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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 30 (ประจําป 2558) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ที่ประชุม

เม่ือวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 

971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 184 ราย   

ถือหุนจํานวน 46,472,258 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 133 ราย ถือหุนจํานวน 766,204,309 หุน รวมทั้ง ส้ิน             

จํานวน 317 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 812,676,567 คิดเปนรอยละ 77.55 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิ     

ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมใน

คร้ังนี้จํานวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4) นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

6) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7) นายธนิต ปุลิเวคินทร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

8) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

9) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการ 

10) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ  ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

11) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

12) นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ  กรรมการจัดการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และรองกรรมการผูจัดการ 

      สายการขายและการตลาด 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 1 คน ดังนี้  

1) นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีจํานวน 2 คน ดังนี้  

1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 

2) นางสาวศรีสุชา ล่ิมทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3333 

ตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย คือ  นางศิรินทร  ตันติพิทักษโชติ 
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กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม    

ทุกเร่ืองตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นายปองพล จักรกาญจน (ผูจัดการแผนกส่ือสารองคกร) เปน         

ผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ ดังตอไปน้ี       

(ซึ่งรายละเอียดไดแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมในคร้ังนี้แลว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม

ผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองดังกลาว 

ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญ

ประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 

เมษายน 2558 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3) การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับ

มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1)    กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ 

ยกเวนวาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 ถือเปนกรณีอื่นๆ 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ให

ดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 สรุปไดดังนี้ 

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรงจึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้  

• วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 

ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 42 (2) มติที่

ประชุมผูถือหุนใหใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5) การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเน้ือหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกคนใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทํา

เคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการ

ลงคะแนน 
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เริ่มการประชุม 

ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 29 (ประจําป 2557) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) 

ที่ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพร      

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวได

บันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน   

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) ดังกลาว  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 2557) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 29 (ประจําป 

2557) ที่ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง 812,676,567 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด   812,676,567 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2557 

 ประธานฯ ไดแถลงวา สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2557 ขอมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการ

ผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงาน รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ในรอบป 2557 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงาน มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

สําหรับรายไดรวมในป 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,228 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนรอยละ 3.95 และมีกําไรสุทธิ

ในป 2557 จํานวน 289 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 35.84 เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 

(1) ราคาพืชผลที่ตกตํ่า ทําใหกําลังซ้ือจากภาคเกษตรกรในตางจังหวัดลดลงอยางมาก สงผลกระทบตอสินคาใน

กลุมกระเบื้องลอนคู ซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัทฯ  

(2) งานกอสรางภาครัฐลดลง  
(3) การแขงขันราคาที่รุนแรง ประกอบกับกําลังซื้อที่ลดลง สงผลใหกําไรลดลงอยางมาก โดยเฉพาะสินคาในกลุม

กระเบื้องลอนคูและอิฐมวลเบา  

(4) ตนทุนวัตถุดิบหลัก เชน ปูนซีเมนต เย่ือกระดาษ มีราคาสูงขึ้น  

แตอยางไรก็ตามถึงแมบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิลดลง แตกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยในป 

2557 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 688 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน จึงสามารถจายคืนเงินกูระยะยาว 

250 ลานบาท จายเงินปนผล 346 ลานบาท และจายดอกเบี้ย 50 ลานบาท  
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สําหรับแนวโนมในป 2558 บริษัทฯ คาดวาราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงตกตํ่า กําลังซื้อในตางจังหวัดยังคงไมดี  

แตโครงการกอสรางจากภาครัฐคงจะเพิ่มขึ้น อีกทั้งโครงการบานแนวราบ ชองทางโมเดิรนเทรด และการขาย

ตางประเทศ ยังคงเติบโต  แตเนื่องจากในป 2558 ผูผลิตหลายรายมีการขยายกําลังการผลิต สงผลใหมีกําลังการ

ผลิตเหลือ ทําใหการแขงขันดานราคาในป 2558 ยังคงมีสูง 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในป 2558 ของบริษัทฯ มีดังนี้ 

(1) การเพิ่มทีมขาย และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายไปยังตลาดที่มีการเติบโตดี เชน โครงการบานแนวราบ 

