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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 33 (ประจ าปี 2561) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) ของบริษัท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จ ากัด (มหาชน) ที่ประชุมเมื่อ  
วนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพินนาเคิล 4-6 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 973 
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 176 ราย   
ถือหุ้ นจ านวน 46,798,577 หุ้ น  และโดยการมอบฉันทะจ านวน 166 ราย ถือหุ้ นจ านวน 683,084,238 หุ้ น  รวมทัง้สิ น้             
จ านวน 342 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 729,882,815 คิดเป็นร้อยละ 76.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหนา่ยและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนทัง้หมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อก าหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นีจ้ านวน 
12 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน 12 คน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดงันี ้
1) นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 
2) นายชยัยทุธ  ศรีวกิรม์ กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3) นายศกัดา มณีรัตนฉตัรชยั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
4) นายอนนัต์ เล้าหเรณ ู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
5) นายธนิต ปลุเิวคินทร์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6) นายวฒุิไกร โสตถิยานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
7) นายฉตัรชยั ทีปสวุรรณ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
8) นายวราย ุประทีปะเสน กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
9) นายกมลพฒัน์ ทีปสวุรรณ กรรมการ 
10) นายอศันี ชนัทอง กรรมการ  
11) นายสาธิต สดุบรรทดั กรรมการ ประธานกรรมการจดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
12) นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ กรรมการ กรรมการจดัการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลติและวิศวกรรม 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีจ านวน 1 คน ดงันี ้ 
1) นางสาวธนกานต์ พนัธาภิรัตน์      กรรมการจดัการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบญัชีและการเงิน  

          และเลขานกุารบริษัทฯ 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด มีจ านวน 3 คน ดงันี ้ 
1) นางสาวบงกช อ ่าเสง่ียม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3684 
2) นางสาวชนารัตน์ จนัหวา         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9052 
3) นายธนายทุธซงิห์ เฮลเกลวาลร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 12736  

ตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายสรุเชษฐ์ วินิยกลู 
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ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุมเพื่อให้การด าเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี เ้ป็นไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และครอบคลมุทกุเร่ือง
ตามที่กฎหมายก าหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปองพล จกัรกาญจน์ (ผู้จดัการแผนกสื่อสารองค์กร) เป็นผู้ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิ 
ในการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงส าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยยอ่ ดงัตอ่ไปนี ้(ซึง่รายละเอียดได้แสดงไว้
ในหนงัสอืเชิญประชมุที่จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นก่อนการประชมุในครัง้นีแ้ล้ว)  

1) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือ
หุ้นในเร่ืองที่เห็นว่าส าคญัและเสนอรายช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการลว่งหน้า
ตัง้แต่วันที่  17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นคนใดเสนอเร่ืองดังกล่าว ดังนัน้จะ
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ และเรียงตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ ในหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนแล้ว 

2) ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สง่ค าถามที่เห็นว่าส าคญัเป็นการลว่งหน้าตัง้แต่วนัที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่ 13 เมษายน 2561 ซึ่ง
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอค าถามเป็นการลว่งหน้า  

3) การออกเสียงลงคะแนนก าหนดให้กระท าโดยเปิดเผย โดยการให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบ
ฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

4) มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  
4.1)   กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออก

เสยีงลงคะแนนเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ในการประชมุครัง้นีถื้อวา่ทกุวาระถือเป็นกรณีปกติ ยกเว้นวาระท่ี 6 
และวาระท่ี 8-10 ถือเป็นกรณีอื่นๆ 

4.2)  กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินให้เป็น
ตามที่ก าหนดนัน้ ได้แก่  
• วาระที่  6 เร่ืองพิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องใช้มติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน โดยวาระนีก้รรมการทกุคนมีสว่นได้เสยีโดยตรงจึงของดออกเสยีงในวาระการประชมุนี ้ 

• วาระที่  8-10 เร่ือง พิจารณาเกี่ยวกับ การลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว การแก้ไขข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลงมติที่ประชุมในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสียงตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 42 (2) ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

5) การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนบัคะแนนเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง สว่นที่เหลือ
ถือวา่เห็นด้วย โดยให้ผู้ที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงต้องใช้บตัรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ได้แจกในช่วงลงทะเบียนก่อนเข้า
ประชุม ซึ่งเมื่อสิน้สดุเนือ้หาแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นทกุท่านให้ออกเสียงลงคะแนน โดยให้ท าเคร่ืองหมายใน
บตัรลงคะแนนดงักลา่ว และสง่ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานภายในห้องประชมุเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค๊ด 

 
เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุแล้วเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่  32 (ประจ าปี 2560) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 32 (ประจ าปี 2560) ที่
ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่ได้น าส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักลา่วได้บนัทึกไว้
อยา่งถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุซึง่จดัสง่ให้ผู้
ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้าแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 32 
(ประจ าปี 2560) ดงักลา่ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 32 (ประจ าปี 2560) ตามที่เสนอข้างต้น  

มติ  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 32 (ประจ าปี 2560) 
ทีป่ระชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
รับรอง    730,058,115 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมรั่บรอง                   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง                    -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสยี                     -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด   730,058,115 เสยีง ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 

 ประธานฯ ได้แถลงวา่ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ขอมอบหมายให้นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้รายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รวมทัง้รายงานข้อมลูตา่งๆ ในรอบปี 2560 ซึง่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,171 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย 1.28% 
แตอ่ยา่งไรบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 412 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 20 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ 4.99%  หากไมร่วมก าไร
พิเศษจากการขายที่ดินที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ของปีก่อน จ านวน 23 ล้านบาท กลุม่บริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 43 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ 12% เนื่องจากการบริหารต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายทางด้านการขายอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานประจ าปี 2560  บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน 822 ล้านบาท ซึง่เพียงพอในการจ่ายเงินปันผล 313 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ ระยะยาวและระยะสัน้ 393 
ล้านบาท ท าให้ดอกเบีย้จ่ายลดลงจาก 18.56 ล้านบาท ในปี 2559 เหลือ 12.58 ล้านบาท ในปี 2560 หรือลดลง 
32.21% และท าให้มีหนีส้ินจากการกู้ยืมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจาก 0.47 เท่าในปี 2559 เหลือ  0.25 เทา่ ในปี 
2560 หรือลดลง 28.17%  

3) การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2548   
ถึงปัจจบุนัรวม 13 ปี  มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ 50% ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
มีการจ่ายเงินปันผลอยา่งตอ่เนื่องในอตัราไมต่ ่ากวา่ 70% โดยในปี 2560 ได้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 84% ของก าไร
สทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ต้องเป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นี ้
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4) Strategies Behind Our Success บริษัทฯ มีกลยทุธท่ีเป็นจดุแข็งของบริษัทฯ 6 ด้านดงันี ้ 

