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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 32 (ประจําป 2560) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 32 (ประจําป 2560) ของบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) ที่ประชุม

เม่ือวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 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 172 ราย   

ถือหุนจํานวน 45,683,530 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 239 ราย ถือหุนจํานวน 704,364,591 หุน รวมทั้ง ส้ิน             

จํานวน 411 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 750,048,121 คิดเปนรอยละ 79.12 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) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ กรรมการ 

9) นายวรายุ ประทีปะเสน กรรมการ 

10) นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

11) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร 

12) นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการผูจัดการ 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 1 คน ดังนี้  

1) นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน      กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีจํานวน 2 คน ดังนี้  

1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 

2) นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ         ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11998 

ตัวแทนจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย คือ นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ 

 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุม    

ทุกเร่ืองตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นายปองพล จักรกาญจน (ผูจัดการแผนกส่ือสารองคกร)            
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เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ ดังตอไปน้ี         

(ซึ่งรายละเอียดไดแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมในคร้ังนี้แลว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระ

การประชุมผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปน

กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏวาไมมี    

ผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองดังกลาว ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียง

ตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนแลว 

2) ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 32 (ประจําป 2560) บนเว็บไซตของ

บริษัทฯ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามท่ีเห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2560 

ถึงวันที่ 14 เมษายน 2560 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3) การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ       

ผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1)   กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะ

ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือ

เปนกรณีปกติ ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่นๆ 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ     

ก็ใหดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก  

• วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรงจึงของดออกเสียง

ในวาระการประชุมนี้  

5) การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง 

สวนที่เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตองใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจก

ในชวงลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออก

เสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหอง

ประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนดวยระบบบารโคด 
 

เริ่มการประชุม 

ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 (ประจําป 2559) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) 

ที่ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่ไดนําสงพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพร      

บนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวได

บันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน   

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) ดังกลาว  
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอใหที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 31 (ประจําป 2559) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 31 (ประจําป 

2559) ที่ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง    753,329,357 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด   753,329,357 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2559 

 ประธานฯ ไดแถลงวา สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2559 ขอมอบหมายใหนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ

ผูจัดการ ไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ในรอบป 2559 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได

ดังนี้ 

1) สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2559 บริษัทฯ มีรายไดรวม 4,118 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1.12% แตมี

กําไรสุทธิ 392 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 18.4% เนื่องจากการลดตนทุนการผลิต รวมทั้งคาเส่ือมราคาและ

ดอกเบี้ยจายที่ลดลง หากไมรวมกําไรพิเศษจากการขายดินที่ไมไดใชประโยชนจํานวน 23 ลานบาท กําไรสุทธิ

เพิ่มขึ้นจากปกอน 11.5% 

2) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานประจําป 2559  บริษัทฯ มีสภาพคลองที่แข็งแกรง มีกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงาน 710 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการจายคืนเงินกูระยะยาว จายเงินปนผล และจายดอกเบี้ย     

โดยมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนป 2559 เทากับ 0.47 เทา  

3) การจายเงินปนผลประจําป 2559 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตป 2548 

ถึงปจจุบันรวม 12 ป มีนโยบายการจายเงินปนผลไมตํ่ากวา 50% ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และมีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่องในอัตราไมตํ่ากวา 70% โดยในป 2559 ไดจายเงินปนผลในอัตรา 77% 

ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

4) รายไดจากการขายสินคาและบริการประจําป 2559  บริษัทฯ มีรายได 92% จากการขายสินคา ไดแก 

กลุมหลังคา กลุมผนังและฝา กลุมไมสังเคราะห และกลุมสินคาพิเศษ เชน โครงหลังคาสําเร็จรูป แผนสะทอน

ความรอน เปนตน และ 8% จากการใหบริการ ไดแก การบริการถอดแบบ การติดต้ังระบบหลังคา และ         

คาขนสง เปนตน 

5) ชองทางการจัดจําหนาย บริษัทฯ มีการจัดจําหนาย 4 ชองทาง ไดแก 59% จากการขายผานตัวแทน

จําหนาย 13% จากการขายผานรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) 11% จากการขายผานงานโครงการ  

