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ที่ กตพ. 083  /2552 

                                                                                                   วันที่ 2 เมษายน  2552 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย   1)  รายงานประจําป 2551 (ในแผน CD) 

  2)  สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 

  3)  เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระท่ี 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี้ 

4)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม  และการออกเสียงลง  

      คะแนนพรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) ในวันศุกรที่ 17 เมษายน 

2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1  :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกลาว ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ที่ผาน

มา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารท่ี

นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไร 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้  

(1) เพื่อกันไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดลานบาทถวน) และ 

(2) เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน จํานวน 27,938,661.56 บาท (ย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืน

แปดพันหกรอยหกสิบเอ็ดบาทหาสิบหกสตางค) และ 

(3) เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลท่ีจะ

จายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี้ 

วาระที่ 5  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ังนายชัยยุทธ ศรีวิกรม,และนาย

อัศนี ชันทอง กรรมการ 2 คนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งและพิจารณา
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เลือกต้ังนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนงกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน        

นายสุวิทย นาถวังเมือง ซึ่งไดแจงวาจะไมขอรับทุกตําแหนงอีกเม่ือครบวาระแลว ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนไดสรรหาและเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารท่ีนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี้ 
 

วาระที่ 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดการจายผลตอบแทนใหแก

กรรมการในป 2552 ซึ่งจะจายเทากับผลตอบแทนในป 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 7  : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายมนตรี พาณิชกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 

หรือ นางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ    

สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายใหม เปนผูสอบบัญชีในป 2552 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 

550,000.- บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000.- บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

850,000.- บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารท่ีนําสงมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 8  : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

  ตามที่บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอใหแตงต้ังกรรมการใหมเปน

การลวงหนา ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปน

วาระการประชุมผูถือหุนเพิ่มเติม หรือเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนใน

ปนี้ 

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) และ

สิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันจันทรที่ 9 มีนาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่นําสงมา

พรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 
 

โดยคําส่ังคณะกรรมการ 

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

 

(นายอัศนี ชันทอง) 

กรรมการผูจัดการ 
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วาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 บริษัทฯ ไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึง     

12.20 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัลกรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com)   และ

ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผู

ถือหุนแลว  เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ดังกลาว 

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 
ของ 

บริษัท  กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ช้ัน 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่  971,973  

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น

จํานวน 99 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 806,857,471 หุน คิดเปนรอยละ 80.69 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ 

โดยมีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุม 9 คน  (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน) ดังนี้  

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  กรรมการ 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

8. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผูจัดการ 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / กรรมการจัดการ / รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

ผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม 

1. นายสุวิทย  แกวอําพันสวัสด์ิ   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

2. นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ  

1. ที่ปรึกษาทางการเงิน คือ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน หุนสวนผูจัดการ บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด  

2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด    

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ืองตามที่กฎหมาย

กําหนด ประธานฯ จึงไดมอบหมายให นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผูจัดการฝายการตลาด) เปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ

คะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ ดังตอไปนี้  

1. การลงมติในแตละวาระ  ผูถือหุนทานใดประสงคจะลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหลงมติในบัตรลงคะแนน ที่บริษัทฯ ไดแจกให

กอนเขาประชุม  เมื่อลงคะแนนเรียบรอยแลวใหสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อเก็บเปนหลักฐานตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.

กําหนด หากผูถือหุนทานใดมิไดสงบัตรลงคะแนน  บริษัทฯ จะถือวาทานผูถือหุนทานนั้น เห็นดวยตามมติที่นําเสนอในวาระการประชุม

ดังกลาว 

2. การออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุน เปน 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออก

เสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผูเขารวมประชุมทั้งหมด แลวถือเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย  

3. สําหรับผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูมอบฉันทะ บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนในระบบการนับคะแนนเสียงของบริษัทฯ เรียบรอยแลว 

หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) ประชุมเมื่อวันที่ 4 

เมษายน 2551 ตามรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งนี้ รวมท้ังไดมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) แลว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว

เห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามและเมื่อไมมีทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่

เสนอขางตน 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) ที่ประชุมเมื่อวันที่ 

4 เมษายน 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

รับรอง  806,857,471 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00   

ไมรับรอง          -  เสียง คิดเปนรอยละ      0.00  

งดออกเสียง              -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 806,857,471 เสียง ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท 
ภายใตโครงการการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ( ESOP Scheme) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ  มีความประสงคที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของ

บริษัทฯ เพื่อเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานและสรางแรงจูงใจแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ใหมีความต้ังใจในการทํางาน 

มีความรูสึกเปนเจาขององคกร มีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ 

ดวยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ที่ กจ   .36/2544 เร่ืองการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 