(4.1) Product Variety & Differentiation 
สินค้าและบริการ : บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายครบเคร่ืองเร่ืองการสร้างบ้าน หากท่านเข้าร้านค้าวสัดุ
ก่อสร้างตราเพชรที่เดียวท่านก็สามารถสร้างบ้านได้ทัง้หลงั โดยปีนีม้ีบริษัทฯ มีรายได้ 92% จากการขาย

สินค้า ได้แก่ กลุ่มหลงัคา กลุ่มผนังและฝ้า กลุ่มไม้สงัเคราะห์ และกลุ่มสินค้าพิเศษ เช่น โครงหลงัคา
ส าเร็จรูป แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น และมีรายได้ 8% จากการบริการ ได้แก่ การบริการถอดแบบ 
การติดตัง้ระบบหลงัคา และบริการขนสง่ เป็นต้น 

(4.2) Extensive Distribution Network 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย : บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทาง ได้แก่ 55% จากการขายผ่าน
ตวัแทนจ าหนา่ย 16% จากการขายผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 12% จากการขายผ่าน
งานโครงการ  และ 17% จากการขายไปตา่งประเทศ  

(4.3) Excellent Services 
 บริษัทฯ มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย ทัง้ทางบก ทางน า้ และใช้เวลาจัดส่งถึงมือท่านภายใน 24 ชั่วโมง  

รวมทัง้มีบริการหลงัการขายที่เป็นเลิศ เมื่อผู้บริโภคมีปัญหาเร่ืองสนิค้าหรือการติดตัง้ สามารถติดตอ่ผ่าน
ระบบ Call Center หรือผา่นตวัแทนจ าหนา่ยได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ 

(4.4) Strong Brand Awareness 
 การสร้างความน่าเชื่อถอืของแบรนด์ “ตราเพชร” ตลอดเวลา 32 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทฯ  

• ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยในปี 2559 ได้รับรอง ISO 9001 – 2015 (รายแรกใน
อตุสาหกรรมหลงัคา) ส าหรับกระเบือ้งคอนกรีต แบบลอนและแบบเรียบ  

• ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าชัน้เยี่ยมของประเทศไทย “THAILAND TRUSTED 

MARK” จากกระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ 

• ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร BrandAge ว่าเป็นสินค้าที่น่าเช่ือถือที่สุด โดยสินค้ากระเบือ้ง
หลงัคาได้อนัดบัที่ 2  สนิค้าไม้และวสัดทุดแทนได้อนัดบัที่ 4 ซึง่ขยบัมาจากอนัดบัที่ 7 ในปีก่อน โดย
บริษัทฯ มีโอกาสในการพฒันาสนิค้าตอ่ไปได้อีกในอนาคต 

(4.5) Strong Relationship with Distributors  

 บริษัทฯ ดแูลลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การอบรมพฒันาลกูค้า 
รวมทัง้การจดัท าสื่อต่างๆ เพื่อเสริมภาพลกัษณ์ แบรนด์ “ตราเพชร” ให้กบัร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ 
เพื่อให้มีความสามารถในการแขง่ขนั ได้แก่ 

(1) กิจกรรมด้านการตลาดในประเทศ  มีการสื่อสารแบรนด์ตราเพชร ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึน้ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มช่าง กลุ่มเจ้าของบ้าน และผู้ ออกแบบ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณอย่าง
เหมาะสม เช่น  

• การลงโฆษณาในทีวีดิจิตอล ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ (Billboard) สื่อวิทยทุี่กระจาย
ทัว่ประเทศ  สือ่นิตยสารเก่ียวกบับ้าน เช่น นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร Weekend เป็นต้น  

• การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Website / Facebook / Youtube / Instagram เป็นต้น 
เพื่อให้กลุม่เปา้หมายได้รับข้อมลูอยา่งทัว่ถึง และ 
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• จดักิจกรรมสง่เสริมการขายต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย เช่น จดัท าแค็ตตาล็อกสินค้า 
จดัท าสินค้า Premium จดัท าชุดอปุกรณ์ตวัอยา่งในการเสนอขาย (Sale Kit) และจดัโปรโมชัน่
สง่เสริมการขาย เป็นต้น  

• รวมทัง้จัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านค้ารายใหญ่ในภมูิภาค เพื่อน าเสนอ
สินค้าของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ท าให้ร้านค้ามีโอกาสจะขายสินค้าได้เพิ่มมากขึน้ และร่วม
แสดงความยินดีในวนัเปิดสาขาของร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ (Modern Trade)  

• การจดัอบรมพฒันาตวัแทนจ าหนา่ย และช่างท้องถ่ินให้มีความรู้เก่ียวกบัสินค้าใหม ่การติดตัง้ 
และอบรมพนกังานขายหน้าร้าน การเข้าร่วมงานบ้านและสวนแฟร์ เป็นต้น   

• อีกทัง้การปรับภาพลกัษณ์ แบรนด์ “ตราเพชร” ให้กบักลุม่สนิค้าตา่งๆ  ในปีที่ผา่นมา มีการจดั
กิจกรรมส าหรับผู้ออกแบบรุ่นใหม่ โดยเชิญนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ “DIAMOND STYLE 

Young Designer Contest 2017” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งหวงัให้น าสินค้าของบริษัทฯ ไป
ออกแบบใช้งานทัง้ภายในและภายนอกอาคาร  

(2)  กิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศ เน้นจัดท าสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถ่ิน และการจัดงาน
ขอบคณุลกูค้าตา่งประเทศเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

(4.6) Prudent Financial Policies  

บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผล จ่ายคืนเงินกู้ ระยะยาวและระยะ
สัน้ จ่ายดอกเบีย้ และจ่ายช าระหนี ้บริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาด้านการเงิน และได้รับสนิเช่ือจากสถาบนั
การเงินท่ีเพียงพอกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

5) การบริหารจัดการด้านอื่นๆ มีดงันี ้
(5.1) ด้านการก ากบัดแูลกิจการ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวลัแหง่ความภาคภมูิใจดงันี ้ 

(1) ได้ รับรางวัล “หุ้นยั่ งยืน” หรือ “THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2017” จาก
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนโดยค านึงถึง 
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)  

(2) ได้รับรางวัล 5 ดาว ( ) จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยประจ าปี 2560 โดยได้รับคะแนน 91% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)  และได้รับ
รางวลัระดบั Top Quartile ในกลุม่ตลาดที่มีมลูคา่หลกัทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท 

(3) ได้รับรางวัล 4 ดาว ( ) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญของบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2560  โดยได้รับคะแนน 97% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม 
(Excellent)   

