
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ         
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ที่ ผตพ. 040 / 2559
                       วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง   เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)

เรียน   ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) รายงานประจ�าปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) 
    2) ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)
    3) เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
    4) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้ง 
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.
    
    ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1   :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียด 
     ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2   :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา  
     ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3   :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าป ี
     สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารท่ีน�าส่งมา 
     พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4   : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล 
     ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น 
     แล้วเมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2558 ในอัตราหุน้ละ 0.12 บาท จึงคงเหลือเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายให้กบัผูถื้อหุน้อกีหุ้นละ 0.13 บาท  
     ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5   : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ นายวุฒิไกร  
     โสตถยิานนท์ และนายธนติ ปลุเิวคนิทร์ กรรมการ 3 คนทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึง่ 
      และพิจารณาแต่งตั้งนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ซึ่งได้แจ้งว่า 
     จะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)  
     ได้สรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

วาระที่ 6   :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ 
     ในปี 2559 เท่ากับปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7   : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
     ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม  
     ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล  
     บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี  
     2559 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีจ�านวน 730,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน 3  
     ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงิน 
     ทั้งสิ้น 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากปี 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียด 
     ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8   : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     
     ตามท่ีบริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ 
เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ซึง่ปรากฏว่าไม่มผู้ีถอืหุน้คนใดเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้
     
     บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) และสิทธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 
     
     จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
ในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

                      โดยค�าส่ังคณะกรรมการ
                     ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

                       
                        (นายอัศนี ชันทอง)
                         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 บรษัิทฯ ได้จดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ท่ี 30 (ประจ�าปี 2558) เมือ่วนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 11.26 น. 
ณ ห้องพนินาเคลิ 4-6 ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที ่971, 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
ตามรายงานการประชุมทีน่�าส่งมาพร้อมนี ้ซ่ึงได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถอืหุน้ทกุคนล่วงหน้าพร้อม
หนงัสือเชญิประชมุในคร้ังนีแ้ล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  
เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ดังกล่าว

การลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 (ประจำาปี 2558)
ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 30 (ประจ�าปี 2558) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที ่
24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกติ ประทปีะเสน เป็นประธานทีป่ระชมุ โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามผีูถ้อืหุน้เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ�านวน 184 ราย ถอืหุน้จ�านวน 
46,472,258 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ�านวน 133 ราย ถือหุ้นจ�านวน 766,204,309 หุ้น รวมทั้งสิ้น จ�านวน 317 ราย นับจ�านวนหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 812,676,567 คิดเป็นร้อยละ 77.55 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อก�าหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จ�านวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 12 คน) 

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ�านวน 1 คน ดังนี้ 
 1)  นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์  กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

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

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามท่ี
กฎหมายก�าหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส�าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว) 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 1) ตามทีบ่รษิทัฯ ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในการเปิดโอกาสและให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่ง 
  ที่เห็นว่าส�าคัญและเสนอรายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
  2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอเรือ่งดงักล่าว ดงันัน้จะด�าเนนิการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคับ 
  ของบริษัทฯ และ เรียงตามล�าดับวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
 2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ 
  ผู้ถือหุ้นได้ส่งค�าถามที่เห็นว่าส�าคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 
  คนใดเสนอค�าถามเป็นการล่วงหน้า 
 3) การออกเสยีงลงคะแนนก�าหนดให้กระท�าโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง ในกรณมีอบฉนัทะผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีง 
  ลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
  4.1)  กรณปีกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีป่ระชุมจะใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
    เพ่ิมข้ึนอกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงช้ีขาด ในการประชมุครัง้นีถ้อืว่าทกุวาระถอืเป็นกรณปีกต ิยกเว้นวาระที ่6 และวาระที ่8 ถอืเป็นกรณอ่ืีนๆ
  4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด�าเนินให้เป็นตาม 
    ที่ก�าหนดนั้น ได้แก่ วาระที่ 6 และวาระที่ 8 สรุปได้ดังนี้
    • วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง 
     ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ 
     กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 
    • วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้ 
     สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้คะแนนเสียง 
     ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 5) การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระเพือ่ความรวดเรว็จะนบัคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง ส่วนทีเ่หลอืถอืว่าเห็นด้วย  
  โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซ่ึงเม่ือสิ้นสุดเนื้อหา 
  แต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผูถ้อืหุน้ทกุคนให้ออกเสยีงลงคะแนน โดยให้ท�าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนดงักล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที ่
  ประสานงานภายในห้องประชุมเพือ่รวบรวมผลการลงคะแนน

เริ่มการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557)
   
   ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ที่ประชุมเมื่อ 
   วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตามท่ีได้น�าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของ 
   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แล้ว จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่29 (ประจ�าปี 2557) ดงักล่าว 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุรบัรองรายงาน 
   การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ตามที่เสนอข้างต้น 
   
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ประจ�าปี 2557) ที่ประชุม 
     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     รับรอง      812,676,567 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่รับรอง           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  812,676,567 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557
 
   ประธานฯ ได้แถลงว่า ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557 ขอมอบหมายให้นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ  
   และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน รวมทั้งรายงาน 
   ข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2557 ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

   นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการด�าเนินงาน มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
   
   ส�าหรับรายได้รวมในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,228 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.95 และมีก�าไรสุทธิในปี 2557  
   จ�านวน 289 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 35.84 เนื่องจากสาเหตุดังนี้
   (1) ราคาพชืผลทีต่กต�า่ ท�าให้ก�าลงัซือ้จากภาคเกษตรกรในต่างจงัหวดัลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสนิค้าในกลุม่กระเบือ้งลอนคู่  
    ซึง่เป็นสนิค้าหลกัของบริษทัฯ 
   (2) งานก่อสร้างภาครัฐลดลง 
   (3) การแข่งขันราคาที่รุนแรง ประกอบกับก�าลังซื้อที่ลดลง ส่งผลให้ก�าไรลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มกระเบื้องลอนคู่ 
    และ อิฐมวลเบา 
   (4) ต้นทุนวัตถุดิบหลัก เช่น ปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษ มีราคาสูงขึ้น 
 
   แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้บรษิทัฯ จะมกี�าไรสทุธลิดลง แต่กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ดขีึน้ โดยในปี 2557 มกีระแสเงนิสด 
   จากการด�าเนินงาน 688 ล้านบาท ซึง่เพิม่ข้ึนจากปีก่อน จงึสามารถจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาว 250 ล้านบาท จ่ายเงนิปันผล 346 ล้านบาท  
   และจ่ายดอกเบีย้ 50 ล้านบาท 

   ส�าหรับแนวโน้มในปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงตกต�่า ก�าลังซื้อในต่างจังหวัดยังคงไม่ดี แต่โครงการ 
   ก่อสร้างจากภาครัฐคงจะเพิ่มข้ึน อีกทั้งโครงการบ้านแนวราบ ช่องทางโมเดิร์นเทรด และการขายต่างประเทศ ยังคงเติบโต  
   แต่เนื่องจากในปี 2558 ผู้ผลิตหลายรายมีการขยายก�าลังการผลิต ส่งผลให้มีก�าลังการผลิตเหลือ ท�าให้การแข่งขันด้านราคาในปี  
   2558 ยังคงมีสูง

   ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานในปี 2558 ของบริษัทฯ มีดังนี้
   (1) การเพิ่มทีมขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไปยังตลาดท่ีมีการเติบโตดี เช่น โครงการบ้านแนวราบ โมเดิร์นเทรด และ 
    ตลาดต่างประเทศ เป็นต้น 
   (2) การลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ลดค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายด้านการผลิต
   (3) การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด 
   (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับโครงการบ้านแนวราบ และโมเดิร์นเทรด โดยการเพิ่มความ 
    หลากหลายของสินค้าทดแทนไม้ และสินค้าฝ้าระบายอากาศ

   หลังจากนั้นนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง 
   การด�าเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมการตลาดที่บริษัทฯ ด�าเนินการตลอดปีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

   บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารการจัดการสู่ความส�าเร็จ สรุปได้ดังนี้

   ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าร้อยละ 92.29 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าในกลุ่มสินค้า 
   กระเบื้องหลังคา กลุ่มแผ่นผนัง ฝ้า และไม้สังเคราะห์ และมีสัดส่วนรายได้จากการบริการร้อยละ 7.71 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ 
   ให้บริการเหมามุงส�าหรับโครงการบ้านจัดสรร
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

   ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย บริษัทฯ มีการกระจายความเส่ียงเกี่ยวกับช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
   ซึง่ในปี 2557 ช่องทางโครงการบ้านจดัสรร และตลาดต่างประเทศ มรีายได้เพิม่ขึน้จากปีก่อน เพือ่รองรบัรายได้ในประเทศท่ีลดลง 
    โดยในปี 2557 มสีดัส่วนรายได้ดงันี ้การขายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศร้อยละ 60.25 การขายผ่านโมเดร์ินเทรดร้อยละ 14.18  
   การขายผ่านโครงการบ้านจัดสรรร้อยละ 11.10 และการขายตลาดต่างประเทศร้อยละ 14.47

   ด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบ บริษัทฯ ใช้นโยบายการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ มีการขนส่งทั้งทางบก 
   และทางน�้า

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

   ด้านตัวแทนจ�าหน่าย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับตัวแทนจ�าหน่าย และมีนโยบายในการสร้างเครือข่ายให้มีความแข็งแกร่งและ 
   มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน โดยเม่ือกุมภาพันธ์ ปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดงานเล้ียงขอบคุณลูกค้าฉลองครบรอบ 30 ปี  
   ซึ่งมีตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เข้าร่วมงานและรับรางวัลในหลายๆ ประเภท 

   ด้านการเติบโต บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 8-10 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
   ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing) ไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งในปี 2557 เท่ากับ 0.53 เท่า 

   ด้านการตลาด บรษิทัฯ ได้จดักิจกรรมด้านการตลาดอย่างต่อเนือ่ง เช่น จัดท�าโบว์ชวัร์เพือ่ประชาสัมพนัธ์สนิค้าซึง่จดัท�าหลายภาษา  
   การโฆษณาผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ และนิตยสาร เป็นต้น อีกทั้งในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังโฆษณาเผยแพร่ในช่องทีวีดิจิตอล  
   (Digital TV) ซึ่งออกอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสื่อวิทยุใน 14 จังหวัดหลัก แม้กระทั่ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้บริโภค 
   ได้รบัทราบสนิค้าแบรนด์ตราเพชร การอบรมพฒันาตวัแทนจ�าหน่าย และช่างท้องถิน่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์ใหม่ การตดิตัง้  
   และอบรมพนักงานขายหน้าร้าน เป็นต้น 

   ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มุ่งเน้นเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ท�าให้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมาระดับ 
   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือกับ www.builk.com รวมทั้งการใช้ E-commerce มาช่วย 
   ในเรือ่งการซ้ือขายสนิค้า การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าบ้านและสวนแฟร์ รวมทัง้การจดักจิกรรมพากลุม่ลกูค้าไปสมัมนาในต่างประเทศ

   ด้านการจัดกิจกรรม CSR ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โครงการที่ท�าอย่างต่อเนื่องมาหลายปี  
   คือ โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” โดยการน�าความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา ไปอบรมให้กับคนในชุมชน ผู้รับเหมาในชุมชน และ 
   นักศึกษา ซึ่งในปี 2557 ได้จัดโครงการช่างหัวใจเพชร รุ่นท่ี 3 โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เพื่อเพิ่มทักษะการเป็น 
   ช่างมุงหลังคาให้กับนักศึกษา 

   ด้านการก�ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
   (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้เข้าร่วมงานรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น 
   ภายใต้หัวข้องาน “HAND IN HAND… ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” รวมทั้งการจัดการอบรมพัฒนาพนักงานให้ม ี
   ความรู้ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น  นางศริินทร์ ตนัตพิทัิกษ์โชต ิผูร้บัมอบฉนัทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ได้สอบถามว่า บรษิทัฯ มแีนวทางด�าเนนิการ 
   ปฏบัิตงิานเกีย่วกบัเร่ืองคอร์รปัชัน่อย่างไร คาดว่าจะได้รบัการรบัรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยประมาณเมือ่ไร
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า รายละเอียดการด�าเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นได้รายงานไว้ในรายงาน 
   ประจ�าปี 2557 หน้าที่ 12 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดท�าเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และระเบียบค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
   ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการประเมินตัวเอง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2558  
   หลังจากนั้นจะยื่นขอการรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อไป 

   หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ถามผู้ถอืหุน้ว่ายงัมข้ีอซักถามอกีหรอืไม่ และเม่ือไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้รบัทราบ 
   รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2557 ตามที่เสนอข้างต้น
  
   มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2557 ตามทีเ่สนอข้างต้น

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
   
   ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการ 
   ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั เรยีบร้อยแล้ว โดยได้จดัท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2557 
    (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมท้ังบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจ�าปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให ้
   ผูถ้อืหุน้ทกุคนล่วงหน้า พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิดงักล่าวและ
   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  
   ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2557 หน้าที่ 7 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว
 
   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ�าปี 2557 ดังกล่าวได้แสดง 
   ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว
   
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น  นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ในรายงานประจ�าปี 2557  
   หน้าที่ 96 รายได้จากการขายและการให้บริการปี 2557 ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.95 แต่ในหน้าที่ 97 ค่าใช้จ่ายขาย 
   และบริหารปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.22 อยากทราบว่าท�าไมค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลง เกิดจากอะไร

กรรมการ นายอศัน ีชนัทอง กรรมการผูจ้ดัการ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ค่าใช้จ่ายขายและบรหิารปี 2557 เพิม่ขึน้จากปีก่อน เนือ่งจากภาวการณ์ 
   แข่งขันที่สูงขึ้น ท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายให้เพิ่มขึ้น 

ผู้ถือหุ้น  นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทาง 
   การด�าเนินงานในปี 2558 อย่างไร

กรรมการ นายอศัน ีชนัทอง กรรมการผูจ้ดัการ ได้ตอบข้อซกัถามว่า บรษัิทฯ จะลดต้นทนุจากการขายสนิค้า โดยการลดค่าวตัถดุบิ ลดค่าใช้จ่าย 
    ด้านการขนส่ง และลดอัตราก�าลัง ตามที่รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตั ิ
   งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
     ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย     813,254,993 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  813,254,993 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 
  
   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 
   อนมุติัจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 93 ของก�าไรสุทธต่ิอหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ  
   ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2557 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือ 
   เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2557 ให้กับผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.12 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
   โดยผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลในครัง้นี ้จะต้องมรีายชือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนหุน้ในวนัพธุที ่11 มนีาคม 2558 (Record Date) 
    ซึง่การให้สทิธริบัเงนิปันผลครัง้ที ่2/2557 ต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่30 (ประจ�าปี 2558) ทัง้นีผู้ถ้อืหุน้ 
   จะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิ 
   หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น  นายสถิตร์ นิพิฐนรเศรษฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในรายงานประจ�าปี 2557 หน้าที่ 105 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิปี 2557  
   จ�านวน 289.29 ล้านบาท แต่ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) หน้าที่ 19 ก�าไรสุทธิปี 2557  
   จ�านวน 301.78 ล้านบาท ซึ่งก�าไรสุทธิปี 2557 ไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร

ผู้บริหาร นางสาวธนกานต์ พนัธาภรัิตน์ กรรมการจดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการสายการบัญชีและการเงนิ และเลขานกุารบรษัิทฯ ได้ตอบ 
   ข้อซกัถามว่า ก�าไรสทุธปีิ 2557 จ�านวน 301.78 ล้านบาท ทีแ่สดงในหนงัสอืเชญิประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่30 (ประจ�าปี 2558) 
    หน้าที ่19 นัน้ เป็นก�าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ แต่ก�าไรสุทธปีิ 2557 จ�านวน 289.29 ล้านบาท ในรายงานประจ�าปี 2557 
    หน้าที ่105 เป็นก�าไรสุทธจิากงบการเงนิรวม และในหน้านีไ้ด้แสดงข้อมลูก�าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกิจการเปรยีบเทยีบไว้อยูแ่ล้ว 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตั ิ
   การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น

   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นด้วย     813,607,799 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  813,607,799 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  
   ประธาน ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์  
   (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู 

   บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงขอให้คณะกรรมการ  
   ก.ส.ต. ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ  
   แต่ในการประชุมครั้งน้ี นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ จึงขอให้ นายไพฑูรย์  
   กิจส�าเร็จ กรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการดังกล่าว

   นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ ได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาสรรหาบุคคล 
   ที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วม ี
   มติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
   (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการ 
    ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
   (2) ทัง้ 4 คนมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบยีน ตามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ และตามข้อก�าหนด 
    ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
   (3)  ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายเป็น 
    ประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 13 คร้ัง ยกเว้นในกรณีท่ีกรรมการ 
    มีภาระกิจส�าคัญต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
   (4) ผลงานของกรรมการที่จะเสนอให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้
    (4.1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
      ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่อง 
      ของการบริหารอัตราก�าลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน  
      ผู้บริหาร และกรรมการ อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค�าแนะน�าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานด้านต่างๆ  
      ในปีที่ผ่านมา
    (4.2) นายอศัน ีชนัทอง ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจดัการ และกรรมการผู้จดัการ ตลอดระยะเวลา 
      ทีผ่่านมาได้ปฏบัิตหิน้าทีใ่นต�าแหน่งเป็นอย่างด ีดแูลและบรหิารกจิการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย  
      แผนธรุกจิ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicator) และการประเมนิผลส�าเรจ็ของบรษัิทฯ  
      ให้เป็นไปตามทีไ่ด้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้การเสนอแผนงานระยะยาวในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ 
      ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
    (4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ และ  
      รองกรรมการผูจ้ดัการสายการขายและการตลาด รวมทัง้ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
      ประธานคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) และดแูลส�านกังานลงทนุสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ  
      ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งเป็นอย่างด ีดูแลและบรหิารงานด้านการขายและการตลาด ก�าหนด 
      แผนงานและกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีได้รบัมอบหมาย บรหิารและประเมนิความเสีย่งในด้านต่างๆ ให้แนวทาง 
      ในการป้องกันความเส่ียงให้สามารถควบคุมได้ ด้าน CSR ได้น�าความรู้ความสามารถด้านการมุงหลังคาของบริษัทฯ  
      ไปสอนคนในชมุชนและเยาวชนให้มคีวามรูก้ารมุงหลงัคา เพ่ือน�าไปประกอบอาชพี สร้างรายได้ให้ครอบครัว ภายใต้ชือ่ 
       โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร  
      ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
      ส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
    (4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. โดย  
      นายอนนัต์ เล้าหเรณ ูปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2548 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

       รวมระยะเวลาด�ารงต�าแหน่ง 10 ปี ตามข้อก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 
      ไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
      มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชี 
      และการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน  
      ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด ติดตามให้บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายในทีม่มีาตรฐานสากล ดแูลให้การปฏบิตังิาน 
      ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. และกฎหมาย 
      ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา 
   อนมุตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระดงักล่าวข้างต้น มส่ีวนได้เสยี 
   โดยตรง กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
   
   1)  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุติัแต่งต้ัง นายชัยยุทธ ศรวีกิรม์ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
    กรรมการ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง 
      ต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     810,564,204 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.62
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      งดออกเสียง       3,100,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.38
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 813,664,304 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   2)  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอัศนี ชันทอง ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง 
    ต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีตอินมุตัแิต่งตัง้ นายอศันี ชนัทอง ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
      กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     812,259,404 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.82
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      งดออกเสียง        1,439,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.18
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 813,699,304 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 
   3)  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ นายสาธติ สุดบรรทดั ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
    กรรมการ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ได้พิจารณาแล้วมมีตอินมุตัแิต่งตัง้ นายสาธิต สุดบรรทดั ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
      กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     808,299,304 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.34
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      งดออกเสียง       5,400,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.66
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 813,699,304 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

    4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ นายอนนัต์ เล้าหเรณ ูทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
    กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง 
      ต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     814,768,055 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.70
      ไม่เห็นด้วย             500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      งดออกเสียง       2,459,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.30
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 817,228,355 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ
  
   ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต.  
   จงึมอบหมายให้ นายชยัยทุธ ศรวีกิรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวถงึหลกัเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ  
   ในวาระการประชุมนี้

   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง ก�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 ซ่ึงอาจ 
   ก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรอืเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปล่ียนแปลงกไ็ด้ 
    และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

   หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
   บริษัทฯ มหีลกัเกณฑ์การพจิารณาผลตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรยีบเทยีบอ้างอิงจากอตุสาหกรรม 
   ประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   เพือ่พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 เท่ากบัปี 2557 ยกเว้นโบนสักรรมการจ่ายลดลง รายละเอียด 
   ตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้
   1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้
    1.1)  ผลตอบแทนประจ�าเดอืนซึง่จ่ายเป็นจ�านวนคงทีท่กุเดอืนให้คงไว้เท่าเดมิ โดยประธานกรรมการได้รบัเดอืนละ 80,000 
      บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน
    1.2)  โบนัสกรรมการประจ�าปี เนื่องจากบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิลดลง จึงเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการลดลง โดยเสนอจ่ายทั้ง 
      ประธานกรรมการและกรรมการคนละ 200,000 บาท
   2. คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม ดังนี้
    2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธาน 
      กรรมการตรวจสอบได้รบัเดอืนละ 30,000 บาท ส�าหรบักรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รบัเดอืนละ 20,000 บาทต่อคน
    2.2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน 
      กรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดอืนละ 20,000 บาท ส�าหรบักรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 2 คน ได้รบัเดอืนละ 10,000 บาทต่อคน

   หลังจากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม ประธานฯ จึงเสนอ 
   ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดย 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียง 
   ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
   ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ส�าหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
     
   มติ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น  
     ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย     777,669,055 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.16
     ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง        39,559,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.84
     บัตรเสีย         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  817,228,355 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
   
   ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี ต้องผ่านการพิจารณาของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ ์
   การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2558 ในวาระการประชุมนี้

   นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนด 
   จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด�าเนินการตามท่ีกฎหมายก�าหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  
   มาตรา 120 ก�าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
    ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดิมอกีกไ็ด้ และมาตรา 121 ก�าหนดว่า ผู้สอบบญัชต้ีองไม่เป็นกรรมการ พนกังาน  
   ลูกจ้างผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

   การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน  
   ความเชีย่วชาญ และความเป็นอสิระในการปฏิบตังิาน รวมทัง้ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ตีลอดมา เมือ่ได้ 
   พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
   สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัท 
   จดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

   ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ : ได้พจิารณาแล้วเหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณา 
   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
   ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โอสถาเลิศ 
    ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5155 หรอื (3) นางวไิล บรูณกติตโิสภณ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3920 เป็นผูส้อบบญัชใีนปี 2558  
   โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ�าปี 2558  
   รวมจ�านวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557 

   หลังจากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
   ประจ�าปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

   มติ  ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 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�างบการเงินรวมราย 
     ไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 จากปี 2557  
     ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย     817,753,255 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  817,753,255 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   การลดทุนจดทะเบียน
   
   ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP)  
   ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน  
   49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยส�านักงาน ก.ล.ต. มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายใบส�าคัญ 
   แสดงสิทธิดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ 
   แสดงสิทธิจ�านวน 49,650,000 หุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,049,650,000 หุ้น โดยตลอด 
   ระยะเวลาการใช้สทิธใิน 5 ปี ทีผ่่านมามกีรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ ใช้สิทธติามใบส�าคัญแสดงสิทธจิ�านวน 47,958,000 หน่วย 
    แปลงเป็นหุ้นสามัญได้จ�านวน 47,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเมื่อสิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557  
   มใีบส�าคญัแสดงสิทธทิีย่งัไม่ได้จดัสรรจ�านวน 1,692,000 หน่วย และคงเหลือหุน้สามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,692,000 หุน้

   ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ : คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ในปี 2558 พจิารณา 
   อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 1,692,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,049,650,000 บาท เป็น 
   ทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
   โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,692,000 หุน้ และแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิข้อ 4 ของบรษิทัฯ  
   เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียน รายละเอียดการลดทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่ก�าหนด  
   ตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว 

   มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีตอินมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จ�านวน 1,692,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิม 
     จ�านวน 1,049,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,047,958,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน  
     1,047,958,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบยีนท่ียงัไม่ได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 1,692,000 หุ้น  
     และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้ 
     
      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  (         -          ) 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

     ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย     817,753,609 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  817,753,609 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น  นางลินดา มุทิรางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ในรายงานประจ�าปี 2557 หน้าที่ 83 เรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุม 
   การใช้แร่ใยหนิจากนโยบายภาครฐั ทีแ่สดงไว้ว่า คณะรฐัมนตรีได้มกีารประชุมในเดอืนธนัวาคม 2557 เพือ่พจิารณาเร่ืองการยกเลกิ 
   การใช้แร่ใยหนิ (ไครโซไทล์) ซ่ึงน�าโดยกระทรวงสาธารณสขุจากผลการพจิารณาพบว่าผลกระทบต่อสขุภาพยงัไม่ปรากฏเป็นท่ีชัดเจน 
    และยงัไม่มกีารพสิจูน์ว่ามผีูเ้สยีชวีติจากการใช้แร่ใยหนินัน้ จงึอยากทราบว่าถ้าในอนาคตแร่ใยหนินีม้ผีลกระทบต่อสุขภาพ บรษิทัฯ  
   จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินหรือไม่ อย่างไร และในปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการลดการผลิตสินค้าแรใยหิน หรือมีโครงการหาวัตถุดิบ 
   ทดแทนอื่นหรือไม่ คาดว่าจะลดการใช้แร่ใยหินลงได้ประมาณเท่าไร 

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษทัฯ ได้ศกึษาและตดิตามเร่ืองความเสีย่งเกีย่วกบัการควบคุมการใช้แร่ใยหนิจากนโยบายภาครฐั 
   มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นเรื่องส�าคัญมากและบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการใช้แร่ใยหิน (ไครโซไทล์) นี้ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
   อย่างแน่นอน แต่ขณะนี้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตกระเบื้องหลังคา เนื่องจากมีความแข็งแรง ยังเป็นที่ต้องการของ 
   ผู้บริโภค แต่หากในอนาคตภาครัฐออกนโยบายให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน บริษัทฯ ก็ต้องด�าเนินการตามที่ภาครัฐก�าหนด โดยจะ 
   ทยอยลดปริมาณการผลิตซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการรองรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้แล้ว

กรรมการ นายอศัน ีชนัทอง กรรมการผูจั้ดการ ได้ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า แร่ใยหนิม ี2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที ่1 เป็นแร่ใยหนิสีฟ้า เรยีกว่า แอมฟีโบล 
    (Amphibole) มอีนัตรายมาก ซ่ึงปัจจบุนัไม่มกีารใช้แล้ว และประเภทท่ี 2 เป็นแร่ใยหนิสขีาว ซึง่เป็นแร่ใยหนิทีบ่รษิทัฯ ใช้อยูเ่รยีกว่า 
    ไครโซไทล์ (Chrysotile) โดยผลการวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบว่าการใช้กระเบื้องหลังคาที่ผสมแร่ใยหินมีปัญหาต่อสุขภาพแต่อย่างใด  
   ส�าหรับการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบักรณภีาครฐัยกเลิกการใช้แร่ใยหนินัน้ บรษิทัฯ ได้ท�าผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่มใียหนิออกมาจ�าหน่ายแล้ว 
    แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหินยังคงมีต้นทุนการผลิตสูงและมีความทนทานน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีใยหิน อย่างไรก็ตามหากภาครัฐม ี
   การยกเลิกการใช้แร่ใยหินเมื่อไร บริษัทฯ ก็พร้อมจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใยหินออกสู่ตลาดได้แน่นอน

ผู้ถือหุ้น  นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามที่ได้ติดตามข่าวทางส่ือต่างๆ ปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะม ี
   ผลการด�าเนนิงานดกีว่าปี 2557 แต่จากผลการด�าเนนิงานแต่ละไตรมาสในปี 2557 ตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ถงึ 4 ก�าไรสุทธแิต่ละไตรมาส 
   ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 แทบจะไม่มีก�าไรสุทธิเลย จึงอยากทราบว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 แนวโน้มก�าไรสุทธิจะเป็น 
   อย่างไร จากการทีผ่มถอืหุน้ของบรษิทัฯ มานาน เมือ่ครัง้เกดิวกิฤตเศรษฐกจิโลกเมือ่ปี 2551 บรษิทัฯ ยงัคงมผีลการด�าเนนิงานท่ีดี  
   และสามารถเติบโตได้ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนอื่นมีผลการด�าเนินงานไม่ดี แต่ปัจจุบันนี้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจอีกครั้ง บริษัท 
   จดทะเบียนอื่นยังคงมีผลการด�าเนินงานที่ดีอยู่ แต่ท�าไมบริษัทฯ จึงมีผลการด�าเนินงานที่ลดลง และการจ่ายเงินปันผลในปี 2557  
   ร้อยละ 93 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้นนั้น ในปีต่อๆ ไปหากผลการด�าเนินงานไม่ดี การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายมากกว่าร้อยละ 100 หรือไม่  
   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเท่าเดิม 
   
   ส�าหรับเรื่องแร่ใยหินนั้น ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า แร่ใยหินที่มีอันตรายต่อสุขภาพนั้นเป็นแร่ใยหินคนละประเภทกับที่บริษัทฯ ใช้ แต่ 
   คนส่วนใหญ่อาจคดิว่าแร่ใยหนิ คอืค�าว่า “Asbestos” จงึตคีวามหมายรวมว่าเป็นแร่ใยหนิทัง้หมดโดยไม่ได้พจิารณาแบ่งแยกตาม 
   ประเภทของแร่ใยหิน 
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ประธาน ประธานฯ ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ข้อมูลในเรื่องแร่ใยหิน และได้ตอบข้อซักถามว่า ส�าหรับผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 1  
   ปี 2558 มีแนวโน้มดีขึ้นมากกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2557 และดีกว่าที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ ส�าหรับรายละเอียดคงจะเปิดเผยไม่ได้  
   เนื่องจากผิดข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
   มีความตั้งใจที่จะท�าให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าส�าหรับปี 2558 งบประมาณต่างๆ ของภาครัฐเร่ิมมีนโยบายออกมา 
   ที่ชัดเจน ท�าให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว อีกทั้งตลาดต่างประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่ามีผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558  
   จะดีขึ้นตามไปด้วย

