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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 31 (ประจําป 2559) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ที่ประชุม

เม่ือวันจันทรที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 

971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 190 ราย   

ถือหุนจํานวน 49,890,863 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 128 ราย ถือหุนจํานวน 707,504,437 หุน รวมทั้ง ส้ิน             

จํานวน 318 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 757,395,300 คิดเปนรอยละ 72.27 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิ     

ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมใน

คร้ังนี้จํานวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3) นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

5) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

6) นายธนิต ปุลิเวคินทร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

8) นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการ 

9) นายวรายุ ประทีปะเสน กรรมการ 

10) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ  ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

11) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 

12) นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ  กรรมการจัดการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการผูจัดการ 

กรรมการที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการแทนนายกฤษณ พันธรัตนมาลา ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ คือ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ  
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 1 คน ดังนี้  

1) นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีจํานวน 3 คน ดังนี้  

1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 

2) นางสาวชนารัตน จันทรหวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 

3) นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11998 

ตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย คือ  นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร 
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กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม    

ทุกเร่ืองตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นายปองพล จักรกาญจน (ผูจัดการแผนกส่ือสารองคกร) เปนผู

ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ ดังตอไปนี้ (ซึ่ง

รายละเอียดไดแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมในคร้ังนี้แลว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม

ผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองดังกลาว 

ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญ

ประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 

เมษายน 2559 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3) การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหน่ึงเสียง ในกรณีมอบฉันทะ       

ผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1)    กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ 

ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่นๆ 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ให

ดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก  

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรงจึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้  

5) การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตองใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวง

ลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผล

การลงคะแนนดวยระบบบารโคด 
 

เริ่มการประชุม 

ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 30 (ประจําป 2558) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) 

ที่ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพร      

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวได
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บันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน   

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) ดังกลาว  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 2558) ตามที่เสนอขางตน  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 30 (ประจําป 

2558) ที่ประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง    804,069,102 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                      1,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด   804,070,102 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2558 

 ประธานฯ ไดแถลงวา สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2558 ขอมอบหมายใหนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ

ผูจัดการ ไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ในรอบป 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได

ดังนี้ 

 ผลการดําเนินงานประจําป 2558 บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,165 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.48% แตมีกําไรสุทธิ 

331 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 14.4% ซึ่งเกิดจากการลดตนทุนการผลิตและคาใชจายดานวัตถุดิบ ขยายการ

สงออกสินคาไปตางประเทศ พัฒนาสินคาใหม และไดมีการลดคาใชจายดานการเงิน โดยการ Refinance เงินกู

ระยะยาวเพื่อลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูและคืนเงินกูระยะยาวบางสวนที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ทําใหสามารถลด

ดอกเบี้ยจายไดประมาณ 16.28 ลานบาทจากปกอน 

 สําหรับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานป 2558 ถึงแมในป 2558 บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิ 331 ลานบาท        

แตบริษัทฯ ยังมีสภาพคลองที่แข็งแกรง โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 701 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการ

จายชําระเงินกูระยะยาว 430 ลานบาท จายเงินปนผล 252 ลานบาท และจายดอกเบี้ย 34 ลานบาท 

สําหรับกลยุทธของบริษัทฯ ในปที่ผานมา ไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ดังนี้  

1) สินคาและบริการ ไดบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมตางๆ ตามชองทางจัดจําหนาย        

ที่แข็งแกรงทั้งในและตางประเทศ 

2) สําหรับโลจิสติกส ไดบริหารจัดการ การใหบริการจัดสงใหลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความม่ันใจให

ลูกคาทั่วประเทศวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพภายในเวลาท่ีกําหนด  

3) การสรางความนาเช่ือถือของแบรนด ไดรับ มอก. ป 2015 สําหรับกระเบื้องคอนกรีต แบบลอนและเรียบ ไดรับ

มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 – 2015 (รายแรกในอุตสาหกรรมหลังคา) รวมทั้งไดรับการจัดอันดับ