โมเดิรนเทรด และตลาดตางประเทศ เปนตน  

(2) การลดคาใชจายในดานตางๆ เชน ลดคาวัตถุดิบ คาขนสง และคาใชจายดานการผลิต 

(3) การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพคลองของกระแสเงินสด  

(4) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพื่อตอบสนองความตองการใหกับโครงการบานแนวราบ และโมเดิรนเทรด โดยการ

เพิ่มความหลากหลายของสินคาทดแทนไม และสินคาฝาระบายอากาศ 

หลังจากน้ันนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่

ประชุมทราบถึงการดําเนินงานดานการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทฯ ดําเนินการตลอดปทั้งตลาดใน

ประเทศและตางประเทศ  

บริษัทฯ ไดใชกลยุทธในการบริหารการจัดการสูความสําเร็จ สรุปไดดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายสินคารอยละ 92.29 ซึ่งสวนใหญเปนการขายสินคา

ในกลุมสินคากระเบ้ืองหลังคา กลุมแผนผนัง ฝา และไมสังเคราะห และมีสัดสวนรายไดจากการบริการรอยละ 7.71 

ซึ่งสวนใหญเปนการใหบริการเหมามุงสําหรับโครงการบานจัดสรร 

ดานชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ มีการกระจายความเส่ียงเก่ียวกับชองทางการจัดจําหนายทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  ซึ่งในป 2557 ชองทางโครงการบานจัดสรร และตลาดตางประเทศ มีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน เพื่อ

รองรับรายไดในประเทศท่ีลดลง โดยในป 2557 มีสัดสวนรายไดดังนี้ การขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศรอย

ละ 60.25  การขายผานโมเดิรนเทรดรอยละ 14.18 การขายผานโครงการบานจัดสรรรอยละ 11.10 และการขาย

ตลาดตางประเทศรอยละ 14.47 

ดานโลจิสติกสและการสงมอบ บริษัทฯ ใชนโยบายการจัดสงสินคาภายใน 24 ชั่วโมง อยางมีประสิทธิภาพ มีการ

ขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 

ดานความนาเช่ือถือ บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับจากนิตยสารแบรนดเอจ (Brand Age) ในหลายปที่ผานมาวา   

“แบรนดหลังคาตราเพชร” เปนแบรนดที่มีความนาเช่ือถือมากที่สุด  

ดานตัวแทนจําหนาย บริษัทฯ ใหความสําคัญกับตัวแทนจําหนาย และมีนโยบายในการสรางเครือขายใหมีความ

แข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น โดยเม่ือกุมภาพันธ ป 2558 บริษัทฯ ไดจัดงานเล้ียงขอบคุณ

ลูกคาฉลองครบรอบ 30 ป ซึ่งมีตัวแทนจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศไดเขารวมงานและรับรางวัลใน

หลายๆ ประเภท  

ดานการเติบโต บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตในชวง 10 ปที่ผานมา ประมาณรอยละ 8-10 และมีอัตราสวนหน้ีสินที่มี

ภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (Net Gearing) ไมเกิน 1 เทา ซึ่งในป 2557 เทากับ 0.53 เทา  
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ดานการตลาด บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมดานการตลาดอยางตอเนื่อง เชน จัดทําโบวชัวรเพื่อประชาสัมพันธสินคาซ่ึง

จัดทําหลายภาษา การโฆษณาผานส่ือ ส่ิงพิมพ และนิตยสาร เปนตน อีกทั้งในป 2558 บริษัทฯ ไดจัดทําหนัง

โฆษณาเผยแพรในชองทีวีดิจิตอล (Digital TV) ซึ่งออกอากาศอยางตอเนื่อง รวมท้ังส่ือวิทยุใน 14 จังหวัดหลัก 

แมกระท่ัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบสินคาแบรนดตราเพชร การอบรมพัฒนาตัวแทน

จําหนาย และชางทองถ่ินใหมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม การติดต้ัง และอบรมพนักงานขายหนาราน เปนตน  

ปจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย มุงเนนเจาะกลุมตลาดใหม ทําใหในป 2557 บริษัทฯ ไดมีลูกคากลุม

ผูรับเหมาระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เพิ่มขึ้น โดยความรวมมือกับ www.builk.com  รวมทั้งการ

ใช E-commerce มาชวยในเร่ืองการซ้ือขายสินคา การเขารวมงานแสดงสินคาบานและสวนแฟร รวมท้ังการจัด