และ 17% จากการขายไปตางประเทศ  

6) การสรางความนาเช่ือถือของแบรนด “ตราเพชร” ตลอดเวลา 32 ป ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) โดยในป 2559 ไดรับรอง ISO 9001 – 2015 (รายแรกในอุตสาหกรรมหลังคา) ไดรับ 

มอก.สําหรับกระเบื้องคอนกรีต แบบลอนและแบบเรียบ ไดรับตราสัญลักษณรับรองคุณภาพสินคาช้ันเย่ียม
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ของประเทศไทย “THAILAND TRUSTED MARK” จากกระทรวงพาณิชย รวมท้ังไดรับการจัดอันดับจาก

นิตยสาร BrandAge วาเปนสินคาที่นาเช่ือถือที่สุด โดยสินคากระเบื้องหลังคาไดอันดับที่ 2  สินคาไมและวัสดุ

ทดแทนไดอันดับที่ 4 ขยับมาจากอันดับที่ 7 ในปกอน ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการพัฒนาสินคาตอไปไดอีกใน

อนาคต 

7) กิจกรรมดานการตลาด  มีดังนี้ 

7.1) กิจกรรมดานการตลาดในประเทศ มีการส่ือสารแบรนดตราเพชร ใหเปนที่ รูจักเพิ่มขึ้นไปยัง

กลุมเปาหมาย เชน กลุมชาง กลุมเจาของบาน ผูออกแบบ เปนตน โดยใชงบประมาณอยางเหมาะสม 

เชน การลงโฆษณาในทีวีดิจิตอล ส่ือวิทยุที่กระจายทั่วประเทศ ส่ือนิตยสารเก่ียวกับบาน เชน นิตยสาร

บานและสวน นิตยสารคูสรางคูสม เปนตน เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับขอมูลอยางทั่วถึง อีกทั้งการ

ปรับภาพลักษณ    แบรนด “ตราเพชร” ใหกับกลุมสินคาตางๆ  ในปที่ผานมา มีการจัดกิจกรรม

สําหรับผูออกแบบรุนใหม โดยเชิญนักศึกษาเขารวมโครงการ “DIAMOND STYLE Young Designer 

Contest 2016” เพื่อมุงหวังใหนําสินคาของบริษัทฯ ไปออกแบบใชงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

การจัดแสดงสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ หรือรานคารายใหญในภูมิภาค เพื่อนําเสนอสินคาของ

บริษัทฯ ที่หลากหลาย ทําใหรานคามีโอกาสจะขายสินคาไดเพิ่มมากขึ้น การจัดอบรมพัฒนาตัวแทน

จําหนาย และชางทองถ่ินใหมีความรูเก่ียวกับสินคาใหม การติดต้ัง และอบรมพนักงานขายหนาราน 

การเขารวมงานบานและสวนแฟร เปนตน  

7.2) กิจกรรมดานการตลาดตางประเทศ เนนจัดทําส่ือโฆษณาเปนภาษาทองถ่ิน และการจัดงานขอบคุณ

ลูกคาตางประเทศเพื่อกระตุนยอดขาย  

8) การบริหารจัดการดานอ่ืนๆ มีดังนี้ 

8.1) ดานการกํากับดูแลกิจการ ในป 2559 บริษัทฯ ไดรับการประเมินดานการกํากับดูแลกิจการในระดับ 5 

ดาว ( ) ซึ่งอยูในกลุมดีเลิศ (Excellent) และไดรับการประเมินคุณภาพ AGM ของ

บริษัทจดทะเบียนโดยบริษัทฯ ไดรับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA) 

ติดตอกัน 6 ปต้ังแตป 2554 ถึง 2559 ไดรับการรับรองเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” (CAC) และเขารวมเครือขาย “หุนสวนตานทุจริตเพื่อ

ประเทศไทย” (PACT Network) กับสถาบันไทยพัฒน  โดยบริษัทฯ ประกาศเปนนโยบายที่ชัดเจน ให

พนักงานมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต มีการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตทุกหนวยงาน 

และนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

8.2) ดานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (กิจกรรม CSR)  ในป 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรม

ภายในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ซึ่งเปนโครงการที่จัดอยางตอเนื่องหลายป คือ โครงการ “ชางหัวใจ

เพชร” เปนกิจกรรมที่อบรมพัฒนาใหคนในชุมชนมีความรูในการติดต้ังหลังคา และไมสังเคราะห เพื่อ

นําไปประกอบอาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชน การจัดกิจกรรมดานศาสนา การจัดกิจกรรมรวมกับคน

ในชุมชน หนวยงานราชการ และเด็กในชุมชน รวมท้ังการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ เชน กิจกรรม

สงเสริมสถาบันครอบครัว และสงเสริมรายไดใหกับชาวนาที่ประสบปญหาราคาขาวตกตํ่า โดยการ

เปดโอกาสใหลูกหลานชาวนาท่ีเปนพนักงานหรือผูรับเหมาสามารถนําขาวสารมาจําหนายภายใน

โรงงานได 
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9) แนวทางการดําเนินงานและแผนงานในป 2560 ของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 

9.1) บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการเติบโตไมตํ่ากวา 5% 

9.2) มุงเนนขยายตลาดทุกชองทางทั้งในประเทศและตางประเทศ 

9.3) นําเสนอผลิตภัณฑใหมในกลุมหลังคา ไมสังเคราะห และผนัง 

9.4) มุงม่ันในการลดตนทุนเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตน 

9.5) การลดภาระดานการเงิน ลดดอกเบี้ย และเพิ่มสภาพคลองเพื่อใหมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอสําหรับการ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 
10) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  

10.1) กลุมหลังคา เชน กระเบื้องจตุลอน และกระเบื้องเจียระไนแบบเรียบไมมีใยหิน ไดแก Thai Modern, 

Thai Classic, Elegant และThai Lanna เปนตน  

10.2) กลุมไมสังเคราะห เชน ไมฝาบังใบลายเส้ียน ไมตกแตงบันได ไมระแนงแบบเรียบลบมุม ไมพื้น และไม

เชิงชาย เปนตน 

10.3) กลุมผนัง พัฒนาสินคาใหหลากหลายเพราะการกอสรางตองการความรวดเร็วมากขึ้น เชน ครัว

สําเร็จรูปมวลเบา และวงกบประตูมวลเบา เปนตน 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดแจงวา ไดเขามาถือหุนบริษัทฯ มาระยะเวลาหน่ึง ไดเห็นการพัฒนาท่ีดี

ในเร่ืองการพัฒนากลุมผลิตภัณฑใหมๆ เชน ไมสังเคราะหและผนัง ทําใหบริษัทฯ มีการเติบโต แตยังเปนหวงเร่ือง

กระเบื้องหลังคาซ่ึงเปนรายไดหลักมีแนวโนมจะไมเติบโต เนื่องจากการแขงขันสูง แตบริษัทฯ ยังสามารถทํากําไร

ดวยการลดตนทุนได จึงสอบถามวาการลดตนทุนของบริษัทฯ ทําอยางไร  

กรรมการ นายไมตรี ถาวรอธิวาสน รองประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามวา การลดตนทุนของบริษัทฯ ไดดําเนินการ

ดังนี้ (1) ดานวัตถุดิบ  บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบและตอรองราคากับคูคาหลายราย เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

และราคาตํ่าสุด (2) ดานพลังงาน บริษัทฯ มีคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ซึ่งทําหนาที่ในการศึกษา

เก่ียวกับการลดพลังงาน ทําใหสามารถลดตนทุนพลังงานไดหลายรายการในปที่ผานมา และขณะน้ีกําลังศึกษา

เก่ียวกับการใชโซลาเซลล ซึ่งอาจจะลดตนทุนพลังงานไดประมาณ 10% ของตนทุนพลังงานที่บริษัทฯ ใชอยูปจจุบัน 

ผูถือหุน นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา จากรายงานประจําป 2559 หนาที่ 63  เร่ือง ภาวะ          

การแขงขันตลาดตางประเทศ จะเห็นวาประเทศคูคาสําหรับการขายกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต สวนใหญสงออกไป