กําหนดใหบริษัทที่ประสงคจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายหลังจากที่

บริษัทไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 

49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ /หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเบ้ืองตนของโครงการฯ ซ่ึงสําเนาแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ไดสงใหผูถือหุนทุก

ทานกอนการประชุมในคร้ังนี้แลว 

ประธานฯ ไดกลาวเชิญที่ปรึกษาทางการเงิน  นางสาวจิรยง อนุมานราชธน หุนสวนผูจัดการ บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด เปนผูช้ีแจง

ขอมูลเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน ใหผูถือหุนทราบ  

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ไดช้ีแจงถึงเหตุในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ เพื่อพิจารณาการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของ

บริษัทฯ (Employee Stock Option) หรือเรียกวา “ESOP” โดยอันดับแรกที่ปรึกษาไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลประกอบการของ

บริษัทฯ รวมถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของป 2551  

ที่ปรึกษาการเงินไดช้ีแจงโดยสรุปถึงรายละเอียดเบื้องตนของโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP 

Scheme) ซ่ึงรายละเอียดเปนไปตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่ไดนําสงใหแกผูถือหุน

แลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้  
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ภายหลังการช้ีแจงของที่ปรึกษาทางการเงิน ผูถือหุนไดซักถาม ดังนี้  

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ไดใหความเห็นวา เห็นดวยกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ 

เนื่องจากเปนการใหกําลังใจและใหพนักงานไดมีสวนรวม แตไดสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรใหพนักงานของบริษัทฯ เชน 

ตําแหนง และจํานวนพนักงานที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  

กรรมการ นายอัศนี  ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหพนักงานของบริษัทฯ  ในระดับผูจัดการ

ฝายซ่ึงมีประมาณ 17 คน และระดับผูจัดการสวน อีกประมาณ 14 คน 

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึง กรณีบริษัทไดมีการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับพนักงานใน

ระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ ซ่ึงจะอยูในระดับลางลงมา หรือไม 

ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงวา บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีขอสรุปวา นอกจากความตองการของพนักงาน บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงความสามารถใน

การซ้ือหุนดวย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการดูแลพนักงานเปนอยางดีและเปนที่พอใจของพนักงานมาโดยตลอด  

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอแนะใหบริษัทพิจารณากําหนดราคาใชสิทธิโดยใชราคาตลาดไมตองมีสวนลด 10%  

ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงวา การออก ESOP นั้นเพื่อเปนการกระตุนและตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และเปนวิธีการ

กระตุนใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทํางานอยางเต็มที่และอยูกับบริษัทฯ ไปนาน ๆ และเพื่อเปนการตอบแทนท่ีทําให

บริษัทฯ มีผลประกอบการดีข้ึนต้ังแตป 2548 ถึงปจจุบัน ดังนั้นเพื่อเปนกําลังใจใหพนักงานของบริษัทฯ จึงไดกําหนดใหมีสวนลดดังกลาว

ขางตน 

ผูถือหุน นายขจร เลิศสกุลพาณิช ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ไดมีคําถามสรุปไดดังนี้ 

 1.  บริษัทไดมีการวางแผนถึงทิศทางและเปาหมายของบริษัทฯ ในอีก 5 ปขางหนา ไวอยางไรบาง 

2.  รายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซ่ึงมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในขอ 2.5 (ค) ที่ระบุใหอํานาจ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปนกรณีพิเศษ และ สอบถาม

เก่ียวกับเร่ืองเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

3. เหตุผลในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการอิสระ  

4. บริษัทฯ จะมีการออก ESOP ในอีก 5 ปขางหนาหรือไม  

ที่ปรึกษา นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ไดช้ีแจงเกี่ยวกับประเด็นเงื่อนไขการปรับสิทธิวา เงื่อนไขการปรับสิทธินั้นเปนเร่ืองที่

กําหนดไวสําหรับกรณีมีการเปล่ียนแปลงดานเงินทุนของบริษัทฯ ก็จะมีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ ดวย อาทิเชน หากมีการ

เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน ก็จะมีการคํานวณราคาใชสิทธิใหมตามการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนนั้น ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงเกี่ยวกับคําถามเร่ืองกรรมการอิสระวา บริษัทฯ เห็นวากรรมการอิสระเปนตัวแทนของผูถือหุนทุกคน กรรมการอิสระเอง

ก็มีสวนรวมในการสรางผลประกอบการของบริษัทฯ ใหดีข้ึน โดยรวมพิจารณาวาเร่ืองใดถูก เร่ืองใดผิด โดยแสดงความเห็นเปนอิสระ  

สําหรับทิศทางของบริษัทฯ ใน 5 ปขางหนานั้น ยังไมสามารถระบุไดแนชัด แตหากพิจารณาผลประกอบการในชวง 5 ปที่ผานมานั้น 

