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หนังสือเชิญประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห�องพ�นนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร�คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 33 (ประจำป� 2561)
บร�ษัท ผลิตภัณฑ�ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



1บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ที่ ผตพ. 029 / 2561

                                                                                      วันที่  2 เมษายน  2561

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561)

เรียน ผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1)  รายงานประจ�าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

  2)  ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

  3)  เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-10 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

  4)  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

       พร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ  ค.

          ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 

2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต                           

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

 ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณารับรองรายงานดงักล่าว ตามรายละเอยีด

ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560            

ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุน                   

ประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร               

ที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่าย               

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

อีกหุ้นละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5  : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัศนี 

ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ 4 คน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้สรรหาและเสนอแนะ 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการ

ในปี 2561 เท่ากับปี 2560 และจ่ายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน

เอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7  : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักด์ิ        

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล              

บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 โดยก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี



2 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

จ�านวน 1,140,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ�านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 50,000 บาท และค่าจัดท�า                  

งบการเงินรวมรายไตรมาสจ�านวน 4 ไตรมาสๆ ละ 62,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,540,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น                  

ร้อยละ 6.94 จากปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมา

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 8  :    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จ�าหน่าย ตามโครงการ

ซือ้หุ้นคืนเพือ่การบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบรคิณห์สนธิ ข้อ 4 ของบรษิทัฯ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและ          

ทุนช�าระแล้วของบรษิทัฯ โดยวธิกีารตดัหุน้ซือ้คนืทีย่งัไม่ได้จ�าหน่าย ตามโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ 

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 289 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จ�านวน 99,996,200 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 947,961,800 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 947,961,800 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท และทนุช�าระแล้วเดมิจ�านวน 1,047,958,000 

บาท เป็นทุนช�าระแล้วใหม่จ�านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 99,996,200 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บรคิณห์สนธิข้อ 4  ของบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว ตามรายละเอียดทีป่รากฏ

ในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 9  : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ เพือ่พจิารณาอนมุติัการแก้ไขเพิม่เติมวตัถปุระสงค์และ

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ซึ่งจะท�าให้

บริษัทฯ สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถด�าเนิน       

การเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 10  : พจิารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพือ่ให้สอดคล้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ       

บริษัทฯ ข้อ 28  หมวดคณะกรรมการ และข้อ 37 หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 11  : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

        ตามที่บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่

เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

        บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) และ

สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 

        จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียด

ที่ปรากฏในเอกสารที่น�าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

โดยค�าสั่งคณะกรรมการ

ในนามบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

นายสาธิต สุดบรรทัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



3บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น     

ครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 

10.00 น. ถึง 11.27 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต                  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่น�าส่งมาพร้อมนี้ ซ่ึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ                         

(www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม                

ผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) 

ดังกล่าว

การลงมติ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)
ของ

       บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)     
             

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 32 (ประจ�าปี 2560) ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อ         

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ�านวน 172 ราย                  

ถือหุ้นจ�านวน 45,683,530 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ�านวน 239 ราย ถือหุ้นจ�านวน 704,364,591 หุ้น รวมทั้งสิ้นจ�านวน                    

411 ราย นับจ�านวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 750,048,121 คิดเป็นร้อยละ 79.12 ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ท้ังหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อก�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) นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ  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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ�านวน 1 คน ดังนี้ 

(1) นางสาวธนกานต์ พันธาภิรัตน์ กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงินและ  

     เลขานุการบริษัทฯ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั มีจ�านวน 2 คน ดังนี้       

      (1)    นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684      

              (2)    นางสาวสุธีรา กมลพัฒนะ       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11998

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุมทุกเรื่อง

ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จักรกาญจน์ (ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติ                

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส�าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยย่อ ดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ใน

หนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในครั้งนี้แล้ว) 
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(1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระ                      

การประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าส�าคัญและเสนอรายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ               

รายใหม่เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอ

เรื่องดังกล่าว ดังนั้นจะด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามล�าดับวาระท่ีก�าหนดไว้

ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว

(2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งค�าถามท่ีเห็นว่าส�าคัญเป็นการล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 24 มีนาคม 2560 ถึงวันที่                        

14 เมษายน 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอค�าถามเป็นการล่วงหน้า 

(3) การออกเสียงลงคะแนนก�าหนดให้กระท�าโดยเปิดเผย โดยการให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ           

ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

(4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

 (4.1)   กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานท่ีประชุมจะใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมครั้งนี้ถือว่าทุกวาระถือเป็นกรณี

ปกติ ยกเว้นวาระที่ 6 ถือเป็นกรณีอื่นๆ

(4.2)  กรณีอ่ืนๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้

ด�าเนินการให้เป็นตามที่ก�าหนดนั้น ได้แก่        

•   วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น                     

 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  

 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรงจึงของดออกเสียงในวาระการ  

 ประชุมนี้  

(5) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงส่วน     

ที่เหลือถือว่าเห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วง              

ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านให้ออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ท�าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกล่าว และส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชุมเพื่อรวบรวม              

ผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค๊ด

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่ได้น�าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง

ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ดังกล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559) ตามที่เสนอข้างต้น 
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มติ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (ประจ�าปี 2559)               

ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง    753,329,357 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

ไม่รับรอง                   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

งดออกเสียง                    -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด    753,329,357 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559

 ประธานฯ ได้แถลงว่า ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ 

ได้รายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ในรอบปี 2559 ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 (1) สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,118 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.12% แต่มี                     

ก�าไรสุทธ ิ392 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 18.4% เนือ่งจากการลดต้นทุนการผลติ รวมทัง้ค่าเสือ่มราคาและดอกเบีย้

จ่ายที่ลดลง หากไม่รวมก�าไรพิเศษจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จ�านวน 23 ล้านบาท ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก      

ปีก่อน 11.5%

 (2) กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานประจ�าปี 2559  บรษิทัฯ มสีภาพคล่องทีแ่ขง็แกร่ง มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนิน

งาน 710 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว จ่ายเงินปันผล และจ่ายดอกเบี้ย โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน

ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2559 เท่ากับ 0.47 เท่า 

 (3) การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2548 ถึง

ปัจจุบันรวม 12 ปี  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และมี

การจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในอัตราไม่ต�่ากว่า 70% โดยในปี 2559 ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 77% ของ                       

ก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (4) รายได้จากการขายสินค้าและบริการประจ�าปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ 92% จากการขายสินค้า ได้แก่ กลุ่มหลังคา 

กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สังเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลังคาส�าเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น 

และ 8% จากการให้บริการ ได้แก่ การบริการถอดแบบ การติดตั้งระบบหลังคา และค่าขนส่ง เป็นต้น

 (5) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย บริษัทฯ มีการจัดจ�าหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ 59% จากการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่าย                 

13% จากการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 11% จากการขายผ่านงานโครงการ และ                      

17% จากการขายไปต่างประเทศ  

 (6) การสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ “ตราเพชร” ตลอดเวลา 32 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) โดยในปี 2559 ได้รับรอง ISO 9001 – 2015 (รายแรกในอุตสาหกรรมหลังคา) ได้รับ มอก.

ส�าหรบักระเบือ้งคอนกรตี แบบลอนและแบบเรยีบ ได้รบัตราสญัลกัษณ์รบัรองคณุภาพสนิค้าชัน้เยีย่มของประเทศไทย 

“THAILAND TRUSTED MARK” จากกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร BrandAge ว่า

เป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือที่สุด โดยสินค้ากระเบื้องหลังคาได้อันดับที่ 2  สินค้าไม้และวัสดุทดแทนได้อันดับที่ 4 ขยับมา

จากอันดับที่ 7 ในปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าต่อไปได้อีกในอนาคต

 (7) กิจกรรมด้านการตลาด  มีดังนี้

(7.1) กิจกรรมด้านการตลาดในประเทศ มีการสื่อสารแบรนด์ตราเพชร ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น กลุ่มช่าง   กลุ่มเจ้าของบ้าน ผู้ออกแบบ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เช่น การลงโฆษณา

ในทีวีดิจิตอล สื่อวิทยุที่กระจายทั่วประเทศ สื่อนิตยสารเกี่ยวกับบ้าน เช่น นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร   
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คู่สร้างคู่สม เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้งการปรับภาพลักษณ์ แบรนด์                        

“ตราเพชร” ให้กับกลุ่มสินค้าต่างๆ  ในปีที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมส�าหรับผู้ออกแบบรุ่นใหม่ โดยเชิญ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2016” เพื่อมุ่งหวังให้                

น�าสินค้าของบริษัทฯ ไปออกแบบใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การจัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีก

ขนาดใหญ่ หรอืร้านค้ารายใหญ่ในภมูภิาค เพือ่น�าเสนอสนิค้าของบรษิทัฯ ทีห่ลากหลาย ท�าให้ร้านค้ามโีอกาส

จะขายสินค้าได้เพิ่มมากข้ึน การจัดอบรมพัฒนาตัวแทนจ�าหน่าย และช่างท้องถ่ินให้มีความรู้เก่ียวกับ                     

สินค้าใหม่การติดตั้ง และอบรมพนักงานขายหน้าร้าน การเข้าร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น 

(7.2) กิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศ เน้นจัดท�าสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถ่ิน และการจัดงานขอบคุณลูกค้า             

ต่างประเทศเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

 (8) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดังนี้

(8.1) ด้านการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว 

(                             ) ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัท

จดทะเบียนโดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ติดต่อกัน 6 ปี

ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน                      

การต่อต้านการทจุรติ” (CAC) และเข้าร่วมเครอืข่าย “หุน้ส่วนต้านทจุรติเพือ่ประเทศไทย” (PACT Network) 

กับสถาบันไทยพัฒน์  โดยบริษัทฯ ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการต่อต้าน                   

การทุจริต มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตทุกหน่วยงาน และน�าผลการประเมินเสนอต่อ                        

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

(8.2) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR)  ในปี 2559 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายในชุมชน

โดยรอบบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเนื่องหลายปี คือ โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เป็นกิจกรรมที่

อบรมพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ในการติดตั้งหลังคา และไม้สังเคราะห์ เพื่อน�าไปประกอบอาชีพสร้าง        