ขายในประเทศลาว  แตในประเทศพมายังมีสัดสวนนอยอยู จึงอยากทราบวาเปนการเร่ิมตนขายในประเทศพมา

หรือไม และตลาดตางประเทศมีการแขงขันกันอยางไร  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา สําหรับการสงออกไปขายในประเทศพมา บริษัทฯ ทํา

ตลาดมามากกวา 10 ป ซึ่งสวนใหญจะขายสินคากลุมฝาเพดาน สําหรับสินคากลุมกระเบื้องหลังคาในประเทศพมา 

สวนใหญยังใช หลังคาสังกะสี  อีกทั้งขอจํากัด ดานการคมนาคมขนสง และการแขงขัน เนื่องจากประเทศพมาติด

กับทะเลประเทศอินเดีย จึงไดรับความนิยมการใช หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) จากประเทศอินเดีย แตอยางไรก็

ตามในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดไปออกบูธแสดงสินคา ซึ่งไดรับรางวัลและคําชมวากระเบื้องหลังคาของบริษัทฯ 

มีสีสันสวยงาม ดังนั้นอาจเปนโอกาสท่ีผูบริโภคจะเปล่ียนจากหลังคาสังกะสีมาเปนกระเบื้องหลังคาลอนคูก็ได     

ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สามารถขยายตลาดในประเทศพมาไดมากขึ้น 
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ผูถือหุน นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา สัดสวนการขายในประเทศพมา สําหรับสินคากลุมกระเบื้อง

หลังคาเปนเทาไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา สัดสวนการขายกระเบ้ืองหลังคาในประเทศพมา

ประมาณ 50% ที่เหลือเปนสินคาฝาเพดาน และในชวง 4-5 ป ที่ผานมา บริษัทฯ ไดทําตลาดเก่ียวกับกระเบ้ือง

หลังคาจตุลอน ทําใหในปนี้กระเบื้องหลังคาจตุลอนมีการเติบโตประมาณ 20%  เนื่องจาก Profile ใหม และขนาด

สินคาที่ยาวขึ้นทําใหลดระยะเวลาในการติดต้ัง 

ผูถือหุน นายไพศาล วุฒิบัญชร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา จากรายงานประจําป 2559 หนาที่ 63  เร่ือง ภาวะ          

การแขงขันตลาดตางประเทศ มูลคาการสงออกสินคากลุมแผนผนังและฝา มีมูลคาการสงออกป 2559 เพิ่มขึ้นจาก

ป 2558  อยากทราบวาเปนการสงออกไปประเทศไหน 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ไดนําขอมูลมูลคาการสงออกสินคามาจาก

เว็บไซตของกรมศุลกากร ซึ่งเปนขอมูลการสงออกของบริษัทอื่นๆ ที่อยูในกลุมเดียวกันกับบริษัทฯ แตหากเปนการ

สงออกของบริษัทฯ สวนใหญจะเปนการสงออกไปขายในประเทศเพื่อนบาน ในแถบ CLMV ซึ่งประมาณ 70-80% 

ของการสงออกเปนสินคากลุมกระเบื้องหลังคา   

ผูถือหุน นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา จากการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มาหลาย

ป โดยดูจากงบการเงินจะเห็นวา รายไดจากการขายสินคาและบริการ และกําไรขั้นตน เร่ิมทรงตัวมา 3-4 ป แต

บริษัทฯ แจงวามีตนทุนการผลิตที่ลดลง แสดงวาตลาดมีการแขงขันดานราคาสูงมากใชหรือไม หรือการผลิตทั้ง

ประเทศทั้งอุตสาหกรรมลนตลาด หรือตลาดเกิดการอิ่มตัว จึงสอบถามดังนี้ 

1) บริษัทฯ แจงวาจะเติบโตไมตํ่ากวา 5% นั้น มาจากอะไร มีวิธีการอยางไร  

2) บริษัทฯ มีผลิตภัณฑใหมที่ออกมานั้น มีอัตรากําไรสูงหรือไม  

3) บริษัทฯ มีการทําตลาดอยางไรเพื่อใหเติบโตไดตามที่รายงาน  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา ในป 2560 บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการเติบโตไมตํ่ากวา 