(5.2) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่   ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา และเข้าร่วม
เครือข่าย “หุ้ นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (PACT Network) กับสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งบริษัทฯ 
ประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้พนกังานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินความเสี่ยง
เก่ียวกับการทุจริตทุกหน่วยงาน และน าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตร วจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ  
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(5.3) ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR)  ในปี 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมภายใน
ชมุชนโดยรอบบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จดัอยา่งตอ่เนื่องหลายปี คือ โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งในปี 
2561 มีการจัดกิจกรรมส าหรับรุ่นที่  8 : ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ในการสร้าง  “บ้านเพชรพอเพียง” บนพืน้ที่การเกษตรของมูลนิธิ      
พระดาบส จงัหวดัสระบรีุรวมทัง้ได้สนบัสนนุสนิค้าและอปุกรณ์ในการสร้างบ้าน โดยโครงการ “ช่างหัวใจ 
เป็นกิจกรรมที่อบรมพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้ในการติดตัง้หลงัคา และไม้สงัเคราะห์ เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน  อีกทัง้บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมภายในองค์กรอีกหลาย
กิจกรรมเช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมร่วมใจปลกูดาวเรืองเพื่อน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    
ในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมพฒันาจิตเพื่อชีวิตสมดลุของพนกังาน เป็นต้น 

6) แนวทางการด าเนินงานและแผนงานในปี 2561 ของบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้
6.1) บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายการเติบโตไมต่ ่ากวา่ 5% 
6.2) มุง่เน้นขยายตลาดทกุช่องทางทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
6.3) น าเสนอผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่หลงัคา ไม้สงัเคราะห์ ผนงั และโครงหลงัคาส าเร็จรูป 
6.4) มุง่เน้นพฒันาบคุลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวตักรรมในการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
6.5) มุง่มัน่ในการลดต้นทนุเพื่อรักษาอตัราก าไรขัน้ต้น 
6.6) ลดภาระด้านการเงิน ลดดอกเบีย้ และเพิ่มสภาพคลอ่ง เพื่อให้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอส าหรับการด าเนิน

ธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่อง 

7) การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่  
7.1) กลุม่หลงัคา เช่น กระเบือ้งจตลุอน และกระเบือ้งเจียระไนแบบเรียบไมม่ีใยหิน ได้แก่ Thai Modern, Thai 

Classic, Elegant และThai Lanna เป็นต้น  
7.2) กลุม่ไม้สงัเคราะห์ เช่น ไม้ฝาบงัใบลายเสีย้น ไม้ตกแต่งบนัได ไม้ระแนงแบบเรียบลบมมุ ไม้พืน้ ไม้เชิงชาย 

เป็นต้น 
7.3) กลุม่ผนงั พฒันาสินค้าให้หลากหลายเพราะการก่อสร้างต้องการความรวดเร็วมากขึน้ เช่น ครัวส าเร็จรูป

มวลเบา และวงกบประตมูวลเบา เป็นต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม  

ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตลาดต่างประเทศที่มีรายได้ 16% ของรายได้ทัง้หมด 
ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง มีสดัสว่นเท่าไร และประเทศอินเดียมีความนา่สนใจมาก อยากทราบเร่ืองการแข่งขนัและ
สว่นแบง่ทางการตลาดของบริษัทฯ ในประเทศอินเดีย 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่า ปัจจุบนัสดัสว่นรายได้ของต่างประเทศอยู่ที่ 17% 
บริษัทฯ ได้ตัง้เป้าหมายสดัส่วนรายได้จากต่างประเทศประมาณ 20% ด้วยประเทศต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 10 ประเทศ 
ประมาณ 70-80% อยูท่ี่ประเทศกมัพชูา สปป.ลาว และประเทศจีน ในสว่นของประเทศอินเดีย บริษัทฯ มีลกูค้าอยูห่ลาย
ราย ในหลายๆ เมือง โดยสินค้าที่บริษัทฯ ส่งออกไปจ าหน่ายส่วนมากเป็นสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ ไม่มีหลังคา          
การแขง่ขนัคอ่นข้างสงู บริษัทฯ เข้าร่วมงานแฟร์กบัลกูค้า เพื่อแนะน าสนิค้าใหม่ๆ   และท ากิจกรรมร่วมกนั 
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ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ประเทศอินเดีย ส่งออกไม้สงัเคราะห์อย่างเดียว     
เป็นเพราะวา่เร่ืองของการขนสง่หรือไม ่

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่า ไม่ใช่เร่ืองของการขนสง่ แต่เร่ืองหลกัๆ เป็นเร่ือง
ของวฒันธรรมการใช้สินค้า บริษัทฯ สง่ออกหลงัคาไปจ าหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  สปป.ลาว กมัพชูา ซึง่มีบ้าน
และการก่อสร้างทีค่ล้ายบ้านเรา แตป่ระเทศอินเดียปัจจบุนัสัง่แตไ่ม้ฝา โดยขนสง่เป็นตู้คอนเทนเนอร์บรรจสุนิค้า เพื่อลด
การแตกหกั 

ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบญัชร ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงความคาดหวงัในการเติบโตที่ประเทศอินเดียและการ
แขง่ขนัสงูหรือไม ่ 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่า ตลาดอินเดียมีศกัยภาพ เพราะอินเดียมีขนาด   
ไม่ต่างจากจีน แต่ประเด็นเร่ืองราคาเป็นส่วนส าคัญ การแข่งขนัรุนแรง การเข้าไปที่ประเทศอินเดียในช่วงนีเ้ป็นเร่ือง   
ของการน าเสนอผลติภณัฑ์ และพฒันาสนิค้าตามความต้องการตลาด  

ผู้ ถือหุ้น นางบญุธรรม เชิญอกัษร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสอบถามวา่ เมื่อสกัครู่ที่กลา่วถึง สปป.ลาว กมัพชูา มีประเทศพมา่หรือไม ่

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทฯ ท าตลาดพมา่มากกวา่ 10 ปี สนิค้าจะเป็น
แผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน และหลังคา ตลาดพม่ามองดูแล้วมีศักยภาพเพราะว่าประเทศใหญ่กว่ากัมพูชา 4 เท่า                
แตภ่ายในประเทศยงัมีปัญหา บริษัทฯ มีฐานลกูค้าอยูท่ี่ยา่งกุ้ง มนัดาเลย์ และพืน้ที่ติดกบัตะเข็บชายแดน 

ผู้ ถือหุ้น นายนิรันด์ จิตประกอบ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ผลิตภณัฑ์ตราเพชร ไม่สนใจท ากระเบือ้งปพูืน้และงานสีเพิ่มขึน้
จากผลติภณัฑ์เดิมไหม เพราะวา่สเีป็นทีต้่องการของตลาด เช่น สทีาภายใน ภายนอก ทาไม้ ทาเหลก็ เป็นต้น  