กระเบื้องมุงหลังคา รวมทั้งไมและวัสดุทดแทนไมที่นาเช่ือถือ  

4) การสรางความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยจัดใหมีการอบรมพัฒนาเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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5) ดานการตลาด ไดมีการส่ือสารหลายรูปแบบเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคในชองทางตางๆ ไดแก 

• ส่ือโฆษณาเผยแพรผานทีวีดิจิตอล (Digital TV) ทางชอง Work point รวมทั้งในส่ือวิทยุ ซึ่งใช

งบประมาณที่ไมแพง ไดแก หนังโฆษณากระเบ้ืองหลังคาจตุลอนทําในป 2558 หนังโฆษณากระเบ้ือง

คอนกรีต (CT-เพชร) ทําในป 2559  

• ส่ือส่ิงพิมพในกลุมอสังหาริมทรัพย กลุมคนรุนใหมก็ดี รวมท้ัง Art work ตางๆ ที่จะนําเสนอหลังคา 

และผนัง เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบสินคาแบรนดตราเพชร  

• การจัดอบรมพัฒนาตัวแทนจําหนาย และชางทองถ่ินใหมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑใหม การติดต้ัง 

และอบรมพนักงานขายหนาราน การเขารวมงานบานและสวนแฟร เปนตน  

• ปจจุบันการส่ือสารตองยอมรับวาสินคาวัสดุกอสรางเร่ิมเขาไปอยูในหมวดของสินคาอุปโภค บริโภค  

ในเร่ืองพฤติกรรมของผูบริโภค จึงตองมีการทํากลยุทธทางการตลาดใหมๆ เชน การลด แลก แจก แถม 

หรือการใหบริการหลังการขาย 

• การจัดแสดงสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ หรือรานคารายใหญในภูมิภาค ในปจจุบันบริษัทฯ        

จะนําเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย ตามความตองการของผูบริโภค ทําใหรานคามีโอกาสจะขายสินคา

ไดเพิ่มมากขึ้น 

6) ดานการเงิน บริหารใหมีสภาพคลองที่แข็งแกรง รวมทั้งการจัดการหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนนอยกวา 1 

การบริหารจัดการดานอ่ืนๆ ไดแก 

• ดานการจัดกิจกรรม CSR  สวนใหญบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ โครงการท่ี

ทําอยางตอเนื่องมาหลายป คือ โครงการ “ชางหัวใจเพชร” ซึ่งในป 2558 บริษัทฯ ไดรวมมือกับมูลนิธิ

พระดาบส ในการสรางบานตัวอยางตามโครงการจัดทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม ณ โครงการ    

ลูกพระดาบส อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

• ดานการกํากับดูแลกิจการ โดยในป 2558 บริษัทฯ ไดรับ รางวัล 5 ดาว ( ) ซึ่งอยูใน

กลุมดีเลิศ (Excellent) และไดรับการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทฯ ไดรับ

คะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA) เปนปที่ 5 ติดตอกันต้ังแตป 2554 ถึง 

2558 ไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ไดรับ ESG100 จาก

สถาบันไทยพัฒนและเขาเปนสมาชิกเครือขายหุนสวนตานทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)  
 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานและแผนงานในป 2559 ของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 

• บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการเติบโต 5% 

• มุงเนนขยายตลาดตางประเทศ 

• นําเสนอผลิตภัณฑใหมในกลุมหลังคาและผนัง 

• มุงม่ันในการลดตนทุนเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตน 
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• การลดภาระดานการเงิน ลดดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคลองเพื่อใหมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผูรับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดแสดงความยินดีที่บริษัทฯ 

ไดรับการรับรองจากโครงการ CAC และขอทราบวาในอันดับถัดไปบริษัทฯ จะขยายไปยังคูคาหรือไม อยางไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามวา ในชวงนี้บริษัทฯ มีงานหลายอยางมากที่ยังตองทํา

ภายในบริษัทฯ เก่ียวกับดานการตอตานการทุจริต  ซึ่งบริษัทฯ ไดเร่ิมไปเพียง 1 ป และปนี้เปนปที่ 2 สวนทางดาน   

