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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 29 (ประจําป 2557) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ที่ประชุม

เม่ือวันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 

971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายไพฑูรย กิจสําเร็จ เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 150 ราย   

ถือหุนจํานวน 31,364,117 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 203 ราย ถือหุนจํานวน 842,693,220 หุน รวมทั้งส้ิน             

จํานวน 353 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 874,057,337 คิดเปนรอยละ 83.42 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิ     

ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมใน

คร้ังนี้จํานวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

6) นายธนิต ปุลิเวคินทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

8) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการ 

9) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

10) นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และรองกรรมการผูจัดการ 

สายการขายและการตลาด 

11) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม  มี 1 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เนื่องจากลาปวย จึงไมสามารถ

เขารวมประชุมในคร้ังนี้ได 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 2 คน ดังนี้ 

1)  นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

2)  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีจํานวน 3 คน ดังนี้  

1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 

2) นางสาวศรีสุชา ล่ิมทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3333 

3) นางสาวชนารัตน จันทรหวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 
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ตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย คือ  นางมณีฉาย แจงอรุณ  

 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม    

ทุกเร่ืองตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นางสาวพิชาดา สิงหโกวินท (เจาหนาที่บัญชี) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ 

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ ดังตอไปน้ี (ซึ่งรายละเอียดได

แสดงไวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมในคร้ังนี้แลว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการ

ประชุมผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหม

เปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ือง

ดังกลาว  ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามท่ีเห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 

เมษายน 2557 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3) การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ    

ผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1)    กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณี

ปกติ ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่น 

4.2)  กรณีอื่น 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 

 
เริ่มการประชุม 
นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ไดรับมอบหมายใหเปนประธานที่ประชุม ไดแจงวา นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ไดปวย

กะทันหัน ไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได ไดฝากขอโทษทานผูถือหุนทุกทานมา ณ ที่นี้ และไดกลาวเปดประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 28 (ประจําป 2556) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) 

ที่ประชุมเม่ือวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพร      

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวได

บันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน   

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) ดังกลาว  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 2556) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 28 (ประจําป 

2556) ที่ประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง   874,317,137 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด   874,317,137 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2556 

 ประธานฯ ไดแถลงวา สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2556 ในสวนของรายไดเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ถึงแมกําไรจะลดลงแตก็เปนที่นาพอใจ เนื่องจากการเร่ิมโครงการใหม 2 โครงการ ซึ่งเปนผลิตภัณฑอิฐมวลเบาทํา

ใหมีคาใชจายในการดําเนินงานหลายอยางเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตางๆ ที่หดตัวในชวงปลายปจนถึงตนป

นี้ จึงมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการ

ขายและการตลาด ไดรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ในรอบป 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได

จัดทําไวในรายงานประจําป 2556 และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน เปนการลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน

คร้ังนี้แลว ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงาน มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ในป 2556 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตโดยรวม 942,000 ตันตอป ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 190,000 ตันตอป 

โดยกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากสายการผลิตอิฐมวลเบาท้ัง 2 โรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม และ

ในป 2557 จะมีการขยายกําลังการผลิตกระเบ้ืองคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก 40,000 ตันตอป ที่จังหวัดขอนแกน รวมกําลัง

การผลิตในป 2557 เทากับ 982,000 ตันตอป ถือวาบริษัทฯ มีการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป  

รายละเอียดของโครงการใหมที่เกิดขึ้นในชวงป 2555 -2556 ไดแก โครงการ NT-10 ซึ่งเปนโครงการผลิตสินคา

ทดแทนไม  และสินคาไมตกแตง ซึ่งเปนสินคาที่ไดรับความสนใจและเติบโตอยางตอเนื่อง เร่ิมผลิตในเดือนธันวาคม 

2555 มีกําลังการผลิต 72,000 ตันตอป และโครงการ AAC-1 เปนโครงการท่ีผลิตอิฐมวลเบาตั้งอยูบนที่ดินแปลง

ใหมที่จังหวัดสระบุรี มีกําลังการผลิต 140,000 ตันตอป เร่ิมผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 และในเวลาเดียวกัน   

บริษัทฯ ไดเปดโครงการ AAC-CM เปนโครงการผลิตอิฐมวลเบาตั้งอยูที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม                

มีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป เร่ิมผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 เชนกัน สําหรับในป 2557 บริษัทฯ ไดเปด



  

