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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 28 (ประจําป 2556) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ที่ประชุม

เม่ือวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 

973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 186 ราย   

ถือหุนจํานวน 61,811,056 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 177 ราย ถือหุนจํานวน 754,350,368 หุน รวมทั้งส้ิน             

จํานวน 363 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 816,161,424 คิดเปนรอยละ 78.58 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิ     

ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมใน

คร้ังนี้จํานวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5) นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

7) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

8) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

9) นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

10) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

11) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการ 

12) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการอิสระ 

กรรมการที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ คือ นายธนิต          

ปุลิเวคินทร  

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 2 คน ดังนี้ 

1)  นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

2)  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งจะเสนอช่ือใหผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังเปนผูสอบ

บัญชีรายใหม ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ มีจํานวน 2 คนดังนี้  

1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 

2) นางสาวชนารัตน จันทรหวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 
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กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม    

ทุกเร่ืองตามท่ีกฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นางสาวขวัญสกุล ภิรมยไกรภักด์ิ (ผูจัดการแผนกการตลาด)      

เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ 

(ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการ

ประชุมผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหม

เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ือง

ดังกลาว  ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามท่ีเห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 17 

เมษายน 2556 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3) การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ    

ผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1)    กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณี

ปกติ ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่น 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ให

ดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     

ผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง         

จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

5) การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกคนใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทํา

เคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการ

ลงคะแนน 

 หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 27 (ประจําป 2555) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) 

ที่ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพร      

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวได

บันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) ดังกลาว  



  

 
3 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27 (ประจําป 2555) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 27(ประจําป 

2555) ที่ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง   889,775,224 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.49 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง               4,530,400 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.51 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด   894,305,624  เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 

 ประธานฯ ไดแถลงวา ผลการดําเนินงานในรอบป 2555 ที่ผานมามีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

ไว จึงไดมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการ

ขายและการตลาด ไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ซึ่ง

บริษัทฯ ไดจัดทําไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนเปนการลวงหนาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมเปนสไลด 

Power Point และวีดีโอ แสดงกระบวนการผลิตโครงการ NT-10 และโครงการ AAC ประกอบการรายงาน ซึ่งมี

สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงานมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ผลการดําเนินงานในรอบป 2555 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 3,884 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5.1% และมีกําไร

สุทธิจํานวน 546 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 18.6%  

สําหรับกําลังการผลิต บริษัทฯ มีการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องทุกป ต้ังแตป 2552 ที่มีกําลังการผลิต 

590,000 ตัน จนถึงป 2555 ที่ผานมา มีกําลังการผลิตเทากับ 752,000 ตัน และในป 2556 กําลังการผลิตจะเพิ่ม

เปน 932,000 ตัน  

หลังจากนั้นไดเปดวีดีโอแสดงกระบวนการผลิตโครงการ NT-10 และโครงการ AAC ใหผูถือหุนไดรับชม  

หลังจากนั้นนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ได

รายงานใหที่ประชุมทราบถึงการดําเนินการดานการส่ือสารการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทไดทํามาตลอด

ปทั้งในตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศ โดยในปนี้บริษัทฯ ไดใช นายบัวขาว บัญชาเมฆ แชมปมวยไทย

ไฟท 2 สมัย มาเปนนายแบบโฆษณาใหกับสินคาของบริษัทฯ รวมท้ังการสนับสนุน ทีมฟุตบอลสระบุรี เอฟซี  

เพื่อเปนการสรางแบรนด ใหเปนที่รูจักมากขึ้น  

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัทฯ มีการขยายกิจการอยางตอเนื่องติดตอกันมาทุกๆ ป และอยากเชิญผูถือหุน

ทุกทานไปเย่ียมชมโครงการ AAC สายการผลิตอิฐมวลเบา ซึ่งต้ังบนที่ดินแปลงใหมที่มีเนื้อที่ประมาณ 145 ไร   

เย้ืองกับที่ดินแปลงเดิม ในขณะน้ีอยูในระหวางติดต้ังเคร่ืองจักรที่ทันสมัยที่สุด จึงเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานไป   

เย่ียมชมโรงงานอิฐมวลเบาของบริษัทฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
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หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายวรชัย ศานติมงคลวิทย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม หลังจากฟงการบรรยายแลว มีความชื่นชอบและช่ืนชมกับ

