการ
พิจารณาการคัดเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในวาระการประชุมนี้ 

นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ดังนี้ 
 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซ่ึงไดพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะดํารง
ตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาวโดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงตั้งกรรมการที่
พนจากตําแหนงตามวาระท้ัง  4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ  
(1) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
(2) นายอัศนี    ชันทอง    เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
(3) นายสาธิต   สุดบรรทัด  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
(4) นายอนันต  เลาหเรณู  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

9



10

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอแนะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1) ท้ัง 4 คนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต 

(2) ท้ัง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

(3) ท้ัง 4 คนท่ีไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งนั้นในรอบปท่ีผานมา ไดปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอและ ไดเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังรวมท้ังสิ้น 11 ครั้ง  

 
ผลงานของกรรมการที่จะเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้ 
 
(1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลาท่ี

ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสําคัญตางๆ อยางใกลชิดโดยเฉพาะในเร่ืองของการ
บริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดูแลในเรื่องของคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการอยาง
เหมาะสม รวมท้ังใหคําแนะนําที่ดีในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานดานตางๆ ในปท่ีผานมา 
 

(2) นายอัศนี ชันทอง ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง   
เปนอยางดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณเปาหมายคะแนน KPIs (Key 
Performance Indicator) และการประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังการ
เสนอแผนงานระยะยาวและเสนอโครงการใหมๆ เพ่ือเปนการตอยอดของธุรกิจใหมีการพัฒนาแบบย่ังยืน เชน โครงการ NT-9, NT-10 
และโครงการอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) เปนตน 

 
(3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด รวมท้ังไดรับแตงต้ัง   

ใหเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและดูแลนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่     
ในตําแหนงเปนอยางดีดู แลและบริหารงานดานการขายและการตลาด กําหนดแผนงานและกลยุทธ ใหสอดคลองกับนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายบริหารและประเมินความเสี่ยงในดานตางๆ ใหแนวทางในการปองกันความเส่ียงใหสามารถควบคุมได ดานนักลงทุน
สัมพันธเปนผูใหขอมูลขาวสารของบริษัทฯ อยางถูกตองเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนรวมท้ังการใหความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ 
 

(4) นายอนันต เลาหเรณ ูปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดีใหความสนใจในทุกเร่ือง โดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน รวมท้ังการใหความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสีย
โดยตรงทุกคนของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

 
(1) ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  
 
มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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 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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

(2) ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายอัศนี ชันทอง ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  

 มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายอัศนี ชันทอง ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง 
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

  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 

ของจํานวนเสียงท้ังหมด  885,660,916 เสียง  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

(3) ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายสาธิต สุดบรรทัด ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 มต ิ ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายสาธิต สุดบรรทัด ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง 
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งตามท่ีเสนอขางตน 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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

(4) ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายอนันต เลาหเรณู ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง  
มติ  ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายอนันต เลาหเรณู ท่ีพนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
  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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6   พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดแถลงวาเนื่องจากการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนด
ผลตอบแทนกรรมการในวาระการประชุมนี้  
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นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดแถลงวา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกําหนดวาหามมิใหบริษัทจายเงิน
หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และวรรคสองกําหนด วาในกรณีท่ีขอบังคับของ
บริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนซ่ึงประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวากรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบ้ียประชุม 
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน
แนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไดและนอกจากนั้น
กรรมการอาจไดรับเบ้ียเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 
 
หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทนผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสมตางๆ 
โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานในปท่ี
ผานมาของบริษัทฯ  
 
จากการเปรียบเทียบขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสรางซ่ึงอยูในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ ท่ีสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดสํารวจขอมูลในป 2553 จาก 177 บริษัท นํามาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 
ตามรายละเอียดที่แนบมา ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 
 
นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดกลาววาจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ดังตอไปนี้ 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 คน ไดรับผลตอบแทน ดังนี้ 

(1.1) ผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนไมมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป 2553 อีกท้ังคณะกรรมการไดบริหารงาน
บริษัทฯ ใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และมีผลการดําเนินงานท่ีดีมาตลอด จึงเสนอใหปรับคาตอบแทนประจําเดือนดังนี้ 
สําหรับประธานกรรมการปรับจาก 70,000 บาทตอเดือนเปน 80,000 บาทตอเดือน สําหรับกรรมการปรับจาก 40,000 บาท
ตอเดือนเปน 50,000 บาทตอเดือน  

(1.2) ในป 2554 ท่ีผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว จึงเสนอจายโบนัสกรรมการประจําปดังนี้สําหรับประธาน
กรรมการเสนอจาย 500,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 400,000 บาทตอคน  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ไดรับเทาเดิมเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน เสนอใหปรับจากเดือนละ 15,000 บาท ตอคนเปน
เดือนละ 20,000 บาทตอคน 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนใหคงไวเทาเดิม
โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจํานวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

 
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และซักถามและเมื่อไมมีคําถามประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน โดยมติท่ีประชุมในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติ
จากท่ีประชุมถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

  
 ประธานแจงเพ่ิมเติมวาสําหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ตามท่ีเสนอขางตน 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  ท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดแถลงวาเนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แตเนื่องจากนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอลาปวย ไมสามารถเขารวมประชุมใน
การประชุมครั้งนี้ จึงมอบหมายให นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกผูสอบ
บัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2555 ในวาระการประชุมน้ี 
 
นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไดแถลงวาตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงิน     
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวาให
ท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี       
จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ไดและมาตรา 121 กําหนดวาผูสอบบัญชี ตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่
ใดๆ ของบริษัทฯ 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัท     
จดทะเบียนไดโดยใหเสนอเง่ือนไขและคาสอบบัญชี แลวคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเง่ือนไขที่ดีและเหมาะสม
เพ่ือประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนรายท่ีเสนอเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดตามรายชื่อตอไปนี้
คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ไดแก (1) นายเพ่ิมศักด์ิ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 
หรือ (2) นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 หรือ (3) นายชูพงษ สุรชุติกาล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 สําหรับ 
นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 ปจจุบันถึงแกกรรม คงเหลือผูสอบบัญชีเพียง 3 คนเทานั้น โดยกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 490,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 
790,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีป 2554 โดยไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ (และเปนผูสอบบัญชีปท่ี 4 ของบริษัทฯ)  
 
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไมมีคําถามประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   
ประจําป 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมเปนจํานวนเงิน 
790,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีป 2554 โดยไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ 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 
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วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ 
 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา สินคา OEM มีอะไรบาง ไดพยายามหาขอมูลผานอีเมลเพ่ือรับขาวสารในเว็บไซตของบริษัทฯ ก็รับขาวสาร
ไมได รวมท้ังการหาขอมูลสินคาในโบรชัวร (Brochure) ท่ีวางใน Modern Trade และรานคาทั่วไปของบริษัทอ่ืนมี แตของ  บริษัทฯ ก็ไมมี
จึงไมทราบรายละเอียดของสินคาของบริษัทฯ 