 
4 

โครงการ CT-KK ที่จังหวัดขอนแกน โดยการเพิ่มสายการผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต มีกําลังการผลิต  40,000 ตันตอป 

เร่ิมผลิตต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2557 ทั้งนี้โครงการ CT-KK ไดเปดโครงการครั้งแรกเปนศูนยกระจายสินคา สําหรับ

ภาคอีสาน ต้ังแตเดือนมีนาคม 2556  

สําหรับผลการดําเนินงานป 2556 บริษัทฯ มีรายได 4,402 ลานบาท ซึ่งเติบโตจากป 2555 คิดเปน 13.34% ซึ่งเปน

รายไดที่เติบโตมาจากโครงการใหมที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน คือ โครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา โดยใน

ป 2556 สินคาเกือบทุกประเภทมียอดขายเพิ่มขึ้น ยกเวนสินคากระเบ้ืองลอนคูที่มียอดขายลดลง โดยมีตลาดหลัก

อยูในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใต สาเหตุเกิดจากราคายางในภาคใตตกตํ่า ทําใหกําลังซื้อในภาคใตลดลง ถึงแมวา

ยอดขายโดยรวมในป 2556 จะเพิ่มขึ้น แตมีกําไรสุทธิจํานวน 451 ลานบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิจาก

การดําเนินงานไมรวมกําไรจากการขายท่ีดินที่ไมไดใชงานในป 2555 จํานวน  502 ลานบาท หรือลดลง 10.11% 

สาเหตุหลักๆ เกิดจากยอดขายกระเบื้องลอนคูลดลง ซึ่งผลิตจากเคร่ืองจักรเดิมที่คิดคาเส่ือมราคาหมดแลว และไม

ตองจายดอกเบี้ย มีผลทําใหตนทุนตํ่าแตกําไรสูงมากกวาการขายสินคาอื่นๆ รวมท้ังในป 2556 มีการเร่ิมโครงการ

ใหมพรอมกัน 3 โครงการ ทําใหมีการคิดคาเส่ือมราคาและจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 120 ลานบาท จึงมีผล

ทําใหกําไรสุทธิป 2556 ลดลง  

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในป 2557 ถึงแมจะมีปญหาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบตอตลาด

โดยรวม ไมมีแรงกระตุนใหเกิดการซ้ือขายสินคา แตอยางไรก็ตามยังมีตลาดบางสวนท่ียังมีเศรษฐกิจคอนขางดี 

ไดแก ตลาดบริเวณตะเข็บชายแดน เชน ตลาดในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ยังมีการทองเที่ยวและการ

คาขายบริเวณชายแดน รวมท้ังการสงออกไปในประเทศเพ่ือนบาน ดังนั้นบริษัทฯ จะทุมเทกําลังไปในตลาดท่ีมี

ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหม บริษัทฯ จะเลือกพัฒนาในสินคาที่มีการเติบโต เชน สินคากลุมไมตกแตงและผนัง ซึ่ง

สินคาเหลานี้มาจากสายการผลิต NT-8 NT-9 และ NT-10 ตัวอยางของสินคาใหมของบริษัทฯ คือ ไมบันได ไมพื้น 

ไมตกแตง และไมร้ัว ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น และไมร้ัวไดทําสีสําเร็จไปจากโรงงาน  

ทายสุดนี้ บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับการลดคาใชจาย อยางจริงจังในทุกระดับ และบริษัทฯ คงไมมีการลงทุน

โครงการใหญๆ ในป 2557 เพราะวากําลังการผลิตของบริษัทฯ ตอนนี้สามารถรองรับการเติบโตไปไดอีก 2-3 ป แต

วาการลงทุนในโครงการเล็กๆ ที่จะเปนการลดตนทุนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน บริษัทฯ ยังคงดําเนินการ

อยางตอเนื่อง  

หลังจากนั้นนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ได

รายงานใหที่ประชุมทราบถึงการดําเนินการดานการส่ือสารการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทฯ ดําเนินการ

ตลอดปทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ  

บริษัทฯ ไดดําเนินงานมาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ไดใชกลยุทธในการบริหารการจัดการสูความสําเร็จ สรุปไดดังนี้ 

ประเด็นแรก  ดานผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ มีการนําเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลายท้ังกลุมสินคากระเบ้ือง

หลังคา กลุมแผนผนัง ฝา และไมสังเคราะห ดวยราคาท่ีเหมาะสม โดยแยกตามความตองการของแตละกลุม