ผลงานที่บริษัทฯ ไดดําเนินงานมาและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี โดยเร่ิมจากการผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคา มาผลิต

ผนัง และพ้ืน จึงขอถามวา จากความสําเร็จของโครงการ NT-9 จึงไดเพิ่มโครงการ NT-10 ไมทราบวาบริษัทฯ จะมี

แผนงานเพิ่มโครงการ NT-11 หรือไม และคําถามท่ีสอง เร่ืองโรงงานอิฐมวลเบา ซึ่งในขณะนี้อยูในระหวางการ

ทดสอบการเดินเคร่ืองจักร ซึ่งเร่ิมผลิตต้ังแตเดือนเมษายน 2556 นั้น ถาประสบความสําเร็จ บริษัทฯ จะมีโครงการ

สรางโรงงานอิฐมวลเบาอีกแหงหนึ่งหรือไม บนที่ดินของบริษัทฯ ที่มีอยูกวา 145 ไร  

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา สําหรับโครงการ NT-11 ตอนนี้กําลังอยูในระหวาง

การศึกษาขอมูล สําหรับโรงงานอิฐมวลเบา ขณะน้ีโรงงานท่ี 1 เร่ิมผลิตแลว สําหรับการสรางโรงงานท่ี 2 ตองมา

พิจารณาความเหมาะสมในเร่ืองสถานที่ต้ัง  

ผูถือหุน    นายวรชัย ศานติมงคลวิทย ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติมวา สําหรับสินคาประเภทผนัง บริษัทฯ มองไปถึง

การจําหนายพื้นและผนังคอนกรีตสําเร็จรูปหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา คงไม

มองไปถึงตรงนั้น  แตจะมองในเร่ืองของระบบหลังคามากกวา ซึ่งเดิมบริษัทฯ ขายเฉพาะกระเบ้ืองหลังคา แตเม่ือ

บริษัทฯ ขายใหกับลูกคาโครงการ บริษัทฯ ตองมีระบบโครงหลังคาดวย ดังนั้นบริษัทฯ จึงเร่ิมจําหนายโครงหลังคา

และแป  เปนตน จนถึงปจจุบันที่กําลังจะทําเร่ืองอเส หรือที่ทุกคนรูจักในช่ือ Roof Beam เพื่อเติมใหเต็มในเร่ืองของ

ระบบหลังคา สวนเร่ืองของผนัง ถาบริษัทฯ มีอิฐมวลเบาแลว บริษัทฯ จะตองมาดูพฤติกรรมของผูบริโภความี

ทิศทางอยางไรตอไป เพราะสินคาวัสดุกอสรางตองคํานึงถึงเร่ืองคาขนสงเปนสําคัญที่สุด เพราะถาน้ําหนักมาก ก็จะ

มีตนทุนคาขนสงสูง 

ผูถือหุน    นายกฤษดา อรุณวิไลรัตน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเร่ืองสินคาอิฐมวลเบา วามีแนวโนมเปนอยางไรบาง       

การแขงขันสูงมากแคไหน แลวบริษัทฯ มองวารายไดที่จะเขามาเปนอยางไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวาคําถามน้ี

คงมีหลายๆ คนที่กังวลวาบริษัทอื่นก็ขยายกําลังการผลิตอิฐมวลเบาเหมือนกัน แตเนื่องจากอิฐมวลเบาจัดประเภท

เปนสินคาผนังซ่ึงขนาดของตลาดมีประมาณ 30,000 ลานบาท โดยรายละเอียดของการใชงานเก่ียวกับผนัง        

70-80% จะเปนอิฐมอญและอิฐบล็อก ที่ใชกันมาต้ังแตสมัยกอน ซึ่งการผลิตสวนใหญเปนอุตสาหกรรมครอบครัว 

ปจจุบันจึงมีการพัฒนามาเปนอิฐมวลเบา ที่มีน้ําหนักเบากวา ขนาดใหญกวา ใชเวลานอยในการกอสราง โดยใน

เบื้องตนจะขายผานโครงการบานจัดสรรเปนสวนใหญ แตในปจจุบันเปนที่นิยมมากขึ้น ทําใหมีการขยายไปสู

ชองทางตางๆ เพิ่มขึ้น ทําใหการใชอิฐมอญลดลง เนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงาน และคาแรงที่เพิ่มขึ้น 