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่าบริษัทฯ เน้นสินค้าหลกัที่มีความเช่ียวชาญ ได้แก่ 
หลงัคาและผนงั ที่มีสดัสว่นอย่างละ 50% ส าหรับเร่ืองกระเบือ้งปพูืน้ ปัจจบุนัมีหลากหลายยี่ห้อ การแข่งขนัด้านราคา
สงูมาก รวมทัง้มีโครงสร้างต้นทนุพลงังานไฟฟ้าสงูมาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเร็ว บางรายก็น าเข้าจากประเทศจีน 
จึงถือวา่เป็นความเสีย่งหากบริษัทฯ จะเข้าไปท าตลาดสนิค้าตวันี ้จึงต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ ส าหรับเร่ืองส ีปัจจบุนั
มีผู้ผลิตสีหลายราย การแข่งขนัสงู บริษัทฯ คงไม่ไปท าตลาดสีเช่นกนั แต่ที่ท าอยู่จะเป็นการผลิตสีเพื่อใช้เองทัง้หลงัคา 
และไม้สงัเคราะห์ เช่น สทีาปนูทราย และสอีื่นๆ ซึง่เป็นการลดต้นทนุการสัง่ซือ้สจีากภายนอก  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ถามผู้ ถือหุ้นว่ายังมีข้อซกัถามอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น 

มติ   ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ตามที่รายงานข้างต้น 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดท าไว้ใน
รายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) รวมทัง้บทวิเคราะห์ฐานะการเงินประจ าปี 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทุกคนล่วงหน้า  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดงักลา่วและดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 
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รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้
ในรายงานประจ าปี 2560 หน้าที่ 55 (ในรูปแบบ CD-ROM) แล้ว 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2560 
ดงักลา่วได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่ถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป
แล้ว ตามที่เสนอข้างต้น 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผู้ รับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าจากงบการเงิน        
ของบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท     
ปรากฎว่าจ านวนเงินมีสาระส าคญัต่องบการเงินค่อนข้างสงู สิน้ปี 2560 มีสินค้าคงเหลือ 153 ล้านบาท ยอดขาย 4   
พันกว่าล้านบาท ต้นทุนการขายสินค้า 3 พันกว่าล้านบาท ดังนัน้อัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ 20 เท่า โดยระยะเวลา
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ Stock day ในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 19 วัน ส่วนปี 2559 อยู่ที่ 18 วัน เพิ่มขึน้ 1 วัน  
แสดงวา่บริษัทฯ สามารถผลติสินค้ามาขายภายใน 18-19 วนั คา่เฉลี่ยก็ถือวา่คอ่นข้างดี แตไ่มท่ราบวา่บริษัทฯ ได้มีการ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ว่า Stock day ดีกว่าบริษัทฯ หรือไม่ เพราะว่าถ้าบริษัทฯ      
ท าได้ดีจะท าให้สามารถลดต้นทนุการผลติได้คอ่นข้างมาก แล้วปัญหาความเสีย่งจากสนิค้าล้าสมยัก็จะหมดไป 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่าปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เดินการผลิตเกือบเต็มก าลงั  
การผลิตประมาณ 80-90% โดยมี Inventory Turnover ไม่เกิน 20 วนั แต่อย่างไรถ้าดูจากสินค้าคงเหลือบางรายการ  
ไมเ่พียงพอตอ่การจ าหนา่ย แตว่า่เมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั บริษัทฯ เช่ือวา่นา่จะอยูใ่นระดบัท่ีดีกวา่ 

ประธาน ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ส าหรับปีทีผ่่านมา คณะกรรมการมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายที่ Conservative เพราะว่าธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัสูงมาก    
แต่ว่าฝ่ายจัดการก็สามารถท าได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านผลก าไร ส าหรับด้านการขายการขยายก าลงั 
การผลิตไม่สามารถท าได้มากกว่านี ้แต่ด้วยความพยามยามของฝ่ายจดัการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตช่วยให้ผลก าไรดีขึน้ ซึ่งเป็นที่พอใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และเช่ือว่าผู้ ถือหุ้นก็คงพอใจด้วย 
บริษัทฯ คงจะด าเนินการตามนโยบายนีต้อ่ไป  

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่ยงัมีข้อซกัถามอีกหรือไม ่และเมื่อไมม่ีค าถาม จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
งบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น 

มติ   ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สดุเพียงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย   730,848,887 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   99.94 
ไมเ่ห็นด้วย                  -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง                           448,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.06 
บตัรเสยี                             -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด         731,297,187 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไร 

 ประธานฯ ได้แถลงวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปี ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่เหลือจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย 
หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็น 83.72% ของก าไรสทุธิตอ่หุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ที่ 1/2560 ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 
ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ ถือหุ้นในครัง้ที่ 2/2560 อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่ง 
คาดวา่จะจ่ายภายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิได้รับเงินปันผลในครัง้นี ้จะต้องมีรายช่ือปรากฏ
อยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นในวนัที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยการให้สิทธิรับเงินปันผลครัง้ที่ 2/2560 ต้องได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผล 
ที่ได้รับดงักลา่วตามประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล ในอตัรา       
ร้อยละ 20  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น นายไววิทย์ พูนจิระเดชมา ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ จะจ่าย Payout อยู่ที่ร้อยละ 80 กว่าๆ ในปีนีแ้ละ       
ในปีตอ่ๆ ไปด้วยหรือไม ่

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามว่าต้องดูสถานะเป็นปีๆ ไป ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50   
แตเ่ทา่ที่ผ่านมา เมื่อไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินไปขยายกิจการ บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลในอตัราที่สงู ถ้าถามว่า
ปีหน้าจะมีการขยายกิจการ และจะมีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือไม่ ก็ตอบว่าทุกๆ ปีบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินลงทุน     
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีมีมาก
พอสมควร หากไมม่ีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ บริษัทฯ คงมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอตัราที่สงูตอ่ไป 

ผู้ ถือหุ้น นายไววิทย์ พูนจิระเดชมา ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทฯ มีการเตรียมงบประมาณไว้ส าหรับการขยายกิจการ 
หรือการลงทนุในโครงการใหญ่ๆ ไว้เพียงพอแล้วหรือไม ่ 

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ อยา่งที่เรียนไปแล้วข้างต้น ขณะนีบ้ริษัทฯ ไมม่ีหนี ้สว่นเงินทนุหมนุเวียน มีเพียงพอเพื่อ
ใช้ในการบริหารกิจการประจ าวนั สว่นเร่ืองการขยายกิจการเป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ไมเ่คยหยดุนิ่ง แต่ในปัจจบุนัอตุสาหกรรม
วสัดุก่อสร้าง มีหลายธุรกิจอยู่ในสภาพที่เรียกว่าโอเวอร์ซัพพลาย คือมีผู้ขายมากกว่าผู้ ซือ้ เพราะฉะนัน้หากบริษัทฯ     
จะขยายกิจการในตอนนี  ้ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อผู้ ถือหุ้ นมากเกินไป คณะกรรมการการจึงต้องพิจารณา            
อยา่งรอบคอบ แตถ้่ามีโอกาส ก็จะขยายกิจการเพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ถามผู้ ถือหุ้นวา่ยงัมีข้อซกัถามอีกหรือไม ่และเมื่อไมม่ีค าถาม จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ
ข้างต้น 
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มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนิน งาน
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
เห็นด้วย    731,329,972 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย                  -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง                             -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสยี                             -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด         731,329,972 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   