ผูบริโภค เชน กลุมลูกคาโครงการ กลุมลูกคาทั่วไป โดยมีฐานการผลิตที่กระจายหลายพื้นที่ เชน จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดขอนแกน และจังหวัดเชียงใหม เปนตน 
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ประเด็นที่สอง ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายครอบคลุมทั่วประเทศมากกวา 

6,000 ราย โดยบริษัทฯ ขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศประมาณ 63% ขายผาน Modern Trade 15% ขาย

ผานงานโครงการ 10% และขายในตางประเทศ 12%  

ประเด็นที่สาม  ดานโลจิสติกสและการสงมอบ บริษัทฯ ใชนโยบายการจัดสงสินคาภายใน 24 ชั่วโมง อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการสรางความสัมพันธกับตัวแทนจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือเปนฐานในการ

ผลักดันสินคา มีการอบรมพัฒนาเพื่อใหลูกคามีความรูความเขาใจระบบโลจิสติกสอยางครบวงจร  

ประเด็นสุดทาย บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแรง มีการเติบโตของรายไดไมตํ่ากวา 10% และมีสวนของหน้ีสินตอ

ทุนนอยกวาหนึ่งเทาแสดงวาบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกูยืมเงิน 

สําหรับดานผลิตภัณฑ มีความหลากหลายท้ังผลิตภัณฑกระเบ้ืองหลังคา ผลิตภัณฑผนัง และไมสังเคราะหที่ใช

ทดแทนไม รวมทั้งสินคาประกอบหลังคาตางๆ และสินคาโครงสรางของบาน รวมทั้งใหบริการถอดแบบหลังคา การ

ติดต้ังหลังคา และโครงหลังคาใหกับกลุมเปาหมายคือลูกคาโครงการบานจัดสรรเปนหลัก  

สําหรับดานการผลิต บริษัทฯ มีศูนยกลางการผลิตที่จังหวัดสระบุรีทั้ง  2 แหง รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร เปน

โรงงานท่ีผลิตสินคากระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนต กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต และไฟเบอรซีเมนตบอรด รวมทั้งอิฐ

มวลเบา และยังมีที่ดินวางเปลาหลายแหงทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะนํามาใชประโยชนในอนาคต โดยแหงแรกได

เปดโครงการ CT-KK ที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนการยายฐานการผลิตจากสวนกลางไปเปนฐานการผลิตสินคาให

กลุมลูกคาภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศลาว และโครงการ AAC-CM ที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อใชใน

การผลิตอิฐมวลเบา และยังมีที่ดินวางเปลาอีกหลายแหง ที่ยังสามารถใชประโยชนในอนาคตได  

สําหรับสัดสวนการขายสินคาผานชองทางตัวแทนจัดจําหนายในประเทศ ปจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากในอดีต ซึ่ง

การขายสินคาไดเปล่ียนเปน Modern Trade เชน  ไทวัสดุ และโกลบอลเฮาส เปนตน เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนกับ 

Agent ในอดีตสัดสวนลดลงจาก 85% มาเปน 63% โดยการเติบโตของ Modern Trade จะเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

เพราะพ้ืนที่ใชสอยแตละสาขามีประมาณ  20,000-30,000 ตารางเมตร เพื่อใชในการโชวสินคา ก็ถือวาเปนการเพิ่ม

โอกาสใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา  

สําหรับสัดสวนการขายสินคาผานชองทางงานโครงการบานจัดสรรประมาณ 10% ปจจุบันไดขายสินคาในหลาย

โครงการ เชน กลุมพฤกษา แลนดแอนดเฮาส ศุภาลัย และแสนสิริ เปนตน 

สําหรับสัดสวนการขายสินคาผานชองทางตางประเทศประมาณ 12% สวนใหญจะขายผานประเทศเพ่ือนบาน

ประมาณ  10 ประเทศ  กระจายจากสวนกลางไปสูภู มิภาค  โดยการขนสงที่สะดวกที่ สุดคือทางรถยนต              

ดานโลจิสติกส บริษัทฯ มีการจัดสงสินคาทั้งทางบกและทางนํ้า คงมีอยางเดียวที่บริษัทฯ คาดหวังคือการขนสง

ระบบราง  

ดานความนาเช่ือถือ บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสารแบรนดเอจ (Brand Age) ในหลายปที่ผานมาวา   

“แบรนดหลังคาตราเพชร” เปนแบรนดที่มีความนาเช่ือถือมากที่สุด  

ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในประเทศ โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน การจัด

อบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับสินคาใหกับตัวแทนจําหนายในประเทศ รวมทั้งเขารวมกิจกรรมเปดสาขาใหมๆ ของ 

Modern Trade หลายสาขา โดยบริษัทฯ ไดจัดพรีเซ็นเตอร เขาไปชวยดึงดูดลูกคาใหซื้อสินคาเพิ่มขึ้น  
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การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในตางประเทศ โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดไปจัดงานโชวสินคาที่ตางประเทศ 

หลายประเทศ เชน ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย และพมา รวมทั้งจัดกิจกรรม พาลูกคาจากตางประเทศเขามาเย่ียม

กิจการของบริษัทฯ ในสวนของการส่ือโฆษณาในประเทศเพื่อนบาน บริษัทฯ ไดจัดโฆษณาสินคาใหมๆ เชน สินคา

จตุลอน ที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก สําหรับการทํากิจกรรม CSR บริษัทฯ ไดใชความเช่ียวชาญ ความชํานาญ 

ไปอบรมพัฒนาคนในชุมชน เชน โครงการชางหัวใจเพชร โดยการนําชางในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เขามาอบรมการมุง

หลังคา เพื่อสรางอาชีพใหคนในชุมชนที่ใกลเคียงบริษัทฯ รวมทั้งใหโอกาสคนในชุมชนเขามารวมงาน เพราะทุกวันนี้

การกอสรางยังขาดชางที่มีคุณภาพอีกมาก 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา รายไดจากการสงออกที่บอกวา 12% แนวโนมจะเพิ่มไป

ก่ีเปอรเซ็นตในปนี้  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา เดิมที

สัดสวนการขายในประเทศประมาณ 90% และอีก 10% อยูที่ประเทศเพ่ือนบาน วันนี้สัดสวนรายไดขยับมาขึ้นมา

เปน 12% ในปที่แลว และคาดวาจะขยับเพิ่มขึ้นถึง 14-15% ในปนี้ 

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา สําหรับการขายตางประเทศ มีสัดสวนขายในแตละ

ประเทศก่ีเปอรเซ็นต 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา ขายไป

ประเทศกัมพูชา 50% ประเทศลาว 20% ที่เหลือก็มาจากประเทศพมา ประเทศฟลิปปนส ประเทศจีน และประเทศ

ไตหวัน 

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา ในตลาดทุนเนนการลงทุนในประเทศพมาคอนขางมาก 

บริษัทฯ มีกลยุทธอะไรเพิ่มเติมหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ

ขายสินคาไปในประเทศพมามาเปนระยะเวลา 10 ปแลว โดยขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศ รวมทั้งไดนํา

สินคาไปโชวในงานแสดงสินคาที่ไดรับความสนใจเปนอยางมาก ในปจจุบัน พมามีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทํา

หมูบานจัดสรร ถาเปรียบเทียบพื้นที่ประเทศพมามีพื้นใหญกวาประเทศกัมพูชา 4 เทา การจัดสงสินคาเขาไปใน

ประเทศพมาไมใชมีบริษัทฯ เพียงรายเดียว แตในปจจุบันบริษัทฯ ก็มีสัดสวนการขายสินคาในประเทศพมาไมนอย

กวาบริษัทอื่น  

ผูถือหุน    นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา การขายสินคาผานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก Agent,  

Modern Trade,  Export  และ Project ไมทราบวาสวนไหนมีกําไรมากที่สุด และมีตนทุนคาขนสงอยางไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา กําไร

ใกลเคียงกัน สําหรับสินคาสงออกจะคิดราคาหนาโรงงาน สวนคาขนสงลูกคาเปนผูรับภาระ โดยสัดสวนการขาย

สินคาแตละประเทศมีกําไรที่แตกตางกัน ดังนั้นเม่ือรวมกันเปน Product Mix ผลกําไรอยูในระดับที่ไมแตกตางกัน

มากนัก ถึงแม Agent และ Modern Trade เปนลูกคารายใหญ จะมีคาการตลาดสูงกวาสวนอื่น  

ผูถือหุน    นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา การบริหารจัดการระหวาง Agent กับ Modern Trade 

ตอนนี้มีปญหาอะไรหรือไม เพราะ Modern Trade มีอํานาจตอรองคอนขางสูง  
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา ใน

เบื้องตน Agent เปนรานขายวัสดุกอสรางที่คาขายกันมานาน พฤติกรรมผูบริโภคที่เปล่ียนไป และ Modern Trade 