คูคาคงตองรออีกระยะหน่ึง 

ผูถือหุน นางสาวฉวีวรรณ เชยโอนะนันทน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา อยากจะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ 

อยากจะทราบวาบริษัทฯ มีนวัตกรรมหลังคาท่ีใหมๆ เก่ียวกับหลังคาบางหรือไม ซึ่งที่ไดดูจากขาว ที่ประเทศ

อิสราเอล หลังคามีโซลาเซลลในตัว ผนังก็เปนโซลาเซลลไดแลว คือมีนวัตกรรมท่ีกาวหนา ถาบริษัทฯ สามารถมี

นวัตกรรมที่กาวหนากวาบริษัทอื่นๆ ก็ไมจําเปนตองแขงขันกันมากมาย เพราะบริษัทฯ มีสินคาที่ทุกคนอยากใช 

ส่ิงกอสรางตอนนี้กาวไปไกลมากเลย จึงอยากทราบวามีแผนทางดานน้ีหรือไมคะ รวมท้ังแนะนําใหไปดูงานที่

ประเทศอิสราเอล 

ประธาน  ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ทางบริษัทฯ มีความพยายามท่ีจะคิดอะไรใหมๆ อยูแลว ไมใชเฉพาะหลังคา รวมทั้ง

วัสดุกอสรางทั้งหมด ในรอบ 10 กวาปที่ผานมา มีการขยายโรงงาน ขยายกิจการมาทุกป จนถึง 2 ปที่ผานมา มีการ

แขงขันที่รุนแรง ผูผลิตทุกรายก็ขยายกําลังการผลิตพรอมกัน เพราะฉะน้ันเร่ืองการขยายงานของบริษัทฯ คงตองรอ

กอน แตเร่ืองนวัตกรรมบริษัทฯ ไมเคยหยุด เร่ืองหลังคาโซลาเซลลก็กําลังศึกษาอยู และขอบคุณผูถือหุนที่แนะนํา

เร่ืองการไปดูงาน 

ผูถือหุน นายติณณภพ วันประสพสุข ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทฯ จะไปบุกตลาดตางประเทศมากข้ึน อยาก

สอบถามวาการแขงขันเปนอยางไรบาง แลวถาเทียบกับตลาดในประเทศ กับตลาดตางประเทศ รวมคาขนสงแลว 

Margin เปนอยางไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา ตลาดตางประเทศ บริษัทฯ ทํามามากกวา 10 ป จาก

ชวง 2-3 ปที่ผานมา คงเห็นภาพแลววาอัตราการเติบโตในประเทศชะลอตัว ดวยปจจัยตางๆ ซึ่งผูถือหุนคงทราบดี 

แตตางประเทศยังมีความตองการสินคาวัสดุกอสรางอีกมาก ประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับบานเรา การขนสงสะดวก 

และภูมิอากาศคลายคลึงกัน ในรอบ 10 ปที่ผานมาบริษัทฯ มีสัดสวนการขายไปที่ประเทศกัมพูชา 50% ประเทศ

ลาว ปที่แลวขยับขึ้นมา 20% สวนไฮไลทใหม คือ ประเทศพมา ซึ่งบริษัทฯ เขาไปจําหนายสินคามากกวา 10 ป       

มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการเติบโตตางประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 16% ในปนี้เพิ่มเปน 20% 

ภายใน 3 ปขางหนา ซึ่งแนนอนวา ในชวงน้ีส่ิงที่บริษัทฯ มองเห็นชัดเจนคือประเทศพมา นาจะเปนไฮไลทใหม        

ที่ดีมาก 

ผูถือหุน นายติณณภพ วันประสพสุข ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เร่ือง Margin ตางประเทศ ดีกวาในประเทศ ใชหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา การขายไปตางประเทศ ปจจุบันถือวา Margin ดีที่สุด 

เพราะวาในสวนของราคา ที่ไมไดแขงขันกันมากมาย และตัวผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับ 
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หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม  

ผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2558 ตามที่เสนอขางตน 

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2558 

ตามที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดทําไวในรายงานประจําป 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินประจําป 2558 ซึ่งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 2558 หนาที่ 7 (ในรูปแบบ CD-ROM) แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2558 

ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   805,900,925 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         805,900,925 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม       

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ

อยางมีนัยสําคัญ  

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท หรือคิดเปน 76% ของกําไรสุทธิตอหุน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2558 ใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 25 

กันยายน 2558 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพ่ิมเติมใหผูถือหุนในคร้ังที่ 2/2558         

อีกหุนละ 0.13 บาท ซึ่งคาดวาจะจายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผล     
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ในครั้งนี้ จะตองมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date)  โดยการใหสิทธิ

รับเงินปนผล คร้ังที่ 2/2558 ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ คร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) 

ทั้งนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ไดจาย     

เงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย    805,901,730 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                     1,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         805,902,730 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

 ประธาน ไดแถลงวา ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี 

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

 ซึ่งในปนี้ นายกฤษณ  พันธรัตนมาลา ไดแจงวาจะไมขอรับตําแหนงอีกเม่ือครบวาระ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตองขอกลาวคําขอบคุณ คุณกฤษณ ที่ไดเขามารวมงานกับบริษัทฯ ต้ังแตป 2554 จนถึงปจจุบัน รวมเวลา 5 ป 

ตลอดระยะเวลาดังกลาวเปนผูที่ใหขอเสนอแนะในเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยาง

ตอเนื่อง ทําใหมีความเจริญกาวหนาจนถึงทุกวันนี้  

รวมทั้งในปนี้ บริษัทฯ ตองสูญเสียกรรมการอีกทานหนึ่งคือนาย เจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  ซึ่งไดถึงแกกรรมเม่ือวันที่ 5 

ตุลาคม 2558  โดยทานไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ มาต้ังแตป 2546 และมีบทบาทสําคัญในการนําบริษัทฯ 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งไดดูแลและใหคําแนะนําในเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชน

อยางมากในการดําเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเสียใจและอาลัยย่ิงตอการ

จากไปของทาน และขอแจงใหที่ประชุมผูถือหุนใหรับทราบ 

 

สําหรับการสรรหากรรมการรายใหม บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ โดยผานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. เปนผูกลาวถึง

หลักเกณฑการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ดังกลาว ดังนี้ 
 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดกลาววา ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2559 ไดพิจารณา 

สรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาว โดยพิจารณา
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คุณสมบัติในดานตางๆ แลวมีมติเห็นควรเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปน้ีเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง

ตามวาระ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1) ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

(2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)  

(3)  สําหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน นายวุฒิไกร โสตถิยานนท และนายธนิต ปุลิเวคินทร ทั้ง 3 คน ที่ไดรับการ

เสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงนั้น ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอ โดยใน

ระหวางการประชุมไดใหขอเสนอแนะที่หลากหลายเปนประโยชนกับบริษัทฯ และไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง รวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง สําหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน     

มีดังนี้ 

(3.1)   นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร ดูแลสวนงานผลิตและวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงเปนอยางดี ไดบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพและลด

ตนทุนการผลิต รวมทั้งการดําเนินงานเพื่อขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง เชน สายการผลิต NT-9 

และ NT-10 เพื่อใชในการผลิตไมสังเคราะหที่มีรูปแบบหลากหลายตามความตองการของตลาด 

และสายการผลิตอิฐมวลเบาท้ังที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งการขยายสายการผลิต

กระเบ้ืองคอนกรีตไปสวนภูมิภาคท่ีจังหวัดขอนแกน เปนตน ดวยประสบการณการทํางานดาน

วิศวกรรมและการผลิตที่ยาวนาน จะเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 

(3.2)  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ และกรรมการกํากับดูแล

กิจการ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี มีความเปนอิสระในการให

ความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในเร่ืองของ

กฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหคําแนะนําในเร่ืองของการ

ปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

(3.3)  นายธนิต ปุลิเวคินทร ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเปนอยางดี    

มีความเปนอิสระในการใหความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาเปนผูที่มีความรู ความสามารถ 

ประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายโดยเฉพาะงานดานวิศวกรรมเคมี ดานคุณภาพและ

ส่ิงแวดลอม มีความรูในเร่ืองของกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

รวมท้ังเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําเก่ียวกับการปองกันและตอตานการทุจริตของบริษัทฯ 

จนกระทั่งบริษัทฯ ไดรับเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(CAC) ในป 2558 อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

 (4) เนื่องจากนายกฤษณ พันธรัตนมาลา ไดแจงวาจะไมขอรับการแตงต้ังเปน กรรมการ อีกเม่ือครบวาระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแตงต้ัง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ใหเขา

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ แทนนายกฤษณ พันธรัตนมาลา ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในการ

ประชุมคร้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดสรรหาและเสนอแนะ 
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 โดยนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน 

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูที่ มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญ                

ที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานดานการเงินและการลงทุน สามารถใหคําแนะนําเพื่อใหบริษัทฯ มีการบริหาร

จัดการในเร่ืองของการเงินและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ     

ของบริษัทฯ ในอนาคต 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผูรับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา มีกรรมการอิสระ

ทานใด ที่ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกิน 9 ป ที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระในคร้ังนี้หรือไม 

ประธาน  ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา ไมมีกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหนงเกิน 9 ป ที่พนจากตําแหนงตามวาระในคร้ังนี้ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการท่ีออกตามวาระ

ดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

1)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 803,248,715 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.66 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 2,738,415 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.34 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 805,987,130 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 2)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 806,018,530 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.00 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                                    17,900  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 806,036,430 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 3)  ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายธนิต ปุลิเวคินทร ที่พนจากตําแหนง   

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง  

มติ    ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายธนิต ปุลิเวคินทร ที่พนจากตําแหนง       

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นดวย 806,081,830 เสียง  คิดเปนรอยละ      100.00 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                                    17,900  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 806,099,730 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  4) ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เขาดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการ แทน นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ซึ่งไดแจงวาไมขอรับการแตงต้ังเปนกรรมการอีกเม่ือครบวาระ 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เขาดํารงตําแหนงเปน 

กรรมการ แทน นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ซึ่งไดแจงวาไมขอรับการแตงต้ังเปนกรรมการอีกเม่ือครบ

วาระ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 806,081,830 เสียง  คิดเปนรอยละ      100.00 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                                    17,900  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 806,099,730 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

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

ผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้ 

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

หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท และ

วรรคสองกําหนดวา ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตาม

มติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ     

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน  

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุม     

ผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะให

มีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากน้ันกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการตางๆ 

ตามระเบียบของบริษัทฯ 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ตองผานคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรียบเทียบ

อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพิจารณาจากผลการดําเนินงาน

ในแตละป จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการประจําป 2559 เทากับป 

2558 รายละเอียดตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว สรุปไดดังนี้ 
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1)    คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 1.1)  ผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ

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

 1.2)  โบนัสกรรมการประจําป ใหคงไวเทาเดิม โดยเสนอจายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 

200,000 บาท 

2)   คณะกรรมการชุดยอย 2 คณะไดรับผลตอบแทนเทาเดิม ดังนี้ 

 2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน 

ไดรับเดือนละ 20,000 บาทตอคน 

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

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

เดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานฯ ไดแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้ 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   773,633,630 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.96 

ไมเห็นดวย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      32,536,100 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.04 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         806,169,730 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2559 ในวาระการ

ประชุมนี้ 

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ไดกลาววา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการ

กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิน 

คาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และมาตรา 121 

กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ 
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การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ 

มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีอยู

ในเกณฑที่ดีตลอดมา เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราคาตอบแทนแลว จึงไดคัดเลือกผูสอบบัญชี

รายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม

ที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอ         

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด        

ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 ไดแก (1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม 

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

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 เปนผูสอบบัญชีในป 2559 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคาจัดทํางบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป 2559            

รวมจํานวนเงิน 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.92 จากป 2558  

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ       

จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีในป 2559 

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 730,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 

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

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.92 จากป 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอแนะ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย    806,155,541 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                              17,900 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         806,173,441 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน นายพิเชษฐ หุตายน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ต้ังแตเดือนมกราคม 2559 เปนตนมา สถานการณทางดาน

การตลาดของบริษัทฯ เปนอยางไรบาง มีผลิตภัณฑตัวไหนที่ยอดขายเพิ่มขึ้นและมีการสงเสริมการขายโดยรวม

เพิ่มขึ้น หรือมีการเปล่ียนแปลงอยางไร ดีขึ้นมากนอยเทาไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา ในสภาพตลาดโดยรวมในไตรมาสท่ี 1/2559 โดยปกติ

แลวถือวาเปนชวงหนาขาย แตปนี้ถือวายังไมปกติ สินคาที่มีอัตราการเติบโตที่ดี คือกลุมไมสังเคราะห ซึ่งหลายป    
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ที่ผานมาบริษัทฯ ไดออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่หลากหลายซ่ึงมีอัตราการเติบโตท่ีคอนขางดีสําหรับตลาดในประเทศ  

แตตลาดตางประเทศ การเติบโตยังมีอยางตอเนื่อง โดยเปนผลิตภัณฑในกลุมหลังคาและกลุมผนัง 

ผูถือหุน นายพิเชษฐ หุตายน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา แลวคาดวายอดขายจะเติบโต ก่ีเปอรเซ็นต ถาดูจาก

สถานการณ ในขณะน้ี 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ไดต้ังเปาหมายการเติบโตไว 5 % ในปนี้  

ผูถือหุน นายชานนท เจริญรัตน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ดวยการแขงขันในปจจุบันที่รุนแรง และผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ มีหลากหลาย แตเนื่องจากในปที่ผานมา สวนหนึ่งกําไรที่เติบโตเกิดจากการควบคุมคาใชจาย ลดภาระเงินกู 

จึงเสนอวา ในการขายผลิตภัณฑ ควรมีการแนะนําสินคาอยางอื่นที่บริษัทฯ มีใหกับลูกคาดวย นอกเหนือจากการ

ขายหลังคาเพียงอยางเดียว ซึ่งจะเปนการเพิ่มกําไรได ไมทราบวาบริษัทฯ มีนโยบายหรือมีเจาหนาที่ คอยใหบริการ

สวนนี้อยางไรบาง 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา ในรอบป บริษัทฯ ไดเขาไปรวมงานบานและสวนแฟร 

เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑทั้งหมด ซึ่งผูที่เขาไปเย่ียมชมคือผูบริโภคทั่วไป ก็จะเห็นผลิตภัณฑตางๆ สําหรับบริษัทฯ      

มี Call center 0-2619-2333 เพื่อใหคําแนะนํา รวมทั้งมีทีมบริการ นอกจากนั้นในสวนของรานคาปลีกขนาดใหญ 

เชน ไทวัสดุ โกบอลเฮาส ซึ่งบริษัทฯ จะมี PC ทําหนาที่ในการแนะนําผลิตภัณฑ หากมีอะไรนอกเหนือมากกวานั้น 

เชน ดานเทคนิคอื่นๆ บริษัทฯ ก็จะมีทีมงานคอยสนับสนุนในสวนกลางของบริษัทฯ เพื่อใหคําแนะนําในการ      

สรางบาน 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ จะเสนอขายผลิตภัณฑใหกับลูกคาหลายผลิตภัณฑพรอมกันอยูแลว เชน 

ขายหลังคาก็จะเสนอการมุงหลังคาไปพรอมดวย 

ประธาน  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.14 น. 

 

 

  นายประกิต ประทีปะเสน 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

 

  

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจดบันทึกการประชุม 

  