กิจกรรมพากลุมลูกคาไปสัมมนาในตางประเทศ 

ดานการจัดกิจกรรม CSR  สวนใหญบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โครงการท่ีทําอยาง

ตอเนื่องมาหลายป คือ โครงการ “ชางหัวใจเพชร” โดยการนําความรูเก่ียวกับการมุงหลังคา ไปอบรมใหกับคนใน

ชุมชน ผูรับเหมาในชุมชน และนักศึกษา ซึ่งในป 2557 ไดจัดโครงการชางหัวใจเพชร รุนที่ 3 โดยรวมมือกับ

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการเปนชางมุงหลังคาใหกับนักศึกษา  

ดานการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ไดสมัครเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และไดเขารวมงานรวมพลัง

ตอตานคอรรัปชั่นภายใตหัวของาน “HAND IN HAND… ปฏิรูปการตอสู เพื่อชัยชนะอยางย่ังยืน” รวมทั้งการจัดการ

อบรมพัฒนาพนักงานใหมีความรูในเร่ืองของการทุจริตคอรรัปช่ัน 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเหน็และซักถาม 

ผูถือหุน    นางศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ผูรับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มี

แนวทางดําเนินการปฏิบัติงานเก่ียวกับเร่ืองคอรรัปช่ันอยางไร คาดวาจะไดรับการรับรองจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยประมาณเมื่อไร 

ประธาน ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา รายละเอียดการดําเนินงานเก่ียวกับการตอตานการทุจริตหรือคอรรัปชั่นไดรายงาน

ไวในรายงานประจําป 2557 หนาที่ 12 ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดจัดทําเร่ืองนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

และระเบียบคําส่ังที่เก่ียวของตางๆ เรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูในระหวางขั้นตอนของการประเมินตัวเอง ซึ่งคาดวาจะ

แลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ป 2558 หลังจากน้ันจะย่ืนขอการรับรองจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยตอไป  

หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม  

ผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2557 ตามที่เสนอขางตน 

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2557 

ตามที่เสนอขางตน 

 

 



  

 
6 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดทําไวในรายงานประจําป 2557 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินประจําป 2557 ซึ่งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 2557 หนาที่ 7 (ในรูปแบบ CD-ROM) แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2557 

ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นางศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ผูรับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา ในรายงาน

ประจําป 2557 หนาที่ 96 รายไดจากการขายและการใหบริการป 2557 ลดลงจากปกอน คิดเปนรอยละ 3.95 แตใน

หนาที่ 97 คาใชจายขายและบริหารป 2557 เพิ่มขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 5.22 อยากทราบวาทําไมคาใชจาย

จึงเพิ่มขึ้น แตรายไดลดลง เกิดจากอะไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา คาใชจายขายและบริหารป 2557 เพิ่มขึ้นจากปกอน 

เนื่องจากภาวการณแขงขันที่สูงขึ้น ทําใหตองมีคาใชจายทางดานการตลาดเพ่ือสงเสริมการขายใหเพิ่มขึ้น   

ผูถือหุน    นางศิรินทร ตันติพิทักษโชติ ผูรับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มี

แนวทางการดําเนินงานในป 2558 อยางไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ จะลดตนทุนจากการขายสินคา โดยการลด       

คาวัตถุดิบ ลดคาใชจายดานการขนสง และลดอัตรากําลัง ตามที่รายงานไปแลวกอนหนานี้ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 813,254,993 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด      813,254,993 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม       

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ

อยางมีนัยสําคัญ  

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.27 บาท หรือคิดเปนรอยละ 93 ของกําไรสุทธิ       

ตอหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2557 ใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่           

3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2557 ใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 

0.12 บาท คาดวาจะจายภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้ จะตองมี

รายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 (Record Date) ซึ่งการใหสิทธิรับเงินปนผลคร้ังที่ 

2/2557 ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) ทั้งนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษี

เงินไดสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายสถิตร นิพิฐนรเศรษฐ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในรายงานประจําป 2557 หนาที่ 105 บริษัทฯ มีกําไร

สุทธิป 2557 จํานวน 289.29 ลานบาท แตในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) 

หนาที่ 19 กําไรสุทธปิ 2557 จํานวน 301.78 ลานบาท ซึ่งกําไรสุทธิป 2557 ไมเทากัน เกิดจากอะไร 