ก็เขามาเติมเต็ม ในรูปแบบการคาขายแบบใหมที่มีสินคาดานวัสดุกอสรางที่ครบวงจร รวมท้ังการจัดวางสินคาที่

ทันสมัย สะดวก และสะอาด เปนการขายสินคาในยุคปจจุบัน สําหรับ Agent บางรายที่มีการปรับตัวจัดรูปแบบราน

ใหม เชน โฮมฮับ ดูโฮม โดยมีจุดเดนที่แตกตางกันบางอยาง เชน Agent ขายคอนกรีตผสมเสร็จ แผนพื้น เสาเข็ม 

แต Modern Trade ไมไดขาย เปนตน ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นนาจะขึ้นกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค   

ผูถือหุน    นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา การสงออกไปประเทศเพ่ือนบานผาน Agent หรือวามี

ลักษณะอยางอื่น  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ

มี Agent รายใหญในตางประเทศ ในแตละแขวง ซึ่งแตละ Agent จะกระจายสินคาไปรานคาชวงของเขาเองโดย

บริษัทฯ จะสรางจุดแข็งในแตละแขวง และดูแล Agent รายใหญใหสามารถบริหารจัดการไดเอง  

ผูถือหุน    นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา สินคาทดแทน เชน หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) มีความ

ไดเปรียบเร่ืองการลงทุนที่ส้ันกวา การติดต้ังงาย แตการใชงานกระเบื้องคอนกรีตจะคงทนยาวนานกวาใชหรือไม ไม

ทราบวาเคยประเมินเร่ืองการแขงขันและสินคาทดแทนอื่นหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา ในอดีต

โรงงานอุตสาหกรรมจะใชกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนต แตปจจุบันใชหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) เหตุผลคือ

หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) น้ําหนักเบาประหยัดโครงสราง แตถาเปนบานที่อยูอาศัยที่บางตลาดเคยใชสังกะสี ก็

ยอมรับหลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ไดเร็ว ไมสนใจเร่ืองเสียงเวลาฝนตก ไมกลัวความรอน ส่ิงที่เปนตัวแปรสําคัญที่

เปนขอไดเปรียบคือติดต้ังไดเร็ว บางคนไปใชแลวมีปญหามากก็กลับมาใชกระเบื้องก็มี แตอยางไรบริษัทฯ มองวา

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ผูบริโภคนิยมใช เดิมกระจายอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ปจจุบันขยายออกไปสวนภูมิภาค  

ผูถือหุน    นางนิภาพร ทวีรัตนศิลป ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เม่ือเร็วๆ นี้มีกรรมการขายหุน สาเหตุเพราะอะไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา กรรมการขายไปจํานวนไมมาก สาเหตุที่ขายเน่ืองจากมี

ความจําเปนตองใชเงิน   

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวาบริษัทฯ ทําการคากับประเทศเพื่อนบาน ใชสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือเงินบาท 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ 

มียอดขายมากที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งสวนมากขายเปนเงินบาท โดยลูกคาเขามาโอนเงินบาทฝงประเทศไทย สัดสวน

ขายเปนเงินบาทมากกวา 70%  

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา สําหรับประเทศพมาขายเปนเงินบาทหรือไม  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา ขายเปน

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  
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ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา ในป 2557 มีลงทุนเพิ่ม 50 ลานบาท เปนโรงงานผลิตสี 

ถาบริษัทฯ มีสภาพคลองนาจะนําเงินมาซ้ือหุนคืนหรือไม เพราะวาราคาหุนตกลงมาในระดับที่นาจะซ้ือคืนเพื่อสราง

กําไรยอนกลับมา  

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวาที่ผานมา 2 -3 ป บริษัทฯ ไดลงทุนไปมาก มีหนี้สินอยูมาก

ที่จะตองผอนชําระคืน และในปหนาเปนปที่บริษัทฯ ตองผอนชําระหน้ีคอนขางมาก  

หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม  

ผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2556 ตามที่เสนอขางตน 

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2556 

ตามที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2556 รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2556 ซึ่งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

แสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2556 หนาที่ 9 แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2556 ดังกลาว

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   875,739,203 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         875,739,203 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม       

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ 

อยางมีนัยสําคัญ  
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  ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุม 

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.38 บาท หรือคิดเปนรอยละ 88 ของ       

กําไรสุทธิตอหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2556 ใหผูถือหุนแลวเม่ือ

วันที่   19 กันยายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2556 ใหผูถือหุน

อีก  หุนละ 0.18 บาท ซึ่งคาดวาจะจายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โดยผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ัง