รายได้ให้คนในชุมชน การจดักจิกรรมด้านศาสนา การจดักจิกรรมร่วมกับคนในชมุชน หน่วยงานราชการ และ

เด็กในชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว และส่งเสริม          

รายได้ให้กบัชาวนาท่ีประสบปัญหาราคาข้าวตกต�า่ โดยการเปิดโอกาสให้ลกูหลานชาวนาทีเ่ป็นพนักงานหรอื

ผู้รับเหมาสามารถน�าข้าวสารมาจ�าหน่ายภายในโรงงานได้

 (9) แนวทางการด�าเนินงานและแผนงานในปี 2560 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(9.1) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต�่ากว่า 5%

(9.2) มุ่งเน้นขยายตลาดทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(9.3) น�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มหลังคา ไม้สังเคราะห์ และผนัง

(9.4) มุ่งมั่นในการลดต้นทุนเพื่อรักษาอัตราก�าไรขั้นต้น

(9.5) การลดภาระด้านการเงนิ ลดดอกเบีย้ และเพิม่สภาพคล่องเพ่ือให้มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอส�าหรบัการด�าเนนิ

ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 (10) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(10.1) กลุ่มหลังคา เช่น กระเบ้ืองจตุลอน และกระเบ้ืองเจียระไนแบบเรียบไม่มีใยหิน ได้แก่ Thai Modern,                   

Thai Classic, Elegant และ Thai Lanna เป็นต้น 

(10.2) กลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ฝาบังใบลายเส้ียน ไม้ตกแต่งบันได ไม้ระแนงแบบเรียบลบมุม ไม้พื้น และ                           

ไม้เชิงชาย เป็นต้น

(10.3) กลุ่มผนัง พัฒนาสินค้าให้หลากหลายเพราะการก่อสร้างต้องการความรวดเร็วมากขึ้น เช่น ครัวส�าเร็จรูป                

มวลเบา และวงกบประตูมวลเบา เป็นต้น
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 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งว่า ได้เข้ามาถือหุ้นบริษัทฯ มาระยะเวลาหนึ่ง ได้เห็นการพัฒนาที่ดีในเรื่อง

การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ไม้สังเคราะห์และ

กรรมการ นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การลดต้นทุนของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้ 

(1) ด้านวัตถุดิบ  บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบและต่อรองราคากับคู่ค้าหลายราย เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคา  

ต�่าสุด (2) ด้านพลังงาน บริษัทฯ มีคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งท�าหน้าที่ในการศึกษาเกี่ยวกับการลดพลังงาน 

ท�าให้สามารถลดต้นทุนพลังงานได้หลายรายการในปีที่ผ่านมา และขณะนี้ก�าลังศึกษาเกี่ยวกับการใช้โซลาเซลล์ ซึ่งอาจจะ

ลดต้นทุนพลังงานได้ประมาณ 10% ของต้นทุนพลังงานที่บริษัทฯ ใช้อยู่ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากรายงานประจ�าปี 2559 หน้าที่ 63 เรื่อง ภาวะการแข่งขันตลาด

ต่างประเทศจะเห็นว่าประเทศคู่ค้าส�าหรับการขายกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ส่วนใหญ่ส่งออกไปขายในประเทศลาว แต่ใน

ประเทศพม่ายังมีสัดส่วนน้อยอยู่ จึงอยากทราบว่าเป็นการเริ่มต้นขายในประเทศพม่าหรือไม่ และตลาดต่างประเทศมี              

การแข่งขันกันอย่างไร  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ส�าหรับการส่งออกไปขายในประเทศพม่า บริษัทฯ ท�าตลาด

มามากกว่า 10 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะขายสินค้ากลุ่มฝ้าเพดาน ส�าหรับสินค้ากลุ่มกระเบื้องหลังคาในประเทศพม่า ส่วนใหญ่           

ยังใช้หลังคาสังกะสี อีกทั้งข้อจ�ากัด ด้านการคมนาคมขนส่ง และการแข่งขัน เนื่องจากประเทศพม่าติดกับทะเลประเทศ

อินเดีย จึงได้รับความนิยมการใช้หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) จากประเทศอินเดีย แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้ไปออกบูธแสดงสินค้า ซึ่งได้รับรางวัลและค�าชมว่ากระเบื้องหลังคาของบริษัทฯ มีสีสันสวยงาม ดังนั้นอาจ              

เป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีมาเป็นกระเบ้ืองหลังคาลอนคู่ก็ได้ ซ่ึงจะท�าให้บริษัทฯ สามารถขยาย

ตลาดในประเทศพม่าได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สัดส่วนการขายในประเทศพม่า ส�าหรับสินค้ากลุ่มกระเบื้องหลังคา

เป็นเท่าไร

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า สัดส่วนการขายกระเบื้องหลังคาในประเทศพม่าประมาณ 

50% ที่เหลือเป็นสินค้าฝ้าเพดาน และในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ท�าตลาดเกี่ยวกับกระเบื้องหลังคาจตุลอน ท�าให้

ในปีนี้กระเบื้องหลังคาจตุลอนมีการเติบโตประมาณ 20%  เนื่องจาก Profile ใหม่ และขนาดสินค้าที่ยาวขึ้นท�าให้ลดระยะ

เวลาในการติดตั้ง

ผู้ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากรายงานประจ�าปี 2559 หน้าที่ 63 เรื่อง ภาวะการแข่งขันตลาด

ต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มแผ่นผนังและฝ้า มีมูลค่าการส่งออกปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อยากทราบว่า

เป็นการส่งออกไปประเทศไหน

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้น�าข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้ามาจากเว็บไซต์

ของกรมศุลกากร ซึ่งเป็นข้อมูลการส่งออกของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ แต่หากเป็นการส่งออกของ 

บริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบ CLMV ซึ่งประมาณ 70-80% ของการส่งออก

เป็นสินค้ากลุ่มกระเบื้องหลังคา  

ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า จากการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ มาหลายปี โดย

ดูจากงบการเงินจะเห็นว่า รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และก�าไรขั้นต้น เริ่มทรงตัวมา 3-4 ปี แต่บริษัทฯ แจ้งว่า

มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง แสดงว่าตลาดมีการแข่งขันด้านราคาสูงมากใช่หรือไม่ หรือการผลิตทั้งประเทศทั้งอุตสาหกรรม

ล้นตลาด หรือตลาดเกิดการอิ่มตัวจึงสอบถามดังนี้       



9บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 (1)    บริษัทฯ แจ้งว่าจะเติบโตไม่ต�่ากว่า 5% นั้น มาจากอะไร มีวิธีการอย่างไร      

(2)    บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมานั้น มีอัตราก�าไรสูงหรือไม่       

(3)    บริษัทฯ มีการท�าตลาดอย่างไรเพื่อให้เติบโตได้ตามที่รายงาน 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต�่ากว่า 5% 

โดยมีแผนงานการผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

(1)   บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายที่สามารถสร้างบ้านได้ทั้งหลัง ซึ่งผู้ผลิตบางรายมีไม่ครบ 

(2)  บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ 

ขายผ่านงานโครงการ และขายไปต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ขายในกลุ่ม CLMV และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

(3)  การสร้างแบรนด์ “ตราเพชร” อย่างต่อเนื่องใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ท�าให้คนรับรู้และเป็นที่ยอมรับ 

(4)  บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ากลุ่มหลังคา เช่น กระเบื้องจตุลอน กระเบื้อง

เจียระไน และไม้สังเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่มีอัตราก�าไรสูงกว่าสินค้าเดิม

ประธานฯ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการคงที่มาหลายปี แต่ยัง

เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก เพราะ

ผลิตภัณฑ์ในประเทศมีมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า 

(1) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน มีอัตราสูงหรือไม่ เพราะถ้าตลาดต่างประเทศมีก�าลังซื้อ บริษัทฯ 

จะไปตั้งโรงงานในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งหรือไม่ 

(2) หุ้นซื้อคืนจ�านวน 100 ล้านหุ้นนั้น บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับหุ้นซื้อคืนในอนาคตอย่างไร 

(3) จากรายงานประจ�าปี 2559 หน้าที่ 57 บริษัทฯ มีโครงการในอนาคต เกี่ยวกับการขยายก�าลังผลิต ดังนั้นหากคู่แข่ง

ท�าเหมือนกับบริษัทฯ คือขยายก�าลังการผลิต อาจท�าให้สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเกินความต้องการเพิ่มอีกหรือไม่ 

แล้วบริษัทฯ จะด�าเนินการอย่างไร 

กรรมการ นายสาธติ สดุบรรทัด กรรมการผูจ้ดัการ ได้ตอบข้อซกัถามว่า ต้นทนุค่าขนส่งสินค้าไปขายในประเทศเพือ่นบ้านนัน้ บรษิทัฯ 

ขายสินค้าเงื่อนไข FOB Bangkok Thailand ดังนั้นค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับภาระ ส�าหรับการตั้งโรงงานในต่างประเทศ 

บริษัทฯ ได้มกีารศกึษาความเป็นไปได้มาแล้วซึง่ยงัมปัีญหาหลายเรือ่ง บรษิทัฯ เห็นว่าการผลติสนิค้าในประเทศจะมต้ีนทนุ

ท่ีต�่าและมีคุณภาพดีกว่า และลูกค้ายังมองว่าการผลิตสินค้าในประเทศไทย มีความน่าเช่ือถือกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทฯ              

ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ต่อไปในอนาคต 

ประธานฯ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า  ส�าหรับเร่ืองหุ้นซื้อคืน ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้และประสบผลส�าเร็จ 

เนื่องจากการซื้อหุ้นคืนท�าให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เพราะว่าจ�านวนหุ้นลดลง จากงบการเงินปี 2559 บริษัทฯ             

มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต�่า โดยหนี้สินระยะยาวจะหมดในสิ้นปี 2560 และมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานสูง รวมทั้ง

อตัราดอกเบีย้ต�า่ ดงันัน้การขายหุน้ซ้ือคนืหรอืไม่นัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ยังอยู่ในระหว่างการพจิารณาจนถงึส้ินปี 2560 