ผูบริหาร นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการ

บริษัทฯ  ไดตอบขอซักถามวา กําไรสุทธิป 2557 จํานวน 301.78 ลานบาท ที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) หนาที่ 19 นั้น เปนกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แตกําไรสุทธิป 

2557 จํานวน 289.29 ลานบาท ในรายงานประจําป 2557 หนาที่ 105 เปนกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม และในหนา

นี้ไดแสดงขอมูลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบไวอยูแลว  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย 813,607,799 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด      813,607,799 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

 ประธาน ไดแถลงวา ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ 

ศรีวิกรม (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต เลาหเรณู  
 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงขอให

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการ

ที่พนจากตําแหนงตามวาระ แตในการประชุมคร้ังนี้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดพนจาก

ตําแหนงตามวาระ จึงขอให นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ ก.ส.ต. เปนผูกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาสรรหา

กรรมการดังกลาว 
 

นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ไดกลาววา ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ไดพิจารณา

สรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาว โดยพิจารณา

คุณสมบัติในดานตางๆ แลวมีมติเห็นควรเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปน้ีเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง

ตามวาระ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1) ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

(2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง 4 คน ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอ โดยในระหวางการประชุมไดใหขอเสนอแนะที่

หลากหลายเปนประโยชนกับบริษัทฯ และไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง  

ยกเวนในกรณีที่กรรมการมีภาระกิจสําคัญตองเดินทางไปตางประเทศ ไมสามารถเขารวมประชุมได  

(4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง มีดังนี้ 

(4.1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอด

ระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสําคัญ

ตางๆ อยางใกลชิด โดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเร่ือง

ของคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ของพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการ อยางเหมาะสม รวมทั้ง

ใหคําแนะนําที่ดีในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงานดานตางๆ ในปที่ผานมา 

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการ

ผูจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี ดูแลและบริหารกิจการ

ของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เปาหมายคะแนน KPI 

(Key Performance Indicator) และการประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมท้ังการเสนอแผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน เปนตน  
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(4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกํากับดูแล

กิจการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด รวมทั้งไดรับแตงต้ังใหเปนประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

(CSR) และดูแลสํานักงานลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงเปนอยางดี ดูแลและบริหารงานดานการขายและการตลาด กําหนดแผนงานและกลยุทธให

สอดคลองกับนโยบายที่ไดรับมอบหมาย บริหารและประเมินความเส่ียงในดานตางๆ ใหแนวทางใน

การปองกันความเส่ียงใหสามารถควบคุมได ดาน CSR ไดนําความรูความสามารถดานการมุง

หลังคาของบริษัทฯ ไปสอนคนในชุมชนและเยาวชนใหมีความรูการมุงหลังคา เพื่อนําไปประกอบ

อาชีพ สรางรายไดใหครอบครัว ภายใตชื่อ โครงการ “ชางหัวใจเพชร” เพื่อเปนการพัฒนาสังคมสู

ความย่ังยืน ดานนักลงทุนสัมพันธ เปนผูใหขอมูลขาวสารของบริษัทฯ อยางถูกตอง โปรงใส และ

ตรวจสอบได เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. 

รวมทั้งการใหความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

(4.4) นายอนันต เลาหเรณู ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการ ก.ส.ต. โดยนายอนันต เลาหเรณู ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 10 เมษายน 2548 รวมระยะเวลาดํารงตําแหนง 10 ป ตามขอกําหนดการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี การดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผาน

มาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี เปนผูที่มีความรูความสามารถมีประสบการณ มีความเปน

อิสระในการใหความคิดเห็น และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานดานบัญชีและ

การเงิน และความรูเร่ืองกฎหมายตางๆ ดูแลและใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานบัญชีและ

การเงิน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ติดตามใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มี

มาตรฐานสากล ดูแลใหการปฏิบัติงานถูกตองเปนไปตามกฎระเบียบ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน โดยกรรมการที่ออกตาม

วาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

1)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 810,564,204 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.62 

ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 3,100,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.38 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 813,664,304 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 2)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 812,259,404 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.82 

ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               1,439,900 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.18 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 813,699,304 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 3)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พนจากตําแหนง   

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มติ    ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พนจากตําแหนง       

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 808,299,304 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.34 

ไมเห็นดวย                                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               5,400,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.66 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 813,699,304 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  4) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายอนันต เลาหเรณู ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายอนันต เลาหเรณู ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 814,768,055 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.70 

ไมเห็นดวย                                           500  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               2,459,800 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.30 

บัตรเสีย                                              -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 817,228,355 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ก.ส.ต. จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนด

ผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้ 
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นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  ไดกลาววา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กําหนดวา 

หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และ

วรรคสองกําหนดวา ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม

มติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน  

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุม     

ผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะให

มีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากน้ันกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบของบริษัทฯ 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ตองผานคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรียบเทียบ

อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดําเนินงาน

ในแตละป จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการประจําป 2558 เทากับป 

2557 ยกเวนโบนัสกรรมการจายลดลง รายละเอียดตามท่ีแนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาแลว สรุปไดดังนี้ 

1)    คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 1.1)  ผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ

เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจํานวน 11 คน ไดรับเดือนละ 50,000 บาทตอคน 

 1.2)  โบนัสกรรมการประจําป เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง จึงเสนอจายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดย

เสนอจายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 200,000 บาท 

2)   คณะกรรมการชุดยอย 2 คณะไดรับผลตอบแทนเทาเดิม ดังนี้ 

 2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน 

ไดรับเดือนละ 20,000 บาทตอคน 

 2.2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. จํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ ก.ส.ต. จํานวน 2 คน ไดรับ

เดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 ประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้ 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ตามท่ีเสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   777,669,055 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.16 

ไมเห็นดวย                                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      39,559,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.84 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        817,228,355 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได

กลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2558 ในวาระการ

ประชุมนี้ 

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไดกลาววา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการ

กําหนดจํานวนเงิน  คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน 

คาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และมาตรา 121 

กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ 

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ 

มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีอยู

ในเกณฑที่ดีตลอดมา เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราคาตอบแทนแลว จึงไดคัดเลือกผูสอบบัญชี

รายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม

ที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตาม

รายชื่อตอไปนี้คนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 ไดแก (1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โอสถาเลิศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล 

บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 เปนผูสอบบัญชีในป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคาจัดทํางบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป 2558 รวมจํานวนเงิน 

1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.24 จากป 2557  
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 หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีในป 2558 

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 690,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3       

ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท และคาจัดทํางบการเงินรวมรายไตรมาสจํานวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.24 จากป 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอแนะ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   817,753,255 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                                      -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        817,753,255 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของ

บริษัทฯ  (ESOP)  ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยสํานักงาน ก.ล.ต.     

มีมติอนุญาตใหบริษัทฯ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และบริษัทฯ ได

ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หุนกับกระทรวง

พาณิชย ทําใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,049,650,000 หุน โดยตลอดระยะเวลาการใชสิทธิใน 5 ป           

ที่ผานมามีกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 47,958,000 หนวย แปลง

เปนหุนสามัญไดจํานวน 47,958,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเม่ือส้ินสุดโครงการเม่ือวันที่ 15 

มิถุนายน 2557 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 1,692,000 หนวย และคงเหลือหุนสามัญที่ยังไมได

ออกจําหนายจํานวน 1,692,000 หุน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

ในป 2558 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,049,650,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,047,958,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

1,047,958,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 

1,692,000 หุน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ  4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน            

จดทะเบียน รายละเอียดการลดทุนใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่กําหนด ตามที่แนบในหนังสือ

เชิญประชุมที่สงใหผูถือหุนทุกคนแลว  
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มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,692,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,049,650,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,047,958,000 บาท 

แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,047,958,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียน

ที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,692,000 หุน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 

  ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,047,958,000 บาท (หนึ่งพันส่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันบาท) 

 แบงออกเปน 1,047,958,000 หุน  (หนึ่งพันส่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันหุน) 

 มูลคาหุนละ                  1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามัญ 1,047,958,000 หุน  (หนึ่งพันส่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนหาหม่ืนแปดพันหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 817,753,609 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         817,753,609 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืนๆ 

ผูถือหุน    นางลินดา มุทิรางกูร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในรายงานประจําป 2557 หนาที่ 83 เร่ืองความเส่ียงเก่ียวกับ

การควบคุมการใชแรใยหินจากนโยบายภาครัฐ ที่แสดงไววา คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมในเดือนธันวาคม 2557 

เพื่อพิจารณาเร่ืองการยกเลิกการใชแรใยหิน (ไครโซไทล) ซึ่งนําโดยกระทรวงสาธารณสุขจากผลการพิจารณาพบวา

ผลกระทบตอสุขภาพยังไมปรากฏเปนที่ชัดเจน และยังไมมีการพิสูจนวามีผูเสียชีวิตจากการใชแรใยหินนั้น จึงอยาก

ทราบวาถาในอนาคตแรใยหินนี้มีผลกระทบตอสุภาพ บริษัทฯ จะยกเลิกการใชแรใยหินหรือไม อยางไร และในป 

2558 บริษัทฯ มีโครงการลดการผลิตสินคาแรใยหิน หรือมีโครงการหาวัตถุดิบทดแทนอื่นหรือไม คาดวาจะลดการ

ใชแรใยหินลงไดประมาณเทาไร     

ประธาน ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ไดศึกษาและติดตามเร่ืองความเส่ียงเก่ียวกับการควบคุมการใชแรใยหิน

จากนโยบายภาครัฐมาโดยตลอด  เนื่องจากเปนเร่ืองสําคัญมากและบริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาการใชแรใยหิน      

(ไครโซไทล) นี้ไมมีผลกระทบตอสุขภาพอยางแนนอน  แตขณะน้ีแรใยหินเปนวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตกระเบ้ือง

หลังคา เนื่องจากมีความแข็งแรง ยังเปนที่ตองการของผูบริโภค แตหากในอนาคตภาครัฐออกนโยบายใหยกเลิกการ

ใชแรใยหิน บริษัทฯ ก็ตองดําเนินการตามท่ีภาครัฐกําหนด โดยจะทยอยลดปริมาณการผลิตซึ่งบริษัทฯ ไดเตรียม

แผนการรองรับความเส่ียงในเร่ืองนี้ไวแลว 
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กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา แรใยหินมี 2 ประเภท ไดแก ประเภทท่ี 1 เปนแรใยหินสีฟา 

เรียกวา แอมฟโบล (Amphibole) มีอันตรายมาก ซึ่งปจจุบันไมมีการใชแลว และประเภทที่ 2 เปนแรใยหินสีขาว ซึ่ง

เปนแรใยหินที่บริษัทฯ ใชอยูเรียกวา ไครโซไทล (Chrysotile) โดยผลการวิจัยที่ผานมายังไมพบวาการใชกระเบื้อง

หลังคาท่ีผสมแรใยหินมีปญหาตอสุขภาพแตอยางใด  สําหรับการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับกรณีภาครัฐยกเลิก

การใชแรใยหินนั้น บริษัทฯ ไดทําผลิตภัณฑที่ไมมีใยหินออกมาจําหนายแลว แตผลิตภัณฑที่ไมมีใยหินยังคงมีตนทุน

การผลิตสูงและมีความทนทานนอยกวาผลิตภัณฑที่มีใยหิน  อยางไรก็ตามหากภาครัฐมีการยกเลิกการใชแรใยหิน

เม่ือไร บริษัทฯ ก็พรอมจะผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีใยหินออกสูตลาดไดแนนอน 

ผูถือหุน    นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ตามที่ไดติดตามขาวทางส่ือตางๆ ป 2558 บริษัทฯ คาดวา

จะมีผลการดําเนินงานดีกวาป 2557 แตจากผลการดําเนินงานแตละไตรมาสในป 2557  ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ถึง 4 

กําไรสุทธิแตละไตรมาสลดลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 แทบจะไมมีกําไรสุทธิเลย จึงอยากทราบวา ไตรมาสที่ 1 

ป 2558 แนวโนมกําไรสุทธิจะเปนอยางไร จากการที่ผมถือหุนของบริษัทฯ มานาน เม่ือคร้ังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก

เม่ือป 2551 บริษัทฯ ยังคงมีผลการดําเนินงานที่ดี และสามารถเติบโตไดในขณะท่ีบริษัทจดทะเบียนอื่นมีผลการ

ดําเนินงานไมดี  แตปจจุบันนี้มีปญหาดานเศรษฐกิจอีกคร้ัง บริษัทจดทะเบียนอื่นยังคงมีผลการดําเนินงานที่ดีอยู  