นี้ จะตองมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และตองไดรับอนุมัติจาก  

ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) ทั้งนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับ

ดังกลาวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา      

รอยละ 20 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย   875,748,650 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         875,748,650 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

 ประธานฯ ไดกลาววา “ในวาระน้ีผมเปนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ     

ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้” 
 

 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต 

ประทีปะเสน (2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย (3) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ และ (4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชยั  

บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยในการประชุม

เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทน

กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1) ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

(2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3)  ทั้ง 4 คน ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ โดยในระหวางการประชุมไดใหขอเสนอแนะที่

หลากหลายเปนประโยชนกับบริษัทฯ และไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 

ยกเวน นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง เนื่องจากลากิจ และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 

ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง เนื่องจากลาปวย 

 (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง มีดังนี้ 

(4.1)  นายประกิต ประทีปะเสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผาน

มาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในดานการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามใน

ประเด็นสําคัญตางๆ อยางใกลชิด รวมทั้งใหคําแนะนําที่ดีในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน 

ในปที่ผานมาไดดูแลใหบริษัทฯ มีผลงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตดานยอดขาย รวมท้ังมีการเปด

สายการผลิตอิฐมวลเบาใหม ที่จังหวัดสระบุรี ตรงตามแผนงาน และอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทยอย หรือ 

บริษัท ไดมอนด วัสดุ จํากัด (DMATS) ในการลงทุนเพิ่มสายการผลิตอิฐมวลเบา ที่จังหวัดเชียงใหม 

เพื่อเปนการขยายฐานการผลิตและขยายตลาดอิฐมวลเบาในพื้นที่ภาคเหนือ  

(4.2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่

ในตําแหนงเปนอยางดี ใหความสนใจในเร่ืองของกฎหมาย โดยเฉพาะในการจัดต้ังบริษัทยอย หรือ

บริษัท ไดมอนด วัสดุ จํากัด (DMATS) ก็ใหคําแนะนําในเร่ืองกฎหมายการซื้อทรัพยสินและการทํา

สัญญาตางๆ ดานเศรษฐกิจของประเทศ และภาวะวิกฤตที่เกิดในตางประเทศก็จะใหความคิดเห็นที่

เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

(4.3)  นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ใหความสนใจในทุกเร่ือง 

โดยเฉพาะเร่ืองการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การทําสัญญาเงินกูกับ

สถาบันการเงินตางๆ และการกําหนดผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ ก็ใหขอเสนอแนะอยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการใหความคิดเห็นในเร่ือง

ตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

(4.4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู ความ

เขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ใหความสนใจใน

เร่ืองของกระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปญหาก็

สามารถใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ  

 ทั้งนี้ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไดดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 17 เมษายน 2552 

(รวมระยะเวลาดํารงตําแหนง 5 ป) และดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแตป 2556 

(รวมระยะเวลาดํารงตําแหนง 1 ป) 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย คิดเห็นอยางไรเก่ียวกับเงินทุน

ตางประเทศที่จะมาลงทุนในไทย 



  

 
11 

กรรมการ นายเจมส แพทตริค รูนี่ย กรรมการ ไดตอบขอซักถามวา ตามที่ไดเคยเปนผูบริหารธนาคารซิต้ีแบงคมายาวนาน 

ดูแลเก่ียวกับการเงิน การลงทุน และดานสินเช่ือ สําหรับเร่ืองเงินจะไหลกลับเขามาน้ัน เปนส่ิงที่ตอบไมไดในวันนี้  

เพราะขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมือง  

ผูถือหุน    นายโรจกร เลิศปยะนันทกูร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา เห็นในตลาดทุนเร่ิมมีการกลับมาระดมทุน หุนอิชิตัน

ราคา 1 บาท ตอนนี้ก็เปน 18 บาท ทาง DRT ไดซื้อ DMATS มามีแผนจะเขามาระดมทุนหรือไม เผ่ือราคาหุน DRT 

จะไดขึ้นบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ เพิ่งได DMATS มาเม่ือเดือนมิถุนายน 2556 จึง

ตองศึกษาขอมูลเพิ่มเติมกอน 

 หลังจากนั้นเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพน

จากตําแหนงตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการทุกคน  

จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

1)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 866,676,350 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.62 

ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 12,129,500 เสียง  คิดเปนรอยละ   1.38 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 878,805,850 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 2)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 874,453,250 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.50 

ไมเห็นดวย                                        7,000  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               4,350,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.50 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 878,810,350 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 3)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ที่พนจากตําแหนง   