ในขณะนี้ยังไม่มีนโยบายขายหุ้นซ้ือคืน เพราะการไม่ขายคืนประโยชน์มีต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า ส�าหรับเรื่องการขยายก�าลัง

การผลิต บริษัทฯ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากขณะนี้ผลิตภัณฑ์ในประเทศมีเกินความต้องการของผู้บริโภค                 

อาจส่งผลท�าให้ขาดทุนและมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้  

ผู้ถือหุ้น นายวัชรินทร์ เตชะปรีชาวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และเป็นตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศของบริษัทฯ ได้สอบถามว่า 

(1) ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่ามีนโยบายพัฒนาสินค้าใหม่เป็นหลังคาโซลาเซลล์ ซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนที่มีบทบาทมากใน

ปัจจุบัน จึงอยากทราบความคิดเห็นของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ มีปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าเต็มเที่ยว แต่สินค้าใหม่ไม่สามารถสั่งในปริมาณเต็มเที่ยวได้ แต่เมื่อสั่งพ่วงกับ

สินค้าเดิมก็ไม่สามารถท�าได้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับตัวแทนจ�าหน่ายอย่างไร เพื่อเพ่ิม

ยอดขายให้กับบริษัทฯ  



10 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

(3) ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่ามีการขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายประมาณ 60% จึงอยากทราบว่า ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ              

มีแนวทางการดูแลตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศของบริษัทฯ อย่างไร

(4) เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของรางวัล บริษัทฯ หักไม่ตรงเดือนที่รับของรางวัลเกิดจากสาเหตุใด 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า 

(1) บริษัทฯ ได้ติดตามเรื่องหลังคาโซลาเซลล์ โซลารูฟ หรือโซลาฟาร์ม มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีการจ�าหน่ายน้อยมาก 

ส่วนใหญ่เป็นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคา  บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิต โซลารูฟ ในอนาคต

ต่อไป

(2) บริษัทฯ มีรถขนส่งหลายขนาด ทั้งรถขนาดเล็ก รถ 6 ล้อ และรถขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง ถ้าเป็น

รถขนาดเล็กส่งสินค้าน้อย ค่าขนส่งก็สูง แต่การจัดส่งเต็มเที่ยวต้นทุนค่าขนส่งจะต�่าที่สุด ทั้งนี้การจัดส่งแบบพ่วง               

สินค้าอื่นๆ บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ส่งได้ทันที

(3) เรื่องการดูแลตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ ซึ่งมีประมาณ 60% นั้น บริษัทฯ ได้วางแผนการดูแลตัวแทนจ�าหน่าย      

ทุกรายอย่างดีให้มีความสามารถในการแข่งขัน หากมีปัญหาก็ยินดีช่วยเหลือเป็นอย่างดี

(4) ส�าหรับเรื่องภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่หักไม่ตรงเดือน จะตรวจสอบให้ว่าเกิดจากอะไร 

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ายังมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีค�าถาม จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น              

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 ตามที่

เสนอข้างต้น

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่าน         

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต บรษิทั เคพเีอม็จี ภมิูไชย สอบบัญช ีจ�ากัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดท�าไว้ในรายงาน

ประจ�าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจ�าปี 2559 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ   

บริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลใน

งบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2559 

หน้าที่ 51 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ�าปี 2559              

ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มต ิ  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นได้พิจารณาแล้วมมีตอินมุตังิบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปีสิน้สดุเพียงวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย   755,573,573 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    99.96

ไม่เห็นด้วย                  -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

งดออกเสียง                          299,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.04

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด        755,873,473 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

 ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย 

หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคญั 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็น 76.92% ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น                

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที ่1/2559 ให้กบัผูถ้อืหุน้แล้วเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2559 

ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในครั้งที่ 2/2559 อีกหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งคาด

ว่าจะจ่ายภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในครั้งนี้ จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครั้งที่ 2/2559 ต้องได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับ            

ดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติ  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน                  

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย    755,888,473 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

ไม่เห็นด้วย                   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

งดออกเสียง                              -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

บัตรเสีย                              -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด        755,888,473 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 

 ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายประกิต               

ประทีปะเสน  (2) นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน

 

ประธานฯ ได้แถลงว่า “เนื่องจากกระผมพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้ด�าเนินการในวาระนี้แทน”

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผ่านคณะกรรมการ 

ก.ส.ต. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายไพฑูรย์                 

กิจส�าเร็จ (3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย และ (4) นายวรายุ ประทีปะเสน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ

ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(3) ทัง้ 4 คน ในรอบปีทีผ่่านมาได้ปฏบิติัหน้าท่ีอย่างสม�า่เสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะทีห่ลากหลาย 

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ



12 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

(4)  ส�าหรับผลงานในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ได้ปฏบิติัหน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการบรษิทัฯ เป็นอย่างดี จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ทกุ

เดือน เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการขายการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ 

มีการติดตามสอบถามในประเด็นส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ค�าแนะน�าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและ

การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงงานด้านต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดูแลให้บริษัทฯ ให้มีผลการด�าเนินงาน

ที่ดี มีข้อเสนอแนะในเรื่องการขาย ให้เพิ่มยอดขายไปในต่างประเทศที่มีศักยภาพและมีความต้องการสินค้า

วัสดุก่อสร้างจากประเทศไทย ท�าให้บริษัทฯ มียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับยอดขาย                     

ในประเทศที่ชะลอตัว 

(4.2)  นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่                 

ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เป็นอย่างดี ให้ความสนใจในทุกเร่ือง                         

โดยเฉพาะในเรื่องการเงินการธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การท�าสัญญาเงินกู้กับสถาบัน

การเงนิต่างๆ การใช้อตัราก�าลงัคนและการก�าหนดผลตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ซ่ึงให้ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม รวมท้ังการให้ความคิดเห็นอื่นๆ                   

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4.3) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู้                

ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นอย่างด ีให้ความสนใจในทุกเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบรษิทัฯ 

รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุม สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน หากมีปัญหา

ก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ 

(4.4) นายวรายุ ประทีปะเสน ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ                  

ในการประชุม ครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนนายเจมส์  แพ็ทตริค                

รูนี่ย์ (ท่ีเสียชีวิต) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่งโดยสามารถน�า                  

ความรู้ความสามารถมาช่วยบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าตามที่นาย

ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ได้แจ้งเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการทั้ง 4 ท่านในวาระที่ 5 โดยมีนายศักดา               

มณรีตันฉตัรชยั ซึง่เป็นกรรมการอสิระมาแล้ว 8 ปี ได้พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมครัง้นีด้้วย เนือ่งจากนโยบาย

ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไม่สนับสนุนให้กรรมการอิสระมีวาระเกิน 3 วาระหรือ 9 ปี  จึงเรียนมาเพื่อให้อธิบายความ

เป็นอิสระของกรรมการอิสระท่านนี้

กรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้ตอบข้อซักถามว่า นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมครัง้น้ี โดยในปีทีผ่่านมาได้ทุม่เทการท�างานในฐานะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยตระหนกัถึงเรือ่งความเป็นอสิระของกรรมการซึง่จะไม่เข้าไปแทรกแซง

การท�างานใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ให้นโยบายในการท�างาน และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของ       

บริษัทฯ มาก่อน ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจ เห็นกระบวนการภายใน

บริษัทฯ จึงมีข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

นายชยัยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นแสดงความคดิเห็นและซักถาม และเม่ือไม่มีค�าถาม 

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออก
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ตามวาระดังกล่าวข้างต้นมีส่วนได้เสียโดยตรง กรรมการทุกคน จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

(1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายประกิต               

ประทีปะเสน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 743,784,223 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.40

ไม่เห็นด้วย                        - เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00

งดออกเสียง 12,119,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   1.60

บัตรเสีย                            - เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง  ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

(2)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์                

กิจส�าเร็จ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ กิจส�าเร็จ ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับ

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 754,903,623 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      99.87

ไม่เห็นด้วย                       - เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00

งดออกเสียง                           1,000,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.13

บัตรเสีย                              - เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง  ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

(3)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง นายศักดา                   

มณีรัตนฉัตรชัย ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง 

มติ     ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 751,804,123 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.46

ไม่เห็นด้วย                           - เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00

งดออกเสียง                           4,099,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.54

บัตรเสีย                            - เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง  ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

(4)   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวรายุ                

ประทีปะเสน ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 

มติ   ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นได้พจิารณาแล้วมมีติอนมุติัแต่งตัง้ นายวราย ุประทปีะเสน ทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระกลบั

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

     เห็นด้วย          755,794,723     เสียง      คิดเป็นร้อยละ        99.99

ไม่เห็นด้วย                                -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00

งดออกเสียง                             109,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.01

บัตรเสีย                                   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด 755,903,723 เสียง  ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6   พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนือ่งจากการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. 

จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาก�าหนดผลตอบแทน

กรรมการ ในวาระการประชุมนี้

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์  ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค

หนึ่ง ก�าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ

บริษัท และวรรคสองก�าหนดว่าในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป

ตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ                   

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก�าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน                

เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะอนุมัติซึ่งอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันกรรมการอาจได้รับเบ้ียเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ 

บริษัทฯ             

             

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อตุสาหกรรมประเภทเดยีวกนัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และพจิารณาจากผลการด�าเนนิงานในแต่ละปี จงึเสนอ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 เท่ากบัปี 2559 ยกเว้นโบนสักรรมการ

จ่ายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากในปี 2559 มีผลการด�าเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รายละเอียดตามท่ีแนบในหนังสือ

เชิญประชุม ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

(1)    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 (1.1)   ผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเดือน

ละ 80,000 บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

 (1.2)   โบนัสกรรมการประจ�าปี เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจ�าปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับ 250,000 

บาทต่อคน

(2)   คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะได้รับผลตอบแทนเท่าเดิม ดังนี้

 (2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือน โดย

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส�าหรับกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รับ

เดือนละ 20,000 บาทต่อคน

 (2.2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 

10,000 บาทต่อคน

หลังจากนั้นนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และ

เมื่อไม่มีค�าถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 ตามรายละเอียด

ที่เสนอข้างต้น โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

(2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ส�าหรับวาระนี้กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง                  

จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้วมีมตอินมุตักิารจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 ตามทีเ่สนอข้างต้น ด้วย

คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย    724,277,722 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   95.82

ไม่เห็นด้วย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

งดออกเสียง                       31,626,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     4.18

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด    755,904,022 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี ต้องผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึมอบหมายให้ นายศักดา มณีรตันฉตัรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถงึหลกัเกณฑ์

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2560 ในวาระการประชุมนี้

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับ                      

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด                 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก�าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชขีองบรษิทัทกุปีในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ และมาตรา 

121 ก�าหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน 

ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี                  

ตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดมิจาก บริษัท                   

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 

ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชรีายเดมิ จากบรษิทั เคพีเอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั ตามรายชือ่ต่อไปนีค้นใดคนหนึง่

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560 ได้แก่ (1) นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือ 

(2) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต            

เลขท่ี 3920 เป็นผูส้อบบญัชใีนปี 2560 โดยก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และค่าจดัท�า

งบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ�าปี 2560 รวมจ�านวนเงนิ 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากปี 2559 

 หลังจากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค�าถาม จึงเสนอท่ีประชุม            

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายเดิม จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ประจ�าปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
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มต ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 

หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2560 โดยก�าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจดัท�างบการเงนิรวมรายไตรมาสและประจ�าปี 2560 รวมจ�านวน

เงนิ 1,440,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากปี 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ด้วยคะแนน

เสียงดังนี้

เห็นด้วย    755,904,622 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00

ไม่เห็นด้วย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

งดออกเสียง            -  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00

บัตรเสีย   -  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00

ของจ�านวนเสียงทั้งหมด         755,904,622 เสียง  ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบมีประมาณร้อยละเท่าไร ต่อรายได้รวม

ของบริษัทฯ และราคาวัตถุดิบมีความผันผวนหรือไม่ อย่างไร

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ต้นทุนวัตถุดิบมีสัดส่วนประมาณกว่า 30% ของรายได้

รวม ราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ไม่ผันผวนมากนัก

ประธาน  หลังจากนั้นประธานฯ ได้ถามว่า มีผู้ถือหุ้นคนใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม่

  ปรากฏว่าไม่มีใครได้ซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แล้ว

 ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าประชุมในครั้งนี ้ 

 ปิดประชุมเวลา 11.27 น.

              

              

              

              

          นายประกิต ประทีปะเสน  

                                     ประธานที่ประชุม  

           

  นางสาวธนกานต์  พันธาภิรัตน์         

                 เลขานุการบริษัทฯ          

                           ผู้จดบันทึกการประชุม

 



17บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน   

ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 

2560 นัน้ บรษิทัฯ ได้จดัท�าไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 (ในรปูแบบ CD-ROM) หน้าที ่6 ภายใต้หวัข้อเรือ่ง “สารจากประธานกรรมการ

บริษัท” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับ                           

ผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

 การลงมติใดๆ ในวาระการประชมุนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี               

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 3

            
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 นางสาวบงกช อ�่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด            

ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดท�า

ไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 126 ถึง 173 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ                      

งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้

สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและ

เพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 55 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินประจ�าปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที ่                 

ถกูต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอตามหลกัการบัญชีทีร่บัรองทัว่ไปแล้ว เหน็ควรน�าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา

อนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก�าหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี                   

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้        

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก�าหนดให้ต้องมีทุนส�ารองมากกว่า

นั้น”

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือ

จากหักเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและ                 

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 310 (2/2561) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาการจัดสรรก�าไร

แล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 83.72 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดสถิติการจ่ายเงินปันผลและการตั้งส�ารองต่างๆ ในรอบ 3 ปี                 

ดังต่อไปนี้ 

สถิติการจ่ายเงินปันผลและส�ารองตามกฎหมาย (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2559 2558

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 1.00 1.00 1.00

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

จ�านวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น) 100 (1) 100 -

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (ค�านวณจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก) 0.43 0.39 0.33

เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.36 0.30 0.25

อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น 83.72% 76.92% 75.76%

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน 292.53 726.36 644.37

บวก   ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ�าปี 408.32 392.28 343.97

บวก    ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (26.21) (2) -

         ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 5.24 (2) -

         ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จประจ�าปี 408.32 371.31 343.97

หัก     ส�ารองตามกฎหมาย - - -

         ส�ารองส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืน - 520.76 -

         จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่  1/25XX 170.63 142.19 125.75

         จ่ายเงินปันผลครั้งที่  2/25XX 170.63 (3) 142.19 136.23

ก�าไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ 359.59 292.53 726.36
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(1)  บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 520,000,000 บาท และจ�านวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 9.54 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว 

คิดเป็น 100,000,000 หุ้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญคืนทั้งสิ้น 99,996,200 หุ้น จ�านวนเงิน 519,980,240 บาท ในราคา 5.20 บาทต่อหุ้น หุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว

มีก�าหนดระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นคืนกับบุคคลภายนอกหลัง 6 เดือน นับตั้งแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯ ก�าหนดจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(2)  ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิ รับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตาม   

พระราชบญัญตัคุ้ิมครองแรงงาน โดยภาระผกูพนัดงักล่าวได้ค�านวณโดยนกัคณติศาสตร์ประกันภยัอสิระและจากข้อสมมติฐานทางคณติศาสตร์ประกันภยัตามวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของเงินเดือน

พนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรามรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(3)  จากตารางข้างต้นปี 2560 ประมาณการเงินปันผลจ่าย ครั้งที่ 2/2560 ค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 แต่จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลจริงจะต้องค�านวณจากหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิในปี 2560

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็น              

ร้อยละ 83.72 ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2560 ให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผล              

ที่จะจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560 ให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.18 บาท คาดว่าจะจ่ายภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้จะต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันท่ี 6 มีนาคม 2561 (Record Date) ซ่ึงการให้สิทธิรับ

เงินปันผลครั้งที่ 2/2560 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) บริษัทฯ จึงจะด�าเนิน                     

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจาก             

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20)

การลงมติ  

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก              

ส่วนปีหลังๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ถือเป็นการประชุมปีท่ี 14 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ�ากัด มีกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการตามวาระจ�านวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี 

ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 

1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว 

โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตาม

วาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุดบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ด้วยเหตุผล

ดังต่อไปนี้

(1) ทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อ    

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม   

ข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต.

(3) ทั้ง 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่

เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(4)  ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลา                      

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นส�าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด                      

โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารอัตราก�าลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ต่างๆ ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค�าแนะน�าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ปรับปรุงงานด้านต่างๆ ในปีที่ผ่านมา

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้ปฏบิตัหิน้าท่ีในต�าแหน่งเป็นอย่างด ีดแูลและบริหารกจิการของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs  (Key Performance Indicator) และ           

การประเมินผลส�าเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอ                  

แผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 นายอัศนี ชันทอง เกษียณอายุ ปัจจุบันยังด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ                       

ของบริษัทฯ 
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 (4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ และ

กรรมการผู้จัดการ รวมท้ังได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลส�านักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา       

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารงานด้านการขายและการตลาด ก�าหนดแผนงาน

และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีได้รับมอบหมาย บริหารและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทาง        

ในการป้องกนัความเสีย่งให้สามารถควบคมุได้ ด้าน CSR ได้น�าความรู้ความสามารถด้านการมงุหลงัคาของบรษัิทฯ 

ไปสอนคนในชุมชนและเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะการมุงหลังคา เพื่อน�าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้

ครอบครัว ภายใต้ชื่อโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่อเป็นการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็น

ผูใ้ห้ข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ อย่างถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและส�านักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งการให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

 ทั้งนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายสาธิต สุดบรรทัด เป็นประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร แทนนายอัศนี ชันทอง ที่เกษียณอายุ 

 (4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณ ู ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต. โดย

นายอนนัต์  เล้าหเรณ ู ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งในฐานะกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบตัง้แต่วนัที ่10 มกราคม 

2548 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปีต่อเนื่อง ตามข้อก�าหนดการก�ากับดูแลกิจการที่ดีการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มี               

ความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตลอดมา มีความเชี่ยวชาญที่               

หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ ดูแลและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ                      

การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนด ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบ                             

การตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานสากล ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ                     

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานกับ

บริษัทฯ

ทัง้นีบ้รษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ได้เสนอวาระการประชมุและเสนอแต่งตัง้กรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ปรากฏ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 309 (1/2561) เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้               

น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

(1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์  เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

(2)  นายอัศนี ชันทอง เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

(3)  นายสาธิต สุดบรรทัด เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

(4)  นายอนันต์ เล้าหเรณู เสนอกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ

รวมทัง้ในการประชมุคณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาและมมีติเหน็ชอบให้เสนอชือ่นายอนันต์ 

เล้าหเรณู กรรมการอิสระรายเดมิ กลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายอนันต์ เล้าหเรณู มคีุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน                   

ซึ่งสามารถให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ                 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 ข้อมลูของผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เป็นกรรมการทัง้ 4 คน ตลอดจนนยิามกรรมการอสิระและคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น�าส่งมาพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีมี่อยู่ทัง้หมดตามข้อ (1) แต่งตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึง              

แต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ

พึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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  ประวัติโดยสังเขปของ     นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
   ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ และ    

       ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

   ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ

   สัญชาติ    ไทย 

  อาย ุ    51 ปี    

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
•	 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร              

         ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 33/2005) 

(2)   Role of the Compensation Committee (RCC7/2008)

(3)   Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)

(4)   Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 31/2016)

(5)   Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016)

 ประวัติการท�างาน

 (1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

 (2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน               

8 บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.เอ็ม.ซี เฟอร์นิเจอร์ จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท  มายเรียด วัสดุ จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาท์ดอร์  สปอร์ต กรุ๊ป  จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป  โฮลดิ้ง  จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด

 (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
•	 พ.ศ. 2547 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จ�ากัด

•	 พ.ศ. 2539 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี  

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 3,100,100 หุ้น หรือ 0.33%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 14 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :  (1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง   