บริษัทฯ ไดมีการขยายกําลังการผลิต การออกผลิตภัณฑใหมเพิ่มข้ึนทุกปซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายหลัก คือ การให

ผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนเทาที่จะทําได แตตองอยูภายใตนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงบริษัทฯ ทําเชนนั้นเสมอ โดยมีการขยาย

ผลิตภัณฑเทาที่บริษัทฯ จะทําได ตัวอยางเชน การขยายการผลิตเก่ียวกับวัสดุกอสรางโดยเฉพาะอยางย่ิง กระเบ้ืองหลังคา และไมฝา แต

ในเรื่องที่ใหญเกินตัวเกินความสามารถของบริษัทฯ ที่จะทําไดนั้น บริษัทฯ จะไมทํา เชน การต้ังบริษัทผลิตปูนซีเมนต   

สําหรับเคร่ืองจักร บริษัทฯ มีนโยบายในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยูเสมอ โดยจะใชเงินในแตละปไมนอยกวาคาเส่ือมราคา

ของเคร่ืองจักรแตละป เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดบริหารงานอยางเต็มที่ ในการปรับปรุงเคร่ืองจักร ซ่ึงยังเปนนโยบายที่จะทําตอไป

ขางหนา เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว 
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สําหรับเปาหมาย และการเติบโตของบริษัทฯ นั้น ไมไดกําหนดวาจะเติบโตเทาไร ดังนั้นจึงไมสามารถตอบได แตสําหรับการกําหนด

งบประมาณในแตละป บริษัทฯ ไดจัดทําต้ังแตระดับลางข้ึนมาโดยมีฝายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ชวยกันระดมความคิดวาในแต

ละปบริษัทฯ จะสามารถเติบโตไดเทาไร แลวจึงเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  

กรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา สําหรับคุณสมบัติของ

กรรมการและพนักงานซ่ึงมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในขอ 2.5 (ค) นั้นเปนเร่ืองของการบริหารจัดการโดยกลาวไวเปน

ภาพรวมเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรรและเปดกวางสําหรับกรณีอื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะ

พิจารณาอยางรอบคอบในการจัดสรรตามเกณฑขอนี้  

ประธาน ประธานฯ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน ดังนั้นจึงไมสามารถตอบไดวา

จะออก ESOP ในอีก 5 ปขางหนาหรือไม อยางไรก็ตามหากมีการออก ESOP ก็ตองนําเร่ืองมาขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุน นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ใหความเห็นวา ราคาที่ใหสวนลด 10% นั้น ควรเปล่ียนเปนใชราคาการใช

สิทธิเฉล่ียถวงน้ําหนัก 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ 15 ของวันกําหนดการใชสิทธิแตละคร้ังแทน และไดสอบถามเก่ียวกับผูที่มีสวนได

เสียในการอนุมัติ ESOP และ ภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับการออก ESOP  

ที่ปรึกษา นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ไดแสดงรายช่ือของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการอนุมัติ ESOP ในคร้ังนี้ ซ่ึงไมมีสิทธิ

ออกเสียงในวาระน้ี ดังนี้  

 

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1 นายประกิต  ประทีปะเสน              18,669,500  1.87 

2 นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ                5,500,000  0.55 

3 นายสาธิต  สุดบรรทัด                3,000,000  0.30 

4 นายสุวิทย  แกวอําพันสวัสด์ิ                2,050,000  0.21 

5 MR. JAMES PATRICK  ROONEY                2,000,100  0.20 

6 นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ                1,300,100  0.13 

7 นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน                1,270,000  0.13 

8 นายสุวิทย  นาถวังเมือง                1,000,000  0.10 

9 นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม                    750,100  0.08 

10 นายกมล  พลพวง                        5,000  0.00 

11 นายนภดล  เอมแสง                        5,000  0.00 

12 นางสาวนิภาภัทร  นิ่มเนียม                      60,000  0.01 

13 นายพงศธร  เขมะพันธุมนัส                    125,000  0.01 

14 นายฤกษฤทธิ์  ศิริเวช                      30,000  0.00 

15 นายสงกรานต  สุวรรณเมฆ                        5,000  0.00 

16 นายสมควร  สิทธิโชคธรรม                    600,000  0.06 

17 นายสุพจน  สุวรรณมุณ ี                    934,500  0.09 

18 นายสุหัส  พินิจโรคาดูร                        5,000  0.00 

19 นายชลิต  สุราฤทธิ์                    167,500  0.02 
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 สําหรับ ภาระทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ผูไดรับ ESOP จะตองเสียนั้น ที่ปรึกษาช้ีแจงวาภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่จะเกิดข้ึน

เมื่อมีการใชสิทธิในแตละครั้ง ตัวอยางเชน เมื่อไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมเกิดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตถาผูที่ไดรับใบสําคัญ