สําหรับการทําตลาดอิฐมวลเบาของบริษัทฯ จะขายผานตัวแทนจําหนายท่ีอยูทั่วประเทศ และขายผานงานโครงการ

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีโอกาสในการขยายตลาด และเร่ิมมีรายไดต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2556 เปนตนไป 

ผูถือหุน    นายกฤษดา อรุณวิไลรัตน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มองในเร่ืองราคา และคุณภาพอยางไร 

และขอไดเปรียบสินคาของบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง ตลาดและการแขงขันมีความรุนแรงมากนอยแคไหน

สินคามีความแตกตางกันกับบริษัทอื่นหรือไม 



  

 
5 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา สินคา

อิฐมวลเบาไมมีความแตกตางกันมาก แตถามองเรื่องเทคโนโลยี เคร่ืองจักรของบริษัทฯ ถือวาเปนรุนที่ทันสมัยที่สุด

ที่นําเขาจากประเทศเยอรมัน มีประสิทธิภาพดานการผลิต กระบวนการผลิตผานหนาจอคอมพิวเตอร เม่ือเกิด

ปญหาสามารถหาสาเหตุไดอยางรวดเร็ว สินคามีความหลากหลายและผานมาตรฐานอุตสาหกรรม ถึงแมจะมีคูแขง

หลายราย เชน Q-CON ซึ่งปจจุบันเปนของ SCG แตสินคาของบริษัทฯ ก็สามารถแขงขันได ปจจุบันราคาจําหนาย

กอนละ 20-22 บาท พฤติกรรมการใชงานมีเพิ่มขึ้น การกอฉาบงาย กันความรอน และประหยัดไฟฟา 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุน

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 

ตามที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว 

โดยไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ประจําป 2555 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2555 หนาที่ 7 แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2555 ดังกลาว

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   894,824,733 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         894,824,733 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือ

จากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายหากไมมีเหตุ

จําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  
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  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.40 บาท หรือคิดเปนรอยละ 75 ของกําไร

สุทธิตอหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2555 ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่   

25 กันยายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2/2555 ใหผูถือหุนอีก  

หุนละ 0.20 บาท ซึ่งคาดวาจะจายภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 โดยผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้ 

จะตองมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 (Record Date) และตองไดรับอนุมัติจาก  

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) ทั้งนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับ

ดังกลาวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา      

รอยละ 23 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่

เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย   894,825,131 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         894,825,131 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม

วาระจํานวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน (2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา (3) นายวุฒิไกร        

โสตถิยานนท (4) นายสมบูรณ ภูวรวรรณ จึงขอใหนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ไดกลาวถึง หลักเกณฑการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมคร้ังนี้ 

 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดกลาววา “การพิจารณาสรรหาแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระจะพิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ และผลงานในรอบปที่ผานมา จากการพิจารณา

แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ          

(1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน (2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา (3) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท และ (4) นายธนิต       

ปุลิเวคินทร ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1)  ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

(2)  ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 
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(3)  สําหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน นายกฤษณ พันธรัตนมาลา และนายวุฒิไกร โสตถิยานนท ทั้ง 3 คนที่ไดรับ

การเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงนั้น โดยในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ 

ระหวางการประชุมไดใหขอเสนอแนะท่ีหลากหลายท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ และเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอมากกวา 90% สําหรับผลงานของกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 คน 

มีดังนี้ 

(3.1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ

สายการผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ได

บริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการดําเนินงาน

เพื่อขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันมีการขึ้นโครงการใหมๆ เชน โครงการ NT-10 

และโครงการอิฐมวลเบา (AAC) เปนตน จากประสบการณการทํางานดานวิศวกรรมและการผลิตที่

ยาวนาน จะเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

(3.2) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา        

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี มีความรู ความสามารถ และประสบการณในเร่ืองของการ

ลงทุน โดยสามารถใหคําแนะนําเพื่อใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเร่ืองของการเงินและการลงทุน

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

(3.3) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี มีความเปนอิสระในการใหความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา 

เปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในเร่ืองของกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ให

คําแนะนําในเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีย่ิงๆ 

ขึ้น ตอไป 

 (4) เนื่องจากนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ไดแจงวาจะไมขอรับการแตงต้ังเปนกรรมการอีกเม่ือครบวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงไดสรรหาและคัดเลือก นายธนิต ปุลิเวคินทร ใหเขามา

ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ซึ่งจะครบวาระในการดํารงตําแหนงในวันประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ซึ่งไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหความเห็นชอบเพื่อนําเสนอตอ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมคร้ังนี้  

โดยนายธนิต ปุลิเวคินทร เปนผูที่ มีความรูความสามารถมีประสบการณ และความเช่ียวชาญ                

ที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานดานวิศวกรรม ดานคุณภาพและส่ิงแวดลอม อีกทั้งมีความรูในเร่ืองของ

กฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่        

พษ. 13/2556 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 

ประธานฯ ไดกลาวเพิ่มเติมวา นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ไดดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต

บริษัทฯ เร่ิมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ในเร่ืองการผลิต 

วิศวกรรม และการบริหารงาน ซึ่งมีสวนชวยเหลือและไดใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ แตเนื่องจากทานมีภารกิจอื่นๆ จึงไมขอรับตําแหนงกรรมการตอไปอีก ในโอกาสนี้ บริษัทฯ จึงขอ    

แสดงความยินดี และขอใหผูถือหุนปรบมือแสดงความขอบคุณใหกับ นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ที่ปฎิบัติหนาที่   

ดวยดีเสมอมา 
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หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอ          

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน โดยกรรมการ    

ที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง ทุกคนของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

1)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 892,599,033 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.75 

ไมเห็นดวย                                        7,000  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 2,220,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.25 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 894,826,033 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 2)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 894,819,033 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย                                        7,000  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                                        -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 894,826,033 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 3)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง  

มติ    ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 894,819,033 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย                                        7,000  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                                        -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 894,826,033 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  4) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายธนิต ปุลิเวคินทร เขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ แทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ตามที่เสนอขางตน  
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มติ   ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายธนิต ปุลิเวคินทร เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

แทนนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 894,819,033 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย                                        7,000  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                                        -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 894,826,033 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบ จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้ 

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

มิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และวรรค

สองกําหนดวา ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของ

ที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน  

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุม     

ผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะให

มีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากน้ันกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบของบริษัทฯ 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทน ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณา

ถึงความเหมาะสมตางๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การ

ขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานในปที่ผานมาของบริษัทฯ  

จากการเปรียบเทียบขอมูลของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งอยูในหมวดเดียวกันกับ

บริษัทฯ ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดสํารวจขอมูลในป 2555 จาก 177 บริษัท นํามา

เปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีแนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงให         

ผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดกลาววา จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีมติให

เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 เทากับผลตอบแทนในป 2555 

ดังตอไปนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 คน ไดรับผลตอบแทน ดังนี้ 

1.1) ผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ 

เดือนละ 80,000 บาทตอเดือน และกรรมการ 11 คน ไดรับเดือนละ 50,000 บาทตอเดือน  
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1.2) ในป 2555 ที่ผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไว จึงเสนอจายโบนัส

กรรมการประจําป ดังนี้ สําหรับประธานกรรมการเสนอจาย 500,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 

400,000 บาทตอคน  

2) คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับ

เดือนละ 20,000 บาทตอคน 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ี

ทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 20,000 บาท

สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ตามที่เสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   851,240,733 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.13 

ไมเห็นดวย                                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      43,585,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.87 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         894,826,033 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได

กลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2556 ในวาระการ

ประชุมนี้ 

นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ไดแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการ

กําหนดจํานวนเงิน  คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน 

คาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และมาตรา 121 

กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ

มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเปนอิสระในการปฎิบัติดานการตรวจสอบบัญชีอยูในเกณฑที่ดีตลอดมา เม่ือ

ไดพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราคาตอบแทนแลว จึงไดคัดเลือกผูสอบบัญชีรายใหม จากบริษัท       
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เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตาม

รายช่ือตอไปน้ีคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 ไดแก (1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ (3) 

นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ (4) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ (5) นายธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 โดย

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 จํานวน 630,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3       

ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 200,000 บาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 25.32 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3684 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ         

ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชี        

รับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5155 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีในป 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําปจํานวน 630,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 

บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 990,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 25.32 จากป 2555 โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   894,828,388 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         894,828,388 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 

  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.15 น. 

 

 

 

 

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

 

  

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจดบันทึกการประชุม 

  