    (2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
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ประวัติโดยสังเขปของ     นายอัศนี ชันทอง
ต�าแหน่งในบริษัทฯ   กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ

สัญชาติ   ไทย 

อาย ุ  65 ปี
              

              

         วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
•	 Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration,    

Chulalongkorn University 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 63/2007) 

(2)   Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการท�างาน

(1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้

•	 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่ม ี  

       (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

•	 พ.ศ. 2550 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการจัดการ 

   บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

•	พ.ศ. 2556 – 2560  ประธานกรรมการ  บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

     (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 1,048,000 หุ้น หรือ 0.11%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 10 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม:   (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

 (2)  คณะกรรมการ ก.ส.ต ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง   

    (3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2560 ประชุม 48 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 46 ครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 



26 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

  ประวัติโดยสังเขปของ    นายสาธิต สุดบรรทัด
 ต�าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการ 

                                                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

     และประธานกรรมการจัดการ

   ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการ
   สัญชาติ    ไทย

  อายุ    57 ปี

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
•	 Master of Science in Engineering Administration (Major in Marketing Technology) The George Washington 

University, Washington D.C., USA
•	 Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)
•	 Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne,   

Switzerland (6/2000)

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบริหารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม                 

         ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1)   Director Certification Program (DCP 12/2001)

(2)   Finance for Non-Finance Director (FN) 2003

(3)   Audit Committee Program (ACP 8/2005)

       ประวัติการท�างาน                                    

(1) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการจัดการ

   บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

•	 พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น)    

จ�านวน 1 บริษัท ดังนี้
•	 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ   บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

     (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))

(3) ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
•	 พ.ศ. 2556 – 2560  กรรมการ   บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด

     (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน))

•	 พ.ศ. 2558 – 2560  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 6,000,000 หุ้น หรือ 0.63%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 17 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2560 ประชุม 48 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 



27บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

 ประวัติโดยสังเขปของ    นายอนันต์ เล้าหเรณ ู       

 ต�าแหน่งในบริษัทฯ     กรรมการอิสระ         

      กรรมการตรวจสอบ และ

      กรรมการ ก.ส.ต.

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  กรรมการอิสระ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ   เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 

   รวมเวลา 12 ปี

สัญชาต ิ    ไทย

อาย ุ  64 ปี

วุฒิการศึกษา 
•	 ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านบัญชี และนิิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 
(1) Director Accreditation Program (DAP 1/2003)
(2) Director Certification Program (DCP 29/2003) & (RE.DCP 2/2006)
(3) Audit Committee Program (ACP 2/2004)
(4) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)
(5) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)
(6) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)
(7) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
(8) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
(9) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการท�างาน

(1)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 4 บริษัท ดังนี้

•	 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ก.ส.ต.

  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

•	 พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการเงิน

  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน)

•	 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

   บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)     

  (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน))

•	พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

   (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด)

(2)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน           

4 บริษัท ดังนี้

•	พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร์ เจ็นเนอร์เรชั่น จ�ากัด

•	พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Singlurus pratama

•	พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Mining Services

•	พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia
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  (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

•	 พ.ศ. 2547 – 2558 กรรมการ PT.Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว)

•	 พ.ศ. 2540 – 2555 กรรมการ Lanna (Singapore) Pte, Ltd. (เลิกกิจการแล้ว)

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 :  2,350,000 หุ้น หรือ 0.25%

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ :  12 ปี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : (1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 ประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

(3) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2560 ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระท�าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี 

ข้อมูลอื่นๆ :  การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 (ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                       

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ              

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ   

ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

 (ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร     

รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุม              

ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (ง)   ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน

ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา

แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี                

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บุคคลเดียวกัน

 (จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่             

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 (ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า

สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ�านาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทฯ

 (ซ)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน                 

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ             

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ        

บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิน

มลูค่าทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ (ง) หรอื (ฉ) ให้บรษิทัฯ ได้รบัการผ่อนผนัข้อห้ามการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่า

ดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอิสระด้วย

 (1)  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

 (2)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 (3)  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดและแนวปฏิบัติที่ดี

ของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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วาระที่ 6
พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึง่ก�าหนดว่า “ห้ามมใิห้บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิ

อืน่ใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบรษิทั” และวรรคสองก�าหนดว่า “ในกรณทีีข้่อบงัคบัของบรษิทัมไิด้

ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 

 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ก�าหนดว่า  “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล 

เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก�าหนด

เป็นจ�านวนแน่นอนหรือเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

 (1.1) ผลตอบแทนประจ�าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนส�าหรับกรรมการจ�านวน 12 คน โดยประธานกรรมการ

ได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจ�าปี 2555)

 (1.2) โบนัสกรรมการประจ�าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยพิจารณาจาก                             

ผลการด�าเนินของบริษัทฯ ในแต่ละปี ส�าหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) ได้มีมติอนุมัติ

จ่ายโบนัสกรรมการประจ�าปีดังนี้ ส�าหรับประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 250,000 บาท

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้ 

 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทกุเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 (ประจ�าปี 2551) ส�าหรับกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ต่อคน โดยเริ่ม

ใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 (ประจ�าปี 2555)

 (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทต่อคน ทั้งนี้อัตรา

ผลตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เป็นต้นมา หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23            

(ประจ�าปี 2551)

(3)  บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ถึง (2) 

ข้างต้นอีก

 ส�าหรับจ�านวนเงินผลตอบแทนที่จ่ายให้คณะกรรมการในระหว่างปี 2560 และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

แต่ละคณะนั้นได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้าที่ 73 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการ             

ผู้บริหาร และพนักงาน” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 (1/2561) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด�าเนิน

งานในปี 2560 ของบริษัทฯ เห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายผลตอบแทนให้แก่กรรมการในปี 2561 เท่ากับ

ปี 2560 และจ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ สรุปได้ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนกรรมการดังนี้

(1.1) ผลตอบแทนประจ�าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้เท่าเดิม ส�าหรับกรรมการ 12 คน โดยประธาน

กรรมการได้รับเดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ�านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทต่อคน

(1.2) โบนัสกรรมการประจ�าปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนด จึงเสนอจ่ายโบนัสกรรมการประจ�าปี ดังนี้ ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และกรรมการได้รับคนละ 250,000 บาท     

(2)  ส�าหรับผลตอบแทนประจ�าเดือนของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมาบริษัทฯ จ่ายให้ 2 คณะ แต่ในปี 2561                            

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเพิ่มให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการอีก 1 คณะ รวมเป็น 3 คณะ ได้รับผลตอบแทนดังนี้

 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้

เท่าเดิม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส�าหรับกรรมการตรวจสอบจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 20,000 

บาทต่อคน

 (2.2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงที่ทุกเดือนให้คงไว้             

เท่าเดิม โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ส�าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 

บาทต่อคน

 (2.3) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการจ�านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ�าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ�านวนคงท่ีทุกเดือน 

โดยประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการก�ากับดูแลกิจการจ�านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 

10,000 บาทต่อคน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลตอบแทน

การก�าหนดผลตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยได้ผ่านการกลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลก�าไรของ 

บริษัทฯ แล้วมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการปี 2561

โดยการเปรยีบเทยีบข้อมลูผลตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียน ทีส่มาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ได้ส�ารวจข้อมูลในปี 2559 จาก 228 บริษัท มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ดังนี้   

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ

รายการ ผลตอบแทนประธานกรรมการ ผลตอบแทนกรรมการ
(หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน) ไม่รวมประธานกรรมการ

  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด 
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม     70,086       7,500       390,000  33,301 4,167  173,000 
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง     57,703      20,000       216,000 33,750 10,000  144,000 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)                       80,000                 50,000 
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(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการ ผลตอบแทนประธานกรรมการ ผลตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน) ไม่รวมประธานกรรมการ
  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม     29,848       3,500       135,000      21,444        2,917     110,000 
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง     29,293     10,000        50,000      20,950        5,000       35,000 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  30,000      20,000 

(3)  คณะกรรมการ ก.ส.ต.

รายการ ผลตอบแทนประธานกรรมการ
ผลตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน) ไม่รวมประธานกรรมการ

  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด 
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม     28,533       833       116,000      20,216        2,500     62,400 
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง    11,667     3,333        20,000      6,667        3,333       10,000 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  20,000      10,000 

(4)  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

รายการ ผลตอบแทนประธานกรรมการ ผลตอบแทนกรรมการ

(หน่วย : บาทต่อคนต่อเดือน) ไม่รวมประธานกรรมการ
  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม     24,356       7,500       61,000      19,326        3,333     58,000 
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง         -        -            -      6,667        6,667       6,667 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  20,000      10,000 

(5)  โบนัสกรรมการประจ�าปี 

รายการ โบนัสประธานกรรมการ โบนัสกรรมการ

(หน่วย : บาทต่อคนต่อปี) ไม่รวมประธานกรรมการ
  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต�่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม   836,109     20,000    7,200,000    566,158      13,000   4,800,000 
บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 1,102,651    130,000    7,200,000    741,243    100,000   4,800,000 
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  300,000      250,000 

             

การลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)                   

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ส�าหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ให้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น 
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วาระที่ 7

            
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ                 

ให้ด�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535  ก�าหนดไว้ดังนี้

 มาตรา 120  ก�าหนดว่า  “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี               

ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”้

 มาตรา 121 ก�าหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

 นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.                           

ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเง่ือนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอ

เงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

 ทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฎิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว             

5 รอบบญัชีตดิต่อกนั โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส�านกังานสอบบญัชเีดยีวกนัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด้ อย่างไรกต็าม

บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้                    

เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        

และก�าหนดจ�านวนเงนิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทกุปี และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ.11/2552 ซึง่ก�าหนด

ให้บริษัทฯ ต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 (1/2561)  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 

หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2561 โดยก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2561 จ�านวน 1,540,000 

บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 (1) ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ข้างต้นนัน้มคีวามเป็นอสิระและไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมส่ีวนได้เสยีในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไรทั้งสิ้น

 (2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งมีจ�านวนปีที่สอบบัญชีกับบริษัทฯ ดังนี้

  (2.1) นางศศิธร    พงศ์อดิศักดิ์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ  

  (2.2) นายธนิต    โอสถาเลิศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

(2.3) นางวิไล    บูรณกิตติโสภณ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

(2.4) นางสาวชนารัตน์  จันทร์หวา ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

 

พิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงิน             

ค่าสอบบัญชี
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 (3) การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2561 ปี 2560
ผลต่างเพิ่ม / (ลด)

จ�านวนเงิน %

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
       - ค่าสอบบัญชีประจ�าปี
       - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)
       - ค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)

1,140,000
150,000
250,000

760,000
360,000
320,000

380,000
(210,000)
(70,000)

50.00%
(58.33%)
(21.88%)

รวมทั้งสิ้น 1,540,000 1,440,000 100,000 6.94%

 (4) บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                   

สอบบัญชี จ�ากัด เช่นเดียวกัน ซึ่งการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปี 2561 กับปี 2560 จะเป็นดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท) ปี 2561 ปี 2560
ผลต่างเพิ่ม / (ลด)

จ�านวนเงิน %

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
        -  ค่าสอบบัญชีประจ�าปี
        -  ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)

340,000
60,000

310,000
60,000

30,000
-

9.68%
-

รวมทั้งสิ้น 400,000 370,000 30,000 8.11%

(5) ในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจาก

ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

(6) การพจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากผูส้อบบญัชซีึง่มคีณุสมบตั ิคณุภาพ มาตรฐาน 

ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมท้ังประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีตลอดมา เมื่อได้

พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. 

(7) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ตามรายชือ่ต่อไปนีค้นใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี 2561 

ได้แก่ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5155 หรือ

นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และ

ขออนมุตัค่ิาสอบบญัชปีระจ�าปี ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และค่าจัดท�างบการเงินรวมรายไตรมาส ประจ�าปี 2561 รวมจ�านวน

เงนิ 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 จากปี 2560

การลงมติ  

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



35บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 8

             

             

             

             

  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษัทฯ ได้จัดโครงการซื้อหุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ                      

ครั้งที่ 289 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 520,000,000 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านบาท) และจ�านวนหุ้นไม่เกิน 

100,000,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 9.54 ของหุ้นทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการซือ้หุน้คนืเสรจ็สิน้ครบตามก�าหนด

ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) รวมจ�านวนหุ้นที่           

ซือ้คนืในโครงการ 99,996,200 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 9.54 ของหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ซึง่มีมูลค่าทนุหุน้ทีซ่ือ้คืนจ�านวน 520,760,210.36 

บาท และเม่ือระยะเวลาการจ�าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนตามโครงการได้สิ้นสุดลงตามก�าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ 

(ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560) จึงคงเหลือหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 99,996,200 หุ้น  

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 12 ก�าหนดว่า “บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ�านวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่า

หุ้นแต่ละหุ้นให้ต�่าลง หรือลดจ�านวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

พ.ศ. 2535 ก�าหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนท่ีจ�าหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายได้             

เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ”

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 309 (1/2561) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2561 ได้มีมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่สิ้นสุดระยะเวลาจ�าหน่าย ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติให้น�าเสนอที่

ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ จ�านวน 99,996,200 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากทุนช�าระแล้วเดิมจ�านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนช�าระแล้วใหม่

จ�านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 947,961,800 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท รวมทัง้แก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอื

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ดังต่อไปนี้

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนท่ียังไม่ได้จ�าหน่ายตามโครงการ   

ซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิและการแก้ไขเพิม่เตมิ

หนังสอืบรคิณห์สนธข้ิอ 4 ของบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว



36 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

ข้อความเดิมก�าหนดไว้ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,047,958,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น 1,047,958,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ               1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ 1,047,958,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ           - หุ้น (         -          )

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ�านวน 947,961,800 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น 947,961,800 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1.00                 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ 947,961,800 หุ้น (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ           - หุ้น (         -          )

 ทัง้นีใ้นกรณทีีบ่รษิทัฯ น�าหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ทีแ่ก้ไขใหม่ข้างต้นซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นได้อนมุตัแิล้วไปจดทะเบยีน

ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค�าบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด 

ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและ                   

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทฯ มีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)                

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



37บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 9
             

             

             

             
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และ

ด�าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทฯ จะต้องท�าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จาก

เดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทั้งจะต้องท�าการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข              

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 308 (12/2560) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้น�าเสนอที่

ประชมุผูถื้อหุ้นพจิารณาอนมัุติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์และแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ เพือ่ให้บรษิทัฯ สามารถ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยใช้สือ่อเิล็กทรอนกิส์ผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และสามารถด�าเนนิการเรือ่งอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

 การแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 25,   ข้อ 26 และข้อ 27 

ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสาร (บมจ. 002) ที่แนบมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

“(1) ถึง (24) : ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

(25)  ประกอบกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้

ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

(26)    การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์

ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

(27)   การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารท่ีใช้ในอากาศยานไร้นักบินซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจาก

ภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมาย

ก�าหนด” 

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ ดังนี้

 “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ�านวน 27  ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”       
               

 ท้ังนี้ในกรณีท่ีบริษัทฯ น�าวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ

แล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค�าบางประการตามที่นายทะเบียน

บริษัทมหาชนจ�ากัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม             

ผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทฯ มีอ�านาจ

แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)                  

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์



38 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 9

แบบ บมจ.002                  หน้า  1  ของจ�านวน  2  หน้า

                        เอกสารประกอบค�าขอที_่______

วัตถุประสงค์
ของ

บริษัท          ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด         (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ�านวน                27              ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบการอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบเกี่ยวกับกระเบื้องและท่อ 

และผลิตภัณฑ์ใยหินซีเมนต์ ส�าหรับใช้ในการก่อสร้างและสาธารณูปโภคท่ัวไป รวมท้ังการค้าการขายของและการรับท�างาน                  

อย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวนั้นด้วย

(2) จัดหา ผลิต ซื้อ และขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�าขึ้นโดยผสมใยหินหรือเส้นใยอ่ืนๆ เข้ากับซีเมนต์ หรือโดยผสมแร่ธาตุอ่ืนๆ 

หรือซ่ึงท�าขึ้นโดยวัตถุประสงค์อย่างอื่นท้ังสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป รวมทั้งอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ส�าหรับ

ใช้ในการก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคท่ัวไป

(3) ค้นหา จัดท�าใยหิน เส้นใย วัสดุ หรือแร่ธาตุอื่นๆ เพื่อการอุตสาหกรรมและการค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท

(4) จัดหา ผลิต ซื้อ และขาย หรือจัดการด้วยวิธีอื่นใด ซ่ึงวัตถุดิบ วัสดุหรือแร่ธาตุอื่นๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์

ของบริษัท

(5) สั่งเข้ามาจากต่างประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ หรือ ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

(6) ส�ารวจ วิจัย ตรวจแยก ค้นคว้า หรือกระท�าด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ วัตถุดิบ หรือวัสดุในการผลิตของ

บริษัท

(7) เพื่อซื้อขายสินค้าอันเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์วัตถุพลอยได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างใดๆ หรือสินค้า

วัสดุหรือสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้งการสั่งสินค้า วัสดุสิ่งของเข้ามาใช้เองหรือเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ และการส่งสินค้าออกไปจ�าหน่าย

ยังต่างประเทศ ท้ังน้ียกเว้นกิจการค้าในการซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อหาก�าไร

(8) เพื่อท�าการขนส่งทางบก ทางน�้า ภายในประเทศและนอกประเทศ

(9) เพื่อท�างานก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้างอย่างอื่น

(10) เพื่อซ้ือขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จ�านอง จ�าน�า รับจ�าน�า ทรัพย์สินหรือสินค้า                

รับค�้าประกันหรือเข้าค�้าประกันหน้ีสินของบุคคลใดๆ เพ่ือประโยชน์แก่กิจการของบริษัท รับจ�านองทรัพย์สินเพื่อประกัน การขาย

สินค้าเงินผ่อนหรือขายสินค้าเงินเชื่อ หรือเป็นประกันการเข้าท�างานของลูกจ้าง

(11) เพื่อถือกรรมสิทธ์ิในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ใน

กิจการของบริษัท

(12) เพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมใดๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

โดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในกิจการค้าดังกล่าวอันต้ังขึ้นเป็นนิติบุคคลเพื่อซื้อ หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอย่างอื่นซ่ึงกิจการ

ทรัพย์สิน สิทธิและความรับผิดชอบของบริษัทจ�ากัด ห้างหุ้นส่วน หรือของบุคคลใดๆ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพ่ือความสะดวก        

ความเหมาะสมหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะด�าเนินกิจการต่อไปหรือยุบเลิกและช�าระบัญชีซึ่งกิจการใดๆ               

ดังกล่าวแล้วด้วย

(13) เพื่อท�าการเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าของเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ทั้งภายในประเทศ

และในต่างประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

(14) เพื่อต้ังสาขา ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนหรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ



39บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

แบบ บมจ.002                  หน้า  2  ของจ�านวน  2  หน้า
                        เอกสารประกอบค�าขอที_่______

วัตถุประสงค์
ของ

บริษัท          ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด         (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ�านวน                27              ข้อ ดังต่อไปนี้

(15) เพื่อขอสิทธิส�ารวจ และท�าเหมืองแร่ทุกชนิด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าแร่ แต่งแร่ และถลุงแร่ทุกชนิด

(16) จัดให้ได้มาซ่ึงสัมปทาน ประทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด�าเนินกิจการ

ของบริษัท

(17) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องสุขภัณฑ์

ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกยาง แร่ธาตุ ไม้ โลหะหรืออโลหะเคลือบ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ผลิตภัณฑ์เซรามิค และเครื่องเคลือบทุกชนิด ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดและวัสดุหรือ

สิ่งของท�านองเดียวกัน หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการค้าขายของและการรับท�างาน

อย่างใดๆ เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท้ังหมดดังกล่าวนั้นด้วย

(18) ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยิปซั่มบอร์ด ผลิตภัณฑ์ยิปซั่มทุกชนิด เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ในบ้าน

เรือนทุกชนิด ปูนปลาสเตอร์ชนิดต่างๆ โครงคร่าวโลหะ เยื่อกระดาษ กระดาษ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิดที่ท�าจากวัสดุทนไฟ 

