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วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 บริษัทฯ ได้จดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่31 (ประจ�าปี 2559) เมือ่วนัจันทร์ที ่25 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถงึ 11.14 น. 
ณ ห้องพินนาเคลิ 4-6 ชัน้ 4 โรงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขที ่971, 973 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
ตามรายงานการประชุมที่น�าส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 
พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  
เหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่31 (ประจ�าปี 2559) ดังกล่าว

การลงมติ
 มตทิีป่ระชมุในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง 
เท่ากนั ประธานทีป่ระชุมจะใช้สทิธอิอกเสียงเพิม่ขึน้อีกหนึง่เสยีงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด



4 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำาปี 2560)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำาปี 2559)
ของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อวันจันทร์
ที่ 25 เมษายน 2559 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 190 ราย ถอืหุน้จ�านวน 
49,890,863 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ�านวน 128 ราย ถือหุ้นจ�านวน 707,504,437 หุ้น รวมทั้งสิ้น จ�านวน 318 ราย นับจ�านวนหุ้นรวม
ทั้งสิ้น 757,395,300 คิดเป็นร้อยละ 72.27 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อก�าหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จ�านวน 12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 12 คน) 

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

กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ�านวน 1 คน ดังนี้ 
 (1)  นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์    กรรมการจดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายการบญัชแีละการเงนิ และเลขานกุารบรษิทัฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด มีจ�านวน 3 คน ดังนี้ 
 (1)  นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
 (2)  นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
 (3)  นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11998

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่องตามท่ี
กฎหมายก�าหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียง



5บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส�าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว) 
 (1) ตามทีบ่รษิทัฯ ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในการเปิดโอกาสและให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่ง 
  ที่เห็นว่าส�าคัญและเสนอรายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
  2558 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอเรือ่งดงักล่าว ดงันัน้จะด�าเนนิการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคับ 
  ของบริษัทฯ และเรียงตามล�าดับวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
 (2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ 
  ผู้ถือหุ้นได้ส่งค�าถามที่เห็นว่าส�าคัญเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 
  คนใดเสนอค�าถามเป็นการล่วงหน้า 
 (3) การออกเสยีงลงคะแนนก�าหนดให้กระท�าโดยเปิดเผย โดยการให้นบัหนึง่หุน้เป็นหน่ึงเสยีง ในกรณมีอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียง 
  ลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
 (4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
  (4.1)  กรณปีกต ิให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานทีป่ระชุมจะใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
    เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่นๆ
  (4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด�าเนินให้เป็นตาม 
    ที่ก�าหนดนั้น ได้แก่ 
    • วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง 
     ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ 
     กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 
 (5) การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระเพือ่ความรวดเรว็จะนบัคะแนนเฉพาะผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสียง ส่วนทีเ่หลือถอืว่าเหน็ด้วย  
  โดยให้ผูท้ีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงต้องใช้บตัรลงคะแนนตามทีบ่รษิทัฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบยีนก่อนเข้าประชมุ ซึง่เมือ่สิน้สดุเนือ้หา 
  แต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผูถ้อืหุ้นทกุท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ท�าเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที ่
  ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค๊ด

เริ่มการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558)

   ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ที่ประชุมเมื่อ 
   วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ตามท่ีได้น�าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของ 
   ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แล้ว จงึเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่30 (ประจ�าปี 2558) ดงักล่าว 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึขอให้ทีป่ระชมุรบัรองรายงาน 
   การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ตามที่เสนอข้างต้น 
   
   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจ�าปี 2558) ที่ประชุม 
     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     รับรอง       804,069,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่รับรอง         1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00
     งดออกเสียง         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00
     บัตรเสีย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  804,070,102 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558
   
   ประธานฯ ได้แถลงว่า ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2558 ขอมอบหมายให้นายสาธติ สดุบรรทดั กรรมการผูจ้ดัการ ได้รายงาน 
   เกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2558 ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
  
   ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,165 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.48% แต่มีก�าไรสุทธิ 331 ล้านบาท  
   เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 14.4% ซึง่เกิดจากการลดต้นทนุการผลติและค่าใช้จ่ายด้านวตัถดุบิ ขยายการส่งออกสนิค้าไปต่างประเทศ พฒันา 
   สนิค้าใหม่ และได้มกีารลดค่าใช้จ่ายด้านการเงิน โดยการ Refinance เงนิกูร้ะยะยาวเพ่ือลดอตัราดอกเบีย้เงินกูแ้ละคืนเงนิกูร้ะยะยาว 
   บางส่วนที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ ท�าให้สามารถลดดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณ 16.28 ล้านบาทจากปีก่อน
 
   ส�าหรบักระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานปี 2558 ถึงแม้ในปี 2558 บรษิทัฯ จะมกี�าไรสุทธ ิ331 ล้านบาท แต่บรษิทัฯ ยงัมสีภาพคล่อง 
    ที่แข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 701 ล้านบาท ซ่ึงเพียงพอต่อการจ่ายช�าระเงินกู้ระยะยาว 430 ล้านบาท  
   จ่ายเงินปันผล 252 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 34 ล้านบาท

   ส�าหรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   (1) สินค้าและบริการ ได้บริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ตามช่องทางจัดจ�าหน่ายที่แข็งแกร่งทั้งในและ 
    ต่างประเทศ
   (2) ส�าหรับโลจิสติกส์ ไดบ้ริหารจัดการ การให้บริการจัดส่งให้ลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าทัว่ประเทศ 
    ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพภายในเวลาที่ก�าหนด 
   (3) การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ได้รับ มอก. ปี 2015 ส�าหรับกระเบ้ืองคอนกรีต แบบลอนและเรียบ ได้รับมาตรฐาน 
    อุตสาหกรรม ISO 9001 – 2015 (รายแรกในอุตสาหกรรมหลังคา) รวมทั้งได้รับการจัดอันดับกระเบื้องมุงหลังคา รวมทั้งไม้ 
    และวัสดุทดแทนไม้ ที่น่าเชื่อถือ 
   (4) การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัตวัแทนจ�าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยจดัให้มกีารอบรมพฒันาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
     ในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   (5) ด้านการตลาด ได้มีการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางต่างๆ ได้แก่
    • สื่อโฆษณาเผยแพร่ผ่านทีวีดิจิตอล (Digital TV) ทางช่อง Work point รวมทั้งในสื่อวิทยุ ซึ่งใช้งบประมาณที่ไม่แพง ได้แก่  
     หนังโฆษณากระเบื้องหลังคาจตุลอนท�าในปี 2558 หนังโฆษณากระเบื้องคอนกรีต (CT-เพชร) ท�าในปี 2559 
    • สือ่สิง่พิมพ์ในกลุม่อสงัหารมิทรพัย์ กลุม่คนรุน่ใหม่กด็ ีรวมทัง้ Art work ต่างๆ ทีจ่ะน�าเสนอหลังคา และผนงั เพือ่ให้ผูบ้รโิภค 
     ได้รับทราบสินค้าแบรนด์ตราเพชร 
    • การจัดอบรมพฒันาตวัแทนจ�าหน่าย  และช่างท้องถิน่ให้มคีวามรูเ้ก่ียวกบัผลติภณัฑ์ใหม่ การติดตัง้ และอบรมพนกังานขายหน้าร้าน  
     การเข้าร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น 
    • ปัจจุบันการส่ือสารต้องยอมรับว่าสินค้าวัสดุก่อสร้างเร่ิมเข้าไปอยู่ในหมวดของสินค้าอุปโภค บริโภค ในเรื่องพฤติกรรม  
     ของผู้บริโภค จึงต้องมีการท�ากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการให้บริการหลังการขาย
    • การจัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านค้ารายใหญ่ในภูมิภาค ในปัจจุบันบริษัทฯ จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์  
     ที่หลากหลาย ตามความต้องการของผู้บริโภค ท�าให้ร้านค้ามีโอกาสจะขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น
   (6) ด้านการเงิน บริหารให้มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง รวมทั้งการจัดการหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 1