 ประธานฯ ได้แถลงว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ    
ศรีวิกรม์ (2) นายอศันี ชนัทอง (3) นายสาธิต สดุบรรทดั และ (4) นายอนนัต์ เล้าหเรณ ู

รวมทัง้ในปีนี ้บริษัทฯ ต้องสูญเสียกรรมการอีกท่านหนึ่งคือ นายไพฑูรย์ กิจส าเร็จ  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  9 
มกราคม 2561 โดยทา่นได้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2546 และมีบทบาทส าคญัในการน าบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ได้ดูแลและให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก  
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเสียใจและอาลยัยิ่งต่อการจากไปของท่าน 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรรหากรรมการรายใหม่เข้ามาแทนท่าน โดยได้คดัเลือกและแต่งตัง้ นายกมลพัฒน์        

ทีปสุวรรณ  ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ เช่น                 
มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร ด้านการบริหารวิศวกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการขายและ
การตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมทัง้มีความรู้ด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายไพฑูรย์ กิจส าเร็จ จึงขอแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้รับทราบ 

  

ประธานฯ ได้เชิญ นายกมลพฒัน์ ทีปสวุรรณ ได้กลา่วค าแนะน าตวัตอ่ผู้ ถือหุ้น  
 

นายกมลพฒัน์ ทีปสวุรรณ ได้กล่าวสวสัดีผู้ ถือหุ้น ว่ามีความยินดีที่ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ และ  
หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ประสบการณ์ที่มีอยูจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมม่ากก็น้อย   
 

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
(ก.ส.ต.) แต่ในการประชุมครัง้นี  ้นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้พ้ นจากต าแหน่งตามวาระ            
จึงขอกล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการดังกล่าวว่าคณะกรรมการ ก.ส.ต ได้มีการพิจารณา               
จากคณุสมบตัิด้านต่างๆ และผลงานในปีที่ผ่านมา แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตัง้บุคคลต่อไปนีเ้ป็นกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต        
สดุบรรทดั และ (4) นายอนนัต์ เล้าหเรณ ูด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้
1) ทัง้ 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญที่หลากหลายวชิาชีพอนัเป็นประโยชน์

ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
2) ทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ

ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
3) ทัง้ 4 คน ในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม ่าเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ ข้อเสนอแนะ              

ที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ 
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4)  ส าหรับผลงานในปีที่ผา่นมาของกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุ
ซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้าแล้ว สรุปได้ดงันี ้
4.1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์  ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถาม     
ในประเด็นส าคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหารอัตราก าลัง การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร การพิจารณาสวัสดิการต่างๆ ให้กับกรรมการและพนักงาน       
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ให้ค าแนะน าที่ดีในการแก้ไขปัญหาและพฒันาปรับปรุงงานด้านต่างๆ 
ในปีที่ผา่นมา 

4.2)  นายอัศนี ชันทอง ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ ประธานกรรมการจดัการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี ดูแลและบริหารกิจการของบริษัทฯ       
ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance 
Indicator) และการประเมินผลส าเร็จของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมทัง้การเสนอแผนงานระยะยาวในการปรับปรุงกระบวนการผลติที่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน เป็นต้น  

 ทัง้นีต้ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 นายอศันี ชนัทอง เกษียณอายุ ปัจจุบนัยงัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ  

4.3) นายสาธิต สุดบรรทัด ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ กรรมการจัดการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ
กรรมการผู้จดัการ รวมทัง้ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และดูแลส านักงานลงทุนสมัพันธ์ของ
บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่เป็นอยา่งดี ดงันี  ้

• ด้านการขายและการตลาด ดูแลและบริหารงาน ก าหนดแผนงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

• ด้านการบริหารความเสี่ยง ดูแลและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้แนวทางในการป้องกัน
ความเสีย่งให้สามารถควบคมุได้ 

• ด้าน CSR ได้ท าโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” โดยการน าความรู้ด้านการมุงหลังคาไปสอนคน        
ในชุมชนและเยาวชนให้มีความรู้ และทกัษะการมงุหลงัคา เพื่อน าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้  
ให้คนในครอบครัว เป็นการพฒันาสงัคมสูค่วามยัง่ยืน  

• ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เป็นผู้ ให้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้การให้
ความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ 
 

ทัง้นีต้ัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตัง้นายสาธิต สดุบรรทดั เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายอศันี ชนัทอง ที่เกษียณอายุ 

 

4.4) นายอนันต์ เล้าหเรณู  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยนายอนนัต์  เล้าหเรณู  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2548 นบัถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลา 12 ปีต่อเนื่อง แต่ตลอด
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ระยะเวลาที่ผา่นมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และมีความเช่ียวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบญัชีและการเงิน และความรู้เร่ืองกฎหมายต่างๆ 
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ดแูลและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบตัิงานด้านบญัชีและ
การเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองทัว่ไป ติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
มาตรฐานสากล ดแูลให้การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานกบับริษัทฯ 

ทัง้นี ้ตามข้อก าหนดการก ากับดูแลกิจการที่ดี การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการ ก.ส.ต และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ 
นายอนนัต์ เล้าหเรณู กรรมการอิสระรายเดิม กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากนายอนนัต์ เล้าหเรณู มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน และมีความรู้เร่ืองกฎหมายต่างๆ ซึ่ง
สามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระดงักลา่วข้างต้น 
มีสว่นได้เสยีโดยตรง กรรมการทกุคน จึงของดออกเสยีงในวาระการประชมุนี ้
1)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่  
มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 728,578,274 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.56 
ไมเ่ห็นด้วย                                    149,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.02 
งดออกเสยีง     3,100,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.42 
บตัรเสยี                                           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 731,827,774 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 2)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายอัศนี ชันทอง ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่  
มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายอัศนี ชันทอง ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบั

เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 730,630,475 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       99.84 
ไมเ่ห็นด้วย                                    149,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.02 
งดออกเสยีง                               1,048,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.14 
บตัรเสยี                                           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 731,827,875 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 3)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่  
มติ    ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายสาธิต สุดบรรทัด ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 725,688,475 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       99.16 
ไมเ่ห็นด้วย                                    149,400  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.02 
งดออกเสยีง                               6,000,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.82 
บตัรเสยี                                           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 731,837,875 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

  4)  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายอนันต์ เล้าหเรณู ที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  
มติ   ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายอนันต์ เล้าหเรณู ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
     เห็นด้วย            729,492,276     เสยีง       คิดเป็นร้อยละ        99.68 

ไมเ่ห็นด้วย                                           500  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสยีง                               2,350,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.32 
บตัรเสยี                                           -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด 731,842,776 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดผลตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ    
ก.ส.ต. จึงมอบหมายให้ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กลา่วถึงหลกัเกณฑ์การพิจารณาก าหนด
ผลตอบแทนกรรมการ ในวาระการประชมุนี ้