แสดงสิทธิใชสิทธิ เมื่อมีการจายเงินชําระคาหุนจะเปรียบเทียบราคาตลาดกับราคาใชสิทธิซ้ือหุนวามีสวนตางกันหรือไม หากราคาตลาด

สูงกวา ผลตางที่เกิดข้ึนจะตองนําไปเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

สําหรับเหตุผลที่บริษัทฯ กําหนดราคาการใชสิทธิเฉล่ียถวงน้ําหนัก 7 วันทําการติดตอกันหลังวันประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติ

การออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีการ

ออก ESOP ไปแลวนั้น สวนมากจะมีวิธีการกําหนดราคาการใชสิทธิ 3 แบบ ดังนี้ (1) ราคาใชสิทธิกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (2) 

ราคาใชสิทธิ ณ วันประชุมผูถือหุน และ (3) ราคาใชสิทธิหลังวันประชุมผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดพิจารณาแลว มี

ความเห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรม และ ปองกันความเส่ียงดานราคา จึงเลือกใชราคาที่อิงกับราคาภายหลังวันประชุมผู

ถือหุน และเหตุผลวาทําไมไมกําหนดให Flexible เพราะจะทําใหเกิดความซับซอนในการคํานวณราคาใชสิทธิ และ เกิดความแตกตาง

ของราคาใชสิทธิแตละครั้ง และ กอใหเกิดความยากในการอธิบายวาตกลงแลวราคา ESOP ที่พนักงานไดนั้นเปนเทาใด ดังนั้นเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนเกี่ยวกับราคาใชสิทธิจึงกําหนดราคาการใชสิทธิตามท่ีไดเสนอไวขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามจนเปนที่เขาใจและเมื่อไมมีทานใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและ

อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/ หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขาย

หลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอขางตน ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในวาระน้ี กรรมการและพนักงานของ

บริษัทฯ ทุกคนที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จะไมมีสิทธิออกเสียง เนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียในเร่ืองดังกลาว  

สําหรับบริษัท มายเรียดวัสดุ จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใส จึงมิไดออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติ

วาระน้ี  

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน  49,650,000 หนวยใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ไดเสนอมา

ขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุน

ซ่ึงถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

เห็นดวย   32,830,425 เสียง คิดเปนรอยละ    90.13  

ไมเห็นดวย            3,452,000 เสียง คิดเปนรอยละ      9.48  

งดออกเสียง       142,800 เสียง คิดเปนรอยละ      0.39 

   ของจํานวนเสียงทั้งหมด 36,425,225 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ มีความประสงคจะเพิ่มทุนอีกจํานวน 49,650,000 หุน เพื่อสํารองสําหรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ

เพิ่มทุน ซ่ึงแนบในหนังสือเชิญประชุมที่ไดสงใหผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก

จํานวน 49,650,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,000,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,049,650,000 บาท 

แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,049,650,000 หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 49,650,000     หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังตอไปนี้ 
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ขอความเดิมจะเปนดังนี้ :- 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) 

 แบงออกเปน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

     หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) 

     หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 
 
ขอความที่แกไขใหมจะเปนดังนี้ :- 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,049,650,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบเกาลานหกแสนหาหมื่นบาท) 

 แบงออกเปน 1,049,650,000 หุน  (หนึ่งพันสี่สิบเกาลานหกแสนหาหมื่นหุน) 

 มูลคาหุนละ                  1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน     

    หุนสามัญ 1,049,650,000 หุน  (หนึ่งพันสี่สิบเกาลานหกแสนหาหมื่นหุน) 

    หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 

 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม และเมื่อไมมีทานใดซักถาม  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอขางตน 

 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้ 

เห็นดวย  804,444,725 เสียง คิดเปนรอยละ    99.66  

ไมเห็นดวย             2,707,300 เสียง คิดเปนรอยละ      0.34  

งดออกเสียง         - เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

   ของจํานวนเสียงทั้งหมด 807,152,025 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ นั้น  บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวน 

49,650,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 

49,650,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน ตามโครงการการเสนอจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม และเมื่อไมมีทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ

เพิ่มทุน 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 49,650,000 หุนตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้ 

เห็นดวย  804,444,725 เสียง คิดเปนรอยละ    99.66  

ไมเห็นดวย             2,707,300 เสียง คิดเปนรอยละ      0.34  

งดออกเสียง         - เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

   ของจํานวนเสียงทั้งหมด 807,152,025 เสียง ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถามี) 

ผูถือหุนไดมีการสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 

ผูถือหุน นายขจร เลิศสกุลพาณิช ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาในที่ประชุมวิสามัญคร้ังนี้ ผูถือหุนทุกคนได

อนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขางตนทุกประการ สําหรับในอีก 5 ปขางหนาเก่ียวกับการเติบโตของบริษัทฯ นั้น

ตองการใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทํางานอยางเต็มที่เทาที่จะทําไดเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

ประธาน ประธานฯ ไดกลาววา กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะทํางานอยางเต็มที่และจะพยายามถึงที่สุดเพื่อประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ และผูถือหุน 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม  

ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมแลว 

ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมในคร้ังนี้และไดรวมแสดงความคิดเห็นที่เปน

ประโยชน ซ่ึงบริษัทฯ จะรวบรวมขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตอไป 

ปดประชุมเวลา  12.20  น. 