ประธาน ประธานฯ ได้ช้ีแจงเพิม่เตมิว่า ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ บรษิทัฯ มีการขยายการจดัจ�าหน่ายไปยงัตลาดใหม่ ซึง่คาดว่าตลาดใหม่นี ้
   จะมคีวามยัง่ยนื และหากเศรษฐกจิฟ้ืนตวัข้ึนจะท�าให้ตลาดในประเทศดข้ึีน ดงันัน้ ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ จะดขีึน้ตามไปด้วย 

ผู้ถือหุ้น  นางสาวจิราวรรณ สันติวัฒนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างไรบ้าง  
   และมีแผนด�าเนินงานภายใน 3-5 ปี อย่างไร เนื่องจากตลาดต่างประเทศค่อนข้างเติบโตดี 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ได้ตอบข้อซักถามว่า ส�าหรับตลาด 
   ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงของรายได้ ในกรณีตลาดในประเทศมีปัญหา แต่เนื่องจากประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นประเทศ 
   ที่มีศักยภาพ 1 ใน 10 ประเทศของกลุ่มอาเซียน และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท�าให้มีภูมิอากาศ 
   ใกล้เคียงกัน ส�าหรับสัดส่วนรายได้ตลาดต่างประเทศในอดีตมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 แต่ในปี 2557 มีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ  
   14.47 ซึ่งปัจจุบันตลาดต่างประเทศประกอบด้วยประเทศต่างๆ ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า จีน และอินเดีย เป็นต้น ดังนั้นเป้าหมาย 
   ในปี 2558 บริษัทฯ จะผลักดันตลาดต่างประเทศให้เติบโตต่อเนื่อง โดยคาดหวังภายใน 3-5 ปีข้างหน้าตลาดต่างประเทศจะให้มี 
   สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 17-20 และในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ก็อาศัยนโยบายของภาครัฐ 
   ในเรือ่งการท�าสญัญาเส้นทางต่างๆ โดยเน้นทีป่ระเทศพม่า เนือ่งจากเป็นประเทศท่ีมขีนาดใหญ่และมคีวามชดัเจนมากทีส่ดุในขณะนี้

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส�าหรับประเทศอินเดีย ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มาก ซึ่งบริษัทฯ ก�าลังพยายามบุกตลาดอยู่ในขณะนี้ 
  
   หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
   
   ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว
   
   ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้ 
  
   ปิดประชุมเวลา 11.26 น.
 
 

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์
เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จดบันทึกการประชุม
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 นั้น บริษัทฯ 
ได้จัดท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 4 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี 
2558 ดงักล่าวข้างต้น

การลงมติ
 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 3
พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกำาไรขาดทนุประจำาปีสิน้สดุเพียงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้ตรวจสอบและ
รบัรองงบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปีสิน้สดุเพยีงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เรยีบร้อยแล้ว ตามทีบ่รษัิทฯ ได้จดัท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2558  
(ในรปูแบบ CD-ROM) หน้าที ่101 ถงึ 140 ภายใต้หวัข้อเรือ่ง “รายงานผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตและงบการเงนิ” รวมทัง้บทวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2558 ซึง่ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (www.dbp.co.th) และได้จดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นทุกคน 
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการบญัชรีวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างครบถ้วนและเพยีงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ใน 
รายงานประจ�าปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 7 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจ�าปี 2558 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และ
เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีีร่องรบัทัว่ไปแล้ว เหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบก�าไรขาดทุน
ประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 
 บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปี ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่หลือจากหกัเงนิส�ารองต่างๆ 
ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุครัง้ที ่286 (2/2559) เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้พจิารณาการจดัสรรก�าไรแล้วเหน็ควรน�าเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76  
ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งส�ารองต่างๆ ในรอบ 3 ปี ดังต่อไปนี้ 

 ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00

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

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (ค�านวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) 0.33 0.29 0.43

 เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.25 0.27 0.38

 อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น 76% 93% 88%

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 644.37 625.53 544.89

 บวก ผลสะสมของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี - - 24.13 (1)

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน (หลังปรับปรุง) 644.37 625.53 569.02

 บวก ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ�าปี  343.97 301.78 448.72

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

          ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - (1.03) (2)

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจ�าปี 343.97 301.78 452.85

 หัก ส�ารองตามกฎหมาย - - -

          ส�ารองส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืน - - -

         จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  1/25XX 125.75 157.19 207.73

         จ่ายเงินปันผลครั้งที่  2/25XX 136.23 (3) 125.75  188.61 

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 726.36 644.37 625.53

สถิติการจ่ายเงินปันผลและสำารองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 2557 25562558
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้น�ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาใช้เป็นครั้งแรก โดยระบุให้กิจการต้องบันทึก 
 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน  สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�านวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่าย 
 ในอนาคตตามล�าดบั ซึง่เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมลูค่าทางบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะทางการเงนิกบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์ 
 และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งมีผลท�าให้ก�าไรสะสมยกมาต้นงวดเพิ่มข้ึน 24.13 ล้านบาท  ส�าหรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
 รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(2) ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั เกดิจากประมาณการเกีย่วกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานทีไ่ด้สทิธิรบัเงินชดเชย 
 เมือ่เกษยีณอายตุามพระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน โดยภาระผกูพนัดงักล่าวได้ค�านวณโดยนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัอสิระและจากข้อสมมตฐิานทางคณติศาสตร์ 
 ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ  
 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(3) จากตารางข้างต้นปี 2558 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2558 ค�านวณจากหุ้นสามัญท่ีออกและช�าระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 แต่จ�านวนหุ้น 
 ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิในปี 2558
 ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลท่ีจ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 76  
ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ครั้งที่ 1/2558 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2558 
ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.13 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่  23 พฤษภาคม 2559 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2558 ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) บริษัทฯ จึงจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป
 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) 