นายชยัยุทธ ศรีวิกรม์  ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และวรรคสองก าหนดวา่ ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทมิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน    
เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะอนมุตัิ ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้กรรมการอาจได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัทฯ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี จึงเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากับปี 2560 และในปี 2561 ได้พิจารณาจ่าย
ผลตอบแทนให้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ (ยงัไมเ่คยรับคา่ตอบแทนใดๆ ตัง้แตไ่ด้รับการแตง่ตัง้ใน
ปี 2556) รายละเอียดตามเอกสารทีป่รากฎในหนงัสอืเชิญประชมุซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้าแล้ว สรุปได้ดงันี ้
1)    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทน ดงันี ้

 1.1)   ผลตอบแทนประจ าเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน ให้คงไว้เท่าเดิม โดยประธานกรรมการได้รับ
เดือนละ 80,000 บาท และกรรมการจ านวน 11 คน ได้รับเดือนละ 50,000 บาทตอ่คน 

 1.2)   โบนสักรรมการประจ าปี ให้คงไว้เท่าเดิม เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จึงจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี ดังนี  ้ประธานกรรมการได้รับ 300,000 บาท และ
กรรมการได้รับ 250,000 บาทตอ่คน 

2)   คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้ 2 คณะ แต่ในปี 
2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการเพิ่มอีก 1 คณะ รวม
เป็น 3 คณะ ได้รับผลตอบแทน ดงันี ้

 2.1)   คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 30,000 บาท ส าหรับกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน 
ได้รับเดือนละ 20,000 บาทตอ่คน 

 2.2)   คณะกรรมการ ก.ส.ต. จ านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทกุเดือนโดย
ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ได้รับเดือนละ 20,000 บาท ส าหรับกรรมการ ก.ส.ต. จ านวน 2 คน ได้รับเดือน
ละ 10,000 บาทตอ่คน 

(2.3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 3 คน ได้รับผลตอบแทนประจ าเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่     
ทุกเดือน โดยประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ ได้รับเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการก ากับดูแล
กิจการจ านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000 บาทตอ่คน 

หลงัจากนัน้ท่านประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมติที่
ประชมุในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมวา่ ส าหรับวาระนีก้รรมการทกุคนมีสว่นได้เสยีโดยตรง จึงของดออกเสยีงในวาระการประชมุนี ้

มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการจ่ายผลตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย   700,740,578 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   95.73 
ไมเ่ห็นด้วย   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง                      31,237,200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     4.27 
บตัรเสยี   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด        731,977,778 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี ต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมอบหมายให้ นายศกัดา มณีรัตนฉัตรชัย ประธานกรรมการตรวจสอบได้
กลา่วถึงหลกัเกณฑ์การพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2561 ในวาระการประชมุนี ้

นายศกัดา มณีรัตนฉัตรชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กลา่วว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกับการ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดจ านวนเงิน คา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และ
มาตรา 121 ก าหนดวา่ ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้างผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ 

ทัง้นีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบญัชีติดตอ่กนั โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกับ
ผู้ สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการ
หมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี นบัแต่วนัที่ผู้สอบบญัชี
รายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

การพิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผู้ สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ 
มาตรฐาน ความเช่ียวชาญ และความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้ สอบบัญชี      
รายเดิม จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมู ิไชย สอบบญัชี จ ากดั  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม
ข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ให้สอบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม     
ที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้าแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ : ได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุม   
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี ้  
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ได้แก่ (1) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
8802 หรือ (2) นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5155 หรือ (3) นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ (4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 เป็นผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจัดท างบการเงินรวม      
รายไตรมาสและประจ าปี 2561 รวมจ านวนเงิน 1,540,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.94 จากปี 2560  

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม และเมื่อไม่มีค าถาม จึงเสนอที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิม จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคา่จดัท างบการเงินรวม
รายไตรมาสและประจ าปี 2561 รวมจ านวนเงิน 1,540,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8802 
หรือนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้ สอบบัญชีรับ
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อนญุาตเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จนัทร์หวา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี          
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าจดัท างบการเงินรวมรายไตรมาสและประจ าปี 2561 รวมจ านวนเงิน 
1,540,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.94 จากปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะตามรายละเอียด
ที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย    731,925,579 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   99.99 
ไมเ่ห็นด้วย    57,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.01 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสยี   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด         731,983,279 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นซือ้คืนที่ยังไม่ได้จ าหน่าย ตาม
โครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการซือ้หุ้ นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 2559 ภายในวงเงิน 520 ล้านบาท และจ านวนหุ้นไม่เกิน 100 ล้านหุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารทางการเงิน เนื่องจาก
บริษัทฯ มียอดหนีต้ ่า มีก าไรสะสมและสภาพคลอ่งมากเพียงพอในการซือ้หุ้นคืน โดยหุ้นที่ซือ้คืนตามโครงการมีจ านวน 
99,996,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.54 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด ซึ่งมีมลูคา่ทนุหุ้นที่ซือ้คืนจ านวน 520,760,210.36 
บาท และก าหนดระยะเวลาจ าหนา่ยหุ้นที่ซือ้คืนตัง้แต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เมื่อสิน้สดุระยะเวลา
จ าหน่ายหุ้นซือ้คืน คงเหลือหุ้นซือ้คืนที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 99,996,200 หุ้น  โดยที่สถานะทางการเงินของบริษัท
ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงจากที่คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการจึงมีมติไมจ่ าหนา่ยหุ้นท่ีซือ้คืนมาแตอ่ยา่งใด 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 12 ก าหนดว่า “บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลด
มลูค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต ่าลง หรือลดจ านวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี ่
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ” และตามมาตรา 140            
ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดัหุ้น     
จดทะเบียนที่จ าหนา่ยไมไ่ด้หรือที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยได้ เมื่อที่ประชมุมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทนุภายใน 14 
วนันบัแตว่นัท่ีที่ประชมุมีมติ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 309 (1/2561) เมื่อวนัที่ 29 
มกราคม 2561 ได้มีมติให้ลดทนุโดยวิธีตดัหุ้นซือ้คืนที่สิน้สดุระยะเวลาจ าหน่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
และมีมติให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 33 (ประจ าปี 2561) เพื่อพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว
ของบริษัทฯ จ านวน 99,996,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 947,961,800 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจากทนุ
ช าระแล้วเดิมจ านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนช าระแล้วใหม่จ านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 947,961,800 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ 
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เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว รายละเอียดตามเอกสารท่ีปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุซึ่ง
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้าแล้ว ดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,047,958,000 บาท (หนึง่พนัสีส่บิเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพนับาท) 
 แบง่ออกเป็น 1,047,958,000 หุ้น  (หนึง่พนัสีส่บิเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพนัหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ                  1.00 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุ้นสามญั 1,047,958,000 หุ้น  (หนึง่พนัสีส่บิเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพนัหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ           - หุ้น (         -          ) 
 