   การบริหารจัดการด้านอื่นๆ ได้แก่
   • ด้านการจดักจิกรรม CSR  ส่วนใหญ่บรษิทัฯ จะจดักจิกรรมภายในชมุชนโดยรอบบรษิทัฯ โครงการทีท่�าอย่างต่อเนือ่งมาหลายปี  
    คือ โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในการสร้างบ้านตัวอย่างตามโครงการ 
    จัดท�าแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการลูกพระดาบส อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
   • ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ โดยในปี 2558 บรษิทัฯ ได้รบั รางวัล 5 ดาว (  ) ซึง่อยูใ่นกลุม่ดเีลศิ (Excellent) และได้รบัการ 
    ประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
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    (TIA) เป็นปีท่ี 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558 ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
    ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้รับ ESG100  
    จากสถาบันไทยพัฒน์และเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) 

    ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานและแผนงานในปี 2559 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
    • บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโต 5%
    • มุ่งเน้นขยายตลาดต่างประเทศ
    • น�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มหลังคาและผนัง
    • มุ่งมั่นในการลดต้นทุนเพื่อรักษาอัตราก�าไรขั้นต้น
    • การลดภาระด้านการเงิน ลดดอกเบีย้ และเพิม่สภาพคล่องเพือ่ให้มีกระแสเงนิสดท่ีเพยีงพอส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ ได้อย่างต่อเนือ่ง
 
    ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผู้ถือหุ้น   นายสรุฑณิ จุฬาโอฬาร ผูรั้บมอบฉนัทะและตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ได้แสดงความยนิดทีีบ่รษัิทฯ ได้รบัการรบัรอง 
    จากโครงการ CAC และขอทราบว่าในอันดับถัดไปบริษัทฯ จะขยายไปยังคู่ค้าหรือไม่ อย่างไร

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงนี้บริษัทฯ มีงานหลายอย่างมากที่ยังต้องท�าภายใน 
    บริษทัฯ เก่ียวกับด้านการต่อต้านการทุจรติ ซึง่บริษทัฯ ได้เริม่ไปเพยีง 1 ปี และปีนีเ้ป็นปีที ่2 ส่วนทางด้านคู่ค้าคงต้องรออกีระยะหนึง่

ผู้ถือหุ้น   นางสาวฉวีวรรณ เชยโอนะนันทน์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า อยากจะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยากจะทราบว่า 
    บริษทัฯ มนีวตักรรมหลงัคาทีใ่หม่ๆ เกีย่วกบัหลงัคาบ้างหรอืไม่ ซึง่ทีไ่ด้ดูจากข่าว ทีป่ระเทศอสิราเอล หลงัคามโีซล่าเซลล์ในตวั  
    ผนังก็เป็นโซล่าเซลล์ ได้แล้ว คือมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ถ้าบริษัทฯ สามารถมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้ากว่าบริษัทอื่นๆ ก็ไม่จ�าเป็น 
    ต้องแข่งขันกันมากมาย เพราะบริษัทฯ มีสินค้าที่ทุกคนอยากใช้ สิ่งก่อสร้างตอนนี้ก้าวไปไกลมากเลย จึงอยากทราบว่ามีแผน 
    ทางด้านนี้หรือไม่ค่ะ รวมทั้งแนะน�าให้ไปดูงาน ที่ประเทศอิสราเอล

ประธาน   ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ทางบริษัทฯ มคีวามพยายามทีจ่ะคดิอะไรใหม่ๆ อยูแ่ล้ว ไม่ใช่เฉพาะหลงัคา รวมทัง้วสัดกุ่อสร้าง 
    ทั้งหมด ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีการขยายโรงงาน ขยายกิจการมาทุกปี จนถึง 2 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ผลิต 
    ทุกรายก็ขยายก�าลังการผลิตพร้อมกัน เพราะฉะนั้นเรื่องการขยายงานของบริษัทฯ คงต้องรอก่อน แต่เรื่องนวัตกรรมบริษัทฯ  
    ไม่เคยหยุด เรื่องหลังคาโซลาเซลล์ ก็ก�าลังศึกษาอยู่ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แนะน�าเรื่องการไปดูงาน