5% โดยมีแผนงานการผลักดันใหเปนไปตามเปาหมาย ดังนี้  

1)   บริษัทฯ มีสินคาที่หลากหลายที่สามารถสรางบานไดทั้งหลัง ซึ่งผูผลิตบางรายมีไมครบ  

2)  บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดแก การขายผานตัวแทนจําหนายใน

ประเทศ ขายผานงานโครงการ และขายไปตางประเทศ ซึ่งสวนใหญขายในกลุม CLMV และมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง  

3)  การสรางแบรนด “ตราเพชร” อยางตอเนื่องใน 2-3 ปที่ผานมา ทําใหคนรับรูและเปนที่ยอมรับ  

4)  บริษัทฯ ไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญเปนสินคากลุมหลังคา เชน กระเบ้ืองจตุลอน 

กระเบื้องเจียระไน และไมสังเคราะห เปนตน ซึ่งเปนสินคากลุมที่มีอัตรากําไรสูงกวาสินคาเดิม 

ประธานฯ ประธานฯ ไดตอบขอซักถามเพ่ิมเติมวา ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีรายไดจากการขายสินคาและบริการคงที่มาหลายป 

แตยังเปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด เนื่องจากหลายปที่ผานมา ตลาดมีการแขงขันที่สูงมาก 

เพราะผลิตภัณฑในประเทศมีมากกวาความตองการของผูบริโภค 

ผูถือหุน นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา  
1) ตนทุนคาขนสงสินคา ไปขายในประเทศเพ่ือนบาน มีอัตราสูงหรือไม เพราะถาตลาดตางประเทศมีกําลังซื้อ 

บริษัทฯ จะไปต้ังโรงงานในตางประเทศเพื่อลดตนทุนคาขนสงหรือไม  
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2) หุนซื้อคืนจํานวน 100 ลานหุนนั้น บริษัทฯ มีนโยบายเก่ียวกับหุนซื้อคืนในอนาคตอยางไร  

3) จากรายงานประจําป 2559 หนาที่ 57 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคต เก่ียวกับการขยายกําลังผลิต ดังนั้นหาก

คูแขงทําเหมือนกับบริษัทฯ คือขยายกําลังการผลิต อาจทําใหสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเกินความตองการเพิ่ม

อีกหรือไม แลวบริษัทฯ จะดําเนินการอยางไร  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา ตนทุนคาขนสงสินคาไปขายในประเทศเพ่ือนบานนั้น 

บริษัทฯ ขายสินคาเงื่อนไข FOB Bangkok Thailand ดังนั้นคาขนสงลูกคาเปนผูรับภาระ สําหรับการต้ังโรงงานใน

ตางประเทศ บริษัทฯ ไดมีการศึกษาความเปนไปไดมาแลวซ่ึงยังมีปญหาหลายเร่ือง  บริษัทฯ เห็นวาการผลิตสินคา

ในประเทศจะมีตนทุนที่ตํ่าและมีคุณภาพดีกวา และลูกคายังมองวาการผลิตสินคาในประเทศไทย มีความนาเช่ือถือ

กวา อยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงศึกษาความเปนไปไดตอไปในอนาคต  

ประธานฯ ประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา  สําหรับเร่ืองหุนซ้ือคืน ถือวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวและประสบ

ผลสําเร็จ  เนื่องจากการซ้ือหุนคืนทําใหผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้น เพราะวาจํานวนหุนลดลง จากงบการเงินป 

2559 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนตํ่า โดยหนี้สินระยะยาวจะหมดในสิ้นป 2560 และมีกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานสูง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยตํ่า ดังนั้นการขายหุนซ้ือคืนหรือไมนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังอยูในระหวาง

การพิจารณาจนถึงส้ินป 2560 ในขณะน้ียังไมมีนโยบายขายหุนซ้ือคืน เพราะการไมขายคืนประโยชนมีตอผูถือหุน

มากกวา สําหรับเร่ืองการขยายกําลังการผลิต บริษัทฯ ตองพิจารณาใหรอบครอบ เนื่องจากขณะน้ีผลิตภัณฑใน

ประเทศมีเกินความตองการของผูบริโภค อาจสงผลทําใหขาดทุนและมีผลกระทบตอผลตอบแทนของผูถือหุนได   

ผูถือหุน นายวัชรินทร เตชะปรีชาวงศ ผูถือหุนรายยอย และเปนตัวแทนจําหนายในประเทศของบริษัทฯ ไดสอบถามวา  

1) ตามที่บริษัทฯ แจงวามีนโยบายพัฒนาสินคาใหมเปนหลังคาโซลาเซลล ซึ่งเปนพลังงานทดแทนที่มีบทบาท

มากในปจจุบัน จึงอยากทราบความคิดเห็นของบริษัทฯ 

2) บริษัทฯ มีปญหาเร่ืองการขนสงสินคาเต็มเที่ยว แตสินคาใหมไมสามารถส่ังในปริมาณเต็มเที่ยวได แตเม่ือส่ัง

พวงกับสินคาเดิมก็ไมสามารถทําได ไมทราบวาบริษัทฯ จะมีแนวทางแกไขปญหาใหกับตัวแทนจําหนาย

อยางไร เพื่อเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทฯ   

3) ตามที่บริษัทฯ แจงวามีการขายผานตัวแทนจําหนายประมาณ 60% จึงอยากทราบวา ในป 2560 นี้ บริษัทฯ มี

แนวทางการดูแลตัวแทนจําหนายในประเทศของบริษัทฯ อยางไร 

4) เร่ืองการหักภาษี ณ ที่จาย ของรางวัล บริษัทฯ หักไมตรงเดือนที่รับของรางวัลเกิดจากสาเหตุใด  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผูจัดการ ไดตอบขอซักถามวา  

1) บริษัทฯ ไดติดตามเร่ืองหลังคาโซลาเซลล โซลารูฟ หรือโซลาฟารม มาโดยตลอด ซึ่งปจจุบันมีการจําหนาย

นอยมาก สวนใหญเปนการติดต้ังแผงโซลาเซลลบนหลังคา  บริษัทฯ จะศึกษาความเปนไปไดของการผลิต 

โซลารูฟ ในอนาคตตอไป 

2) บริษัทฯ มีรถขนสงหลายขนาด ทั้งรถขนาดเล็ก รถ 6 ลอ และรถขนาดใหญ เพื่อการบริหารตนทุนคาขนสง ถา

เปนรถขนาดเล็กสงสินคานอย คาขนสงก็สูง แตการจัดสงเต็มเที่ยวตนทุนคาขนสงจะตํ่าที่สุด ทั้งนี้การจัดสง

แบบพวงสินคาอื่นๆ บริษัทฯ ดําเนินการอยูแลวแตอาจจะไมไดสงไดทันที 

3) เร่ืองการดูแลตัวแทนจําหนายในประเทศ ซึ่งมีประมาณ 60% นั้น บริษัทฯ ไดวางแผนการดูแลตัวแทนจําหนาย

ทุกรายอยางดีใหมีความสามารถในการแขงขัน หากมีปญหาก็ยินดีชวยเหลือเปนอยางดี 
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4) สําหรับเร่ืองภาษี หัก ณ ที่จาย ที่หักไมตรงเดือน จะตรวจสอบใหวาเกิดจากอะไร  

หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามผูถือหุนวายังมีขอซักถามอีกหรือไม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2559 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2559 

ตามที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดทําไวในรายงานประจําป 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินประจําป 2559 ซึ่งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 2559 หนาที่ 51 (ในรูปแบบ CD-ROM) แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2559 

ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   755,573,573 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.96 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                           299,900 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.04 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         755,873,473 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม       

งบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ

อยางมีนัยสําคัญ  

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.30 บาท หรือคิดเปน 76.92% ของกําไรสุทธิตอหุน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2559 ใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่                      
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9 กันยายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายเพ่ิมเติมใหผูถือหุนในคร้ังที่ 2/2559         

อีกหุนละ 0.15 บาท ซึ่งคาดวาจะจายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผล     

ในครั้งนี้ จะตองมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (Record Date)  โดยการใหสิทธิรับ

เงินปนผลคร้ังที่ 2/2559 ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 32 (ประจําป 2560) ทั้งนี้ผูถือหุน

จะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจาก

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่

เสนอขางตน 

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย    755,888,473 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         755,888,473 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

 ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประกิต 

ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน 
  

ประธานฯ ไดแถลงวา “เนื่องจากกระผมพนจากตําแหนงตามวาระในการประชุมคร้ังนี้ จึงขอใหนายชัยยุทธ ศรีวิกรม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ไดดําเนินการในวาระน้ีแทน” 
 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดกลาววา บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ                

ผานคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในดานตางๆ และผลงานในปที่ผานมา แลวมีมติเห็นควรให

เสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 คน คือ (1) นายประกิต    

ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน ดวยเหตุผล

ดังตอไปนี้ 

1) ทั้ง 4 คน เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3) ทั้ง 4 คน ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอ โดยในระหวางการประชุมไดใหขอเสนอแนะท่ี

หลากหลาย ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

4)  สําหรับผลงานในปที่ผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้ 
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4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน ประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่

ผานมาไดปฏิบั ติหนาที่ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ  เปนอยางดี  จัดให มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในดานการขาย            

การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสําคัญตางๆ อยางใกลชิด 

รวมทั้งใหคําแนะนําที่ดีในการแกไขปญหาและการพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงงานดานตางๆ โดยใน

ปที่ผานมา ไดดูแลใหบริษัทฯ ใหมีผลการดําเนินงานท่ีดี มีขอเสนอแนะในเรื่องการขาย ใหเพิ่ม

ยอดขายไปในตางประเทศที่มีศักยภาพและมีความตองการสินคาวัสดุกอสรางจากประเทศไทย ทําให

บริษัทฯ มียอดขายในตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับยอดขายในประเทศที่ชะลอตัว  

4.2)  นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่

ผานมา ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เปนอยางดี ใหความสนใจในทุกเร่ือง 

โดยเฉพาะในเร่ืองการเงิน การธนาคาร อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การทําสัญญาเงินกูกับ

สถาบันการเงินตางๆ การใชอัตรากําลังคนและการกําหนดผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหกับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งใหขอเสนอแนะที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้ง    

การใหความคิดเห็นอื่นๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

4.3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดํารงตําแหนงเปน กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู 

ความเขาใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบเปนอยางดี ใหความสนใจในทุกเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองกระบวนการผลิตและ

วิศวกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในใหมีความรัดกุม สามารถตรวจสอบ

ไดในทุกขั้นตอน หากมีปญหาก็สามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ  

4.4) นายวรายุ ประทีปะเสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปน กรรมการ ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 282 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ใหเขามาดํารงตําแหนงแทนนายเจมส 

แพ็ทตริค รูนี่ย (ที่เสียชีวิต) เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานระบบโลจิสติกสและระบบขนสง    

โดยสามารถนําความรูความสามารถมาชวยบริหารกิจการของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผูถือหุนรายยอย และตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา 

ตามที่นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดแจงเร่ืองบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการท้ัง 4 ทานในวาระท่ี 5     

โดยมีนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ซึ่งเปนกรรมการอิสระมาแลว 8 ป ไดพนจากตําแหนงตามวาระในการประชุมคร้ังนี้

ดวย เนื่องจากนโยบายของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไมสนับสนุนใหกรรมการอิสระมีวาระเกิน 3 วาระหรือ 9 ป  

จึงเรียนมาเพื่อใหอธิบายความเปนอิสระของกรรมการอิสระทานนี้ 

กรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดตอบขอซักถามวา นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดพนจากตําแหนงตามวาระในการประชุมคร้ังนี้ โดยในปที่ผานมาไดทุมเทการ

ทํางานในฐานะกรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยตระหนักถึงเร่ืองความเปนอิสระของกรรมการ 

ซึ่งจะไมเขาไปแทรกแซงการทํางานใดๆ ทั้งส้ิน เพียงแตใหนโยบายในการทํางาน และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 

เคยเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มากอน ดังนั้นจึงเปนประโยชนกับบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระท่ีมีความรู

ทางดานธุรกิจ เห็นกระบวนการภายในบริษัทฯ จึงมีขอเสนอแนะใหกับผูบริหารยุคปจจุบันไดเปนอยางดี 
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นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไม

มีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ โดย

กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้ 

1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง            

นายประกิต ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 743,784,223 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.40 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 12,119,500 เสียง  คิดเปนรอยละ   1.60 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 2)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง           

นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 754,903,623 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.87 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               1,000,100  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.13 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

 3)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายศักดา 

มณีรัตนฉัตรชัย ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง  

มติ    ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พนจากตําแหนง       

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 751,804,123 เสียง  คิดเปนรอยละ        99.46 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง                               4,099,600  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.54 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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  4)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายวรายุ 

ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง  

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายวรายุ ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

     เห็นดวย            755,794,723     เสียง       คิดเปนรอยละ        99.99 

ไมเห็นดวย                                       -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

งดออกเสียง                                  109,000  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.01 

บัตรเสีย                                           -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

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

ผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชุมนี้ 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดกลาววา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

วรรคหน่ึง กําหนดวา หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตาม

ขอบังคับของบริษัท และวรรคสองกําหนดวา ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตาม

วรรคหน่ึงใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

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 จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการประจําป 2560 เทากับ    

ป 2559 ยกเวนโบนัสกรรมการจายเพิ่มขึ้น เนื่องจากในป 2559 มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว 

รายละเอียดตามที่แนบในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว สรุปไดดังนี้ 

1)    คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 1.1)   ผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนใหคงไวเทาเดิม โดยประธานกรรมการไดรับ

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

 1.2)   โบนัสกรรมการประจําป เนื่องจากในป 2559 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ี

กําหนดไว จึงจายโบนัสกรรมการประจําป ดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 300,000 บาท และกรรมการ

ไดรับ 250,000 บาทตอคน 
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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 ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน

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

ไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2560 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีสวนไดเสีย

โดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการประจําป 2560 ตามที่เสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   724,277,722 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.82 

ไมเห็นดวย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      31,626,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.18 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         755,904,022 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดแถลงวา เนื่องจากการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป ตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ไดกลาวถึงหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2560 ในวาระการ

ประชุมนี้ 

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดกลาววา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการ

แตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบ

บัญชี และกําหนดจํานวนเงิน คาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม

อีกก็ได และมาตรา 121 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ 

ของบริษัทฯ 

การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ 

มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีอยู

ในเกณฑที่ดีตลอดมา เม่ือไดพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราคาตอบแทนแลว จึงไดคัดเลือกผูสอบบัญชี
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รายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุม

ที่จัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอ           

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด          

ตามรายชื่อตอไปน้ีคนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2560 ไดแก (1) นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม 

ผู สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที ่ 3684 หรือ (2) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที ่ 5155 หรือ            

(3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 เปนผูสอบบัญชีในป 2560 โดยกําหนด                

คาสอบบัญชีประจําป คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคาจัดทํางบการเงินรวมรายไตรมาสและประจํา          

ป 2560 รวมจํานวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.13 จากป 2559  

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจําป 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3684 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3920 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีในป 2560 

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคาจัดทํางบการเงินรวม           

รายไตรมาสและประจําป 2560 รวมจํานวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 2.13 จากป 2559 ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย    755,904,622 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง            -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด         755,904,622 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา สัดสวนตนทุนวัตถุดิบมีประมาณรอยละเทาไร ตอรายได

รวมของบริษัทฯ และราคาวัตถุดิบมีความผันผวนหรือไม อยางไร 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามวา ตนทุนวัตถุดิบมีสัดสวนประมาณกวา 30% ของ

รายไดรวม ราคาวัตถุดิบสวนใหญไมผันผวนมากนัก 

 

 

 

 



  

 
15 

ประธาน  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.27 น. 

 

 

 

 

 

 

  นายประกิต ประทีปะเสน 

  ประธานที่ประชุม 

   

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจดบันทึกการประชุม 

  