การลงมติ  
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

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 2559 ถือเป็นการประชุมปีที่ 12 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด มี
กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระจ�านวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (2) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ (3) 
นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับต�าแหน่งอีกเมื่อครบวาระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ 
ก.ส.ต. คร้ังที ่1/2559 เมือ่วนัท่ี 18 มกราคม 2559 ได้พจิารณาสรรหาบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระดงักล่าว 
โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 
คน คือ (1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ (2) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ด้วยเหตุผล 
ดังต่อไปนี้
 (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ 
  ของบริษัทฯ 
 (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อก�าหนดของ 
  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 (3) ส�าหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ และนายธนิต ปุลิเวคินทร์ ทั้ง 3 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด�ารง 
  ต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย 
  เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ส�าหรับผลงานของกรรมการ 
  ที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน มีดังนี้
  (3.1)  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแล 
    ส่วนงานผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี ได้บริหารจัดการ พัฒนาและ 
    ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการด�าเนินงานเพื่อขยายก�าลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
    เช่น สายการผลิต NT-9 และ NT-10 เพื่อใช้ในการผลิตไม้สังเคราะห์ที่มีรูปแบบหลากหลายตามความต้องการของตลาด และ 
    สายการผลติอฐิมวลเบาทัง้ทีจั่งหวดัสระบรุ ีและจงัหวัดเชยีงใหม่ รวมทัง้การขยายสายการผลติกระเบือ้งคอนกรตีไปส่วนภมิูภาคท่ี 
    จงัหวดัขอนแก่น เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การท�างานด้านวิศวกรรมและการผลิตทีย่าวนาน จะเป็นประโยชน์กับการด�าเนนิงาน 
    ของบริษัทฯ ในอนาคต
  (3.2)  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ตลอดระยะเวลา 
    ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้ท่ีมีความรู้  
    ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ค�าแนะน�า 
    ในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
  (3.3)  นายธนติ ปลุเิวคนิทร์ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ และกรรมการตรวจสอบ  
    ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งเป็นอย่างด ีมคีวามเป็นอสิระในการให้ความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมาเป็น 
    ผูท้ีม่คีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายโดยเฉพาะงานด้านวศิวกรรมเคม ีด้านคณุภาพและ 
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

    สิ่งแวดล้อม มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและ 
    ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จนกระทั่งบริษัทฯ ได้รับเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
    ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2558 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 (4) เนื่องจากนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ  
  จงึเสนอแต่งตัง้นายฉตัรชยั ทปีสวุรรณ ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายกฤษณ์ พนัธ์รตันมาลา ซึง่จะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
  ในวนัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่31 (ประจ�าปี 2559) วนัที ่25 เมษายน 2559 ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะ

  โดยนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ 
  เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านการเงนิและการลงทนุ โดยสามารถ 
  ให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
  ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้เสนอวาระการประชมุและเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ตามหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 286 (2/2559) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้น�าเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้
 (1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
 (2) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
 (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
 (4) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ  เสนอเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหา 
         และเสนอแนะข้างต้น

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) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึแต่งตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณี 
  ที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็น 
  ผู้ออกเสียงชี้ขาด  
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของ นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ    ไทย 
อายุ     69 ปี

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
 (1) Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
        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. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด 
        (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2540 - 2547  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2535 - 2540  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟน์ไชน่า จ�ากัด
 • พ.ศ. 2530 - 2535  ผู้อ�านวยการโรงงาน บริษัท กะรัตสุขภัณฑ์ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 2,700,000 หุ้น หรือ 0.26%
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 4 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม
• คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
• คณะกรรมการจัดการ ในปี 2558 ประชุม 49 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 47 ครั้ง
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ประวัติโดยสังเขปของ  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ    กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 รวมเวลา 4 ปี
สัญชาติ       ไทย
อายุ        62 ปี

วุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• เนติบัณฑิตไทย
• การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• 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 : ไม่มี 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 4 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2558 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของ  นายธนิต ปุลิเวคินทร์
ต�าแหน่งในบริษัทฯ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
         ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ  
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 รวมเวลา 2 ปี
สัญชาติ       ไทย
อายุ        65 ปี

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 2 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส
 • 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)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 2 ปี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
• คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
• คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2558 ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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ประวัติโดยสังเขปของ  นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ 
ต�าแหน่งในบริษัทฯ   ไม่มี
สัญชาติ     ไทย
อายุ      47 ปี

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
• BA, Boston University, Boston, Mass. USA

ประวัติการท�างาน
(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน : ไม่มี
(2) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน 2 บริษัท ดังนี้
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พหล 8 จ�ากัด 
 • พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาแกรนด์ จ�ากัด 
(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
 • พ.ศ. 2543 - 2555  ผู้จัดการ Merrill Lynch International Bank Pte., Singapore

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม  : ไม่มี
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระ 
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 (ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบริษทัฯ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ 
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค�้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนีก้ารค�านวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�านักงานสอบบัญช ีซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 (ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย
 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ให้ตัดสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 
  ในกรณทีีบ่คุคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทาง
วิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
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บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าวกต่็อเมือ่บรษัิทฯ ได้จดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีแ่สดงว่าได้พจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 
แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

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 ซ่ึงจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนส�าหรับกรรมการจ�านวน 12 คน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ  
80,000 บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 
เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจ�าปี 2555)
 (1.2) โบนัสกรรมการประจ�าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินของบริษัทฯ 
ในแต่ละปี ส�าหรับปี 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ได้มีมติอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจ�าปีดังนี้ 
ส�าหรับประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับคนละ 200,000 บาท
(2)  คณะกรรมการชุดย่อย 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�านวนคงท่ี 
ทกุเดอืนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รบัเดอืนละ 20,000 บาท ส�าหรบักรรมการ ก.ส.ต.จ�านวน 2 คน ได้รบัเดอืนละ 10,000 บาทต่อคน ทัง้นี้ 
อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเร่ิมใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 23  
(ประจ�าปี 2551)
(3) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้นอีก
 
 ส�าหรับจ�านวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2558 และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะนั้นได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 61 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน”  
ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 286 (2/2559) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ  
โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด�าเนินงานในปี 2558  
ของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการปี 2559 เท่ากับปี 2558 ดังนี้
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

(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 ให้คงไว้เท่าเดิม โดยเสนอจ่ายทั้งประธานกรรมการและกรรมการได้รับคนละ 200,000 บาท 
(2)  ส�าหรับผลตอบแทนประจ�าเดือนของคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้รับผลตอบแทน ดังนี้
 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รบัผลตอบแทนประจ�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 2559
 โดยการเปรียบเทียบข้อมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

(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 
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

 - ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   730,000 690,000 40,000 5.80%

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

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

รวมทั้งสิ้น   1,410,000 1,370,000 40,000 2.92%

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2558
จำานวนเงิน

ปี 2559
%

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 “ให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นสามญัประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
 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
 เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดจ�านวนเงนิ 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ทกุปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ในการประชมุครัง้ที ่286 
(2/2559) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2559 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 
จ�านวน 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92

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 3 ปี
  (2.2) นายธนิต  โอสถาเลิศ  ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
  (2.3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
 (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2559 กับปี 2558 จะเป็นดังนี้
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 (4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด  
เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2559 กับปี 2558 จะเป็นดังนี้

  (5) ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากส�านักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
 (6) การพิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผู้สอบบัญชซีึง่มคีณุสมบตั ิคณุภาพ มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ 
และความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ตีลอดมา เมือ่ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณ
งานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท
จดทะเบียนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 
 (7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 ได้แก่ นางสาวบงกช  
อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท�างบการเงินรวม 
รายไตรมาส ประจ�าปี 2559 รวมจ�านวนเงิน 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากปี 2558 

การลงมต ิ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

 -  ค่าสอบบัญชีประจ�าปี   290,000 290,000 - -

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

รวมทั้งสิ้น   350,000 350,000 - -

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2558
จำานวนเงิน

ปี 2559
%

ผลต่างเพิ่ม / (ลด)
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

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
แบบใดก็ได้ตามความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จ�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�านาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ 
มอบหมายให้ท�าการแทนบคุคลดงักล่าวหรอืบคุคลซึง่สามารถให้การรบัรองทีส่มบรูณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ท�าการรับรองผูร้บัรอง 
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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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

  (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) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นได้จัดท�า และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นกลับคืนไปยังเลขานุการ 
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยส่งถงึบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 1 วนั ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว
  (3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
 (4)  ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใด 
บคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะหรือเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
  • นายศกัดา มณรัีตนฉตัรชยั ทีอ่ยู ่9/50 หมูบ้่านศภุาลยัสวุรรณภมู ิถนนลาดกระบงั แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 10520
  • นายอนันต์ เล้าหเรณู ที่อยู่ 95/81 ซอยรามค�าแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
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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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

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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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

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
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
   (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
   (3) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร
   (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
   (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน
   (6) 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 31 (ประจ�าปี 2559) 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 กม.115 
ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะ
หนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เท่านั้น
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดเลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

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 31 (ประจ�าปี 2559) ในวันที่ 25 เมษายน 2559 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   
 ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

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 31 (ประจ�าปี 2559) ในวันที่ 25 เมษายน 2559 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 30 (ประจ�าปี 2558)
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
       วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
                            เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

       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
       วาระที่ 8  :  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  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์
         เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายธนิต ปุลิเวคินทร์
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
        ชื่อกรรมการ  นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ
                              เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

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

                   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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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

   ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ในวันที่ 25 เมษายน 2559 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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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

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 31 (ประจ�าปี 2559) ในวันที่ 25 เมษายน 2559 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 30 (ประจ�าปี 2558) 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

      วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

      วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

       (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  :  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  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์

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

            ชื่อกรรมการ  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์

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

            ชื่อกรรมการ  นายธนิต ปุลิเวคินทร์

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

            ชื่อกรรมการ  นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ

                             เห็นด้วย........................เสียง   ไม่เห็นด้วย..........................เสียง   งดออกเสียง………..…....…..เสียง
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

   (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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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

   ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ในวันที่ 25 เมษายน 2559 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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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)
ชื่อ – นามสกุล   นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย
ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาติ     ไทย
อายุ      71 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 2558  จ�านวน 4,099,600 หุ้น หรือ 0.39%
•  มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มอบฉันทะ)
ชื่อ - นามสกุล        นายอนันต์ เล้าหเรณู  
ต�าแหน่งในบริษัทฯ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต.
สัญชาติ         ไทย
อายุ          62 ปี
ที่อยู่          95/81 ซอยรามค�าแหง 92 แขวงสะพานสูง
           เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
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 3 บรษิทั ดงันี้
 • พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama
 • พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services
 • 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)

ข้อมลูอืน่ๆ   
• ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา 
• การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 2,350,000 หุ้น หรือ 0.22%
• มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

การขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2558
 ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2558 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานท่ีที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือ
รายงานประจ�าปี 2558 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 2558 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

การส่งค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)
 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�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559  
  ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 
 
 
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ส�าหรับการตอบค�าถาม บริษัทฯ  
จะพิจารณาตอบค�าถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือ 
หลายช่องทางตามความเหมาะสม
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

แบบฟอร์มค�าถาม
ส�าหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)

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

(2)  ส่วนของค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)
วาระที่ 1   : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 2   :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 3   : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

วาระที่ 4   : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
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บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 5   : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………

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

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

วาระที่ 8   : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ค�าถาม     :    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………..............……………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………..............………………………………………………



โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เลขที ่971, 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0 2656 0444 โทรสาร : 0 2656 0555

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

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
กรุงเทพฯ

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)



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

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน) พิมพ์ด้วยนำ้าหมึกถั่วเหลืองเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
This book is printed by soy ink as part of being environmental friendly.