ผู้ถือหุ้น   นายตณิณภพ วนัประสพสขุ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ได้สอบถามว่า บรษิทัฯ จะไปบกุตลาดต่างประเทศมากขึน้ อยากสอบถามว่าการแข่งขนั 
    เป็นอย่างไรบ้าง แล้วถ้าเทียบกับตลาดในประเทศ กับตลาดต่างประเทศ รวมค่าขนส่งแล้ว Margin เป็นอย่างไร

กรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ท�ามามากกว่า 10 ปี จากช่วง 2-3 ปี 
    ที่ผ่านมา คงเห็นภาพแล้วว่าอัตราการเติบโตในประเทศชะลอตัว ด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นคงทราบดี แต่ต่างประเทศยังมี 
    ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างอีกมาก ประเทศที่มีพรมแดนติดกับบ้านเรา การขนส่งสะดวก และภูมิอากาศคล้ายคลึงกัน  
    ในรอบ 10 ปีทีผ่่านมาบริษัทฯ มสีดัส่วนการขายไปทีป่ระเทศกมัพชูา 50% ประเทศลาว ปีทีแ่ล้วขยบัขึน้มา 20% ส่วนไฮไลท์ใหม่  
    คือ ประเทศพม่า ซึ่งบริษัทฯ เข้าไปจ�าหน่ายสินค้ามากกว่า 10 ปี มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย 
    การเติบโตต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปีนี้เพิ่มเป็น 20% ภายใน 3 ปีข้างหน้า ซ่ึงแน่นอนว่า ในช่วงนี้ส่ิงที่บริษัทฯ  
    มองเห็นชัดเจนคือประเทศพม่า น่าจะเป็นไฮไลท์ใหม่ที่ดีมาก

ผู้ถือหุ้น   นายติณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เรื่อง Margin ต่างประเทศ ดีกว่าในประเทศ ใช่หรือไม่
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า การขายไปต่างประเทศ ปัจจุบันถือว่า Margin ดีที่สุด เพราะว่า 
   ในส่วนของราคา ที่ไม่ได้แข่งขันกันมากมาย และตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ

   หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีค�าถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

   มติ  ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการด�าเนนิงานในรอบปี 2558 ตามทีเ่สนอข้างต้น

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
   
   ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ 
   ตรวจสอบ จากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต บรษิทั เคพเีอม็จี ภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั เรยีบร้อยแล้ว โดยได้จดัท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2558  
   (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมท้ังบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจ�าปี 2558 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให ้
   ผูถ้อืหุน้ทกุคนล่วงหน้า พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิดงักล่าวและ 
   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ  
   ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2558 หน้าที่ 7 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว
 
   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ�าปี 2558 ดังกล่าวได้แสดง 
   ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคิดเหน็และซักถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชุมพิจารณาอนมุตังิบดลุ  
   และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

   มติ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
     ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย     805,900,925 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  805,900,925 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร
   
   ประธานฯ ได้แถลงว่า บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปี ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    ทีเ่หลอืจากหกัเงนิส�ารองต่างๆ ทกุประเภทตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และตามกฎหมาย หากไม่มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใด 
   และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 
  