   

 

        

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

                                     เลขานุการที่ประชุม 
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วาระที ่2 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551  รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 

2551 นั้น บริษัทฯ ไดจัดทําไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 4 ภายใตหัวขอเร่ือง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป  2551  ดังกลาวขางตน 

การลงมติ 
 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใหสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่3 

พิจารณาอนมัุติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได

ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เรียบรอยแลวตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพ

ไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนา 58 ถึง 78 ภายใตหัวขอเร่ือง”รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมทั้ง

บทวิ เคราะหฐานะการเ งินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ประจําป  2551 ซึ่ งได เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.diamondtile.com) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 

2551 หนาที่ 6 แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินประจําป 2551 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่

ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแลว เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพยีงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอขางตน 

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่4 

พิจารณาอนมัุติการจัดสรรเงินกาํไร 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน

หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 

นโยบายการจายเงินปนผล  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุก

ประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 202 (2/2552) เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลว

เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อกันไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดลานบาทถวน) และ 

(2) เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน จํานวน 27,938,661.56 บาท (ย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนแปดพันหกรอย

หกสิบเอ็ดบาทหาสิบหกสตางค) และ 

(3) เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 86 ของกําไรสุทธิตอหุน โดยมีรายละเอียดสถิติ

การจายเงินปนผลและการต้ังสํารองตาง ๆ ในรอบ 3 ป ดังตอไปนี้  
สถิติการจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (หนวย : ลานบาท) 2551 2550 2549 

ราคาพาร (บาทตอหุน) 1.00 1.00 5.00 

จํานวนหุนสามัญที่จําหนายแลว (ลานหุน)  1,000 1,000 200 

จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน ณ วันสิ้นป (ลานหุน)  (19.41)* - - 

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) (คํานวณจากหุนสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นป) 0.29 0.39 1.57 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.25 0.30 1.10 

อัตราสวนเงนิปนผลตอกําไรสุทธิตอหุน 86% 77% 70% 

กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 185.21 111.83 33.79 

บวก  กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 284.82 393.38 314.04 

หัก สํารองตามกฎหมาย 17.00 20.00 16.00 

     สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 27.94 - - 

     จายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่  1/25XX 150.00 120.00 100.00 

     จายเงินปนผลคร้ังที่  2/25XX 98.06** 180.00 120.00 

กําไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 177.03 185.21 111.83 

*  สําหรับป 2551 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้  

(1) ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49.65 ลานหนวย ภายใต

โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทฯ พรอมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 49.65 

ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,049.65 ลานบาท ซ่ึงทั้งหมดเปนหุนสามัญ มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และไดแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรียบรอยแลว เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551  
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(2) ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนสามัญคืน  (Treasury Stock) เพื่อการบริหาร

ทางการเงิน ภายในวงเงินไมเกิน 75 ลานบาท และจํานวนหุนไมเกินรอยละ 5.00 ของหุนสามัญที่ออกและชําระแลว คิดเปน 50 ลานหุน ซ่ึง ณ วัน

สิ้นป 2551 บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญคืนทั้งสิ้น 19.41 ลานหุน จํานวนเงิน 27.94 ลานบาท ราคาถัวเฉล่ีย 1.44 บาทตอหุน มีผลทํากําไรสุทธิตอหุน ณ 

วันส้ินป 2551 เพิ่มข้ึนรอยละ 1.98   

**  จากตารางขางตนป 2551 ประมาณการเงินปนผลจาย คร้ังที่ 2/2551 คํานวณจากหุนสามัญที่ออกและชําระแลวคงเหลือ ณ วันสิ้นป 2551 แต

จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลจริงจะตองคํานวณจากหุนสามัญที่ออกและชําระแลวคงเหลือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date) 

 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ ในป 2551 
 ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิป 2551 ในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 86 ของกําไรสุทธิตอหุน 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2551 

ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2551 ให         

ผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท คาดวาจะจายภายในวันที่  29 เมษายน 2552  ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้จะตองมี

รายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date) ซึ่งการใหสิทธิรับเงินปนผลคร้ังที่ 2/2551 ตองไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) บริษัทฯ จึงจะดําเนินการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวตอไป 

ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผล

จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25)  

การลงมติ   
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 

วรรคสองวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการท่ี

จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ถือเปนการประชุมปที่ 5 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปน           

บริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้  คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม                

(2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสุวิทย นาถวังเมือง  ซึ่งไดแจงวาจะไมขอรับทุกตําแหนงอีกเม่ือครบวาระแลว (ตําแหนงกรรมการ, 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน) 
  

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
 บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต.คร้ังที่ 1/2552 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552 และคร้ังที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ได

พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ   

แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน  คือ  

(1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  (2) นายอัศนี  ชันทอง และ (3) นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1)  ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

(2) ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

(3)  สําหรับนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  และนายอัศนี  ชันทอง  ซึ่งทั้งสองคนไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ

หนึ่งนั้น  ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 

13 คร้ังยกเวน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง เนื่องจากมีภารกิจในตางประเทศ  

(4)  สําหรับนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่เสนอกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

แทนนายสุวิทย นาถวังเมืองนั้น เคยเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ

เคยเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการและกรรมการผูจัดการต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในชวงเวลาดังกลาวไดบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาอยาง

ตอเนื่องมีคุณวุฒิและประสบการณการทํางานที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และไดผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามหนังสือ       

ที่ จ.77/2552 เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2552 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหม ตามหลักเกณฑการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ปรากฏไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและแตงต้ังกรรมการรายใหม 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 202 (2/2552) เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 และคร้ังที่ 203 (3/2552)     

เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการ

ที่พนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน ดังนี้ 

(1)  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

(2)  นายอัศนี ชันทอง เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  และ 

(3)  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  เขา ดํารงตําแหนงกรรมการ ,  กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ              

แทนนายสุวิทย นาถวังเมือง ที่ไมขอรับทุกตําแหนงอีก  ทั้งนี้ตามท่ีคณะกรรมการ 

ก.ส.ต. ไดสรรหาและเสนอแนะขางตน 
 

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ  

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผูที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี

นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด   
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายชัยยุทธ ศรีวิกรม 
                                          

ตําแหนงในบริษัท   กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 42 ป 
 

วุฒิการศึกษา    
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยนิวยอรค 

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 

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

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

ประวัติการทาํงาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

    บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

        (2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) 

จํานวน  7  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จํากัด 

• พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  มายเรียด วัสดุ จาํกัด 

• พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซมิูโนเอะ จํากัด 

• พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาทดอร  สปอรต  จํากัด 

• พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ  บริษัท ศรีวิกรม กรุป  โฮลด้ิง  จํากัด 

• พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทย เทค การเมนท แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 

• พ.ศ. 2534 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   - มี -     

• กรรมการ  บริษัท มายเรียด วัสดุ จาํกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลงทุนในบริษัทอื่น 

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551  - 750,100 หุน หรือ 0.08% 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  -  6 ป 

ประวัติการเขารวมประชุม   -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2551 ประชุม 13 คร้ัง เขารวมประชุม 12 คร้ัง 

    -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในป 2551 ประชุม 6 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายอัศน ีชันทอง 
 

ตําแหนงในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการจดัการ และกรรมการผูจัดการ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 56 ป 
 

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 

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

 ประวัติการทาํงาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผูจดัการ    

    บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน)  จํานวน – ไมมี –   

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2547 – 2549 กรรมการผูจัดการ   S.K.I. Ceramics Co.,Ltd. 

• พ.ศ. 2543 – 2547 กรรมการผูจัดการรวม บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ - ไมมี -  

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551    - ไมมี - 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท   - 2 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2551 ประชุม 13 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

    -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในป 2551 ประชุม 6 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

-  ประชุมคณะกรรมการจัดการ ในป 2551 ประชุม 36 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายศกัดา มณรีัตนฉัตรชัย 
                                          

ตําแหนงในบริษัท -ไมม-ี 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 65 ป 
 

วุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟลิปปนส 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 

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

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

ประวัติการทาํงาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน   – ไมมี –   

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จาํนวน  – ไมมี–    

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2550 – 2551  ท่ีปรึกษา  บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2542 – 2549  กรรมการและกรรมการผูจัดการ  บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   - ไมมี -  

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551  -  5,600,000 หุน หรือ 0.56% 

 ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  -  เคยเปนกรรมการ ต้ังแตป 2542-2549 รวม 7 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2551 ประชุม 13 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

-  ประชุมคณะกรรมการจัดการ ในป 2551 ประชุม 36 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 
 

ขอมูลอื่น ๆ   
การมี / ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

ในชวง 2 ปท่ีผานมาในลักษณะดังตอไปน้ี  

(1) เคยเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และเคยเปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