 
กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวาการขายสินคาผาน Modern Trade นั้น

บริษัทฯ ไดขายผาน Global House และไทวัสดุ ซึ่งปจจุบันท้ัง 2 คายไดขยายสาขาบริษัทละ 15 สาขา โดยรวม 30 สาขาสําหรับ
สินคาท่ีเขาไปจัดจําหนายในรานคา ซึ่งพ้ืนฐานสินคาเดิมเปนท่ีรูจักในตลาดกันอยูแลว สําหรับสินคาใหม บริษัทฯ ไดจัด Stand Show 
แตอยางไรอาจจะยังไมเพียงพอ ในประเด็นนี้จะรับไปดําเนินการตอไปรวมทั้งในเรื่องเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งมีการพัฒนาเว็บไซตอยาง
ตอเนื่องปจจุบันบริษัทฯ มี Call center ในการติดตอเพ่ือสอบถามเรื่องสินคา บริการและรับทราบปญหาตางๆ  

   
สําหรับสินคา OEM ปจจุบันสินคาที่นําเขามาจัดจําหนายจะเปนกลุมอุปกรณหลังคา เชน ฉนวนกันความรอน โครงหลังคา     
สําเร็จรูป Truss ไมลามิเนตและถังน้ํา เปนตน ดวยบริษัทฯ มองเห็นชองทางการจําหนาย โดยลูกคาในกลุมนี้มีศักยภาพจึงตัดสินใจ
ลงทุนการจัดสงสินคาโดยการพวงไปกับสินคาหลักของบริษัทฯ จึงเปนประโยชนกับลูกคา ซึ่งบางครั้งจะไมคิดคาขนสงเพราะฉะนั้น
สินคา OEM ปจจุบันมีความหลากหลาย ซึ่งบางรายการมีการจําหนายโดยตรงมียอดสูง เชน อุปกรณฉนวนกันความรอน โครง Truss 
เปนตน โดยการสั่งซ้ือจะเปน Package เพราะฉะนั้นสินคา OEM จะประกอบอยู 2 สวน คือสวนขายเสริมผานชองทางจัดจําหนายกับ
สวนที่ Developers ตองการใหบริษัทฯ เสนอพรอมกับสินคา 
 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในการประชุมคร้ังท่ีแลว มีการกลาวถึงรัฐบาลจะใหยกเลิกการใชแรใยหินไครโซไทล ไมทราบวาตอนนี้มี
การประกาศใหยกเลิกหรือยัง หรือวาการผลิตของบริษัทฯ ไดยกเลิกไปแลว และอีกหนึ่งคําถามคือ ถาบริษัทฯ ยกเลิกการใช          
แรใยหินไครโซไทล ตนทุนสินคาของบริษัทฯ จะเพ่ิมประมาณ 30 % ใชหรือไม ไมทราบวาบริษัทฯ สามารถปรับราคาขายข้ึนตามได   
ถึง 30% หรือไม ซึ่งถาไมไดแสดงวากําไรจะลดลงใชหรือไม 

 
กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาขอซักถามวาเร่ืองแรใยหินไครโซไทล นั้นเขาใจวา   

ผูถือหุนทุกคนคงทราบในส่ือตางๆ ท่ีออกมาปจจุบันเร่ืองนี้ยังคงอยูท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผูดูแลเรื่องนี้ บริษัทฯ ไดนําเขา    
แรใยหิน จากประเทศรัสเซียเปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรือ เรียกวาไครโซไทล มีสีขาว เม่ือนํามาผสมกับปูนซีเมนตไมเกิน 10% โดยใช
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในการข้ึนรูปลอนหลังคา ปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน สํานักควบคุมวัตถุอันตรายไดจัดไครโซไทล
ไวเปนบัญชีท่ี 3 สามารถนําเขาหรือมีไวครอบครองได โดยจะตองขออนุญาต ซึ่งปจจุบันยังไมมีการใหยกเลิกสถานะปจจุบันกระทรวง
อุตสาหกรรมไดวาจางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพ่ือศึกษาวาหากจะมีการ ลด ละ เลิก สินคาท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ
สามารถทําไดหรือไม โดยมองผลกระทบในหลายๆ มุมมอง เชน เร่ืองสินคาทดแทน สามารถมาทดแทนไดหรือไม และผลกระทบกับ
ผูบริโภคท่ีจะตองจับจายสินคาที่แพงขึ้นหรือไม ซึ่งขณะนี้ยังไมมีขอสรุปสําหรับเร่ืองของตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดจาก PVA ซึ่งผูกกับราคา
น้ํามัน แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมไดละเลย ไดมีการผลิตสินคาท่ีไมมีแรใยหินออกมาอยางตอเนื่อง และการลงทุนในโครงการใหมๆ 
บริษัทฯ ไมไดเนนลงทุนในกระเบ้ืองหลังคา แตลงทุนในกลุมไมสังเคราะหแทน โดยในปจจุบันสัดสวนของรายไดจากสินคาท่ีมีแรใยหิน
ประมาณ 50% คาดหวังวาในสวนของกลุมไมสังเคราะหหรืออิฐมวลเบาท่ีเพิ่มขึ้นจะมีรายไดเขามาทดแทนสวนนี้ไดจึงมั่นใจวาเม่ือรัฐบาล
มีมติให ลด ละ เลิก จะใหเวลาผูประกอบการในการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรได 

 
ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อนาคตที่บริษัทฯ เพ่ิมโรงงานนั้นอยากทราบวาทําใหบริษัทฯ สงออกเพ่ิมขึ้นเทาไร  
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวาถายอนกลับไป 5 ป  ท่ีผานมาบริษัทฯ เร่ิม
มีการสงสินคาออกไปตางประเทศถึงปจจุบันสัดสวนการสงสินคาไปตางประเทศยังอยูในระดับ 5%-10% โดยเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมี
พรมแดนติดกันการบริโภค กระเบื้องหลังคายังเปนสิ่งท่ีประเทศเพ่ือนบานตองการแตสําหรับประเทศท่ีไกลไปกวานั้น เชน ไตหวัน   
และจีน ตองการสินคาไฟเบอรซีเมนตบอรด แผนผนัง ฝา หรือเพดาน ลูกคาซื้อไปเปนวัตถุดิบในการตกแตงภายในปจจุบันบริษัทฯ   
ยังยึดถือการจําหนายในประเทศเปนหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจวาเม่ือสายการผลิต NT-10 เสร็จจะตอบสนองความตองการ
ของตลาดไดเพ่ิมขึ้น และสงสินคาไปตางประเทศไดมากขึ้น     

 
ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาอิฐมวลเบานั้น หากบริษัทฯ มีการผลิตคุณสมบัติของอิฐมวลเบาของบริษัทฯ จะแตกตางจากท่ีอ่ืนหรือไม

เพราะของท่ีอ่ืนแตกงาย 
 
กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวาอิฐมวลเบาที่ขายอยูในตลาด มีอยูหลายเกรดที่บริษัทฯ ตั้งใจจะผลิตนี้เปนเกรดที่ดีเรียกวา     

เกรด G4 ซึ่งมีความแข็งแรง  
 
ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวาอิฐมวลเบาของบริษัทฯ เปนเทคโนโลยีท่ีกรรมการบริษัทฯ ไดไปดูเคร่ืองจักรเห็นวาเปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และที่สําคัญคือ ใชคนงานนอย  
 
ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนาที่ 26 ในหนังสือรายงานประจําป 2554 เห็นประเทศกัมพูชา เม่ือป 2552 มีสัดสวนอยูประมาณ 

44% ตอมาในป 2554 ทําไมถึงลดลง แตวาประเทศลาวเพิ่มขึ้นและประเทศพมาบริษัทฯ มีแผนงานอยางไร เพราะดูสัดสวนแลวประเทศ
พมานาสนใจในชวงเวลานี้ 

 
กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาขอมูลในหนาท่ี 26 เปนขอมูลภาพรวมของประเทศ 

ไมใชเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันนี้สัดสวนของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชาถึงแมวาในชวงปท่ีผานมาจะมีปญหาชายแดน แตไมมี
ผลกระทบกับบริษัทฯ สําหรับประเทศลาวบริษัทฯ มีทีมขายตรงเขาไปอยูในประเทศลาว ถึงแมประเทศลาว เปนประเทศที่ไมใหญมาก
นักแตดวยสื่อสารการตลาดที่ไปถึง จึงทําใหสามารถรับสื่อทางทีวีได การบริโภคของคนในประเทศลาวตองถือวามีความเช่ือม่ันใน
กระเบ้ืองหลังคา ของประเทศไทยโดยตรง ประเทศลาวถือวามีอัตราการเติบโตที่ดี แตสําหรับประเทศพมา บริษัทฯ ไดทําตลาดประเทศ
พมามากกวา 10 ป แตดวยนโยบายของประเทศพมาจะใชเปนระบบ License ซึ่งการนําเขาตองมี License โดยสงออกรอยเปอรเซ็นต
จะตองนําเขารอยเปอรเซ็นต ซึ่งเปนขอจํากัดในอดีตดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการทําตลาดในยางกุงหรือมันดาเลย ซึ่งวันนี้ถือวาบริษัทฯ      
มีสัดสวนตลาดไมนอยเลยและถาประเทศพมาเปดเสรี บริษัทฯ คอนขางมีความมั่นใจวาจะสามารถผลักดันสัดสวนยอดขายของประเทศ
พมาใหมากขึ้น 
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  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใดมีเร่ืองอ่ืนท่ีจะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 
   

ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเรื่องอ่ืนใดอีกในท่ีประชุมนี้แลว 
 
ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในครั้งนี้  
 

ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
 
 

 
      

         (นายประกิต ประทีปะเสน) 
                                                                                 ประธานท่ีประชุม 

 
 

                                                         
                              

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน 
                                                                                              เลขานุการบริษัทฯ 

           ผูจดบันทึกการประชุม 
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วาระที ่2 
รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานในรอบป 2555 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2555 นั้น บริษัทฯ 
ไดจัดทําไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 หนาที่ 4 ภายใตหัวขอเร่ือง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 
2555 ดังกลาวขางตน 

 
การลงมติ 

     การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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วาระที ่3 
พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปสิน้สดุเพยีงวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นายเพ่ิมศักด์ิ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3427 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบ
และรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เรียบรอยแลว ตามท่ีบริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 
หนาท่ี 72 ถึง 99 ภายใตหัวขอเร่ือง “รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจําป 2555 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
แลว ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมกีารปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมท้ังการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
อยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 หนาท่ี 7 แลว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินประจําป 2555 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรองรับท่ัวไปแลว เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป
สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีเสนอขางตน 
 
การลงมติ 

มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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วาระที ่4 
พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิกาํไร 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง  
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของ     
ทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ ของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 249 (2/2556) เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.40 บาท หรือคิดเปนรอยละ 75 ของกําไรสุทธิ   
ตอหุน โดยมีรายละเอียดสถิติการจายเงินปนผลและการตั้งสํารองตางๆ ในรอบ 3 ป ดังตอไปนี้  
 
สถิติการจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (หนวย : ลานบาท) 2555 2554 2553
จํานวนหุนสามญัท่ีจําหนายแลว (ลานหุน) 1,038 1,027 1,014
จํานวนหุนสามญัซ้ือคืน ณ วันสิ้นป (ลานหุน)               - (1.56) (18.90)
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) (คํานวณจากหุนสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นป) 0.53 0.46 0.47
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.40 0.38 0.36
อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิตอหุน 75% 84% 77%
กําไร  (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 412.00 359.32 230.30
หัก    ผลสะสมของการเปล่ียนนโยบายการบัญชี            - 47.54*             -
กําไร  (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน (หลังปรับปรุง) 412.00 311.77 230.30
บวก   กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 545.91 460.13 452.78
หัก    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 1.92**               -             -
กําไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจําป 543.99 460.13 452.78
หัก    สํารองตามกฎหมาย            -               -             -
       สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน (2.45) (28.78) (30.67)
       จายเงินปนผลระหวางกาลครั้งท่ี  1/25XX 205.83 182.88 174.85
       จายเงินปนผลคร้ังที่  2/25XX 207.62*** 205.80 179.58
กําไร  (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 545.99 412.00 359.32

 
 
* ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนคร้ังแรกโดยคํานวณภาระผูกพัน

ผลประโยชนของพนักงาน หลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน จากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันส้ินรอบ
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ระยะเวลารายงานดวยวิธีคิดลด แตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปนการประมาณการจากมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสด ของผลประโยชนท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพ้ืนฐานของขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก 
เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปจจัยอ่ืนๆ ท้ังนี้บริษัทฯ เลือกรับรูตนทุนบริการในอดีตสําหรับภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานหลังออกจากงาน โดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเปนไปตามการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงที่
กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวซ่ึง มีผลทําใหกําไรสะสมยกมาตนงวดลดลง 47.53 ลานบาท    

**  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน ของพนักงานท่ีไดสิทธิรับ
เงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกลาวไดคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ และจากขอ
สมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัยตามวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) อันเปนประมาณการจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนท่ีคาดวาจะตองจายในอนาคต โดยคํานวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 
อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอ่ืนๆ รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

***  จากตารางขางตนป 2555 ประมาณการเงินปนผลจาย ครั้งที่ 2/2555 คํานวณจากหุนสามัญท่ีออกและชําระแลวคงเหลือ ณ วันส้ินป 2555 แต
จํานวนหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลจริงจะตองคํานวณจากหุนสามัญที่ออกและชําระแลวคงเหลือ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2556 (Record Date) 