   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 
   อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็น 76% ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  
   ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งท่ี 1/2558 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท  
   จงึคงเหลือเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่เตมิให้ผูถื้อหุน้ในครัง้ที ่2/2558 อกีหุน้ละ 0.13 บาท ซึง่คาดว่าจะจ่ายภายในวนัที ่23 พฤษภาคม 2559  
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   โดยผูถื้อหุ้นทีจ่ะมีสทิธิได้รบัเงนิปันผลในครัง้นี ้จะต้องมรีายชือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนหุ้นในวนัที ่11 มนีาคม 2559 (Record Date)  
   โดยการให้สิทธิรับเงินปันผล ครั้งที่ 2/2558 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)  
   ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก�าไร 
   สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนมุตั ิ
   การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นด้วย      805,901,730 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย         1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  805,902,730 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  
   ประธาน ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์  
   (2) นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ (3) นายธนิต ปุลิเวคินทร์ และ (4) นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา
 
   ซึ่งในปีนี้ นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับต�าแหน่งอีกเมื่อครบวาระ ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอกล่าว 
   ค�าขอบคุณ คุณกฤษณ์ ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 5 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว 
   เป็นผูท้ีใ่ห้ข้อเสนอแนะในเรือ่งต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าจนถงึ 
   ทุกวันนี้ 

   รวมทั้งในปีนี้ บริษัทฯ ต้องสูญเสียกรรมการอีกท่านหนึ่งคือนาย เจมส์ แพ็ทตริค รูนี่ย์  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 
   โดยท่านได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2546 และมีบทบาทส�าคัญในการน�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน 
   ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้ดแูลและให้ค�าแนะน�าในเรือ่งต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมากในการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ  
   มาโดยตลอด คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเสียใจและอาลยัยิง่ต่อการจากไปของท่าน และขอแจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้รบัทราบ

   ส�าหรับการสรรหากรรมการรายใหม่ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา 
   สรรหาบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าว ดังนี้

   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะ 
   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระดงักล่าว โดยพจิารณาคณุสมบตัใินด้านต่างๆ แล้วมมีตเิหน็ควรเสนอ 
   แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
   (1) ทัง้ 4 คนเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายวชิาชพีอนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ 
    ธุรกิจของบริษัทฯ 
   (2) ทัง้ 4 คนมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบยีน ตามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ และตามข้อก�าหนด  
    ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
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   (3)  ส�าหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ และนายธนิต ปุลิเวคินทร์ ทั้ง 3 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้า 
    ด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ  
    ทีห่ลากหลายเป็นประโยชน์กับบรษิทัฯ และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุครัง้ รวมทัง้ส้ิน 12 ครัง้ ส�าหรบัผลงาน  
    ของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน มีดังนี้
    (3.1) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
      ดแูลส่วนงานผลติและวศิวกรรม ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้ปฏิบตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งเป็นอย่างด ีได้บรหิารจดัการ พฒันา 
      และปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการด�าเนินงานเพื่อขยายก�าลังการผลิต  
      อย่างต่อเนือ่ง เช่น สายการผลติ NT-9 และ NT-10 เพือ่ใช้ในการผลิตไม้สังเคราะห์ทีม่รูีปแบบหลากหลายตามความต้องการ 
      ของตลาด และสายการผลติอฐิมวลเบาทัง้ทีจ่งัหวดัสระบรุ ีและจงัหวัดเชยีงใหม่ รวมทัง้การขยายสายการผลติกระเบือ้ง 
      คอนกรตีไปส่วนภมูภิาคท่ีจงัหวดัขอนแก่น เป็นต้น ด้วยประสบการณ์การท�างานด้านวศิวกรรมและการผลติทีย่าวนาน  
      จะเป็นประโยชน์กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
    (3.2)  นายวฒุไิกร โสตถยิานนท์ ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอสิระ และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ตลอดระยะเวลา  
      ทีผ่่านมาได้ปฏบิตัหิน้าท่ีในต�าแหน่งเป็นอย่างด ีมคีวามเป็นอสิระในการให้ความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมาเป็นผูท่ี้มคีวามรู้  
      ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องของกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
      ให้ค�าแนะน�าในเร่ืองของการปฏบิติัตามกฎหมายต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต
    (3.3)  นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการ 
      ตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการให้ความคิดเห็น  
      อย่างตรงไปตรงมาเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายโดยเฉพาะงานด้าน 
      วิศวกรรมเคมี ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก�ากับ 
      ดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้เป็นทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติของบรษัิทฯ จนกระทัง่ 
      บริษัทฯ ได้รับเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2558 อันจะเป็น 
      ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
    (4) เนื่องจากนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็น กรรมการ อีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ  
    จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ แทนนายกฤษณ์  
    พันธ์รัตนมาลา ซ่ึงจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมคร้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
    ได้สรรหาและเสนอแนะ
 
    โดยนายฉตัรชยั ทีปสวุรรณ มคีณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน ตามข้อบงัคบัของบรษัิทฯ  
    ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านการเงินและการลงทุน  
    สามารถให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็น 
    ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
 
    ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น   นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า มีกรรมการอิสระท่านใด  
    ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี ที่ต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้หรือไม่

ประธาน   ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้
    
    ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเหน็และซกัถาม และเมือ่ไม่มคี�าถาม ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณา 
    อนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการทีอ่อกตามวาระดงักล่าวข้างต้น มส่ีวนได้เสยีโดยตรง  
    กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
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   (1)  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ นายไมตร ีถาวรอธวิาสน์ ท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง 
    กรรมการ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้วมมีตอินมุตัแิต่งตัง้ นายไมตร ีถาวรอธวิาสน์ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารง 
      ต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     803,248,715 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.66
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      งดออกเสียง       2,738,415 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.34
      บัตรเสีย         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 805,987,130 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

   (2)  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ นายวฒุไิกร โสตถยิานนท์ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารง 
    ต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พิจารณาแล้วมมีตอินมัุตแิต่งตัง้ นายวฒุไิกร โสตถยิานนท์ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด�ารง 
      ต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     806,018,530 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      งดออกเสียง        17,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 806,036,430 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 
    (3)  ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ นายธนติ ปลุเิวคนิทร์ ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง 
    ต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 
    มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง 
      ต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     806,081,830 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      งดออกเสียง         17,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 806,099,730 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

    (4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ  
    แทนนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ
    มติ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ  
      แทนนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา ซึ่งได้แจ้งว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ ตามที่เสนอข้างต้น  
      ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย     806,081,830 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
      ไม่เห็นด้วย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      งดออกเสียง        17,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      บัตรเสีย          -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
      ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 806,099,730 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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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 
   เพ่ือพจิารณาอนมุติัการจ่ายเงนิผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 เท่ากบัปี 2558 รายละเอยีดตามทีแ่นบในหนงัสือเชิญประชมุ  
   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 ให้คงไว้เท่าเดิม โดยเสนอจ่ายทั้งประธานกรรมการและกรรมการคนละ 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้   
   จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
   ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 



13บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

   ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ส�าหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

   มติ  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น  
     ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย     773,633,630 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  95.96
     ไม่เห็นด้วย         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง        32,536,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    4.04
     บัตรเสีย         -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด  806,169,730 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
   
   ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี ต้องผ่านการพิจารณาของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ ์
   การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2559 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 ให้ทีป่ระชมุ ผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก�าหนดจ�านวนเงนิ ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี  
   ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดิมอกีกไ็ด้ และมาตรา 121 ก�าหนดว่า ผู้สอบบญัชต้ีองไม่เป็นกรรมการ พนกังาน  
   ลูกจ้างผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

   การพิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผูส้อบบญัชซีึง่มคีณุสมบตั ิคณุภาพ มาตรฐาน ความเชีย่วชาญ  
   และความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน รวมท้ังประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชอียูใ่นเกณฑ์ทีด่ตีลอดมา เมือ่ได้พจิารณาเปรยีบเทียบ 
   ปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมี 
   คณุสมบตัเิป็นผูส้อบบัญชบีรษิทัจดทะเบยีนตามข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. ให้สอบบญัชีบรษิทัจดทะเบยีนได้ ตามรายละเอียด 
   ที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

   ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯ : ได้พจิารณาแล้วเหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณา 
   อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
   ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2559 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โอสถาเลิศ  
   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่5155 หรอื (3) นางวไิล บรูณกติตโิสภณ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3920 เป็นผูส้อบบญัชใีนปี 2559  
   โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ�าปี 2559  
   รวมจ�านวนเงิน 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากปี 2558 
 
   หลังจากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม 
   ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
   ประจ�าปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
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   มติ  ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684  
     หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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�างบการเงินรวม 
     รายไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,410,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 จากปี 2558  
     ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
     เห็นด้วย      806,155,541 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00
     ไม่เห็นด้วย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     งดออกเสียง         17,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00
     ของจ�านวนเสียงทั้งหมด   806,173,441 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
   
   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น  นายพิเชษฐ หตุายน ผูถ้อืหุน้รายย่อย ได้สอบถามว่า ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 เป็นต้นมา สถานการณ์ทางด้านการตลาดของบรษัิทฯ  
   เป็นอย่างไรบ้าง มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนท่ียอดขายเพิ่มขึ้นและมีการส่งเสริมการขายโดยรวมเพิ่มขึ้น หรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร  
   ดีขึ้นมากน้อยเท่าไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในสภาพตลาดโดยรวมในไตรมาสที่ 1/2559 โดยปกติแล้วถือว่า  
   เป็นช่วงหน้าขาย แต่ปีน้ีถือว่ายังไม่ปกติ สินค้าที่มีอัตราการเติบโตที่ดี คือกลุ่มไม้สังเคราะห์ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ  
   ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีส�าหรับตลาดในประเทศ แต่ตลาดต่างประเทศ การเติบโต 
   ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลังคาและกลุ่มผนัง

ผู้ถือหุ้น  นายพิเชษฐ หุตายน ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า แล้วคาดว่ายอดขายจะเติบโต กี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าดูจากสถานการณ์ ในขณะนี้

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ 5% ในปีนี้ 

ผู้ถือหุ้น  นายชานนท์ เจรญิรัตน์ ผูถื้อหุน้รายย่อย ได้สอบถามว่า ด้วยการแข่งขันในปัจจบุนัทีร่นุแรง และผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ มหีลากหลาย  
   แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งก�าไรที่เติบโตเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดภาระเงินกู้ จึงเสนอว่า ในการขายผลิตภัณฑ์  
   ควรมกีารแนะน�าสนิค้าอย่างอืน่ทีบ่รษัิทฯ มใีห้กบัลกูค้าด้วย นอกเหนอืจากการขายหลังคาเพยีงอย่างเดยีว ซึง่จะเป็นการเพิม่ก�าไรได้  
   ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายหรือมีเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการส่วนนี้อย่างไรบ้าง

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในรอบปี บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เพื่อน�าเสนอ 
   ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมคือผู้บริโภคทั่วไป ก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส�าหรับบริษัทฯ มี Call center 0-2619-2333  
   เพื่อให้ค�าแนะน�า รวมทั้งมีทีมบริการ นอกจากนั้นในส่วนของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ไทวัสดุ โกบอลเฮ้าส์ ซึ่งบริษัทฯ จะมี PC  
   ท�าหน้าที่ในการแนะน�าผลิตภัณฑ์ หากมีอะไรนอกเหนือมากกว่านั้น เช่น ด้านเทคนิคอื่นๆ บริษัทฯ ก็จะมีทีมงานคอยสนับสนุน 
   ในส่วนกลางของบริษัทฯ เพื่อให้ค�าแนะน�าในการสร้างบ้าน

ประธาน ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหลายผลิตภัณฑ์พร้อมกันอยู่แล้ว เช่น ขายหลังคา 
   ก็จะเสนอการมุงหลังคาไปพร้อมด้วย
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ประธาน  หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่
  
   ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว
  
   ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี้ 
 
   ปิดประชุมเวลา 11.14 น.

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์
เลขานุการบริษัทฯ

ผู้จดบันทึกการประชุม