แตทําไมบริษัทฯ จึงมีผลการดําเนินงานท่ีลดลง และการจายเงินปนผลในป 2557 รอยละ 93 ของกําไรสุทธิตอหุน

นั้น ในปตอๆ ไปหากผลการดําเนินงานไมดี การจายเงินปนผลจะจายมากกวารอยละ 100 หรือไม เพื่อใหผูถือหุน

ไดรับเงินปนผลเทาเดิม  

 สําหรับเร่ืองแรใยหินนั้น ขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา แรใยหินที่มีอันตรายตอสุขภาพน้ันเปนแรใยหินคนละประเภทกับที่

บริษัทฯ ใช แตคนสวนใหญอาจคิดวาแรใยหิน คือคําวา “Asbestos” จึงตีความหมายรวมวาเปนแรใยหินทั้งหมด

โดยไมไดพิจารณาแบงแยกตามประเภทของแรใยหิน  

ประธาน ประธานฯ ไดขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดใหขอมูลในเร่ืองแรใยหิน และไดตอบขอซักถามวา สําหรับผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ป 2558 มีแนวโนมดีขึ้นมากกวาไตรมาสที่ 4 ป 2557 และดีกวาที่บริษัทฯ ต้ังเปาหมายไว สําหรับ

รายละเอียดคงจะเปดเผยไมได เนื่องจากผิดขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตขอใหผูถือหุน

เช่ือม่ันวา กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตาม

เปาหมายที่วางไว 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาสําหรับป 2558 งบประมาณตางๆ ของภาครัฐเร่ิมมีนโยบาย

ออกมาที่ชัดเจน  ทําใหเศรษฐกิจเร่ิมฟนตัว อีกทั้งตลาดตางประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวามีผลการดําเนินงานใน

ไตรมาสที่ 2 ป 2558 จะดีขึ้นตามไปดวย 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ มีการขยายการจัดจําหนายไปยังตลาดใหม         

ซึ่งคาดวาตลาดใหมนี้จะมีความย่ังยืน และหากเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นจะทําใหตลาดในประเทศดีขึ้น ดังนั้น               

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้นตามไปดวย   

ผูถือหุน    นางสาวจิราวรรณ สันติวัฒนา ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา วิสัยทัศนของผูบริหารเก่ียวกับตลาดตางประเทศ 

เปนอยางไรบาง และมีแผนดําเนินงานภายใน 3-5 ป อยางไร เนื่องจากตลาดตางประเทศคอนขางเติบโตดี  
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบขอซักถามวา สําหรับ

ตลาดตางประเทศ เพื่อกระจายความเส่ียงของรายได ในกรณีตลาดในประเทศมีปญหา แตเนื่องจากประเทศไทย   

ถือไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพ 1 ใน 10 ประเทศของกลุมอาเซียน และมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน

หลายประเทศ ทําใหมีภูมิอากาศใกลเคียงกัน สําหรับสัดสวนรายไดตลาดตางประเทศในอดีตมีสัดสวนประมาณ

รอยละ 10 แตในป 2557 มีสัดสวนเพิ่มเปนรอยละ 14.47  ซึ่งปจจุบันตลาดตางประเทศประกอบดวยประเทศตางๆ 

ไดแก กัมพูชา ลาว พมา จีน และอินเดีย เปนตน ดังนั้นเปาหมายในป 2558 บริษัทฯ จะผลักดันตลาดตางประเทศ

ใหเติบโตตอเนื่อง โดยคาดหวังภายใน 3-5 ปขางหนาตลาดตางประเทศจะใหมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ      

17-20 และในไตรมาสที่ 1 ป 2558 การสงออกไปประเทศเพื่อนบาน ก็อาศัยนโยบายของภาครัฐในเร่ืองการทํา

สัญญาเสนทางตางๆ โดยเนนท่ีประเทศพมา เนื่องจากเปนประเทศท่ีมีขนาดใหญและมีความชัดเจนมากที่สุดใน

ขณะนี้ 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับประเทศอินเดีย ก็เปนตลาดที่ใหญมาก ซึ่งบริษัทฯ กําลังพยายามบุกตลาดอยู

ในขณะน้ี  

  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.26 น. 

 

 

 

 

 

 

  นายประกิต ประทีปะเสน 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

 

  

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจดบันทึกการประชุม 

  