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  
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มติ    ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ที่พนจากตําแหนง       

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 876,764,050 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.77 

ไมเห็นดวย                                    229,200  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.02 

งดออกเสียง                               1,817,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.21 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 878,810,350 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  4) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 874,693,750 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.53 

ไมเห็นดวย                                        7,000  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               4,109,600 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.47 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 878,810,350 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 มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทนผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยการกล่ันกรองและเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย    

แหงประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดําเนินงานในป 2556 ของบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
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พิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2557 เทากับป 2556 ยกเวนโบนัสกรรมการจายลดลง ตาม

รายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว สรุปไดดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 คน ไดรับผลตอบแทน ดังนี้ 

1.1) ผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ 

เดือนละ 80,000 บาทตอเดือน และกรรมการ 11 คน ไดรับเดือนละ 50,000 บาทตอเดือน 

1.2) โบนัสกรรมการประจําป เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง จึงเสนอจายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดย

เสนอจายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 300,000 บาท 

2) คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับ

เดือนละ 20,000 บาทตอคน 

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คน เสนอจายผลตอบแทนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ี

ทุกเดือน ใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 20,000 บาท

สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้ 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ตามท่ีเสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   841,731,950 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.78 

ไมเห็นดวย                                    10,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      37,071,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.22 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         878,813,250 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได

กลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2557 ในวาระการ

ประชุมนี้ 

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไดแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการ

กําหนดจํานวนเงิน  คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน 
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คาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และมาตรา 121 

กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ

มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเปนอิสระในการปฎิบัติดานการตรวจสอบบัญชีอยูในเกณฑที่ดีตลอดมา เม่ือ

ไดพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราคาตอบแทนแลว จึงไดคัดเลือกผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอ         

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตาม

รายช่ือตอไปน้ีคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 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 เปนผูสอบ

บัญชีในป 2557 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 จํานวน 1,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 

110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.94% 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน    นางสาวบุญทิพย สันติภาพ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามวา เร่ืองคาใชจายคาสอบบัญชี ปรากฏวาป 2557 เพิ่มขึ้น

มากถึง 8.94% ซึ่งคอนขางสูงพอจะช้ีแจงไดหรือไม ทําไมสูงมาก เพราะปกติบริษัทอื่นก็จะเพิ่มขึ้นไมมากขนาดนี้ 

กรรมการ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดตอบขอซักถามวา ในป 2557 ผูสอบ

บัญชีมีงานตรวจสอบบัญชีของโรงงานอิฐมวลเบาท่ีเพิ่มขึ้น จากการพิจารณาแลวเห็นวาการขอปรับขึ้น 8.94%      

มีความเหมาะสมเนื่องจากปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น  

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2557 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 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายเดิม เปนผูสอบบัญชีในป 2557 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําปจํานวน 660,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท  

และคาจัดทํางบการเงินรวมรายไตรมาสจํานวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,340,000 

บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 8.94 จากป 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นดวย   878,783,250 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                                    18,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             12,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         878,813,250 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 

ผูถือหุน    นายไพศาล วุฒิบัญชร  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ตามที่มีผูถือหุนบางคนถามเก่ียวกับเร่ืองราคาหุนที่ขึ้นลง 

จากการที่ตัวเองถือหุนของบริษัทฯ มา 6-7 ป ไดเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่ดี 

บริษัทฯ มุงเนนดานการดําเนินธุรกิจ เทาที่ดูมาคงจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับการออกหุนใหม แตตอนนี้เปนหวงเรื่อง   

ผลการดําเนินงานและอัตราการทํากําไร คือรายไดมีการเติบโตที่ดี แตกําไรสุทธิเร่ิมลดลงๆ เนื่องจากมีการขยายไป

ธุรกิจขางเคียง จึงอยากทราบแผนในการบริหารจัดการ กับการสรางความม่ันใจใหผูลงทุนในระยะยาว  

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ไดดําเนินการลดตนทุนการผลิตอยางตอเนื่อง 

และในปที่ผานมาการเพ่ิมธุรกิจใหม คือ อิฐมวลเบา ซึ่งตองเรียนรูหลายอยาง ในชวง 6-7 เดือนที่ผานมา มีการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตคอนขางมาก ในการลดตนทุนการผลิต และอีก 2 เดือนขางหนา บริษัทฯ จะเปล่ียนจาก

การใชน้ํามันมาเปนการใชกาซในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา ตนทุนการผลิตก็จะลดลง โดยในระยะยาวบริษัทฯ 

คิดวาสินคาทดแทนไม จากการออกผลิตภัณฑใหม ก็จะสามารถสรางอัตราการทํากําไรที่ดีขึ้นได  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ 

มีผลิตภัณฑหลากหลาย ถือวาเปนการกระจายความเส่ียงของรายได ถามีเฉพาะกระเบื้องหลังคาอยางเดียว กรณีที่

มีความตองการกระเบื้องหลังคาลดลง จะมีกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ ได ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ังเปาหมาย

การเติบโตอยางนอยไมตํ่ากวา 10%  และสรางชองทางการจัดจําหนายท่ีแข็งแกรง โดยการดูแลอยางจริงใจและ

ทั่วถึง การเพิ่มผลิตภัณฑอิฐมวลเบาถือเปนการเพิ่มผลิตภัณฑใหเต็มบานท้ังหลัง ยกตัวอยางบาน 1 หลัง เดิม

บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑกระเบื้องหลังคาไดเพียง 20,000-30,000 บาท ปจจุบันขายโครงหลังคา อิฐมวลเบา          

ไมสังเคราะห จะมีมูลคาขายสินคาตอบาน 1 หลังประมาณ 100,000 บาท ขนาดบาน 100 ตารางเมตร เปนการ

เพิ่มโอกาสทางการขายสินคาของบริษัทฯ ในชวงเศรษฐกิจไมดี ส่ิงที่บริษัทฯ ทําก็คือการใหความรูกับชองทางการ

จัดจําหนายใหแข็งแรง เพราะถาวันที่ธุรกิจกลับมาดี บริษัทฯ ก็จะไมเสียโอกาสตรงนี้ 

ผูถือหุน    นายธนากร เพ็ชรขจี ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา การเมืองมีผลตอยอดขายของบริษัทฯ มากนอยเพียงใด

โดยเฉพาะในปนี้ ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย คอนขางหดตัว และกําไรของบริษัทฯ ในปนี้ คาดวาจะเปนอยางไร เม่ือ

เทียบกับปที่ผานมา และใหชวยช้ีแจงเร่ืองกระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีลดลง รวมทั้งสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 

และหน้ีสินที่เพิ่มขึ้น 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา เร่ือง

การเมือง ในอดีตที่ผานมาชวงหนาขายคือชวง 6 เดือนแรกของป ซึ่งเปนชวงที่ไมมีฝน เร่ิมต้ังแตเดือนมกราคมถึง

มิถุนายนของทุกป ซึ่งเปนชวงที่เกษตรกรขายพืชผลได และนําเงินมาซอมแซมหรือตอเติมบานเรือน ดังนั้นความ

ตองการในตลาดปกติในชวงคร่ึงปแรกประมาณ 60% ซึ่งในขณะน้ีการเมืองมีผลในเร่ืองนโยบาย เชน เร่ืองการ

จํานําขาว แตบางจังหวัดยังดีอยูเพราะจะปลูกขาวเพื่อกินเพื่ออยูเทานั้น และในขณะนี้มีพืชผลตัวอื่นเขามา
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เก่ียวของอีก ก็คือ ยางที่ปลูกในภาคอีสานมีผลผลิตที่ดี แตขณะนี้ราคายางตกตํ่า จึงทําใหกําลังซื้อในตลาดจากการ

ขายพืชผลลดลง  

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา กระแสเงินสดที่ลดลงมาจากสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นและ

ลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น โดยสามารถดูไดจากอัตราสวนทางการเงินในรายงาน

ประจําปหนา 91 สวนเรื่องหนี้สินที่เพ่ิมขึ้น เพราะบริษัทฯ กูยืมเงินมาลงทุนในโครงการ NT-10 และโครงการ       

อิฐมวลเบา  

ผูถือหุน    นายไพศาล วุฒิบัญชร  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา การตัดคาเส่ือมของอิฐมวลเบา กับกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต 

คอนกรีต มีระยะเวลายาวนานตางกันหรือไม และระยะคืนทุนของท้ัง 2 แบบมีระยะเวลาก่ีป 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา สําหรับการตัดคาเส่ือมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับการประเมิน

วาเคร่ืองจักรใชไดนานเทาใด ที่คํานวณมาประมาณ 13 ป ใกลเคียงกัน สําหรับการคืนทุนของท้ัง 2 โครงการ 

ประมาณ 7 ป  

  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.52 น. 
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