พลาสติก ยาง กระดาษ แร่ธาตุ เคมีภัณฑ์ ไม้ โลหะ หรืออโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง รวมตลอดถึงผลิตภัณฑ์หรือ

สิ่งของอื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และอุปกรณ์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดหรือผลพลอยได้จาก                 

กิจการนั้นๆ รวมท้ังการจัดหา ซ้ือ ขาย แลกเปลี่ยนหรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดและการรับจ้างท�างานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หรือสิ่งต่างๆ ท้ังหมดดังกล่าวน้ันด้วย

(19) การออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินตราสารที่เปลี่ยนมืออย่างอื่นด้วย

(20) จัดซ้ือ น�าเข้า ส่งออก ว่าจ้าง รับจ้าง ท�าการผลิต จ�าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักร ชิ้นส่วนและหรืออะไหล่ของ

เครื่องจักรและเครื่องกลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระเบื้องและท่อ และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ รวมทั้งบริการให้ค�าปรึกษารับจ้างบริหาร

จัดการ จัดฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม บริการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน          

การผลิต มาตรฐานเครื่องจักร เครื่องกล อะไหล่ ชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรม

(21) ขอให้ปล่อยชั่วคราว กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ถูกด�าเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่

บริษัท

(22) บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นในราคาที่สูงกว่าหรือต�่ากว่ามูลค่าของหุ้นที่ก�าหนดไว้ได้ แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

(23) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ หรือตราสาร

ประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ก�าหนดไว้ หรือจะก�าหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือ

บุคคลใดๆ 

(24) บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

(25) ประกอบกิจการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก�าหนด

(26) การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยหีุน่ยนต์ และ/หรอื เครือ่งจักรกล เพือ่ประโยชน์ในการประกอบธรุกจิตามวตัถปุระสงค์

ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด

(27) การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้นักบินซึ่งควบคุมการบินด้วยระบบจาก

ภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด
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พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ           

ข้อ 28 และข้อ 37 เพือ่ให้สอดคล้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด

วาระที่ 10

              

              

              

 เพือ่ให้ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด จงึขอแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 28 และข้อ 37 ให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  ดังนี้

(ก)   การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 

ข้อ 3 ก�าหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะด�าเนินตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ

แล้ว ผู้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก�าหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธี

การที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” และค�าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจ�ากัด หากประสงค์

จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก�าหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ�ากัด               

จึงมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 307 (11/2560) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้น�าเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมก�าหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์

ประชมุ ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์

ประชมุ ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท อาจจะจัดให้มกีารประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิ

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด”           

             

(ข)   การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 

2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 307 (11/2560) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้น�าเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายท่ีแก้ไขใหม่              

ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิมก�าหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 37.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น   

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า          

25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้                 

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ แต่ต้องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีข่อให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจน

ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ           

จากผู้ถือหุ้น”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 37.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี

บัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น     

การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญ แต่ต้องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีข่อให้เรียกประชมุไว้ให้ชัดเจน

ในหนงัสอืดงักล่าวด้วย ในกรณเีช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอื

จากผู้ถือหุ้น”
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ทัง้นีใ้นกรณทีีบ่รษิทัฯ น�าข้อบังคับของบรษิทัฯ ทีแ่ก้ไขใหม่ข้างต้นซึง่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้อนมุตัแิล้วไปจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน

บรษัิทมหาชนจ�ากดั อาจจะต้องมกีารแก้ไขข้อความหรอืถ้อยค�าบางประการตามทีน่ายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ�ากดัต้องการหรอืมีความ

ประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติและมอบหมายให้คณะกรรมการ   

บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ�านาจของบริษัทฯ มีอ�านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก

ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

การลงมติ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)                      

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้เข้าประชุม เอกสารและหลักฐาน

บุคคลธรรมดา เข้าประชุมด้วยตนเอง บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล (ผู้แทน) เข้าประชุมด้วยตนเอง บัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

นิติบุคคล (ผู้แทน) มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ
ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ 

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 (1)  กรณผีูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย ต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ�าตวัข้าราชการหรอืบตัรประจ�าตวัพนักงานองค์กร

ของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

 (2)  กรณผีูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตต่ิางด้าว ต้องแสดงใบส�าคญัประจ�าตวัคนต่างด้าว หรอืหนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทาง 

(ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
 (1)  ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะท�าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียว

เท่านั้นส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง  ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม  จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับ

ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

 (2)  หนังสือมอบฉันทะให้ท�าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือ

มอบฉันทะดังกล่าวมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ีแล้ว โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบหน่ึงแบบใดก็ได้ตาม                    

ความเหมาะสมและจะต้องติดอากรแสตมป์จ�านวน 20 บาท พร้อมท้ังขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน                

ตามกฎหมาย

 (3)  การมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 (3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะต้องท�าหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ไม่หมดอายุ) ของ          

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย

 (3.2)  กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตต่ิางด้าว ผูม้อบฉนัทะจะต้องลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะด้วยตนเองต่อหน้าพนกังาน

รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค)  หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้

น�าหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันัน้ให้เจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจของสถานฑตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยหรอืเจ้าหน้าทีผู่ไ้ด้รบัมอบหมายให้ท�าการแทนบคุคลดงักล่าวหรอื

บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท�าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

 (3.3)  กรณผีูม้อบฉนัทะเป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทย จะต้องท�าหนงัสอืมอบฉันทะพร้อมทัง้แนบส�าเนาหนงัสอืรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณชิย์ 

มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และส�าเนาบัตรประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของ

กรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบพร้อมกันด้วย

 (3.4)  กรณผีูม้อบฉันทะเป็นนติิบคุคลสญัชาตต่ิางด้าว ผูม้อี�านาจลงนามของนติบิคุคลจะต้องลงลายมอืชือ่ พร้อมประทบัตราบรษิทัในหนงัสอื

มอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ              

และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น�าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ท�าการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท�าการรับรองผู้รับรองเอกสาร 

(โนตารี พับลิค)  อีกชั้นหนึ่ง

 (3.5)  กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก�ากับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้ว หัวแม่มือ

ซ้ายของ .....................” แต่ต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือ

ชื่อเท่านั้นจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
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 (3.6)  โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุน้ได้จัดท�า และลงนามครบถ้วนแล้วตามหลกัเกณฑ์ทีก่ล่าวข้างต้นกลบัคนืไปยงัเลขานกุารของบริษทัฯ 

พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน  ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารต่างๆ ได้  และเพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว

 (3.7)  ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ  ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

 (4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง                 

ตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน                   

ก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้  

•	 นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่อยู่ 9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

10520

•	 นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์ ที่อยู่ 18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

•	 นายธนิต ปุลิเวคินทร์ ที่อยู่ 13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ความตาย
 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  โดยจะต้องมีเอกสารค�าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก  

ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล  อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน�าทะเบียนบ้านของ               

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
 ให้ผูอ้นบุาลหรอืผูพ้ทิกัษ์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรอืมอบฉนัทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน  โดยจะต้องมีเอกสารค�าส่ังศาลแต่งตัง้ให้เป็นผูอ้นุบาล

หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่ 8.00 – 10.00 น. 

ของวันที่ประชุมดังกล่าว

การออกเสียงลงคะแนน
(1)   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�าโดยเปิดเผย  โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2)   การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

(3)   มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

   (3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

  (3.2) กรณีอื่นซ่ึงมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด�าเนินให้เป็นตามที่ก�าหนดนั้น โดยประธาน              

ในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(4)   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(5)  ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นน้ันออกนอกที่

ประชุมชั่วคราวก็ได้

(6)  การลงคะแนนลบั อาจจะท�าได้เมือ่มผีูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ  และทีป่ระชุมลงมตใิห้มกีารลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธาน

ในที่ประชุมจะเป็นผู้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

อ้างถึงข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก�าหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 3   ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

ข้อที่ 12 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ�านวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต�่าลง หรือลดจ�านวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้บริษัทจะลดทุนไปให้ต�่ากว่าจ�านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชย                  

ผลขาดทุนสะสมตามล�าดับที่กฎหมายก�าหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต�่ากว่าจ�านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของ

ทุนทั้งหมดได้

 ทัง้นีก้ารลดทนุลงให้ต�า่กว่าหนึง่ในสี ่(1/4) ของทุนทัง้หมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อที่ 37   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชมุผู้ถอืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแล้วให้เรยีกว่าการประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญั

เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

 ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น              

การประชมุวสิามญั แต่ต้องระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวด้วย ในกรณเีช่นนีค้ณะกรรมการ

จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 38   ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ

ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม

ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค�า

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ต้ังของส�านักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม 

แล้วแต่คณะกรรมการจะก�าหนด

ข้อท่ี 39   ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน              

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่

ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง                   

ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อที่ 40  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม 

หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรอืมแีต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อที่ 41  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ

ฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก�าหนด

 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก�าหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
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ข้อที่ 42  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

(ก)   การขายหรือจ�าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนเท่ากัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ฉ) การออกหุน้บรุมิสทิธิ ์หุน้กู ้หุน้กูม้ปีระกนั หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส�าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นหรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อืน่ใด ทีอ่าจกระท�า

ได้ตามกฎหมาย

(ช) การเลิกบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด�าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

(1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

(2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

(3) แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็น             

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระที่บริษัทฯ ก�าหนดคนใดคนหนึ่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าประชุมแทนโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร

ประกอบล่วงหน้ามายัง เลขานุการบริษัท  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต�าบลตลิ่งชัน                

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึง

บริษัทฯ ณ ที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เท่านั้น

ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดเลอืกใช้หนังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
      
      
 เขียนที่……………………………….......……....…..

          วันที่..................... เดือน................................. พ.ศ………….............…
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................สัญชาติ………………………………….....……...…..……...

อยู่บ้านเลขที่.............................................ถนน.............................................................ต�าบล/แขวง...................................................................
อ�าเภอ/เขต ...............................................จงัหวดั...........................................................รหสัไปรษณย์ี………………………...…….….………..….............