 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิในป 2555 

ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลท่ีจายจากกําไรสุทธิป 2555 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนรอยละ 75 ของกําไรสุทธิตอหุน ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2555 ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2555 
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2/2555 ใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.20 บาท คาดวาจะจายภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 
ผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้จะตองมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันท่ี 15 มีนาคม 2556 (Record Date) ซึ่งการใหสิทธิรับเงิน
ปนผลคร้ังที่ 2/2555 ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 28 (ประจําป 2556) บริษัทฯ จึงจะดําเนินการจายเงินปนผลในอัตรา
ดังกลาวตอไป 
 

ท้ังนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23)  

การลงมติ   
 มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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วาระที ่4 
พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรเงนิกาํไร 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง  
ไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของ     
ทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอ่ืนใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ ของบริษัทฯ อยางมี
นัยสําคัญ  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 249 (2/2556) เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.40 บาท หรือคิดเปนรอยละ 75 ของกําไรสุทธิ   
ตอหุน โดยมีรายละเอียดสถิติการจายเงินปนผลและการตั้งสํารองตางๆ ในรอบ 3 ป ดังตอไปนี้  
 
สถิติการจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (หนวย : ลานบาท) 2555 2554 2553
จํานวนหุนสามญัท่ีจําหนายแลว (ลานหุน) 1,038 1,027 1,014
จํานวนหุนสามญัซ้ือคืน ณ วันสิ้นป (ลานหุน)               - (1.56) (18.90)
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) (คํานวณจากหุนสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นป) 0.53 0.46 0.47
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.40 0.38 0.36
อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิตอหุน 75% 84% 77%
กําไร  (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 412.00 359.32 230.30
หัก    ผลสะสมของการเปล่ียนนโยบายการบัญชี            - 47.54*             -
กําไร  (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน (หลังปรับปรุง) 412.00 311.77 230.30
บวก   กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 545.91 460.13 452.78
หัก    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 1.92**               -             -
กําไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจําป 543.99 460.13 452.78
หัก    สํารองตามกฎหมาย            -               -             -
       สํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน (2.45) (28.78) (30.67)
       จายเงินปนผลระหวางกาลครั้งท่ี  1/25XX 205.83 182.88 174.85
       จายเงินปนผลคร้ังที่  2/25XX 207.62*** 205.80 179.58
กําไร  (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 545.99 412.00 359.32

 
 
* ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนคร้ังแรกโดยคํานวณภาระผูกพัน

ผลประโยชนของพนักงาน หลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน จากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันส้ินรอบ
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วาระที ่5 
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองวา “ใน
การประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ถือเปนการประชุมปท่ี 9 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด มี
กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน (2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา (3) นายวุฒิไกร 
โสตถิยานนทและ (4) นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ซึ่งไดแจงวาจะไมขอรับทุกตําแหนงอีกเมื่อครบวาระแลว (ตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ) 
 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. 
คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 ไดพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณา  
คุณสมบัติในดานตางๆ แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงตั้งบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี ถาวรธิวาสน 
(2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา (3) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท และ (4) นายธนิต ปุลิเวคินทร ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1)  ท้ัง 4 คนเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
(2) ท้ัง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) 
(3)  สําหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน นายกฤษณ พันธรัตนมาลา และนายวุฒิไกร โสตถิยานนท ท้ัง 3 คนที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขา  

ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งนั้น โดยในรอบปท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ ระหวางการประชุมไดใหขอเสนอแนะที่หลากหลาย  
ท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอมากกวา 90% ยกเวนนายไมตรี ถาวรอธิวาสน   
เขารวมประชุมทุกคร้ัง สําหรับผลงานของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 คน มีดังนี้ 

 
(3.1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรมตลอด

ระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ไดบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น รวมท้ังการดําเนินงานเพ่ือขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันมีการขึ้นโครงการใหมๆ เชน โครงการ   
NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา (AAC) เปนตน จากประสบการณการทํางานดานวิศวกรรมและการผลิตท่ียาวนาน จะเปน
ประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 
 

(3.2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปน   
อยางดี มีความรู ความสามารถและประสบการณในเร่ืองของการลงทุนโดยสามารถใหคําแนะนําเพ่ือใหบริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

 
(3.3) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงเปน

อยางดีมีความเปนอิสระในการใหความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา เปนผูท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณในเร่ืองของ
กฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ใหคําแนะนําในเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ เพ่ือใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการ  
ท่ีดีย่ิงๆ ข้ึนตอไป 
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(4) แตเนื่องจาก นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ไดแจงวาจะไมขอรับการแตงตั้งเปนกรรมการอีกเม่ือครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแตงตั้ง 
นายธนิต ปุลิเวคินทร ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ซึ่งจะครบวาระในการดํารงตําแหนงในวันประชุม
ใหญสามญัผูถือหุนคร้ังท่ี 28 (ประจําป 2556) ท่ีจะมีข้ึนวันท่ี 24 เมษายน 2556 ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดสรรหาและเสนอแนะ 

โดยนายธนิต ปุลิเวคินทร เปนผูท่ีมีความรูความสามารถมีประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานดานวิศวกรรม 
ดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม อีกทั้งมีความรูในเร่ืองของกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันจะเปนประโยชน
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่ พษ. 13/2556 เม่ือ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556 

ท้ังนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและ
แตงตั้งกรรมการรายใหม 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 249 (2/2556) เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน  
เพ่ือพิจารณาอนุมัตแิตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน ดังนี้ 

(1)  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน            เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  
(2)  นายกฤษณ พันธรัตนมาลา           เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
(3)  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท             เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 
(4)  นายธนิต ปุลิเวคินทร                เสนอเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ตามที่คณะกรรมการ  
                            ก.ส.ต. ไดสรรหาและเสนอแนะขางตน  

 
ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  
 ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการท้ัง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผูท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงท่ีผานมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 
การลงมต ิ
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียง

ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ี

บุคคลซ่ึงไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน       
ผูออกเสียงช้ีขาด   
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ประวตัโิดยสงัเขปของ นายไมตร ี ถาวรอธวิาสน 
 
ตําแหนงในบริษัทฯ กรรมการ  
สัญชาต ิ ไทย  
อายุ 66 ป 
 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตร ีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) สถาบนั เทคโนโลยีพระจอมเกลา (พระนครเหนือ) 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
   การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  

(1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011) 
ประวัติการทํางาน 

(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม              

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) -ไมมี- 
(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 

 พ.ศ. 2540 – 2547 กรรมการผูจัดการ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2535 – 2540 กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามไฟนไชนา จํากัด 
 พ.ศ. 2530 – 2535 ผูอํานวยการโรงงาน บริษัท กะรัตสุขภัณฑ จํากัด 

 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   - ไมม ี-  
การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555    - 2,220,000 หุน หรือ 0.21%  
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ    - 2 ป   
ประวัติการเขารวมประชุม   -   คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 ประชุม 12 ครั้ง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 
                         -   คณะกรรมการจัดการ ในป 2555 ประชุม 35 ครั้ง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ นายกฤษณ  พนัธรตันมาลา                          
   
ตําแหนงในบริษัทฯ กรรมการ  
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 44 ป 
วุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสาร) อิมพีเรียลคลอเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 Chartered Financial Analyst CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  

(1) Director Accreditation Program  (DAP 86/2007) 
(2) Advanced Audit Committee Program (ACP 1/2009) 

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  4  บริษัท ดังนี้ 

 พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 (เดิมชื่อ บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)) 
 พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุปลสี จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1)  ขางตน) จํานวน  4 บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพพ จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน ผูอํานวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอร่ี จํากัด 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา -ไมม-ี 
 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   - ไมมี -  
การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   - ไมมี -  
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ     - 2 ป - 
ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ นายวฒุไิกร  โสตถยิานนท  
 

ตําแหนงในบริษัทฯ กรรมการอิสระ  
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 59 ป 
 
วุฒิการศึกษา  

 นิติศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 เนติบัณฑิตไทย 
 มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร – การจัดการ ภาครัฐและเอกชน 
 การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  

(1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)  
ประวัติการทํางาน 

(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน 1 บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
  (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จํานวน 1 บริษัท ดังนี้ 
 พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน หัวหนาสํานักงาน สํานักกฎหมายวุฒิไกร โสตถิยานนท 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 
 พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  - ไมมี -  
การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555  - ไมมี -  
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  - 2 ป -  
ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
 
ขอมูลอ่ืน ๆ  การมี / ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ป
ท่ีผานมาในลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
(2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 
(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 
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ประวตัโิดยสงัเขปของ นายธนติ ปุลเิวคนิทร 
  

ตําแหนงในบริษัทฯ   -ไมมี- 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 62 ป 
 
วุฒิการศึกษา  

   ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัติการทํางาน 

(1) ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  -ไมมี- 
(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จํานวน 1 บริษัท ดังนี้ 

 พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท พัทยา แกรนด วิลเลจ จํากัด 
(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 

 พ.ศ. 2545 - 2553    รองประธาน ดานเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2535 - 2545  วิศวกรอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวงจํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2526 - 2535    ผูจัดการฝายคุณภาพและสิ่งแวดลอม บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  - ไมม ี-     
การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555   - ไมม ี-     
ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ   - ไมม ี-     
ประวัติการเขารวมประชุม    - ไมม ี-     
 
ขอมูลอ่ืนๆ  การมี / ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ี
ผานมาในลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
(2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 
(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 
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บทนยิามกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ท้ังนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร 
รวมท้ังคูสมรสของบุตรของผูบริหารผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม คํ้าประกัน การให
สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ท่ีตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตย่ีสิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวให
เปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวาง
หนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม
เปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปน ผูถือหุน   
ท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ี
ไดรับการแตงตั้ง 

(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับ     
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

(ซ) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัย    
ในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษารับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมี  
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของ บริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ฌ) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แลวกรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  

ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการ ทางวิชาชีพ
เกินมูลคาท่ีกําหนดตามวรรคหน่ึง (ง) หรือ (ฉ) ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทาง
วิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเม่ือบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีแสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววาการ
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แตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นท่ีเปนอิสระและจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ใน หนังสือนัดประชุม   
ผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
(2) เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 
บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดและ แนวปฏิบัติ

ท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ  
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วาระที ่6 
พจิารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหน่ึงกําหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดให         
แกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” และวรรคสองกําหนดวา “ในกรณีท่ีขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจาย
คาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม”  

ขอ 35 ขอบังคับของบริษัทฯ  กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัลเบี้ยประชุม 
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปน
หลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบ้ียเลี้ยง 
และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ” 
 
โครงสรางผลตอบแทนกรรมการ 

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
 (1.1)  ผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 12 คน โดยประธานกรรมการไดรับ      
เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจํานวน 11 คน ไดรับเดือนละ 50,000 บาทตอคน ท้ังนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชตั้งแตเดือนเมษายน 2555 
เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครัง้ที่ 27 (ประจําป 2555) 
 (1.2)  โบนัสกรรมการประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไปโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2555 ท่ีผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 27 (ประจําป 2555) ไดมีมติอนุมัติจายโบนัสกรรมการประจําปให
กรรมการดังนี้ สําหรับประธานกรรมการไดรับ 500,000 บาท และกรรมการจํานวน 11 คน ไดรับคนละ 400,000 บาท 

(2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทน ดังนี้  
 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมา หลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 
(ประจําป 2551) สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 20,000 บาทตอคน โดยเร่ิมใชตั้งแตเดือนเมษายน 2555 เปนตนมา หลังจาก
ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 27 (ประจําป 2555) 
 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ี
ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ ก.ส.ต. จํานวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน ท้ังนี้    
อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชตั้งแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมา หลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 23 (ประจําป 2551) 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 คนไดรับสิทธิประโยชนจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ไดจัดทําโครงการเสนอขายหลักทรัพยให  
แกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 ใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตใหบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกรรมการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวในป 2555 รวมท้ังสิ้น 6,990,000 หนวย 

(4)   บริษัทฯ ไมมีการจายผลตอบแทนอยางอ่ืนหรือสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากท่ีกลาวในขอ (1) ถึง (3) ขางตนอีก 
 

สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนที่จายใหคณะกรรมการในระหวางป 2555 และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะนั้นได
เปดเผยไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 หนาท่ี 39 ภายใตหัวขอเร่ือง “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
(www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 249 (2/2556) เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยการ

เปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และพิจารณาจากผลการดําเนินงานในป 2555 ของบริษัทฯ แลวเห็นควรใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2556 เทากับผลตอบแทนในป 2555 ทุกประการ ดังนี้ 

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
 (1.1)  ผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 80,000 บาท   

และกรรมการจํานวน 11 คน ไดรับเดือนละ 50,000 บาทตอคน 
 (1.2)  ในป 2555 ท่ีผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว จึงเสนอจายโบนัสกรรมการประจําป ดังนี้ สําหรับ
ประธานกรรมการเสนอจาย 500,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 400,000 บาทตอคน 

(2)  สําหรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทน ดังนี้ 
(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนใหคงไวเทาเดิม โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 20,000 บาทตอคน 
 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ี 
ทุกเดือนใหคงไวเทาเดิมโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ ก.ส.ต. จํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 10,000 
บาทตอคน 
 
หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทน 

การกําหนดผลตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยไดผานการกลั่นกรองและเปรียบเทียบ
อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกําไรของบริษัทฯ แลวมีความเห็นเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการป 2556 

โดยการเปรียบเทียบขอมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งอยูในหมวดเดียวกันกับ  
บริษัทฯ ท่ีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดสํารวจขอมูลในป 2555 จาก 177 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการ 
ของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 

 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ   

รายการ 
(หนวย :บาทตอคนตอเดือน)

ผลตอบแทนประธานกรรมการ 
ผลตอบแทนกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ

 คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 80,482 8,333 640,000 36,123 4,583 250,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง 70,526 20,000 300,000 35,833 10,000 144,000
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด(มหาชน) 80,000 50,000 
  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ   
รายการ 

(หนวย :บาทตอคนตอเดือน)
ผลตอบแทนประธานกรรมการ 

ผลตอบแทนกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ

 คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ต่ําสุด สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 31,350 2,200 116,000 22,850 2,500 90,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง 32,276 13,333 90,000 23,741 5,000 70,000
บริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 30,000 20,000 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
รายการ 

(หนวย :บาทตอคนตอเดือน)
ผลตอบแทนประธานกรรมการ 

ผลตอบแทนกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ

 คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 26,788 1,667  120,000 18,648 1,667 80,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง      9,722 1,667 20,000     5,556 1,667 10,000
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด(มหาชน) 20,000 10,000 
   

(4) โบนัสกรรมการประจําป   
รายการ 

(หนวย :บาทตอคนตอป) 
โบนัสประธานกรรมการ 

โบนัสกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ

  คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม  1,035,030    30,000 7,200,000 669,879    20,000   4,800,000
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง 1,084,936 200,000 7,200,000 696,333   105,000 4,800,000
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด(มหาชน) 500,000 400,000 

 
 
การลงมติ 
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียทั้งหมด
ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

สําหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ท้ังนี้ กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการของ  
บริษัทฯ ท่ีมีสวนไดเสียโดยตรงในวาระนี้เปนผูรับมอบฉันทะ กรรมการดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามปกติ เวนแตผูถือหุนจะระบุไว
ในหนังสือมอบฉันทะเปนอยางอ่ืน  
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วาระที ่7 
พจิารณาแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัช ี
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี้มาตรา 120 กําหนดวา“ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี 
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 
 มาตรา 121 กําหนดวา “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท” 
 นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนไดโดยใหเสนอเง่ือนไขและคาสอบบัญชีแลวคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกราย  ท่ีเสนอ
เง่ือนไขท่ีดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม คร้ังท่ี 250 
(3/2556)  เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท          
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2556 ไดแก นางสาวบงกช อํ่าเสง่ียม ผูสอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชี       
รับอนุญาตเลขท่ี 4795 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5155 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 จํานวน 630,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 
บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 990,000 บาท  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2555  จํานวน 200,000 บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.32 
  
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ ผูบริหาร     
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไรท้ังสิ้น 

 (2)   ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได  
 (3)   การเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรายใหมป 2556 กับผูสอบบัญชีรายเดิมป 2555 จะเปนดังนี้ 
 

 
(4)  การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ 

และความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีอยูในเกณฑท่ีดีตลอดมา เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน
และอัตราคาตอบแทนแลว จึงไดคัดเลือกผูสอบบัญชีรายใหม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัท 
จดทะเบียนตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(5)  คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดเสนอความเหน็ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหม
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ตามรายช่ือตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2556 ไดแก นางสาวบงกช อํ่าเสงี่ยม  ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

รายละเอียด (หนวย: บาท) ป 2556 ป 2555 
ผลตางเพ่ิม (ลด) 

จํานวนเงิน %
คาสอบบัญชีประจําป 
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 3 ไตรมาส 

630,000 
360,000

490,000 
300,000

140,000 
 60,000 

28.57 
20.00

รวมท้ังสิ้น 990,000 790,000  200,000 25.32
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และขออนุมัติคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ประจําป 2556 รวมจํานวนเงิน 990,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.32 จาก
ป 2555  
 
การลงมติ   

มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด  
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หลักเกณฑและวธิีปฏบิตัใินการเขารวมประชมุ 
การมอบฉนัทะใหเขารวมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 
เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนจะตองแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน 
 
กลุมผูเขาประชุม เอกสารและหลักฐาน
บุคคลธรรมดา เขาประชุมดวยตนเอง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบฉันทะ 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ 

นิติบุคคล (ผูแทน) เขาประชุมดวยตนเอง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคล (ผูแทน) มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบฉันทะ 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ  

 
การเขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงาน
องคกรของรัฐ (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม ถามีการเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 

(2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือ
เดินทาง (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม 

 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 

(1) ผูถือหุนแตละราย (ท้ังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไดเพียงฉบับ
เดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทฯ มากนอยเพียงใดก็ตาม จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือ
หลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

(2) หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรม
หนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหผูถือหุนพรอมกับการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบหนึ่งแบบใดก็ได
ตามความเหมาะสมและจะตองปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพ่ือใหถูกตองและมีผล
ผูกพันตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉันทะจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้  
 (3.1)  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมท้ังแนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ)    
ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 
 (3.2)  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนา
พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค)  หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนาม
ดังกลาว แลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการ
แทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค)
อีกช้ันหนึ่ง 
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 (3.3)  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย    
มีอายุไมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังกลาวและสําเนาบัตรประชาชน(ไมหมดอายุ) 
ของกรรมการท่ีลงลายมือช่ือ ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบพรอมกันดวย 
 (3.4)  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตราบริษัท     
ในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละ
ประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย    
หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคล ดังกลาวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทํา
การรับรองผูรับรองเอกสาร(โนตารี พับลิค)  อีกช้ันหนึ่ง 
 (3.5)  กรณีท่ีใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพ
นิ้วหัวแมมือซายของ ....................” แตตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่ง
พยานตอง ลงลายมือช่ือเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตร
แนบไปพรอมกันดวย 
 (3.6)  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีผูถือหุนไดจัดทํา และลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑท่ีกลาวขางตนกลับคืนไปยังกรรมการ
ผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมท้ังเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน  ท้ังนี้
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได  และเพ่ือความเรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 
 (3.7)  ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุมดวย 
 (4)  ในการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้  ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองผูถือหุนอาจจะเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได
ตามรายชื่อตอไปนี้   

 นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ท่ีอยู 9/50 หมูบานศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 
 นายอนันต เลาหเรณู ท่ีอยู 95/81 ซอยรามคําแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

 
กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก 
ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

 
กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 
 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองนําทะเบียนบานของ 
ผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 
กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทนโดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปน      
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

เจาหนาที่บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือตั้งแต 8.00-10.00 น. 
ของวันท่ีประชุมดังกลาว 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 (1)   การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
 (2)   การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
 (3)   มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  
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 (3.1)   กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 

 (3.2)   กรณีอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินใหเปนตามท่ีกําหนดนั้น โดยประธานในท่ี

 ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

 4)    ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

 5)    ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมใิหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนัน้ออกนอกท่ีประชุม 

ช่ัวคราวก็ได 

6)   การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเม่ือมีผูถือหุนในท่ีประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและท่ีประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาวโดย

ประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
 
ขอบงัคบับรษิทัฯ ในสวนทีเ่กีย่วของกบัการประชมุผูถอืหุน 
 

อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ หมวดท่ี 6 เร่ืองการประชุมผูถือหุน กําหนดไวดังนี้ 

 

ขอท่ี 3   ขอความอ่ืนที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

ขอท่ี 37  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

 

ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุน

นับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุม   

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณี

เชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอท่ี 38  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอท่ีประชุม 

พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมและใหโฆษณา 

คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญ หรือที่อ่ืนใด  

ก็ตามแลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

 

ขอท่ี 39  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน  

 ผูถือหุนทั้งหมดและ ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  

 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม

ตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ       

นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 

ท้ังนี้ หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 
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ขอท่ี 40  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุมถาไมมีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดมาเขารวม
ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี 
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 
ขอท่ี 41  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 

หนังสือมอบฉันทะ จะตองลงวันท่ีและลายมือช่ือของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะและเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 
หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม 
 

ขอท่ี 42  มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขา

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนเทากัน 
(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธ์ิ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนหรือหุนกูหรือหลักทรัพย   

 อ่ืนใด ท่ีอาจกระทําไดตามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

 
ขอท่ี 43  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีท่ีผานมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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หนังสือมอบฉนัทะ 
การมอบฉนัทะ 

 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน โดยใหผูถือหุนสามารถเลือกใช

หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงใน 3 แบบ ดังนี้ 
 

1.  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
2.  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
3.  แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน 

ผูรับฝากและดูแลหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่ 
บริษัทฯ กําหนดคนใดคนหน่ึง เขารวมประชุมดังกลาวได ท้ังนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพรอมนี้แลว 

 
ผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

เทานั้น ในกรณีท่ีผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขาประชุมแทนโปรดจัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสาร
ประกอบลวงหนามายัง เลขานุการบริษัท  บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 ท้ังนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะท่ีสงถึงบริษัทฯ ณ ที่
อยูดังกลาวขางตน กอนเวลา 15.00 น. ของวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 เทานั้น 

 
สําหรับผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผู รับฝากและดูแลหุน โปรด

เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน) 
 

  ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
   เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
    เขียนที.่.......................................................... 

วันท่ี..................... เดือน..............................พ.ศ………………….……….. 
(1) ขาพเจา................................................................................................... สัญชาต…ิ……………………………………...…..…………...… 

อยูบานเลขที่.............................................................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง............................................................................
อําเภอ/เขต .............................................................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย…………………………………………………...… 

 
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม............................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...................................เสียง ดังนี้             
หุนสามัญ.....................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.........................................เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั..........................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให 
  (1)  ......................................................................... อายุ .......................ป  อยูบานเลขที่.......................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต................................................................................... 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.....................................................หรือ  
 (2)  ......................................................................... อายุ .......................ป  อยูบานเลขที่.......................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต................................................................................... 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.....................................................หรือ  
 (3)  ......................................................................... อายุ .......................ป  อยูบานเลขที่.......................................................................... 
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต................................................................................... 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.....................................................หรือ  
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน             
ครั้งที่ 28 (ประจําป 2556) ในวันท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ     
เลขที ่971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย  

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ...............................................................ผูมอบฉนัทะ 

 
(………………..…………........………….) 

 
ลงช่ือ...............................................................ผูรับมอบฉนัทะ               

                                            
 
ลงช่ือ...............................................................ผูมอบฉนัทะ 

 
(………………..…………........………….) 

 
ลงช่ือ...............................................................ผูรับมอบฉนัทะ                

                                                 
 
ลงช่ือ...............................................................ผูมอบฉนัทะ 

 
(………………..…………........………….) 

 
ลงช่ือ...............................................................ผูรับมอบฉนัทะ                

                                                   
หมายเหตุ    

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 
ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
         เขียนที.่................................................. 

วันท่ี..................... เดือน..............................พ.ศ………………….……….. 

(1) ขาพเจา................................................................................................... สัญชาต…ิ……………………………………...…..…………...… 

อยูบานเลขที่.............................................................................ถนน...................................... ตําบล/แขวง............................................................................

อําเภอ/เขต .............................................................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย……………………………………………...……… 

 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

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

หุนสามัญ.....................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั.........................................เสียง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั..........................................เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให 

  (1)  ......................................................................... อายุ .......................ป  อยูบานเลขที่........................................................................ 

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต................................................................................ 

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.....................................................หรือ  

 (2)  ......................................................................... อายุ .......................ป  อยูบานเลขที่........................................................................ 

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต................................................................................ 

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.....................................................หรือ  

 (3)  ......................................................................... อายุ .......................ป  อยูบานเลขที่........................................................................ 

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต................................................................................ 

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย.....................................................หรือ  

  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน             

คร้ังท่ี 28 (ประจําป 2556) ในวันท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973  

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

 

(1) □ วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย □ไมเห็นดวย     □งดออกเสียง 

 

 □ วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานในรอบป 2555 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 
ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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□วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 

□วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 

 □วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 

 □วาระท่ี 7  :  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 

 □วาระท่ี 8  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 

(2) □วาระท่ี 5  :  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 □การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

      □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 □การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

           ช่ือกรรมการ  นายไมตร ีถาวรอธิวาสน 
     □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ  นายกฤษณ พันธรัตนมาลา 
      □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท 
      □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ  นายธนิต ปุลิเวคนิทร 
      □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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(6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะ

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ   
1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 28 (ประจําป 2556) ในวันท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 
โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อ่ืนดวย 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง……………………………............................................................................................... 
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
             □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง……………………………............................................................................................... 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง……………………………............................................................................................... 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

       □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง……………………………............................................................................................... 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง……………………………............................................................................................... 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        □เห็นดวย □ไมเห็นดวย □งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให   
    คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

 
เขียนที่................................................................... 

วันท่ี......................... เดือน................................... พ.ศ………………...… 
(1) ขาพเจา...........................................................................................................................สญัชาติ………………………………………….. 

สํานักงานตั้งอยูเลขที.่........................................................ถนน....................................................................ตําบล/แขวง..................................................... 
อําเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด................................................................รหสัไปรษณีย………………………………..…… 
 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน(Custodian) ใหกับ.................................................................................................................................. 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม........................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................เสียง ดังนี้             

หุนสามัญ.................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...........................เสียง 
     หุนบุริมสิทธิ.............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................เสยีง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให 
(1)  ช่ือ............................................................................. อายุ ...................ป  อยูบานเลขที่..................................................................... 

ถนน..............................................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.................................................................... 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย...........................................หรือ  

(2)  ช่ือ............................................................................. อายุ ...................ป  อยูบานเลขที่..................................................................... 
ถนน..............................................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.................................................................... 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย...........................................หรือ  

(3)  ช่ือ............................................................................. อายุ ...................ป  อยูบานเลขที่..................................................................... 
ถนน..............................................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.................................................................... 
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย...........................................หรือ  
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 28 
(ประจําป 2556) ในวันท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้

□มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
□มอบฉันทะบางสวน คือ 

□หุนสามัญ.........................................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................... เสียง 
□หุนบุริมสิทธิ.....................................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................... เสียง 

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 
 

 
ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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(1) □วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 27 (ประจําป 2555)  

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

             □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย...................................เสียง □งดออกเสียง.......................  เสียง 

 

 □วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานในรอบป 2555 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย...................................เสียง □งดออกเสียง......................... เสียง 

 

 □วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

               □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง.......................... เสียง 

□วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง.......................... เสียง 

 

 □วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง............................เสียง 

 

 □วาระท่ี 7  :  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย.................................เสียง □งดออกเสียง.............................เสียง 

 

 □วาระท่ี 8  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง............................เสียง 

 

(2)  □ วาระท่ี 5  :  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
□(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

□(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 □ การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

            □ เห็นดวย..................................เสียง □ไมเห็นดวย................................เสียง □งดออกเสียง.............................เสียง 

 □ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

     ช่ือกรรมการ  นายไมตร ีถาวรอธิวาสน 
  □ เห็นดวย................................เสียง □ไมเห็นดวย............................เสียง □งดออกเสียง..............................เสียง 
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ช่ือกรรมการ  นายกฤษณ พันธรัตนมาลา 
  □ เห็นดวย...............................เสียง □ไมเห็นดวย.............................เสียง □งดออกเสียง............................เสียง 

     ช่ือกรรมการ  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท 
 □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย............................เสียง □งดออกเสียง........................... เสียง 

     ช่ือกรรมการ  นายธนิต ปุลิเวคนิทร              
    □ เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย........................... เสียง □งดออกเสียง.......................... เสียง 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม  

ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

(6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะ

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉนัทะ 
       (……………………………………………..) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
1.  หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
3.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 28 (ประจําป 2556) ในวันท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนดวย 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง..............................เสียง 
. 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง..............................เสียง 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง..............................เสียง 
 
วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง..............................เสียง 
 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 
□ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
□ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              □เห็นดวย.................................เสียง □ไมเห็นดวย..................................เสียง □งดออกเสียง..............................เสียง 
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ประวตักิรรมการทีเ่ปนอิสระ (กรณผีูถอืหุนมอบหมายใหกรรมการอสิระเปนผูรบัมอบฉนัทะ) 
 
 
ช่ือ – นามสกุล นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  
ตําแหนงในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 69 ป 
ท่ีอยู 9/50 หมูบานศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
                     กรุงเทพมหานคร 10520 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟลิปปนส 
 การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  

(1)   Director Accreditation Program (DAP 32/2005) 
(2)   Audit Committee Program (ACP 4/2005) 

ประวัติการทํางาน 
 (1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังนี้ 

 พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตภณัฑตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
  (เดิมชื่อ บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน)   -ไมมี- 
 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 

 พ.ศ. 2550 – 2551     ท่ีปรึกษา บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)) 

ขอมูลอ่ืนๆ    
- ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสญัญา  
- การถือหุนบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 4,600,000 หุนหรือ 0.44% 
- มีสวนไดเสียทางตรงในวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ เทานัน้  
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ประวตักิรรมการทีเ่ปนอิสระ  (กรณผีูถอืหุนมอบหมายใหกรรมการอสิระเปนผูรบัมอบฉนัทะ) 
 
 

ช่ือ – นามสกุล นายอนันต เลาหเรณู 
ตําแหนงในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 59 ป 
ท่ีอยู 95/81 ซอยรามคําแหง 92  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  10240 
 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาตร ี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (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 ป 2550 
(9)   Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) 

ประวัติการทํางาน 
 (1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  3  บริษัท ดังนี้ 

 พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน            
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชรจํากัด(มหาชน)) 

 พ.ศ. 2528 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการดานการเงิน 
บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

 เมษายน 2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน) 
(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จํานวน 6 บริษัท ดังนี้ 

 ธันวาคม 2555 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูอิท จํากัด 
 พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama 
 พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services 
 พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral 
 พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรย่ีจํากัด(มหาชน)  

( เดิมช่ือ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรย่ี จํากัด ) 
 พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia 
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(3)  ประสบการณทาํงานในชวงระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 
 พ.ศ. 2540 – 2555 กรรมการ Lanna (Singapore) Pte,Ltd. 
 พ.ศ. 2547 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

  บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 
ขอมูลอ่ืนๆ    

- ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสญัญา 
- การถือหุนบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1,880,000 หุนหรือ 0.18% 
- มีสวนไดเสียทางตรงในวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ เทานัน้  
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การสงคาํถามทีเ่กีย่วกบัวาระในการประชมุใหญสามญัผูถอืหุนครัง้ที ่28 (ประจาํป 2556) 
 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทฯ ได ดังนี ้
 
1. ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท โทรสาร และ E-mail  (ถาม)ี ท่ีติดตอไดของผูถือหุน 
- คําถามในวาระทีป่ระสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี)  

2. ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคําถาม 
- E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 
- โทรสาร : 0-3622-1464  โดยใชแบบฟอรมคําถามตามเอกสารแนบ 

3. ชวงเวลาท่ีเปดรับคําถาม 
ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) ไดตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ถึง
วันท่ี 17 เมษายน 2556  
 
ท้ังนี้ ผูถือหุนสามารถสงคําถามดังกลาวไดตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2556 ถึงวันท่ี 17 เมษายน 2556 สําหรับการตอบคําถามบริษัทฯ      

จะพิจารณาตอบคําถามที่ไดรับในท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ทาง E-mail โทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตาม
ความเหมาะสม 
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แบบฟอรมคําถาม 
สําหรบัวาระการประชมุใหญสามญัผูถอืหุนครั้งที ่28 (ประจาํป 2556) 

 
1.  ขอมลูของผูถอืหุน 
 
ชื่อ :  ………………………………………………………………………………………............................................................................ 
ที่อยู :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………………........................................................................ 
เบอรโทรศัพท : …………………………………………………………เบอรโทรสาร :………………………………….……….................... 
E-mail Address :  .............................................................................................................................................................................. 
 
2.  คาํถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุใหญสามญัผูถอืหุนครั้งที ่28 (ประจําป 2556) 
 
วาระที่ 1   :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 27 (ประจําป 2555) 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
วาระท่ี 2   :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
วาระท่ี 3   :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
วาระท่ี 4   : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
วาระท่ี 5   : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
วาระท่ี 6   :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
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วาระที่ 7   : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
วาระที่ 8   : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
คําถาม    :   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…...… 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………………............ 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………........................... 
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โรงแรมอนิเตอรคอนตเินนตลั 
971, 973 ถนนเพลนิจติ ลมุพนิ ีปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555 
(โรงแรมรอยลั เมอริเดยีน และโรงแรมเมอริเดยีน เพรสเิดนท * เดมิ *) 
รถเมลสายทีผ่าน  2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟาลงสถานชีดิลม  
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