ข้อความใหม่ก าหนดเป็นดังนี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 947,961,800 บาท (เก้าร้อยสีส่บิเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึง่พนัแปดร้อยบาท) 
 แบง่ออกเป็น 947,961,800 หุ้น  (เก้าร้อยสีส่บิเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึง่พนัแปดร้อยหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  1.00                  บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น     
 หุ้นสามญั 947,961,800 หุ้น  (เก้าร้อยสีส่บิเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึง่พนัแปดร้อยหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ           - หุ้น (         -          ) 

 ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติแล้ว             
ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางประการตามที ่   
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนัน้เพื่อความคลอ่งตวัในการจดทะเบียน 
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตวัแทน
ผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลีย่นแปลง ตดัออกหรือยกเลกิข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ 
ต้องการให้แก้ไขได้ทกุประการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น นายไววิทย์ พนูจิระเดชมา ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า อยากทราบว่าในปีนีบ้ริษัทฯ จะมีการซือ้หุ้นคืนอีกหรือไม่ และ
ถ้ามีการซือ้หุ้นคืน บริษัทฯ จะซือ้คืนในราคาเทา่ไหร่ครับ 

ประธาน ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการคงต้องพิจารณาตามสถานการณ์ ถ้าสถานการณ์เดิมกลับมา              
หุ้นของบริษัทฯ ราคาลดลงมากกว่าที่ควรจะเป็น และสถานะการเงินของบริษัทฯ มีเงินสดเป็นจ านวนมาก ก็อาจจะ
พิจารณาซือ้หุ้นคืน แต่ในขณะนีย้งัไม่มีสถานการณ์เช่นนัน้ แต่อย่างไรนโยบายการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลอืจ านวนมาก ซึง่ไมเ่ป็นสิง่ที่ดีในการด าเนินธุรกิจ เมื่อถึง
เวลานัน้บริษัทฯ จะพิจารณาอีกครัง้ 

ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้กลา่วช่ืนชมกรรมการและผู้บริหารวา่มีการบริหารจดัการเร่ืองการบญัชีและ
การเงินที่ดีมาก ด้วยตนเองได้ถือหุ้นในบริษัทฯ มาระยะหนึ่ง รู้สึกได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเร่ืองการเงินที่ดี  
ส่งผลให้มีเงินสดสะสมเพิ่มขึน้ มีสภาพคล่อง สามารถช าระหนี ้และซือ้หุ้ นคืน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น
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โดยรวม และเห็นด้วยกับการซือ้หุ้นคืน ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นดีขึน้ รวมทัง้ใช้กระแสเงินสดให้เกิดประโยชน์
สงูสุด แต่บางบริษัทที่ตนเองได้ถือหุ้นกลบัสะสมเงินสดเป็นจ านวนมาก ไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น จึงขอ    
ช่ืนชมและขอบคณุกรรมการท่ีดแูลผู้ ถือหุ้นโดยรวมด้วยดีมาตลอด 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม และเมื่อไม่มีค าถาม  จึงเสนอที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว โดยวิธีการตดัหุ้นซือ้คืนที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ย ตามโครงการ
ซือ้หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว โดยมติวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อย
กวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ โดยวิธีการตดั

หุ้นซือ้คืนที่ยงัไม่ได้จ าหนา่ย ตามโครงการ ซือ้หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 289 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จ านวน 99,996,200 บาท    
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 947,961,800 บาท      
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 947,961,800 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนช าระแล้วเดิมจ านวน 
1,047,958,000 บาท เป็นทุนช าระแล้วใหม่จ านวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
947,961,800 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
99,996,200 หุ้ น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน       
จดทะเบียนและทนุช าระแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย   732,023,279 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสยี   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด   732,023,279 เสยีง  ที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
ประธานฯ ได้แถลงว่า ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ในการนีบ้ริษัทฯ 
จะต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทัง้จะต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ด้วย จึงขอเสนอแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 308 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้
พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และสามารถด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี  ้

 



  

 19 

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี ้
การแก้ไขเพิ่มวตัถุประสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ ดงัมีรายละเอียดตามเอกสาร บมจ. 002 ที่ปรากฎใน
หนงัสอืเชิญประชมุซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้าแล้ว ซึง่สรุปได้ดงันี ้  
“(1) ถงึ (24) : ยงัเหมือนเดิมโดยไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด 
ข้อ (25)  ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทุกชนิด  โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ (26)   การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือ เคร่ืองจักรกล เพื่อประโยชน์ในการประกอบ

ธุรกิจตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท ทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ (27)   การใช้เทคโนโลยี และ/หรือ เคร่ืองวิทยคุมนาคมสื่อสารที่ใช้ในอากาศยานไร้นกับินซึ่งควบคมุการ

บินด้วยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามวตัถุประสงค์ของ
บริษัท ทัง้นีใ้ห้ปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด”  

(ข) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ ดังนี ้
“วตัถปุระสงค์ของบริษัท มจี านวน 27  ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”   

ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าวตัถปุระสงค์และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้
อนมุตัิแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางประการ
ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนัน้เพื่อความคล่องตัวในกา ร        
จดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
หรือตวัแทนผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่
นายทะเบียนฯ ต้องการให้แก้ไขได้ทกุประการ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม และเมื่อไม่มีค าถาม  จึงเสนอที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทัง้การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์
สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ด้วย โดยมติวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จากเดิม 24 ข้อ เป็น 27 ข้อ รวมทัง้
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ โดยใช้สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
และสามารถด าเนินการเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  732,027,679 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสยี   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด   732,027,679 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ประธานฯ ได้แถลงว่า เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงขอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
ข้อ 28 และข้อ 37 ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบักฎหมายที่บงัคบัใช้ในปัจจบุนั  ดงันี ้
(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28   

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัที่ 
27 มิถนุายน 2557 ข้อ 3 ก าหนดให้ “การประชุมที่กฎหมายบญัญตัิให้ต้องมีการประชมุนอกจากจะด าเนินตาม
วิธีการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายแตล่ะฉบบัแล้วผู้ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมจะก าหนดให้จดัการประชมุผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกบัการประชุมตามวิธีการที่บญัญัติไว้ในกฎหมาย” และค าชีแ้จงกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทมหาชนจ ากดั 
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ที่ 308 เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2560  
ได้พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ได้ ดงันี ้ 

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี ้
“ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก  
กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่งมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด” 
 
โดยข้อความที่แก้ไขใหม่ เป็นดังนี ้

 “ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก  
กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่งมีสว่นได้เสยีในเร่ืองใดไมม่ีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด” 
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(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37  

ตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ใหม ่เพื่อช่วยสง่เสริม สนบัสนนุ และรองรับความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ บริษัทฯ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกบับทบญัญัติ
กฎหมายที่แก้ไขใหม ่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชมุครัง้ที่ 307 เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 
ได้พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 
เพื่อให้สอดคล้องกบับทบญัญตัิกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ดงันี ้

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี ้
“ข้อ 37.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน

นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือ

หุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดได้
เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั แต่ต้องระบุเหตผุลและ
วตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น“ 

โดยข้อความที่แก้ไขใหม่ เป็นดังนี ้
 “ข้อ 37.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน

นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้นรวมกันนบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด     

ได้เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั แต่ ต้องระบเุหตผุลและ
วตัถปุระสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้อง

จัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถอืหุ้น“ 

ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทฯ น าข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหมข้่างต้นซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัแิล้วไปจดทะเบียนตอ่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนัน้เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ ประชุม         
ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้ รับมอบอ านาจ          
ของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนฯ ต้องการให้
แก้ไขได้ทกุประการ 
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หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม และเมื่อไม่มีค าถาม  จึงเสนอที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด
โดยมติวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 และข้อ 37 เพื่อให้

สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย    732,027,679 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง            -  เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสยี   -  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมด         732,027,679 เสยีง ท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น นายจกัรกฤษณ์ นามวงษา ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถามวา่ อยากจะทราบเร่ืองของการบริหารจดัการโลจิสติกส์ ควบคู่กบั
การใช้โครงสร้างพืน้ฐานที่ รัฐบาลมีให้ ทราบมาว่าในอนาคตจะมีรถไฟรางคู่ไปจังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ                   
มีศนูย์กระจายสนิค้าอยูท่ี่จงัหวดัขอนแก่น อยากทราบวา่บริษัทฯ มีแผนการด าเนินการในสว่นนีอ้ยา่งไรบ้าง  

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามขอแยกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) บริษัทฯ มีโรงงานอยู่ที่
จงัหวดัขอนแก่น ซึง่ผลติกระเบือ้งหลงัคาคอนกรีต (2) บริษัทฯ มีโรงงานตัง้อยูท่ี่ต าบลแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ซึง่ใกล้กบั
ชุมทางแก่งคอย การจดัสง่สินค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบนัใช้รถบรรทกุสะดวกที่สดุ เพราะถึงปลายทางหน้าร้านค้า และ 
ขนสินค้าลงจากรถได้ทันที แต่ถ้าขนส่งโดยทางรถไฟ ไม่สามารถส่งถึงปลายทางได้ทันที ต้องมีรถบรรทุกขนสินค้า      
ขึน้รถไฟและขนลงเพื่อจดัส่งให้ร้านค้าต่อไป ซึ่งจะมีค่าขนส่งเพิ่ม แต่อย่างไรถ้ารถไฟรางคู่จะวิ่งไปถึงแหลมฉบงั และ        
ทีช่มุทางแก่งคอยสามารถขนสง่แบบตู้คอนเทนเนอร์ ก็สะดวกและสามารถลดคา่ขนสง่ในกรณีสง่สนิค้าไปตา่งประเทศ  

ผู้ ถือหุ้น นายอาทิตย์ สทุธิ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า ในปีนีไ้ม่ทราบว่าผู้บริหาร คาดการณ์การเติบโตในตลาดต่างประเทศ 
อย่างไร เห็นให้สมัภาษณ์ประมาณปีที่แล้ววา่บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ใหม่ คือไม่เก่ียวกบักระเบือ้ง แตเ่ป็นพวกไม้เทียมที่มี 
Margin สงูและคาดวา่จะไป CLMV เป็นอยา่งไรบ้าง 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่า ตลาด CLMV บริษัทฯ ท ามาหลายปีแล้ว ปัจจุบนั 
มีสดัส่วนการส่งออกกระเบือ้งหลงัคาและกลุ่มไม้สงัเคราะห์ อย่างละ 50% โดยประเทศที่ส่งออกหลกั คือ ประเทศ
กมัพชูา และสปป.ลาว และประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการสง่ออก  

ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามวา่ เร่ืองงบการเงิน มีความเห็นวา่อตัราการท าก าไรสทุธิของบริษัทฯ 
ดีขึน้ในปีนี ้เกิดจากคา่ใช้จ่ายการตลาด หรือสง่เสริมการขายทีล่ดลงมาก ไมท่ราบวา่เป็นเพราะอะไร 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามแยกเป็น 2 สว่น สว่นแรกเร่ืองเทรดโปรโมชัน่ คือเร่ือง
การท ากลยุทธ์กับลูกค้า ส่วนที่ 2 คือเร่ืองสื่อโฆษณา ในปัจจุบันท าสื่อผ่าน TV digital สื่อผ่านวิทยุชุมชน ที่มีค่า
การตลาดไมแ่พง เพื่อสนบัสนกุนการเติบโตอยา่งน้อย 5% และรักษาก าไรขัน้ต้น ให้อยูท่ี่ระดบั 25-27%  
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ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ได้สอบถามว่า  ที่ดินในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้าที่  149 
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ อยากทราบว่าที่ดินตรงนีเ้ป็นสว่นใด บริษัทฯ มีแผนการใช้งานอย่างไร โดยมีมลูค่าในปี 
2559 จ านวน 160 ล้านบาท แตใ่นปี 2560 เหลอืจ านวน 142 ล้านบาท อยากทราบวา่ท าไมมลูคา่ที่ดินจึงลดลง 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า  ในปี 2559 บริษัทฯ มีการขายที่ดินที่จังหวัด 
สรุาษฎ์ธานี ซึง่มีก าไร 23 ล้านบาท เป็นรายได้อื่นๆ ท าให้ทีม่ลูคา่ที่ดินลดลง 

ผู้ ถือหุ้น นายไพศาล วฒุิบญัชร ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้สอบถามวา่ สว่นท่ีบริษัทฯ มีที่ดินอยูใ่นปัจจบุนั คือทีจ่งัหวดัชลบรีุใช่หรือไม่ 

กรรมการ นายสาธิต สดุบรรทดั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทฯ มีที่ดินหลายแปลง และมีที่ดินที่จังหวดั
ชลบรีุ เป็นท่ีดินที่ไมไ่ด้ใช้งาน 

ประธาน  ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินฝ่ังตรงข้ามกับโรงงานที่จังหวดัสระบุรี จ านวน 145 ไร่ ซึ่ง
ปัจจุบนัเป็นที่ตัง้ของโรงงานอิฐมวลเบา ซึ่งใช้พืน้ท่ีไปไม่มากนกั ยงัมีที่ดินว่างเปลา่เพื่อใช้ขยายธุรกิจได้อีกจ านวนมาก 
หากในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการดีๆ ก็มีโอกาสขยายธุรกิจได้แนน่อน 

ประธาน  หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ถามวา่ มีผู้ ถือหุ้นคนใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในท่ีประชมุอีกหรือไม่ 

  ปรากฏวา่ไมม่ีใครได้ซกัถามในเร่ืองอื่นใดอีกในท่ีประชมุนีแ้ล้ว 

 ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุและกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีสละเวลามาเข้าประชมุในครัง้นี ้  

 ปิดประชมุเวลา 11.46 น. 

 

 

  นายประกิต ประทีปะเสน 
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