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            

หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง

     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้

  (1)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง..................................................อ�าเภอ/เขต......................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................................หรือ       

  (2)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง..................................................อ�าเภอ/เขต......................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................................หรือ       

  (3)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่...................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง..................................................อ�าเภอ/เขต......................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................................     

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่33 
(ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบฉันทะ
       (…………………………………………….)

ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                  (…………………………………………….)

ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                  (…………………………………………….)

ลงชื่อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
                                                  (…………………………………………….)
หมายเหตุ :  

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์

20 บาท
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

      
      
 เขียนที่……………………………………............…..

วันที่..................... เดือน............................พ.ศ…………................…
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................... สัญชาติ………………………………………......…..…….

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง..................................................................
อ�าเภอ/เขต ..................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์……………...............………...…….….………...…

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            

หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง

     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................

ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.....................................................หรือ       

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.....................................................หรือ    

(3)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์..................................................... 

คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่33 
(ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

  (1) วาระที่ 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

 วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

 วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

ติดอากรแสตมป์

20 บาท
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วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง                        

 วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

 วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

วาระที ่8  :  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนและทนุช�าระแล้ว โดยวธิกีารตดัหุน้ซือ้คืนทีย่งัไม่ได้จ�าหน่าย ตามโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

วาระที่ 9  :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

 วาระที่ 11  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                        เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย                   งดออกเสียง

  (2) วาระที่ 5  :  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

            การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
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            การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

           ชื่อกรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ  นายอัศนี ชันทอง

                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด

                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ  นายอนันต์ เล้าหเรณู

                     เห็นด้วย            ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง    

         

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

หมายเหตุ :  
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(3) ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  



51บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำากัด (มหาชน)

ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..........................เรื่อง……………………………..........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                 เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่..........................เรื่อง……………………………..........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                 เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่..........................เรื่อง……………………………..........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                 เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่..........................เรื่อง……………………………..........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                 เห็นด้วย                     ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

วาระที่..........................เรื่อง……………………………..........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                 เห็นด้วย                      ไม่เห็นด้วย              งดออกเสียง

       

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  



52 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำาปี 2561)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้      

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

      
 เขียนที่…………………………………........…....…..

วันที่..................... เดือน.............................. พ.ศ………........….....…
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................. สัญชาติ………………………………………........…..…….

ส�านักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................ถนน............................................................ต�าบล/แขวง.........................................................
อ�าเภอ/เขต...........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์………………………...….…….....….....…
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.................................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง ดังนี้            

หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง

     หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่.................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ       

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...................................................หรือ    

(3)  ........................................................................... อายุ ...................ปี  อยู่บ้านเลขที่..................................................................
ถนน.........................................................ต�าบล/แขวง.....................................................อ�าเภอ/เขต..................................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์...................................................     

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่33 
(ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ...............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.........................................เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  (1) วาระที่ 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 วาระที่ 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ติดอากรแสตมป์

20 บาท
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 วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 วาระที่ 6  :  พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 วาระที่ 7  :  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระท่ี 8  :  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแล้ว โดยวธิกีารตดัหุ้นซือ้คืนทีย่งัไม่ได้จ�าหน่าย ตาม โครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9  :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อ

ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10  :  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่     

กฎหมายก�าหนด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 วาระที่ 11  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง
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(2) วาระที่ 5  :  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

       การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

     ชื่อกรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

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

     ชื่อกรรมการ  นายอัศนี ชันทอง

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

     ชื่อกรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด

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

     ชื่อกรรมการ  นายอนันต์ เล้าหเรณู

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น      
ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด    
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉนัทะได้กระท�าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�าเองทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
       (……………………………………………..)

หมายเหตุ :   
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 (1) หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(4) วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6         

ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป

ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..........................เรื่อง…………………………….........................................................................................................................

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

                     เห็นด้วย......................เสียง ไม่เห็นด้วย........................เสียง           งดออกเสียง…………....…..เสียง
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                             ชื่อ – นามสกุล          นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย

          ต�าแหน่งในบริษัทฯ    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

          สัญชาติ            ไทย

           อาย ุ            73 ปี

                     ที่อยู่            9/50 หมู่บ้านศุภาลัยสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง    

                  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   

                  10520       

            

วุฒิการศึกษา 

•	   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์ 

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 32/2005)

(2)   Audit Committee Program (ACP 4/2005)

(3)   R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

ประวัติการท�างาน

(1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้

•	  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

                                     บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) :  ไม่มี

(3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :  

(1)   ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา

(2)   การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  จ�านวน 4,099,600 หุ้น หรือ 0.43%

(3)   มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
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ชื่อ – นามสกุล         นายวุฒิไกร โสตถิยานนท์

ต�าแหน่งในบริษัทฯ    กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

สัญชาติ                 ไทย

อาย ุ      64 ปี

ที่อยู ่      18 ซอยศรีนครินทร์ 52 แขวงหนองบอน         

          เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250           

       

วุฒิการศึกษา 

•	   นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

•	   เนติบัณฑิตไทย

•	   การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านนิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 89/2011)

ประวัติการท�างาน

 (1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้

•	  พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

                                     บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน                    

1 บริษัท ดังนี้

•	พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน หัวหน้าส�านักงาน ส�านักกฎหมายวุฒิไกร โสตถิยานนท์                                       

 (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :   

(1)   ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา 

(2)   การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

(3)   มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
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                                 ชื่อ – นามสกุล       นายธนิต ปุลิเวคินทร์

             ต�าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ   

      ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

             สัญชาติ             ไทย

                อาย ุ  67 ปี

              ที่อยู ่  13 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 6 ถนนศรีนครินทร์    

                     แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

วุฒิการศึกษา 

•	   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความช�านาญ : ด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

(1)   Director Accreditation Program (DAP 105/2013)

(2)   Audit Committee Program (ACP 44/2013)

ประวัติการท�างาน

 (1)   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจ�านวน  1  บริษัท ดังนี้

•	  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ     

  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)

(2)  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จ�านวน           

2 บริษัท ดังนี้

•	พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ  นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส

•	พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จ�ากัด

 (3)   ประสบการณ์ท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :   

 (1)   ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา 

 (2)   การถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

 (3)   มีส่วนได้เสียทางตรงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ เท่านั้น 

ประวัติกรรมการที่เป็นอิสระ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
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การขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2560
ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ�าปี 2560 กรุณาแจ้งความประสงค์และระบุสถานท่ีที่ต้องการ                  

ให้จัดส่งหนังสือรายงานประจ�าปี 2560 ดังนี้  

กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง

ชื่อ..........................................................................................................................................................................

ที่อยู่.......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

โดยส่งโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร์ 0 3622 4187 หรือส่งไปรษณีย์มาที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

“  ฝ่ายบัญชีและการเงิน    

   บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) 
    เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000  ”
 

บริษัทฯ จะท�าการจัดส่งหนังสือรายงานประจ�าปี 2560 ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด
            

           

การส่งค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561)
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้         

 (1)     ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail  (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น 

          - ค�าถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)       

 (2)     ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับค�าถาม 

          - E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th 

          - โทรสาร : 0 3622 4187 โดยใช้แบบฟอร์มค�าถามตามเอกสารแนบ      

 (3)     ช่วงเวลาที่เปิดรับค�าถาม 

          ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561) ได้ตั้งแต ่

          วันที่  23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามดังกล่าวได้ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561 ส�าหรับการตอบ                     
ค�าถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบค�าถามที่ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใด
ช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม
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แบบฟอร์มค�าถาม

ส�าหรับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561)

(1)  ส่วนของข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรสาร :

E-mail Address :

             

(2)  ส่วนของค�าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจ�าปี 2561)

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจ�าปี 2560)

ค�าถาม :

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560

ค�าถาม :

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค�าถาม :
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วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไร

ค�าถาม :

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ค�าถาม :

วาระที่ 6 : พิจารณาก�าหนดผลตอบแทนกรรมการ

ค�าถาม :

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี

ค�าถาม :
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วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายตามโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ค�าถาม :

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ค�าถาม :

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

ค�าถาม :

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ค�าถาม :
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โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
เลขที่ 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2656 0444 โทรสาร : 0 2656 0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพรสิเด้นท์ * เดิม *)

รถเมล์สายที่ผ่าน  2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟ้าลงสถานีชิดลม 

โรงพยาบาลต�ารวจ เซ็นทรัลเวิลด์

ห้างโซโก้

พระพรหม

อัมรินทร์พลาซ่า

โรงเรียนมาแตร์เดอี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทางด่วนเพลินจิตฝั่งใต้

ซอยร่วมฤดี

ซอยหลังสวน

ซอยต้นสน

ถนนวิทยุ

เกษรพลาซ่า

โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล 

กรุงเทพฯ

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์

Big C

อาคาร           

จอดรถ        

บี
อาคาร

จอดรถ            

ซี

ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า

สถานทูตอังกฤษ

อาคารเวฟเพลส

ถนนวิทยุ

ลงทางด่วนเพลินจิตฝั่งเหนือ

ถนนชิดลม

ธนาคาร

กรุงเทพ

  นารายณ์  

    ภัณฑ์

ถนนราชด�าริ

ถน
นเ

พ
ชร

บุร
ีตัด

ให
ม่

ถน
นเ

พ
ลิน

จิต
ถน

นส
ุขุม

วิท

   รถไฟฟ้า 

สถานีชิดลม



สำนักงานใหญ� :
เลขที่ 69-70 หมู�ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ�งชัน
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุร� 18000
โทรศัพท� : 0 3622 4171-8 โทรสาร : 0 3622 4187

สำนักงานสาขาที่ 1 :  
เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท� : 0 2619 0742 โทรสาร : 0 2619 0488

สำนักงานสาขาที่ 2 :  
เลขที่ 269 หมู�ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก�น 40000
โทรศัพท� : 0 4339 3390-1

สำนักงานสาขาที่ 3 : 
เลขที่ 169-170 หมู�ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุร� 18110
โทรศัพท� : 0 3622 4171-8 ต�อ 401-420

0 2619 2333

Corpcenter@dbp.co.th

www.dbp.co.th

บร�ษัท ผลิตภัณฑ�ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited


