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ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)1

ที่ ผตพ. 039 / 2558
                       วันที่ 1 เมษายน 2558
เรื่อง   เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)
เรียน   ผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1)  รายงานประจ�าปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
    2)  ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557)
    3)  เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-8 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
    4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมท้ัง 
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
    ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
วาระที่ 1   :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557)
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียด 
     ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 2   :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา  
     ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 3   :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าป ี
     สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารท่ีน�าส่งมา 
     พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 4   : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล 
     ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น 
     แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท  
     ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 5   : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี  
     ชนัทอง นายสาธติ สดุบรรทดั และนายอนนัต์ เล้าหเรณู กรรมการ 4 คนทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
     ต่อไปอกีวาระหนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  (ก.ส.ต.)  ได้สรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอยีดท่ีปรากฏ 
     ในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 6   :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ 
     ในปี 2558 เท่ากับปี 2557 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับ 
     หนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 7   : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต ่งตั้งนางสาวบงกช  
     อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล  
     บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี  
     2558 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีจ�านวน 690,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน 3  
     ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 
     ทั้งสิ้น 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียด 
     ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
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วาระท่ี 8   : พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียน และการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธ ิข้อ 4 ของบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบั 
     การลดทุนจดทะเบียน
     ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ�านวน  
     1,692,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 1,047,958,000 บาท  
     แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้ 
     ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,692,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
     การลดทนุจดทะเบยีน

วาระที่ 9   : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     
    ตามท่ีบริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการ 
ล่วงหน้าตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม 2557 ถึงวันที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุ้น
เพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้
    บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) และสิทธิ 
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 
    จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
ในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

                    
                      โดยค�าส่ังคณะกรรมการ
                      ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

                      
                             (นายอัศนี ชันทอง)
                         กรรมการผู้จัดการ
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วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจำาปี 2557)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 บรษัิทฯ ได้จดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ท่ี 29 (ประจ�าปี 2557) เมือ่วนัศกุร์ท่ี 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 11.52 น.  
ณ ห้องพนินาเคลิ 4-6 ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั กรงุเทพฯ เลขที ่971, 973 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
ตามรายงานการประชุมที่น�าส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว   
เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ดังกล่าว

การลงมติ
 มตทิีป่ระชมุในวาระน้ีจะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน  ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำาปี 2557)
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 
เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน 150 ราย ถือหุ้นจ�านวน 
31,364,117 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ�านวน 203 ราย ถือหุ้นจ�านวน 842,693,220 หุ้น รวมทั้งสิ้น จ�านวน 353 ราย นับจ�านวนหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 874,057,337 คิดเป็นร้อยละ 83.42 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อก�าหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จ�านวน 11 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 12 คน) 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
 1) นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ    กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 2) นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์   กรรมการ
 3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์    กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5) นายอนันต์ เล้าหเรณู    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 6) นายธนิต ปุลิเวคินทร์    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 7) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์   กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 8) นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา  กรรมการ
 9) นายอัศนี ชันทอง     กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ
 10) นายสาธิต สุดบรรทัด    กรรมการ กรรมการจดัการ กรรมการก�ากบัดูแลกจิการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ สายการขายและ 
           การตลาด
 11) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์   กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เนื่องจากลาป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ได้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ�านวน 2 คน ดังนี้
1)  นายสุวิทย์ แก้วอ�าพันสวัสดิ์    กรรมการจัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
2)  นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์   กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด มีจ�านวน 3 คน ดังนี้ 
1) นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
2) นางสาวศรีสุชา ลิ่มทอง     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3333
3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางมณีฉาย แจ้งอรุณ 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามท่ี
กฎหมายก�าหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางสาวพิชาดา สิงหโกวินท์ (เจ้าหน้าที่บัญชี) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงส�าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปน้ี (ซ่ึงรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมท่ีจัดส่งให้กับ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว) 



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)5

1) ตามทีบ่รษิทัฯ ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในการเปิดโอกาสและให้สทิธิแก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่ง 
  ที่เห็นว่าส�าคัญและเสนอรายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
  2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอเรือ่งดงักล่าว ดงันัน้จะด�าเนนิการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคับ 
  ของบริษัทฯ และเรียงตามล�าดับวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ 
  ผู้ถือหุ้นได้ส่งค�าถามที่เห็นว่าส�าคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 
  คนใดเสนอค�าถามเป็นการล่วงหน้า 

3) การออกเสยีงลงคะแนนก�าหนดให้กระท�าโดยเปิดเผย โดยการให้นบัหนึง่หุน้เป็นหน่ึงเสยีง ในกรณีมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉันทะออกเสยีง 
  ลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 4.1) กรณปีกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีป่ระชุมจะใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

    เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่น
 4.2 ) กรณอีืน่ หมายถึง การมกีฎหมายและ/หรอืข้อบงัคบัของบริษทัฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณปีกต ิกใ็ห้ด�าเนนิให้เป็นตามทีก่�าหนดนัน้  

    ได้แก่ วาระที ่6 เรือ่งพจิารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึง่จะต้องใช้มตอินมัุติจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ด้วยคะแนนเสยีง ไม่น้อย 
    กว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้กรรมการ  
    ทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่า 
  เห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุด 
  เนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกคนให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ท�าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้ 
  เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน

เริ่มการประชุม
นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่า นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ได้ป่วยกะทันหัน ไม่
สามารถเข้าร่วมประชมุในครัง้นีไ้ด้ ได้ฝากขอโทษท่านผูถ้อืหุน้ทกุท่านมา ณ ทีน่ี ้และได้กล่าวเปิดประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจ�าปี 2556)
  ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจ�าปี 2556) ที่ประชุมเมื่อ 

   วันพุธท่ี 24 เมษายน 2556 ตามท่ีได้น�าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่ง 
   คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ดงักล่าวได้บนัทกึไว้อย่างถกูต้องตรงตามมตขิองทีป่ระชมุ 
   ผูถ้อืหุน้แล้ว จึงเสนอให้ทีป่ระชุม ผูถ้อืหุ้นพจิารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี 28 (ประจ�าปี 2556) ดงักล่าว 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุรบัรองรายงาน 
   การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจ�าปี 2556) ตามที่เสนอข้างต้น 

  
  มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 (ประจ�าปี 2556) ที่ประชุม 

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 รับรอง 874,317,137 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่รับรอง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00
 งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  874,317,137 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2556
  
  ประธานฯ ได้แถลงว่า ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2556 ในส่วนของรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ถึงแม้ก�าไรจะ 

   ลดลงแต่ก็เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากการเริ่มโครงการใหม่ 2 โครงการ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการ 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558) 6

   ด�าเนนิงานหลายอย่างเพิม่ขึน้ ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิต่างๆ ทีห่ดตวัในช่วงปลายปีจนถงึต้นปีนี ้จงึมอบหมายให้นายอัศน ีชันทอง  
   กรรมการผู ้จัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู ้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผล 
   การด�าเนนิงาน รวมทัง้รายงานข้อมลูต่างๆ ในรอบปี 2556 ซึง่บรษิทัฯ ได้จดัท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2556 และได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้น 
   ทุกคน เป็นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการด�าเนินงาน มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
  
  ในปี 2556 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตโดยรวม 942,000 ตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 190,000 ตันต่อปี โดยก�าลัง 

   การผลิตท่ีเพิ่มข้ึนมาจากสายการผลิตอิฐมวลเบาทั้ง 2 โรงงาน ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ และในปี 2557 จะม ี
   การขยายก�าลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีตเพิ่มขึ้นอีก 40,000 ตันต่อปี ที่จังหวัดขอนแก่น รวมก�าลังการผลิตในปี 2557 เท่ากับ  
   982,000 ตันต่อปี ถือว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  รายละเอียดของโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2555 - 2556 ได้แก่ โครงการ NT-10 ซึ่งเป็นโครงการผลิตสินค้าทดแทนไม้ และ 
   สินค้าไม้ตกแต่ง ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีได้รับความสนใจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เริ่มผลิตในเดือนธันวาคม 2555 มีก�าลังการผลิต  
   72,000 ตันต่อปี และโครงการ AAC-1 เป็นโครงการที่ผลิตอิฐมวลเบาตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใหม่ที่จังหวัดสระบุรี มีก�าลังการผลิต  
   140,000 ตันต่อปี เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 และในเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโครงการ AAC-CM เป็นโครงการผลิต 
   อิฐมวลเบาตั้งอยู่ที่อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีก�าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน 2556 เช่นกัน  
   ส�าหรบัในปี 2557 บรษิทัฯ ได้เปิดโครงการ CT-KK ทีจ่งัหวัดขอนแก่น โดยการเพิม่สายการผลติกระเบือ้งคอนกรตี มกี�าลงัการผลติ  
   40,000 ตนัต่อปี เริม่ผลิตต้ังแต่วนัที ่1 เมษายน 2557 ทัง้น้ีโครงการ CT-KK ได้เปิดโครงการครัง้แรกเป็นศนูย์กระจายสินค้า ส�าหรบั 
   ภาคอีสาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 

  
  ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ 4,402 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2555 คิดเป็น 13.34% ซึ่งเป็นรายได้ที่เติบโต 

   มาจากโครงการใหม่ที่ได้น�าเสนอไปแล้วข้างต้น คือ โครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา โดยในปี 2556 สินค้าเกือบทุก 
   ประเภทมยีอดขายเพิม่ข้ึน ยกเว้นสนิค้ากระเบือ้งลอนคูท่ีม่ยีอดขายลดลง โดยมตีลาดหลกัอยูใ่นพ้ืนทีภ่าคเหนอืและภาคใต้ สาเหตุ 
   เกิดจากราคายางในภาคใต้ตกต�า่ ท�าให้ก�าลังซ้ือในภาคใต้ลดลง ถึงแม้ว่ายอดขายโดยรวมในปี 2556 จะเพิ่มขึ้น แต่มีก�าไรสุทธ ิ
   จ�านวน 451 ล้านบาท ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัก�าไรสุทธจิากการด�าเนนิงานไม่รวมก�าไรจากการขายทีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้งานในปี 2555  
   จ�านวน 502 ล้านบาท หรือลดลง 10.11% สาเหตุหลักๆ เกิดจากยอดขายกระเบื้องลอนคู่ลดลง ซึ่งผลิตจากเครื่องจักรเดิมที่คิด 
   ค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว และไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ มผีลท�าให้ต้นทนุต�า่แต่ก�าไรสูงมากกว่าการขายสินค้าอืน่ๆ รวมทัง้ในปี 2556 มกีาร 
   เริ่มโครงการใหม่พร้อมกัน 3 โครงการ ท�าให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาและจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รวมประมาณ 120 ล้านบาท จึงมีผล 
   ท�าให้ก�าไรสุทธิปี 2556 ลดลง 

  ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานในปี 2557 ถึงแม้จะมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ไม่มีแรง 
   กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้า แต่อย่างไรก็ตามยังมีตลาดบางส่วนที่ยังมีเศรษฐกิจค่อนข้างดี ได้แก่ ตลาดบริเวณตะเข็บชายแดน  
   เช่น ตลาดในภาคเหนอืตอนบนและภาคอสีาน ยงัมกีารท่องเทีย่วและการค้าขายบรเิวณชายแดน รวมทัง้การส่งออกไปในประเทศ 
   เพื่อนบ้าน ดังนั้นบริษัทฯ จะทุ่มเทก�าลังไปในตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

  การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ บรษิทัฯ จะเลอืกพฒันาในสนิค้าทีม่กีารเตบิโต เช่น สนิค้ากลุม่ไม้ตกแต่งและผนงั ซึง่สนิค้าเหล่านีม้าจาก 
   สายการผลิต NT-8 NT-9 และ NT-10 ตัวอย่างของสินค้าใหม่ของบริษัทฯ คือ ไม้บันได ไม้พื้น ไม้ตกแต่ง และไม้รั้ว ซึ่งมียอดขาย 
   เพิ่มขึ้น และไม้รั้วได้ท�าสีส�าเร็จไปจากโรงงาน 

  
  ท้ายสดุนี ้บริษัทฯ จะให้ความส�าคญักบัการลดค่าใช้จ่าย อย่างจรงิจงัในทกุระดบั และบริษัทฯ คงไม่มกีารลงทนุโครงการใหญ่ๆ ในปี  

   2557 เพราะว่าก�าลังการผลิตของบริษัทฯ ตอนนี้สามารถรองรับการเติบโตไปได้อีก 2-3 ปี แต่ว่าการลงทุนในโครงการเล็กๆ ที่จะ 
   เป็นการลดต้นทุนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  หลงัจากนัน้นายสาธติ สดุบรรทดั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ทีป่ระชุมทราบถงึ 
   การด�าเนนิการด้านการส่ือสารการตลาด และกจิกรรมการตลาดทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการตลอดปีทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)7

  บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานมาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารการจัดการสู่ความส�าเร็จ สรุปได้ดังนี้
 
  ประเดน็แรก ด้านผลติภณัฑ์และบริการ บรษิทัฯ มีการน�าเสนอผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลายทัง้กลุม่สนิค้ากระเบือ้งหลงัคา กลุม่แผ่นผนงั  

   ฝ้า และไม้สงัเคราะห์ ด้วยราคาทีเ่หมาะสม โดยแยกตามความต้องการของแต่ละกลุม่ผูบ้รโิภค เช่น กลุม่ลกูค้าโครงการ กลุม่ลกูค้า 
   ทั่วไป โดยมีฐานการผลิตที่กระจายหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 
  ประเดน็ทีส่อง ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย บรษิทัฯ มช่ีองทางการจัดจ�าหน่ายครอบคลุมทัว่ประเทศมากกว่า 6,000 ราย โดยบรษิทัฯ  

   ขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศประมาณ 63% ขายผ่าน Modern Trade 15% ขายผ่านงานโครงการ 10% และขายใน 
   ต่างประเทศ 12% 

 
  ประเดน็ทีส่าม ดา้นโลจิสตกิสแ์ละการส่งมอบ บริษัทฯ ใช้นโยบายการจัดส่งสนิคา้ภายใน 24 ชัว่โมง อย่างมีประสทิธภิาพ โดยการ 

   สร้างความสมัพนัธ์กบัตัวแทนจ�าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศเพือ่เป็นฐานในการผลกัดนัสินค้า มกีารอบรมพัฒนาเพ่ือให้ลกูค้า 
   มีความรู้ความเข้าใจระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจร 

  ประเด็นสุดท้าย บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแรง มีการเติบโตของรายได้ไม่ต�่ากว่า 10% และมีส่วนของหนี้สินต่อทุนน้อยกว่า 
   หนึ่งเท่าแสดงว่าบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเงิน

  ส�าหรับด้านผลติภณัฑ์ มคีวามหลากหลายทัง้ผลิตภัณฑ์กระเบือ้งหลังคา ผลิตภัณฑ์ผนงั และไม้สังเคราะห์ทีใ่ช้ทดแทนไม้ รวมทัง้สนิค้า 
   ประกอบหลงัคาต่างๆ และสนิค้าโครงสร้างของบ้าน รวมทัง้ให้บรกิารถอดแบบหลงัคา การตดิตัง้หลงัคา และโครงหลงัคาให้กบักลุม่ 
   เป้าหมายคือลูกค้าโครงการบ้านจัดสรรเป็นหลัก 

 
  ส�าหรับด้านการผลิต บริษัทฯ มีศูนย์กลางการผลิตที่จังหวัดสระบุรีทั้ง 2 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า 

   กระเบือ้งหลังคาไฟเบอร์ซเีมนต์ กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี และไฟเบอร์ซเีมนต์บอร์ด รวมทัง้อฐิมวลเบา และยังมทีีด่นิว่างเปล่าหลาย 
   แห่งทัว่ประเทศ ซ่ึงบรษิทัฯ จะน�ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยแห่งแรกได้เปิดโครงการ CT-KK ทีจั่งหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นการย้ายฐาน 
   การผลติจากส่วนกลางไปเป็นฐานการผลติสนิค้าให้กลุม่ลกูค้าภาคอสีาน และประเทศเพือ่นบ้าน คอื ประเทศลาว และโครงการ AAC- 
   CM ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา และยังมีที่ดินว่างเปล่าอีกหลายแห่ง ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ 

  ส�าหรับสัดส่วนการขายสนิค้าผ่านช่องทางตวัแทนจดัจ�าหน่ายในประเทศ ปัจจบุนัเปล่ียนแปลงไปจากในอดตี ซ่ึงการขายสินค้าได้เปลีย่น 
   เป็น Modern Trade เช่น ไทวัสดุ และโกลบอลเฮ้าส์ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกับ Agent ในอดีตสัดส่วนลดลงจาก 85%  
   มาเป็น 63% โดยการเตบิโตของ Modern Trade จะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพราะพืน้ทีใ่ช้สอยแต่ละสาขามปีระมาณ 20,000-30,000  
   ตารางเมตร เพื่อใช้ในการโชว์สินค้า ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า 

  ส�าหรับสัดส่วนการขายสนิค้าผ่านช่องทางงานโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 10% ปัจจุบันได้ขายสินค้าในหลายโครงการ เช่น กลุม่ 
   พฤกษา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ศุภาลัย และแสนสิริ เป็นต้น

  ส�าหรับสดัส่วนการขายสนิค้าผ่านช่องทางต่างประเทศประมาณ 12% ส่วนใหญ่จะขายผ่านประเทศเพือ่นบ้านประมาณ 10 ประเทศ  
   กระจายจากส่วนกลางไปสูภ่มูภิาค โดยการขนส่งทีส่ะดวกทีสุ่ดคือทางรถยนต์ ด้านโลจสิตกิส์ บริษทัฯ มกีารจดัส่งสินค้าทัง้ทางบกและ  
   ทางน�้า คงมีอย่างเดียวที่บริษัทฯ คาดหวังคือการขนส่งระบบราง 

  ด้านความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารแบรนด์เอจ (Brand Age) ในหลายปีที่ผ่านมาว่า “แบรนด์หลังคา 
   ตราเพชร” เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 

  ด้านการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในประเทศ โดยในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ จดัให้มกีจิกรรมเยีย่มชมโรงงาน การจดัอบรมสัมมนาให้ 
   ความรูเ้ก่ียวกบัสนิค้าให้กบัตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ รวมทัง้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดสาขาใหม่ๆ ของ Modern Trade หลายสาขา โดย 
   บริษัทฯ ได้จัดพรีเซ็นเตอร์ เข้าไปช่วยดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 

  การจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในต่างประเทศ โดยในปีทีผ่่านมา บริษทัฯ ได้ไปจดังานโชว์สนิค้าทีต่่างประเทศ หลายประเทศ เช่น  
   ประเทศกมัพชูา มาเลเซยี และพม่า รวมทัง้จดักิจกรรม พาลกูค้าจากต่างประเทศเข้ามาเยีย่มกจิการของบรษิทัฯ ในส่วนของการสือ่ 
   โฆษณาในประเทศเพือ่นบ้าน บรษิทัฯ ได้จดัโฆษณาสินค้าใหม่ๆ เช่น สินค้าจตลุอน ทีไ่ด้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก ส�าหรบัการท�า 



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558) 8

   กจิกรรม CSR บรษิทัฯ ได้ใช้ความเชีย่วชาญ ความช�านาญ ไปอบรมพฒันาคนในชุมชน เช่น โครงการช่างหวัใจเพชร โดยการน�าช่าง 
   ในพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพ เข้ามาอบรมการมงุหลงัคา เพือ่สร้างอาชีพให้คนในชมุชนทีใ่กล้เคยีงบรษิทัฯ รวมทัง้ให้โอกาสคนในชมุชนเข้ามา 
   ร่วมงาน เพราะทุกวันนี้การก่อสร้างยังขาดช่างที่มีคุณภาพอีกมาก

 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลศิปิยะนนัทกรู ผูร้บัมอบฉนัทะ ได้สอบถามว่า รายได้จากการส่งออกทีบ่อกว่า 12% แนวโน้มจะเพิม่ไปก่ีเปอร์เซน็ต์ในปีนี้ 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า เดิมทีสัดส่วนการขาย 
   ในประเทศประมาณ 90% และอีก 10% อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน วันนี้สัดส่วนรายได้ขยับมาขึ้นมาเป็น 12% ในปีที่แล้ว และคาด 
   ว่าจะขยับเพิ่มขึ้นถึง 14-15% ในปีนี้

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลศิปิยะนนัทกรู ผู้รบัมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ส�าหรบัการขายต่างประเทศ มสีดัส่วนขายในแต่ละประเทศกีเ่ปอร์เซน็ต์

กรรมการ นายสาธติ สดุบรรทดั กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซกัถามว่า ขายไปประเทศกัมพชูา  
   50% ประเทศลาว 20% ที่เหลือก็มาจากประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศจีน และประเทศไต้หวัน

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในตลาดทุนเน้นการลงทุนในประเทศพม่าค่อนข้างมาก บริษัทฯ ม ี
   กลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯขายสินค้าไป 
   ในประเทศพม่ามาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว โดยขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ รวมทั้งได้น�าสินค้าไปโชว์ในงานแสดงสินค้า 
   ทีไ่ด้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจบุนั พม่ามกีารพฒันาอสังหารมิทรพัย์ ท�าหมูบ้่านจดัสรร ถ้าเปรยีบเทยีบพืน้ทีป่ระเทศพม่า 
   มีพื้นใหญ่กว่าประเทศกัมพูชา 4 เท่า การจัดส่งสินค้าเข้าไปในประเทศพม่าไม่ใช่มีบริษัทฯ เพียงรายเดียว แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ ก็ 
   มีสัดส่วนการขายสินค้าในประเทศพม่า ไม่น้อยกว่าบริษัทอื่น 

ผู้ถือหุ้น  นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การขายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ได้แก่ Agent, Modern Trade,  
   Export และ Project ไม่ทราบว่าส่วนไหนมีก�าไรมากที่สุด และมีต้นทุนค่าขนส่งอย่างไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ก�าไรใกล้เคียงกัน  
   ส�าหรับสินค้าส่งออกจะคิดราคาหน้าโรงงาน ส่วนค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับภาระ โดยสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเทศมีก�าไรท่ี 
   แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อรวมกันเป็น Product Mix ผลก�าไรอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ถึงแม้ Agent และ Modern Trade  
   เป็นลูกค้ารายใหญ่ จะมีค่าการตลาดสูงกว่าส่วนอื่น 

ผู้ถือหุ้น  นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การบริหารจัดการระหว่าง Agent กับ Modern Trade ตอนนี้มีปัญหา 
   อะไรหรือไม่ เพราะ Modern Trade มีอ�านาจต่อรองค่อนข้างสูง 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซกัถามว่า ในเบือ้งต้น Agent เป็น 
   ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ค้าขายกันมานาน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ Modern Trade ก็เข้ามาเติมเต็ม ในรูปแบบการ 
   ค้าขายแบบใหม่ที่มีสินค้าด้านวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจร รวมทั้งการจัดวางสินค้าที่ทันสมัย สะดวก และสะอาด เป็นการขายสินค้า 
   ในยุคปัจจุบัน ส�าหรับ Agent บางรายที่มีการปรับตัวจัดรูปแบบร้านใหม่ เช่น โฮมฮับ ดูโฮม โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันบางอย่าง  
   เช่น Agent ขายคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้น เสาเข็ม แต่ Modern Trade ไม่ได้ขาย เป็นต้น ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะขึ้นกับ 
   พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

ผู้ถือหุ้น  นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านผ่าน Agent หรือว่ามีลักษณะอย่างอื่น 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯมี Agent  
   รายใหญ่ในต่างประเทศ ในแต่ละแขวง ซึ่งแต่ละ Agent จะกระจายสินค้าไปร้านค้าช่วงของเขาเองโดยบริษัทฯ จะสร้างจุดแข็งใน 
   แต่ละแขวง และดูแล Agent รายใหญ่ให้สามารถบริหารจัดการได้เอง 
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ผู้ถือหุ้น  นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สินค้าทดแทน เช่น หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) มีความได้เปรียบเรื่อง 
   การลงทนุทีสั่น้กว่า การตดิตัง้ง่าย แต่การใช้งานกระเบือ้งคอนกรตีจะคงทนยาวนานกว่าใช่หรอืไม่ ไม่ทราบว่าเคยประเมนิเรือ่งการ 
   แข่งขันและสินค้าทดแทนอื่นหรือไม่

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ในอดีตโรงงาน 
   อุตสาหกรรม จะใช้กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ แต่ปัจจุบันใช้หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) เหตุผลคือหลังคาเหล็ก (Metal  
   Sheet) น�้าหนักเบาประหยัดโครงสร้าง แต่ถ้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่บางตลาดเคยใช้สังกะสี ก็ยอมรับหลังคาเหล็ก (Metal Sheet)  
   ได้เร็ว ไม่สนใจเรื่องเสียงเวลาฝนตก ไม่กลัวความร้อน สิ่งที่เป็นตัวแปรส�าคัญที่เป็นข้อได้เปรียบคือติดตั้งได้เร็ว บางคนไปใช้แล้ว 
   มปัีญหามากกก็ลบัมาใช้กระเบือ้งก็ม ีแต่อย่างไรบริษทัฯ มองว่ากระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี มีการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ผู้บรโิภคนิยมใช้  
   เดมิกระจายอยู่ในกรงุเทพฯ และปริมณฑล ปัจจุบนัขยายออกไปส่วนภูมภิาค 

ผู้ถือหุ้น  นางนิภาพร ทวีรัตนศิลป์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีกรรมการขายหุ้น สาเหตุเพราะอะไร

กรรมการ นายอศัน ีชันทอง กรรมการผูจั้ดการ ได้ตอบข้อซกัถามว่า กรรมการขายไปจ�านวนไม่มาก สาเหตทุีข่ายเนือ่งจากมคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิ 

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลศิปิยะนนัทกรู ผูร้บัมอบฉนัทะ ได้สอบถามว่าบรษิทัฯ ท�าการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน ใช้สกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา  
   หรือเงินบาท

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มียอดขาย 
   มากทีป่ระเทศกมัพชูา ซึง่ส่วนมากขายเป็นเงนิบาท โดยลกูค้าเข้ามาโอนเงนิบาทฝ่ังประเทศไทย สดัส่วนขายเป็นเงนิบาทมากกว่า 70% 

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ส�าหรับประเทศพม่าขายเป็นเงินบาทหรือไม่ 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ขายเป็นเงินดอลลาร์ 
   สหรัฐอเมริกา 

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ในปี 2557 มีลงทุนเพิ่ม 50 ล้านบาท เป็นโรงงานผลิตสี ถ้าบริษัทฯ  
   มีสภาพคล่องน่าจะน�าเงินมาซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เพราะว่าราคาหุ้นตกลงมาในระดับที่น่าจะซื้อคืนเพื่อสร้างก�าไรย้อนกลับมา 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่าที่ผ่านมา 2 -3 ปี บริษัทฯ ได้ลงทุนไปมาก มีหนี้สินอยู่มากที่จะต้องผ่อน 
   ช�าระคืน และในปีหน้าเป็นปีที่บริษัทฯ ต้องผ่อนช�าระหนี้ค่อนข้างมาก 

   หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ถามผูถื้อหุน้ว่ายงัมข้ีอซกัถามอกีหรือไม่ และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้รับทราบ 
   รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น
   
   มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เก่ียวกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2556 ตามทีเ่สนอข้างต้น

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  
  ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการ 

   ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั เรยีบร้อยแล้ว โดยได้จดัพมิพ์ไว้ในหนงัสอืรายงาน 
   ประจ�าปี 2556 รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่ง 
   ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าว 
   และดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงาน 
   ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2556 หน้าที่ 9 แล้ว

  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ�าปี 2556 ดังกล่าวได้แสดงฐานะ 
   การเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตั ิ

   งบดุล และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น
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  มติ  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีตอินมุตังิบดลุและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิน้สดุเพยีงวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามท่ีเสนอ 
     ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย 875,739,203 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย   - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง    - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 บัตรเสีย   - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  875,739,203 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
  
  ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 

   กจิการทีเ่หลอืจากหกัเงนิส�ารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบรษิทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มเีหตจุ�าเป็น 
   อื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

  
  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรก�าไรแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อ 

   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น โดย 
   คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที ่1/2556 ให้ผู้ถอืหุน้แล้วเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2556 ในอตัราหุน้ละ  
   0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2556 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 23  
   พฤษภาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม  
   2557 (Record Date) และต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสีย 
   ภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลท่ีได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 
   นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคิดเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตั ิ
   การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น

  
  มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ  

     วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 เห็นด้วย 875,748,650 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง   - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 บัตรเสีย   - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  875,748,650 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   
  ประธานฯ ได้กล่าวว่า “ในวาระนีผ้มเป็นกรรมการทีต้่องออกจากต�าแหน่งตามวาระ จงึมอบหมายให้ นายชยัยทุธ ศรวีกิรม์ ประธาน 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้”

  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29  
   (ประจ�าปี 2557) มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายเจมส์  
   แพ็ทตริค รูนี่ย์ (3) นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ และ (4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 

  
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยในการประชุมเมื่อวันที ่ 

   13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณา 
   คณุสมบตัใินด้านต่างๆ แล้วมมีตเิหน็ควรให้เสนอแต่งตัง้บคุคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ ด้วย 
   เหตุผลดังต่อไปนี้



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)11

  (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการ 
    ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  (2) ทัง้ 4 คนมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทจดทะเบยีน ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และตามข้อก�าหนด 
    ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  (3)  ทั้ง 4 คน ในรอบปีท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีหลากหลายเป็น 
    ประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเว้น นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ  
    ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลากิจ และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากลาป่วย

   (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
   (4.1)  นายประกิต ประทปีะเสน ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการบรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้ปฏิบตัหิน้าท่ี 

      ในต�าแหน่งเป็นอย่างด ีจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการทกุๆ เดอืนเพ่ือตดิตามผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้ในด้าน 
      การผลติ การเงนิ และการพฒันาธรุกจิ มกีารติดตามสอบถามในประเดน็ส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าทีด่ี 
      ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรงุงาน  ในปีทีผ่่านมาได้ดแูลให้บรษิทัฯ มผีลงานทีด่ ีมีการเจรญิเตบิโตด้านยอดขาย รวม 
      ทัง้มกีารเปิดสายการผลิตอฐิมวลเบาใหม่ ทีจ่งัหวดัสระบุร ีตรงตามแผนงาน และอนมุตัใิห้จดัตัง้บรษิทัย่อย หรอื บริษทั  
      ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด (DMATS) ในการลงทุนเพิ่มสายการผลิตอิฐมวลเบา ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐาน 
      การผลิตและขยายตลาดอิฐมวลเบาในพื้นที่ภาคเหนือ 

   (4.2) นายเจมส์ แพท็ตรคิ รนูีย์่ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้ปฏิบตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งเป็น 
      อย่างด ีให้ความสนใจในเรือ่งของกฎหมาย โดยเฉพาะในการจดัตัง้บรษิทัย่อย หรอืบรษิทั ไดมอนด์ วสัด ุจ�ากดั (DMATS)  
      กใ็ห้ค�าแนะน�าในเรือ่งกฎหมายการซ้ือทรพัย์สินและการท�าสัญญาต่างๆ ด้านเศรษฐกจิของประเทศ และภาวะวกิฤตทีเ่กดิ 
      ในต่างประเทศก็จะให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

   (4.3)  นายไพฑรูย์ กจิส�าเร็จ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ตลอดระยะ 
      เวลาทีผ่่านมาได้ปฏบิติัหน้าทีใ่นต�าแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทกุเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่งการเงนิการธนาคาร อัตรา 
      แลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ การท�าสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิต่างๆ และการก�าหนดผลตอบแทนและสวสัดกิาร 
      ต่างๆ ให้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ กใ็ห้ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้การให้ 
      ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

   (4.4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ 
      ของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลา 
      ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสนใจในเรื่องของกระบวนการผลิตและวิศวกรรม รวมถึงการ 
      ตรวจสอบ ทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปัญหาก็สามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

    
     ทัง้น้ี นายศกัดา มณรีตันฉตัรชยั ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2552 (รวมระยะเวลาด�ารง 

      ต�าแหน่ง 5 ปี) และด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2556 (รวมระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี)
    
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเงินทุนต่างประเทศ 
   ที่จะมาลงทุนในไทย

กรรมการ นายเจมส์ แพทตริค รูน่ีย์ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ได้เคยเป็นผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงค์มายาวนาน ดูแลเกี่ยวกับ 
   การเงิน การลงทุน และด้านสินเชื่อ ส�าหรับเรื่องเงินจะไหลกลับเข้ามานั้น เป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้ในวันนี้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัย 
   หลายๆ อย่าง ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง 

ผู้ถือหุ้น  นายโรจกร เลิศปิยะนันทกูร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า เห็นในตลาดทุนเริ่มมีการกลับมาระดมทุน หุ้นอิชิตันราคา 1 บาท  
   ตอนนี้ก็เป็น 18 บาท ทาง DRT ได้ซื้อ DMATS มามีแผนจะเข้ามาระดมทุนหรือไม่ เผื่อราคาหุ้น DRT จะได้ขึ้นบ้าง

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ เพิ่งได้ DMATS มาเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 จึงต้องศึกษาข้อมูล 
   เพิ่มเติมก่อน



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558) 12

  หลงัจากนัน้เมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ  
   4 คน โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทกุคน จึงของดออกเสยีงในวาระการประชมุนี้

  1) ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้า 
    ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

   มติ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้า 
      ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย 866,676,350 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.62
 ไม่เห็นด้วย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง 12,129,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.38
 บัตรเสีย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 878,805,850 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  
  2)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นายเจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้า 

    ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 
   มติ  ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีตอินมุติัแต่งตัง้ นายเจมส์ แพ็ทตรคิ รนูีย์่ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารง 

      ต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย 874,453,250 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.50
 ไม่เห็นด้วย  7,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง   4,350,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.50
 บัตรเสีย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 878,810,350 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   
  3)  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมัุต ิแต่งต้ัง นายไพฑรูย์ กจิส�าเรจ็ ท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง 

    ต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 
   มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้วมีมตอินมุตัแิต่งตัง้ นายไพฑรูย์   กจิส�าเรจ็ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

      กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย 876,764,050 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.77
 ไม่เห็นด้วย  229,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.02
 งดออกเสียง  1,817,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.21
 บัตรเสีย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 878,810,350 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  
  4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตั ิแต่งตัง้ นายศักดา มณรีตันฉตัรชยั ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้า 

    ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้า 

      ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย 874,693,750 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.53
 ไม่เห็นด้วย  7,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง   4,109,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.47
 บัตรเสีย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 878,810,350 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
  ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ 



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)13

   พิจารณาผลตอบแทน จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กล่าวถึง 
   หลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้

  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งก�าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท 
   จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และวรรคสองก�าหนดว่า ในกรณี 
   ที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย 
   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก�าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล  
   เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจ 
   ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลง 
   ก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

  หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
  บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยการ 

   กลัน่กรองและเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพจิารณาจากผลการ 
   ด�าเนนิงานในปี 2556 ของบรษิทัฯ จงึเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิผลตอบแทนกรรมการปี 2557 เท่ากบั 
   ปี 2556 ยกเว้นโบนัสกรรมการจ่ายลดลง ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว  
   สรุปได้ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 12 คน ได้รับผลตอบแทน ดังนี้
   1.1) ผลตอบแทนประจ�าเดอืนซ่ึงจ่ายเป็นจ�านวนคงทีท่กุเดอืน ให้คงไว้เท่าเดมิ โดยประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 80,000  

      บาทต่อเดือน และกรรมการ 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือน
   1.2) โบนสักรรมการประจ�าปี เนือ่งจากบรษิทัฯ มกี�าไรสุทธลิดลง จงึเสนอจ่ายเงนิโบนสักรรมการลดลง โดยเสนอจ่ายทัง้ประธาน 

      กรรมการและกรรมการคนละ 300,000 บาท
  2. คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซ่ึงจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิมโดยประธาน 

    กรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส�าหรับกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
  3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจ�านวน 3 คน เสนอจ่ายผลตอบแทนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้ 

    เท่าเดิม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทส�าหรับกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาผลตอบแทนจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

  
   หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นแสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มีค�าถาม ประธานฯ จงึเสนอท่ีประชมุ 

    ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติท่ีประชุม 
    ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ 
    ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
   ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ส�าหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
  
   มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วย 

     คะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย 841,731,950 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.78
 ไม่เห็นด้วย   10,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง   37,071,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  4.22
 บัตรเสีย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  878,813,250 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558) 14

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
  
  ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี ต้องผ่านการพิจารณาของ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การ 
   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2557 ในวาระการประชุมนี้

  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก�าหนดจ�านวน 
   เงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด�าเนินการตามท่ีกฎหมายก�าหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  
   ก�าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ 
   แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ก�าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน  
   ลูกจ้างผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพมาตรฐาน  
   ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฎิบัติด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ 
   ปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมี 
   คณุสมบตัเิป็นผูส้อบบัญชบีรษิทั จดทะเบยีนตามข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. ให้สอบบญัชบีรษิทัจดทะเบยีนได้ ตามรายละเอยีด 
   ที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ : ได้พจิารณาแล้วเหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณา 
   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
   ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นางสาวอรวรรณ  
   ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือ (3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ  
   (4) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ (5) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
   เลขที่ 5155 เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2557 จ�านวน 1,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556  
   จ�านวน 110,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8.94%

 
  หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผู้ถือหุ้น  นางสาวบุญทิพย์ สันติภาพ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า เรื่องค่าใช้จ่ายค่าสอบบัญชี ปรากฏว่าปี 2557 เพิ่มขึ้นมากถึง 8.94%  
   ซึ่งค่อนข้างสูงพอจะชี้แจงได้หรือไม่ ท�าไมสูงมาก เพราะปกติบริษัทอื่นก็จะเพิ่มขึ้นไม่มากขนาดนี้

กรรมการ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2557 ผู้สอบบัญชีมีงาน 
   ตรวจสอบบัญชีของโรงงานอิฐมวลเบาท่ีเพ่ิมขึ้น จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอปรับขึ้น 8.94% มีความเหมาะสม 
   เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

  หลังจากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
   ประจ�าปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

  
  มติ  ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีตอินมุติัแต่งตัง้นางสาวบงกช อ�า่เสงีย่ม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3684 หรอืนางสาว 

     อรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 
     ที่ 4795 หรือนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชี  
     รับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญช ี
     ในปี 2557 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีจ�านวน 660,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน 3  
     ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท และค่าจัดท�า งบการเงินรวมรายไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 
     ทัง้สิน้ 1,340,000 บาท ซ่ึงเพิม่ข้ึนร้อยละ 8.94 จากปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี้
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 เห็นด้วย 878,783,250 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย   18,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 งดออกเสียง   12,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 บัตรเสีย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
 ของจ�านวนเสียงทั้งหมด   878,813,250 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น  นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นบางคนถามเกี่ยวกับเรื่องราคาหุ้นที่ขึ้นลง จากการที่ตัวเอง 
   ถอืหุน้ของบรษิทัฯ มา 6-7 ปี ได้เหน็ว่าบรษิทัฯ มีการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใสและมธีรรมาภบิาลทีด่ ีบรษิทัฯ มุง่เน้นด้านการด�าเนนิ 
   ธุรกิจ เท่าท่ีดูมา คงจะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการออกหุ้นใหม่ แต่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องผลการด�าเนินงานและอัตราการท�าก�าไร คือ 
   รายได้มกีารเตบิโตทีด่ ีแต่ก�าไรสทุธเิริม่ลดลงๆ เนือ่งจากมกีารขยายไปธรุกจิข้างเคียง จงึอยากทราบแผนในการบรหิารจดัการ กบัการ 
   สร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนใน ระยะยาว 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในปีที ่
   ผ่านมาการเพิ่มธุรกิจใหม่ คือ อิฐมวลเบา ซึ่งต้องเรียนรู้หลายอย่าง ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
   ค่อนข้างมาก ในการลดต้นทนุการผลติ และอกี 2 เดอืนข้างหน้า บรษิทัฯ จะเปลีย่นจากการใช้น�า้มนัมาเป็นการใช้ก๊าซในกระบวนการ 
   ผลติอฐิมวลเบา ต้นทนุการผลติก็จะลดลง โดยในระยะยาวบรษิทัฯ คิดว่าสินค้าทดแทนไม้ จากการออกผลติภณัฑ์ใหม่ ก็จะสามารถ 
   สร้างอัตราการท�าก�าไรที่ดีขึ้นได้ 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ 
   หลากหลาย ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ ถ้ามีเฉพาะกระเบื้องหลังคาอย่างเดียว กรณีที่มีความต้องการกระเบื้อง 
   หลังคาลดลง จะมีกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างน้อยไม่ต�่ากว่า 10% และ 
   สร้างช่องทางการจดัจ�าหน่ายทีแ่ขง็แกร่ง โดยการดแูลอย่างจริงใจและทัว่ถงึ การเพิม่ผลติภณัฑ์อฐิมวลเบาถอืเป็นการเพิม่ผลติภัณฑ์ 
   ให้เต็มบ้านทั้งหลัง ยกตัวอย่างบ้าน 1 หลัง เดิมบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาได้เพียง 20,000-30,000 บาท ปัจจุบันขาย 
   โครงหลังคา อิฐมวลเบา ไม้สังเคราะห์ จะมีมูลค่าขายสินค้าต่อบ้าน 1 หลังประมาณ 100,000 บาท ขนาดบ้าน 100 ตารางเมตร  
   เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของบริษัทฯ ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี สิ่งที่บริษัทฯ ท�าก็คือการให้ความรู้กับช่องทางการจัด 
   จ�าหน่ายให้แข็งแรง เพราะถ้าวันที่ธุรกิจกลับมาดี บริษัทฯ ก็จะไม่เสียโอกาสตรงนี้

ผู้ถือหุ้น  นายธนากร เพ็ชรขจี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การเมืองมีผลต่อยอดขายของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในปีนี้  
   ทีธ่รุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ค่อนข้างหดตวั และก�าไรของบรษิทัฯ ในปีนี ้คาดว่าจะเป็นอย่างไร เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา และให้ช่วยช้ีแจง 
   เรื่องกระแส เงินสดจากการด�าเนินงานที่ลดลง รวมทั้งสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า เรื่องการเมือง ในอดีต 
   ที่ผ่านมาช่วงหน้าขายคือช่วง 6 เดือนแรกของปี ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ 
   เกษตรกรขายพืชผลได้ และน�าเงินมาซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านเรือน ดังนั้นความต้องการในตลาดปกติในช่วงครึ่งปีแรกประมาณ  
   60% ซึ่งในขณะน้ีการเมืองมีผลในเรื่องนโยบาย เช่น เรื่องการจ�าน�าข้าว แต่บางจังหวัดยังดีอยู่เพราะจะปลูกข้าวเพ่ือกินเพื่ออยู ่
   เท่านัน้ และในขณะนีม้พีชืผลตวัอืน่เข้ามาเกีย่วข้องอกี กคื็อ ยางทีป่ลูกในภาคอสีานมีผลผลิตทีด่ ีแต่ขณะนีร้าคายางตกต�า่ จงึท�าให้ 
   ก�าลังซื้อในตลาดจากการขายพืชผลลดลง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า กระแสเงินสดที่ลดลงมาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นและลูกหนี้การค้า 
   ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น โดยสามารถดูได้จากอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจ�าปีหน้า 91 ส่วนเรื่อง 
   หนี้สินที่เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทฯ กู้ยืมเงินมาลงทุนในโครงการ NT-10 และโครงการอิฐมวลเบา 

ผู้ถือหุ้น  นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า การตัดค่าเส่ือมของอิฐมวลเบา กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีต  
   มีระยะเวลายาวนานต่างกันหรือไม่ และระยะคืนทุนของทั้ง 2 แบบมีระยะเวลากี่ปี



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558) 16

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ส�าหรับการตัดค่าเสื่อมเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการประเมินว่าเครื่องจักร 
   ใช้ได้นานเท่าใด ที่ค�านวณมาประมาณ 13 ปี ใกล้เคียงกัน ส�าหรับการคืนทุนของทั้ง 2 โครงการ ประมาณ 7 ปี 
  
   หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
  
   ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว
   
   ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้ 
  
   ปิดประชุมเวลา 11.52 น.

                     

                      นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ
                        ประธานที่ประชุม

 

  
นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์  
      เลขานุการบริษัทฯ
   ผู้จดบันทึกการประชุม  
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วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 นั้น บริษัทฯ 
ได้จัดท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี 
2557 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ
 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 3
พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกำาไรขาดทนุประจำาปีสิน้สดุเพียงวนัที ่31 ธนัวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้ตรวจสอบและ
รบัรองงบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปีสิน้สดุเพยีงวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 เรยีบร้อยแล้ว ตามทีบ่รษัิทฯ ได้จดัท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2557  
(ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที ่101 ถึง 144 ภายใต้หัวข้อเร่ือง “รายงานผู้สอบบญัชรัีบอนญุาตและงบการเงิน” รวมทัง้บทวเิคราะห์ฐานะการเงนิ
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีรวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 7 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจ�าปี 2557 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน ที่ถูกต้องครบถ้วน และ
เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีีร่องรบัทัว่ไปแล้ว เหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบก�าไรขาดทุน
ประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก�าหนดว่า “บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหักด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองน้ีจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของ
ทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่านั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินส�ารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาการจัดสรรก�าไรแล้วเห็นควร 
น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรเพือ่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 93 
ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งส�ารองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้ 

 ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00

 จ�านวนหุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น) 1,048 1,047 1,038

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (ค�านวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) 0.29 0.43 0.53

 เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.27 0.38 0.40

 อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น 93% 88% 75%

 ก�าไร  (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 625.53 544.89 412.00

 บวก ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี - 24.13 (1) -

 ก�าไร  (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน (หลังปรับปรุง) 625.53 569.02 412.00

 บวก ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ�าปี  301.78 448.72 545.91

 บวก ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  - 5.16 (2) (1.92) (2)

     ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (1.03) (2) -

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจ�าปี 301.78 452.85 543.99

 หัก ส�ารองตามกฎหมาย - - -

         ส�ารองส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืน - - (2.45)

         จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  1/25XX 157.19 207.73 205.83

         จ่ายเงินปันผลครั้งที่  2/25XX 125.75 (3) 188.61  207.72

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 644.37 625.53 544.89

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำารองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 25562557 2555
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(1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาใช้เป็นครั้งแรก โดยระบุให้กิจการต้องบันทึก 
 สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชใีนงบการเงนิสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชคืีอ จ�านวนภาษีเงินได้ท่ีกจิการได้รับคืนหรอืต้องจ่ายใน 
 อนาคตตามล�าดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย ์
 และหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งมีผลท�าให้ก�าไรสะสมยกมาต้นงวดเพิ่มข้ึน 24.13 ล้านบาท  ส�าหรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
 รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(2) ผลก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั เกดิจากประมาณการเกีย่วกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานทีไ่ด้สทิธิรบัเงินชดเชย 
 เมือ่เกษยีณอายตุามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน โดยภาระผกูพนัดงักล่าวได้ค�านวณโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัอสิระและจากข้อสมมตฐิานทางคณติศาสตร์ 
 ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ  
 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(3) จากตารางข้างต้นปี 2557 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2557 ค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 แต่จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิ 
 ได้รบัเงนิปันผลจรงิจะต้องค�านวณจากหุน้สามัญท่ีออกและช�าระแล้วคงเหลอื ณ วนัที ่11 มนีาคม 2558 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิในปี 2557
 ผูถ้อืหุน้จะได้รับเงนิปันผลทีจ่่ายจากก�าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท คดิเป็นร้อยละ 93 ของก�าไร
สทุธติ่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 
1/2557 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2557 ให้ผู้ถือหุ้น 
อกีหุ้นละ 0.12 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวนัที ่22 พฤษภาคม 2558 ผูถื้อหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลในครัง้นีจ้ะต้องมรีายชือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุ
ทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2557 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) บริษัทฯ จึงจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป
 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) 

การลงมต ิ 
 มตทิีป่ระชมุในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่า
กนั ประธานทีป่ระชมุจะใช้สทิธอิอกเสยีงเพ่ิมขึน้อกีหนึง่เสยีงต่างหากเป็นเสยีงช้ีขาด
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วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า  
“ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึง่ในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ  ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ถือเป็นการประชุมปีที่ 11 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด  
มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระจ�านวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต 
สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 บรษัิทฯ มหีลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชมุคณะกรรมการ 
ก.ส.ต. คร้ังที ่1/2558 เมือ่วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระดงักล่าว 
โดยพจิารณาคณุสมบัตใินด้านต่างๆ แล้วมมีตเิหน็ควรให้เสนอแต่งตัง้บุคคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน 
คอื (1) นายชัยยทุธ ศรีวกิรม์ (2) นายอศันี ชันทอง (3) นายสาธติ สดุบรรทดั และ (4) นายอนนัต์ เล้าหเรณ ูด้วยเหตุผลดงัต่อไปนี้
 (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน 
  ธุรกิจของบริษัทฯ 
 (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อก�าหนด 
  ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 (3)  ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ 
  กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ยกเว้น นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
  2 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ
 (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
  (4.1)  นายชยัยทุธ ศรวีกิรม์ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้ปฏบิติัหน้าทีใ่น 
    ต�าแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตราก�าลัง 
    ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ดแูลในเรือ่งของค่าตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ของพนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการอย่างเหมาะสม  
    รวมทั้งให้ค�าแนะน�าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา
  (4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ ตลอดระยะเวลา 
    ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย  
    แผนธรุกจิ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicator) และการประเมนิผลส�าเรจ็ของบรษิทัฯ ให้เป็น 
    ไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังการเสนอแผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให ้
    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
   (4.3) นายสาธติ สดุบรรทดั ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการจดัการ กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
    สายการขายและการตลาด รวมท้ังได้รับแต่งตั้งให้เป ็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน 
    คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลส�านักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอด 
    ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด ก�าหนด 
    แผนงานและกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายทีไ่ด้รับมอบหมาย บรหิารและประเมนิความเสีย่งในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการ 
    ป้องกันความเสีย่งให้สามารถควบคมุได้ ด้าน CSR ได้น�าความรูค้วามสามารถด้านการมงุหลงัคาของบรษิทัฯ ไปสอนคนในชมุชน 
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    และเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะการมุงหลังคา เพื่อน�าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ภายใต้ชื่อโครงการ  
    “ช่างหวัใจเพชร” เพือ่เป็นการพฒันาสงัคมสู่ความยัง่ยนื ด้านนกัลงทนุสัมพนัธ์ เป็นผู้ให้ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ อย่างถกูต้อง  
    โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้การให้ความคดิเหน็ 
    ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
  (4.4) นายอนันต์ เล ้าหเรณู ป ัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป ็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต.  
    โดยนายอนันต์ เล ้าหเรณู ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบครบปีที่  10  
    ตามข้อก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลา 
    ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการให ้
    ความคิดเห็น และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแล 
    และให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนด ติดตามให้บริษัทฯ มี 
    ระบบการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนด 
    ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้น�าเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้
 (1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 (2)  นายอัศนี ชันทอง  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 (3)  นายสาธิต สุดบรรทัด เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
 (4)  นายอนันต์ เล้าหเรณู เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการท้ัง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้

การลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง 
  คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น  
  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับแต่งตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน 
  เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  
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ประวัติโดยสังเขปของ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต.
สัญชาติ    ไทย 
อายุ     48 ปี

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 (1) Director Accreditation Program (DAP 33/2005) 
 (2) Role of the Compensation Committee (RCC7/2008)
 (3) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ ก.ส.ต.
        บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
        (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)) 
(2) ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 5 บรษิทั ดงันี้
 • พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จ�ากัด
 • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จ�ากัด
 • พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาท์ดอร์ สปอร์ต จ�ากัด
 • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด
 • พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 • พ.ศ. 2547 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จ�ากัด
 • พ.ศ. 2539 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 3,100,100 หุ้น หรือ 0.30%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 11 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม  
•  คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
•  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
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ประวัติโดยสังเขปของ นายอัศนี ชันทอง
ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ    ไทย
อายุ     62 ปี

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, 
 Chulalongkorn University
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้
 (1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007)
 (2) Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผู้จัดการ 
        บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)          
        (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(2) ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 1 บรษิทั ดงันี้
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด
        (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 1,439,900 หุ้น หรือ 0.14%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 7 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
•  คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
•  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
•  คณะกรรมการจัดการ ในปี 2557 ประชุม 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
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ประวัติโดยสังเขปของ นายสาธิต สุดบรรทัด
ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
      และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
สัญชาติ    ไทย
อายุ     54 ปี

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

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
        และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด
         บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
        (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(2) ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 1 บรษิทั ดงันี้
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด
        (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 5,400,000 หุ้น หรือ 0.52%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 14 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
•  คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
•  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2557 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
•  คณะกรรมการจัดการ ในปี 2557 ประชุม 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
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ประวัติโดยสังเขปของ นายอนันต์ เล้าหเรณู  
ต�าแหน่งในบริษัทฯ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
           และกรรมการ ก.ส.ต.
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ    เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2548 รวมเวลา 9 ปี
สัญชาติ         ไทย
อายุ          61 ปี

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

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 4 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต.
        บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
        (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
 • พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้อ�านวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท
        บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
        บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
        (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)
(2) ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 4 บรษิทั ดงันี้
 • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama
 • พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
 • พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral
 • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2540 – 2555 กรรมการ Lanna (Singapore) Pte, Ltd.
 • พ.ศ. 2547 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี  
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : 2,350,000 หุ้น หรือ 0.22%
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ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 9 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม     
•  คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 ประชุม 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
•  คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
•  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2557 ประชมุ 4 ครัง้ เข้าร่วมประชมุทกุครัง้

ข้อมลูอืน่ๆ  การม ี/ ไม่มีส่วนได้เสียกบับรษัิท / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บริษทัร่วมหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรอืในช่วง  
2 ปีท่ีผ่านมาในลักษณะดงัต่อไปนี้ 
 (1) ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า
 (2) ไม่เป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีป่รกึษาทางกฎหมาย)
 (3) ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิ (เช่น การซ้ือ / ขาย วตัถดุบิ / สนิค้า / บริการ การให้กูย้มืเงนิหรอืการกูย้มืเงนิ)
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บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดียวกนั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 (ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค�้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้นีก้ารค�านวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผู้ีสอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ       
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 (ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย
 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษัิทร่วม บริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)29

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ 
ทางวชิาชพีเกินมลูค่าทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ (ง) หรือ (ฉ) ให้บรษิทัฯ ได้รบัการผ่อนผนัข้อห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้ 
บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าวกต่็อเมือ่บรษัิทฯ ได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีแ่สดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 
แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ี 
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
  (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
  (2) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
  (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดและ 
แนวปฏิบัติที่ดีของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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วาระที่ 6
พิจารณากำาหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งก�าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบรษิทั” และวรรคสองก�าหนดว่า “ในกรณทีีข้่อบงัคบัของบรษิทัมไิด้ก�าหนดไว้ การจ่าย
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก�าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม 
บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอน
หรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจ
ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 (1.1)  ผลตอบแทนประจ�าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนส�าหรับกรรมการจ�านวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 
80,000 บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 
เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจ�าปี 2555)
 (1.2)   โบนัสกรรมการประจ�าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินของบริษัทฯ 
ในแต่ละปี ส�าหรับปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจ�าปีดังนี้ 
ส�าหรับประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับคนละ 300,000 บาท
(2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้ 
 (2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซ่ึงจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ 
ตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 23 (ประจ�าปี 2551) ส�าหรับกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 
เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจ�าปี 2555)
 (2.2)   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ 
ทกุเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดอืนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 2 คน ได้รบัเดอืนละ 10,000 บาทต่อคน  
ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมาหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23 
(ประจ�าปี 2551)
(3) คณะกรรมการบรษัิทฯ จ�านวน 9 คน ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากใบส�าคญัแสดงสทิธ ิทีบ่รษิทัฯ ได้จดัท�าโครงการเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้
ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งโครงการสิ้นสุด
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 แล้ว
(4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้นอีก
 
 ส�าหรับจ�านวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2557 และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 61 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน”  
ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 274 (2/2558) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 
โดยการเปรียบเทยีบอ้างองิกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานในปี 2557 ของบรษัิทฯ แล้ว 
เห็นควรให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2558 ดังนี้
(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
 (1.1)   ผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ส�าหรับกรรมการ 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับ
เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
 (1.2) โบนัสกรรมการประจ�าปี เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิลดลง จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดยเสนอจ่ายทั้งประธาน
กรรมการและกรรมการคนละ 200,000 บาท
(2)  ส�าหรับผลตอบแทนประจ�าเดือนของคณะอนุกรรมการ 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 (2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดอืนซึง่จ่ายเป็นจ�านวนคงทีท่กุเดอืนให้คงไว้เท่าเดมิ โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส�าหรับกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาทต่อคน
 (2.2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธาน
กรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน
 การก�าหนดผลตอบแทนกรรมการดงักล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกล่ันกรองและเปรยีบเทยีบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลก�าไรของบริษัทฯ แล้วมีความเห็น
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2558
 โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ส�ารวจ
ข้อมูลในปี 2557 จาก 195 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้   

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม   80,540   10,000   380,000   32,818 4,000  173,000 

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  78,685   20,000   300,000  37,216 5,000  144,000 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)   80,000                   50,000 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม   28,204   3,333   116,000   20,808   2,083   90,000 

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  33,429   5,000   90,000   24,738   5,000   70,000 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  30,000                    20,000 

รายการ
(หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)

รายการ
(หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)

ผลตอบแทนประธานกรรมการ

ผลตอบแทนประธานกรรมการ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ต่ำาสุด

ต่ำาสุด

ต่ำาสุด

ต่ำาสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ

ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ
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(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

(4)  โบนัสกรรมการประจ�าปี 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม  27,767           4,167        116,000  18,904 2,500  62,400 

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 13,750           7,500        20,000  7,500 5,000  10,000 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  20,000   10,000 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม     1,163,647         40,000    8,640,000   793,391        25,000  5,760,000 

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง   1,491,562        300,000    8,640,000       966,182        25,000  5,760,000 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  200,000   200,000 

รายการ
(หน่วย :บาทต่อคนต่อเดือน)

รายการ
(หน่วย :บาทต่อคนต่อปี)

ผลตอบแทนประธานกรรมการ

โบนัสประธานกรรมการ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ต่ำาสุด

ต่ำาสุด

ต่ำาสุด

ต่ำาสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

ผลตอบแทนกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ

โบนัสกรรมการ ไม่รวมประธานกรรมการ

การลงมติ
 มตทิีป่ระชมุในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสยีงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ส�าหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ทั้งน้ี กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ 
ของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ 
ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น 



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)33

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

 - ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   690,000 660,000 30,000 4.55%

 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)   360,000 360,000 - -

 - ค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)   320,000 320,000 - -

รวมทั้งสิ้น   1,370,000 1,340,000 30,000 2.24%

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2557
จำานวนเงิน

ปี 2558
%

ผลต่างเพิ่ม / (ลด)

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด�าเนินการตามที่
กฎหมายก�าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  ก�าหนดไว้ดังนี้
 มาตรา 120  ก�าหนดว่า  “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
 มาตรา 121 ก�าหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”
 นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
คัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวน
เงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้ง
ที่ 274 (2/2558)  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบงกช  
อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�า
ปี 2558 จ�านวน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 (1) ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้งข้างต้นน้ันมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไรทั้งสิ้น
 (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีจ�านวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้
  (2.1) นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม  เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556 รวมเป็น 2 ปี
  (2.2) นายธนิต โอสถาเลิศ   ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
  (2.3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
 (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2558 กับปี 2557 จะเป็นดังนี้
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 (4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  
เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2558 กับปี 2557 จะเป็นดังนี้

  (5) ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากส�านักงานสอบบัญชี 
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
 (6) การพิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญช ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผู้สอบบัญชซีึง่มคีณุสมบตั ิคณุภาพ มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ 
และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เม่ือได้พิจารณาเปรียบเทียบ
ปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชี 
บริษัทจดทะเบียนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 
 (7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 ได้แก่ นางสาวบงกช 
อ�า่เสงีย่ม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่3684 หรอืนายธนติ โอสถาเลิศ  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5155 หรอืนางวไิล บรูณกติตโิสภณ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 3920 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาส  
ประจ�าปี 2558 รวมจ�านวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557 

การลงมต ิ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

 -  ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   290,000 280,000 10,000 3.57%

 -  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)   60,000 60,000 - -

รวมทั้งสิ้น   350,000 340,000 10,000 2.94%

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2557
จำานวนเงิน

ปี 2558
%

ผลต่างเพิ่ม / (ลด)
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วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ได้จัดโครงการเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ  (ESOP)  ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุวสิามญั
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของ 
บรษัิทฯ โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มมีตอินญุาตให้บรษิทัฯ เสนอขายใบส�าคัญแสดงสทิธิดงักล่าว 
เมือ่วันที ่10 ตลุาคม 2551 และบริษทัฯ ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเพิม่ทนุเพ่ือรองรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธจิ�านวน 49,650,000 หุน้ 
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,049,650,000 หุ้น โดยตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิใน 5 ปีที่ผ่านมา 
มีกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 47,958,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญได้จ�านวน 47,958,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 จึงคงเหลือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 
1,692,000 หน่วย  และคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,692,000 หุ้น 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ก�าหนดว่า “บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ�านวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้
ต�่าลง หรือลดจ�านวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ก�าหนดว่า “ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุ้นอาจลงมตใิห้ลดทนุโดยวธิตีดัหุ้นจดทะเบยีนทีจ่�าหน่ายมไิด้หรอืทีย่งัไม่ได้ออกจ�าหน่ายได้ เมือ่ทีป่ระชมุมมีตแิล้วให้บรษัิทขอจดทะเบยีน
ลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ”

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  (ก.ส.ต.)  ในการประชุมคร้ังที ่5/2556 เม่ือวันที ่12 ธันวาคม  
2556 ได้มีมติไม่น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือไปจัดสรรอีก และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 260 (1/2557) เมื่อวันที่ 
6 มกราคม 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 
1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ�านวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,692,000 หุ้น
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
 ข้อความเดิมจะเป็นดังนี้ :-
 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,049,650,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)
  แบ่งออกเป็น 1,049,650,000 หุ้น  (หนึ่งพันสี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ                     1.00 บาท (หนึ่งบาท)
  โดยแบ่งออกเป็น    
  หุ้นสามัญ 1,049,650,000 หุ้น  (หนึ่งพันสี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น)
  หุ้นบุริมสิทธิ         - หุ้น (         -          )
 ข้อความที่แก้ไขใหม่จะเป็นดังนี้ :-
 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,047,958,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาท)
  แบ่งออกเป็น 1,047,958,000 หุ้น  (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
  มูลค่าหุ้นละ                    1.00 บาท (หนึ่งบาท)
  โดยแบ่งออกเป็น    
  หุ้นสามัญ 1,047,958,000 หุ้น  (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
  หุ้นบุริมสิทธิ           - หุ้น (         -          )

การลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

          กลุ่มผู้เข้าประชุม                           เอกสารและหลักฐาน

บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง  บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ     หนังสือมอบฉันทะ
           ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ
           บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
           ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ    หนังสือมอบฉันทะ
           ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ
           ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
           บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ 

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 (1)  กรณผีูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย ต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบัตรประจ�าตวัข้าราชการหรอืบตัรประจ�าตวัพนกังาน
องค์กรของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม
การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
 (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียง
ฉบับเดียวเท่านั้นส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะ
เป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
 (2) หนงัสือมอบฉนัทะให้ท�าตามแบบท่ีนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ�ากัดก�าหนดซึง่ม ี3 แบบ โดยบรษิทัฯ ได้จดัเตรยีมและจดัส่งแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องปิดอากรแสตมป์จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อ
ให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 (3) การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (3.1) กรณผู้ีมอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย จะต้องท�าหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมทัง้แนบส�าเนาบตัรประจ�าตวั (ไม่หมดอาย)ุ 
ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
  (3.2) กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตต่ิางด้าว ผูม้อบฉนัทะจะต้องลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วยตนเองต่อหน้า
พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการ
ลงนามดังกล่าวแล้วให้น�าหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ันให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบ
หมายให้ท�าการแทนบคุคลดงักล่าวหรอืบคุคลซึง่สามารถให้การรบัรองทีส่มบรูณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ท�าการรบัรองผูร้บัรอง
เอกสาร (โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
  (3.3) กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทย จะต้องท�าหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมทัง้แนบส�าเนาหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวง
พาณชิย์ มอีายไุม่เกนิ 1 เดอืน ก่อนวนัประชมุ ซึง่รบัรองถกูต้องโดยกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผูกพนันติบุิคคลดงักล่าว และส�าเนาบตัรประชาชน 
(ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบพร้อมกันด้วย
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  (3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอ�านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท
ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น�าหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ันให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของสถานฑูตไทยหรือ 
สถานกงสลุไทยหรอืเจ้าหน้าทีผู่ไ้ด้รบัมอบหมายให้ท�าการแทนบคุคลดงักล่าวหรอืบคุคลซึง่สามารถให้การรบัรองทีส่มบรูณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นท�าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
  (3.5) กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก�ากับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้ว 
หวัแม่มอืซ้ายของ .....................” แต่ต้องมพียาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพมิพ์นิว้มอือนัแท้จรงิของผูน้ัน้ และต้องพมิพ์ลายนิว้มอืต่อหน้าพยาน 
ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดย
เจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
  (3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดท�า และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการ 
ของบริษทัฯ พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยส่งถงึบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 1 วนั ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว
  (3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
 (4)  ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด 
บคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะหรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
  • นายศกัดา มณรัีตนฉตัรชยั ทีอ่ยู ่9/50 หมูบ้่านศภุาลยัสวุรรณภมู ิถนนลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 10520
  • นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ที่อยู่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย
 ให้ผูจ้ดัการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรอืมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมเีอกสารค�าสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็นผูจ้ดัการ
มรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน�าทะเบียน
บ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
 ให้ผูอ้นบุาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมเีอกสารค�าส่ังศาลแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 เจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ จะเริม่รับลงทะเบยีนผูถื้อหุน้ทีจ่ะเข้าร่วมประชมุในครัง้นีก่้อนเริม่การประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรอืตัง้แต่ 8.00 –10.00 น. 
ของวันที่ประชุมดังกล่าว
การออกเสียงลงคะแนน
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 (2)  การออกเสยีงลงคะแนนในกรณมีอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะเท่านัน้
 (3)  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
  (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  (3.2)  กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด�าเนินให้เป็นตามที่ก�าหนดนั้น โดย
ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 (4)  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 (5)  ผูถ้อืหุ้นคนใดมส่ีวนได้เสยีเป็นพิเศษในเรือ่งใด ห้ามมใิห้ออกเสยีงในเรือ่งนัน้ และประธานในทีป่ระชมุอาจจะเชญิให้ผูถ้อืหุ้นนัน้ออกนอก 
  ที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
 (6)  การลงคะแนนลบั อาจจะท�าได้เมือ่มีผู้ถอืหุน้ในทีป่ระชมุอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีป่ระชมุลงมตใิห้มกีารลงคะแนนลบัดงักล่าว โดย 
  ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3   ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ข้อที่ 37  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายในสี ่(4) เดือนนบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั
   
   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 
   การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

   ผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจ�านวนหุน้ได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า (1/5) ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมดหรอืผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ 
   มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการ 
   เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญั แต่ต้องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอื 
   ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 38  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ 
   เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ 
   เพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ 
   ไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพ์ตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั

   ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่  
   หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะก�าหนด

ข้อที่ 39  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
   ของจ�านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็น 
   องค์ประชุม
 
   ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมงจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ 
   องค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ 
   ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

   ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 40  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้ 
   มาเข้าร่วมประชมุ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน 
   กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม 
   ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก�าหนด

   หนงัสอืมอบฉนัทะนี ้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก�าหนด ณ สถานทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉันทะ 
   เข้าประชุม
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ข้อที่ 42  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
   (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี 
    ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
   (2) ในกรณีดังต่อไปน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และม ี
    สิทธิออกเสียงลงคะแนน
    (ก) การขายหรือจ�าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
    (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    (ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่น 
     เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนเท่ากัน
    (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
    (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใด  
     ที่อาจกระท�าได้ตามกฎหมาย
    (ช) การเลิกบริษัท
    (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้
   (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
   (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
   (ค) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร
   (ง) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   (จ) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน
   (ฉ) กิจการอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
 กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้ก�าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้  โดยให้ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใช้หนงัสอื
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้
 (1)  แบบ  ก.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 (2) แบบ  ข.  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 (3) แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น 
  ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ ก�าหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว
 ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด
เท่านัน้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้มคีวามประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูเ้ข้าประชมุแทนโปรดจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อม
เอกสารประกอบล่วงหน้ามายัง เลขานุการบริษัท  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต�าบล
ตลิ่งชัน อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะ
หนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เท่านั้น
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

                          เขยีนที…่…………………………………..…..
                      วันที่..................... เดือน................................. พ.ศ…………....…
   (1) ข้าพเจ้า....................................................................................................................................สัญชาติ…………………………………
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................................ต�าบล/แขวง.................................................................................
อ�าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์………………………...…….…...................................
   (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            
      หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
         หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
   (3) ขอมอบฉันทะให้
   (1) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ       
   (2) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ
   (3) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................

   คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

   กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบฉันทะ
                           (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                         (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)
หมายเหตุ   
 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

                          เขยีนที…่…………………………………..…..
                      วันที่..................... เดือน................................. พ.ศ…………....…
    (1) ข้าพเจ้า..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 
อยู่บ้านเลขที่.........................ถนน..................................................................ต�าบล/แขวง.................................................................................
อ�าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์………………………...…….…...................................
    (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            
      หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
         หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
    (3) ขอมอบฉันทะให้
    (1) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ       
    (2) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ
    (3) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................................................  
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
   
    คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญั
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 
กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

    (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

     (1)  วาระที่ 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557)
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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       วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที ่  8  :  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีน และการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิข้อ 4 ของบรษิทัฯ เพ่ือ 
            ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 9  :  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
     (2)  วาระที่ 5  :  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
                   ชื่อกรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายอัศนี ชันทอง
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายอนันต์ เล้าหเรณู
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

    (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
    (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)43

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบฉันทะ
                           (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                         (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

หมายเหตุ   
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวน 
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2)  วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(3)  ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอื 
 มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

   ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 ณ ห้องพินนาเคิล 4-6  
ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั กรงุเทพฯ เลขที ่971,973 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย        งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้      
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

                          เขียนที…่…………………………………..…..
                      วันที่..................... เดือน................................. พ.ศ…………....…
   (1) ข้าพเจ้า..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 
ส�านกังานตัง้อยูเ่ลขที.่........................ถนน..................................................................ต�าบล/แขวง......................................................................
อ�าเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์………………………...…….…...................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..............................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            
      หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
         หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสียง
   (2) ขอมอบฉันทะให้
   (1) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่................................................... 
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ       
   (2) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่................................................... 
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................หรือ
   (3) ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่................................................... 
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง......................................................อ�าเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...............................................

   คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้  
ครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
  
   (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
     มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
     มอบฉันทะบางส่วน คือ
      หุ้นสามัญ.........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.........................................เสียง
      หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....................................เสียง
     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.........................................เสียง
   (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

    (1)  วาระที่ 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                           เห็นด้วย..........................เสียง     ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 8  :  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อ 

          ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

      วาระที่ 9  :  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                            เห็นด้วย..........................เสียง   ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสยีง

    (2)  วาระที่ 5  :  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

        การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                             เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย..........................เสียง   งดออกเสียง………..…....…..เสียง

        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

            ชื่อกรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

                             เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย..........................เสียง   งดออกเสียง………..…....…..เสียง

            ชื่อกรรมการ  นายอัศนี ชันทอง

                             เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย..........................เสียง   งดออกเสียง………..…....…..เสียง
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            ชื่อกรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด

                             เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย..........................เสียง   งดออกเสียง………..…....…..เสียง

            ชื่อกรรมการ  นายอนันต์ เล้าหเรณู

                             เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย..........................เสียง   งดออกเสียง………..…....…..เสียง

   (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
   (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที ่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ 
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบฉันทะ
                           (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                         (…………………………………………….)

                   ลงชื่อ.............................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                          (…………………………………………….)

หมายเหตุ   
(1)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณทีีผู่ถื้อหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
(3)  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก 
 จ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(4)  วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุว้ข้างต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิได้ในใบประจ�าต่อแบบหนงัสอื 
 มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

   ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 
ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                   เห็นด้วย..........................เสียง     ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                   เห็นด้วย..........................เสียง     ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                   เห็นด้วย..........................เสียง     ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                   เห็นด้วย.........................เสียง     ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสียง

   วาระที่..........................เรื่อง……………………………..................................................................................................................

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                   เห็นด้วย.........................เสียง     ไม่เห็นด้วย............................เสียง   งดออกเสียง…………........…..เสียง
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ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)
ชื่อ – นามสกุล    นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ     ไทย
อายุ      70 ปี
ที่อยู่       9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
        เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
 (1)   Director Accreditation Program (DAP 32/2005)
 (2)   Audit Committee Program (ACP 4/2005)

ประวัติการท�างาน
(1)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
 •  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
                                         บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
         (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(2)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
(3)  ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ   
•  ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา
•  การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  จ�านวน 4,099,600 หุ้นหรือ 0.39%
•  มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 
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ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)
ชื่อ – นามสกุล    นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ 
ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
สัญชาติ     ไทย
อายุ      61 ปี
ที่อยู่       488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• เนติบัณฑิตไทย
• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
  (1)   Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

ประวัติการท�างาน
(1)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
 •  พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
                                         บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
         (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  หัวหน้าส�านักงาน  ส�านักกฎหมายวุฒิไกร โสตถิยานนท์
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2550 – 2551     กรรมการ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลอื่นๆ   
•  ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา 
•  การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี
•  มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 
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ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)
ชื่อ – นามสกุล    นายธนิต ปุลิเวคินทร์ 
ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
       ก�ากับดูแลกิจการ
สัญชาติ     ไทย
อายุ      64 ปี
ที่อยู่      13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
       กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
 (1)   Director Accreditation Program (DAP 105/2013)
 (2)   Audit Committee Program (ACP 44/2013)

ประวัติการท�างาน
(1)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
 •  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ                                         
         บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)
         (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จ�ากัด
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2545 – 2553     รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม
         บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

ข้อมูลอื่นๆ   
• ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา 
• การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี
• มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 
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การขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2557
 ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2557 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานท่ีที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือ
รายงานประจ�าปี 2557 ดังนี้  

 กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

 ชื่อ : .......................................................................................................................................................................................................
 
 ที่อยู่ : ....................................................................................................................................................................................................
 
 ...............................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................
 
 ...............................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................
 

 โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0-3622-4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

 “ฝ่ายบัญชีและการเงิน    
     บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 
      เลขที่ 69-70 หมู่1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000”
 
 บริษัทฯ จะท�าการจัดส่งหนังสือรายงานประจ�าปี 2557 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งค�าถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)
 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้
 (1) ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  -  ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail  (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  -  ค�าถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี) 
 (2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับค�าถาม
  -  E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
  -  โทรสาร : 0-3622-4187 โดยใช้แบบฟอร์มค�าถามตามเอกสารแนบ
 (3) ช่วงเวลาที่เปิดรับค�าถาม
  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558  
  ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 
 
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ส�าหรับการตอบค�าถาม บริษัทฯ  
จะพิจารณาตอบค�าถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือ 
หลายช่องทางตามความเหมาะสม
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แบบฟอร์มค�าถาม
ส�าหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)

(1)  ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น
ชื่อ :  ……………………………………………………………………………………….................................................................................................................
ที่อยู่ :  …………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………………….................................................. เบอร์โทรสาร : ………………………………………................
E-mail Address :  ............................................................................................................................................................................................

(2)  ส่วนของค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)
วาระที่ 1   : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557)
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 2   :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 3   : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 4   : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
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วาระที่ 5   : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 6   :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 7   : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 8   : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
    ลดทุนจดทะเบียน
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 9   : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
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โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555

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

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพฯ

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์



สำานักงานใหญ่ :   
เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 
ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำาบลตลิ่งชัน 
อำาเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000  
โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8  
โทรสาร  : 0-3622-4187 

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

สำานักงานสาขาที่ 2 : 
เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 
ตำาบลสำาราญ 
อำาเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4339-3390-1  

สำานักงานสาขาที่ 3 :  
เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 
ถนนมิตรภาพ ตำาบลตาลเดี่ยว 
อำาเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 0-3622-4171-8 
   ต่อ 401-420

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)
Call Center    :  0-2619-2333
Website     :  www.dbp.co.th
E-mail Address  :  Corpcenter@dbp.co.th