จัดการและกรรมการผูจัดการ ต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  2550 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

(2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(ก)   ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแยง  ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย 

(ข)   ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

(ค)   ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส   

พ่ีนอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(ง)   ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ

อิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การให

สินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง 

ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ี

ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวม

ภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ)   ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผู

ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

ไดรับการแตงต้ัง 

(ฉ)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู

ใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู

ใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

(ช)   ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ี

เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

(ซ)   ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  

บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนด

และแนวปฏิบัติท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  
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วาระที ่6 

พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหน่ึงกําหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือ

ทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ และวรรคสองกําหนดวา “ในกรณีที่ขอบังคับของ

บริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”  

 ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา “ กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ  ในรูปแบบของเงินเดือน  เงิน

รางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่ง

อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ” 

โครงสรางผลตอบแทนกรรมการ 
(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 (1.1)  ผลตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธานกรรมการ

ไดรับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน  ซึ่งที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 

23 (ประจําป 2551) เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2551 ไดมีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกลาว ซึ่งเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2551 

 (1.2)  เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับเงินบําเหน็จประจําป 2551 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23           

(ประจําป 2551) ไดมีมติอนุมัติจายเงินบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งส้ิน 1,900,000. - บาท โดยใชเกณฑ

การจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 300,000.- บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปน

เงินคนละ 200,000.- บาท   

(2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้ :- 

 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000.- บาท  สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 15,000.- บาท

ตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) 

 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 4 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจาย

เปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000.- บาท  สําหรับกรรมการ  ก.ส.ต.จํานวน 3 คนไดรับ

เดือนละ 10,000.- บาทตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 คนไดรับสิทธิประโยชนจากใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการเสนอ

ขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เม่ือ

วันที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท โดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตใหบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว เม่ือ

วันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว 
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(4) บริษัทฯ ไมมีการจายผลตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1) ถึง 

(3) ขางตนอีก 

 สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนท่ีจายใหคณะกรรมการในระหวางป 2551 และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

แตละคณะน้ันไดเปดเผยไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 29 ภายใตหัวขอเร่ือง “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ซึ่ง

ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 201 (1/2552) เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2552 ไดพิจารณาถึงความเหมาะสม

ประการตางๆ โดยการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และพิจารณาจากผลการดําเนินงานในป 2551 

ของบริษัทฯแลว เห็นควรใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2552 เทากับ

ผลตอบแทนป 2551 ดังนี้  

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 (1.1)  ผลตอบแทนรายเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธานกรรมการ

ไดรับเดือนละ 60,000.- บาท และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน  

 (1.2)  เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยใชเกณฑการจัดสรร

เชนเดียวกับป 2551 ดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 300,000.- บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ 

กัน เปนเงินคนละ 200,000.- บาท   

(2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000.- บาท  สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 15,000.- บาท

ตอคน  

 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 4 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจาย

เปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000.- บาท  สําหรับกรรมการ  ก.ส.ต.จํานวน 3 คนไดรับ

เดือนละ 10,000.- บาทตอคน  

หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทน 
การกําหนดผลตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยไดผานการ

กล่ันกรองและเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผล

กําไรของบริษัทฯ แลวมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการป 2552 เทากับผลตอบแทน   

ป 2551  

เม่ือนําขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดวัสดุกอสรางซ่ึงอยูในหมวดเดียวกันกับบริษัทฯ สําหรับ

ป 2550 ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะเปนดังนี้    

คาตอบแทนประธานกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ 

รายการ 
(หนวย :บาทตอคนตอป) 

คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 1,001,151.- 4,000.- 11,811,829.- 566,874.- 10,455.- 6,474,749.- 

บริษัทในหมวดวัสดุกอสราง 919,164.- 80,000.- 11,811,829.- 553,576.- 38,667.- 6,474,749.- 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 825,000.- 390,000.- 
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คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
ไมรวมประธานกรรมการตรวจสอบ 

รายการ 
(หนวย :บาทตอคนตอป) 

คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 269,638.- 10,000.- 3,500,000.- 177,810.- 20,000.- 1,400,000.- 

บริษัทในหมวดวัสดุกอสราง 122,000.- 36,000.- 264,000.- 86,083.- 24,000.- 170,668.- 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 360,000.- 120,000.- 

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 สําหรับวาระน้ี กรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ

ในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) และสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันจันทรที่      

9 มีนาคม 2552  

 ทั้งนี้ กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ ที่มีสวนไดเสียโดยตรงในวาระน้ีเปนผูรับมอบฉันทะ กรรมการ

ดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามปกติ เวนแตผูถือหุนจะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเปนอยางอื่น  
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วาระที ่7 

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชีและกาํหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญช ี

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ให

ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  กําหนดไวดังนี้ 

 มาตรา 120  กําหนดวา  “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

 มาตรา 121 กําหนดวา “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท” 

 นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลว

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และ

กําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมคร้ังที่ 201 (1/2552)  เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2552 ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

แตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตามรายช่ือตอไปนี้คนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ในป 2552 ไดแก นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3096 โดยกําหนดคาสอบ

บัญชีประจําปจํานวน 550,000.- บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000.- บาท  รวมเปน

เงินทั้งส้ิน 850,000.- บาท  ลดลงจากป 2550 เปนเงิน 170,000.- บาทหรือลดลงรอยละ 16.67  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 (1) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไรทั้งส้ิน 

 (2) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได  

 (3) การเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรายใหมป 2552 กับผูสอบบัญชีรายเดิมป 2551 จะเปนดังนี้ 

   

 (4) การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจากผูสอบบัญชีจํานวน 5 บริษัท โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงานที่ผานมา เงื่อนไขดานสอบบัญชี รวมทั้งคาสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวจึงได

คัดเลือกผูสอบบัญชีรายใหม จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของ

สํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไดเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 

ผลตางเพิม (ลด) รายละเอียด (หนวย: บาท) ป 2552 ป 2551 
จํานวนเงนิ % 

คาสอบบัญชีประจําป 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 3 ไตรมาส 

550,000.- 

300,000.- 

630,000.- 

390,000.- 

(80,000.-) 

(90,000.-) 

(12.70) 

(23.08) 

รวมท้ังสิ้น 850,000.-       1,020,000.-       (170,000.-) (16.67) 
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(5) คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีรายใหม จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ในป 2552 ไดแก นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 และขออนุมัติคาตอบแทน

ผูสอบบัญชี รวมเปนเงิน 850,000.- บาท ซึ่งลดลงจากป 2551 เปนเงิน 170,000.- บาทหรือลดลงรอยละ 16.67 

การลงมติ   
มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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หลักเกณฑและวธิีปฏบัิติในการเขารวมประชุม 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนจะตองแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน 
 

กลุมผูเขาประชุม เอกสารและหลักฐาน 
บุคคลธรรมดา 
เขาประชุมดวยตนเอง 

บัตรประจําตัวประชาขน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

บุคคลธรรมดา 
มอบฉันทะ 

หนังสือมอบฉันทะ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบฉันทะ 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ 

นิติบุคคล (ผูแทน) 
เขาประชุมดวยตนเอง 

บัตรประจําตัวประชาขน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

นิติบุคคล (ผูแทน) 
มอบฉันทะ 

หนังสือมอบฉันทะ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาขน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบฉันทะ 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ  

 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 
 1.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัว

พนักงานองคกรของรัฐ (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม ถามีการเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

 2.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน

หนังสือเดินทาง (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 
 1.  ผูถือหุนแตละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไดเพียง

ฉบับเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง  ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทมากนอยเพียงใดก็ตาม  จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือ

หลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

 2.  หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดซ่ึงมี 3 แบบ โดยบริษัทไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรม

หนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบหนึ่งแบบใดก็

ไดตามความเหมาะสมและจะตองปดอากรแสตมปจํานวน 20.- บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพื่อใหถูกตองและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย 

 3.  การมอบฉันทะจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้  

 3.1  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไม

หมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

 3.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอ

หนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับบลิค)  หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ  และภายหลังจากการลง

นามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการ

แทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีก

ช้ันหนึ่ง 

 3.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  ซ่ึงรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว  และสําเนาบัตร

ประชาชน (ไมหมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือช่ือ  ซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบพรอมกันดวย 

 3.4  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรา

บริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแต

ละประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
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เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการ

รับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 

 3.5  กรณีที่ใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพ

นิ้วหัวแมมือซายของ .....................” แตตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซ่ึง

พยานตองลงลายมือช่ือเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของพยานซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตร

แนบไปพรอมกันดวย 

 3.6  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทํา และลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตนกลับคืนไปยังกรรมการ

ผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน  ทั้งนี้เพื่อให

สามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได  และเพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 

 3.7  ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ  กอนเขารวมประชุมดวย 

 4.  ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้  ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองทานผูถือหุนอาจจะเลือกมอบฉันทะใหบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนก็ไดตามรายช่ือตอไปนี้   

•  นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ  ที่อยู 11/28 หมู 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประชัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

•  นายอนันต  เลาหเรณู  ที่อยู 95/81 ซอยรามคําแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 
 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปน

ผูจัดการมรดก  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 
 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองนําทะเบียน

บานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 
 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังให

เปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจายศาล  อายุไมเกิน 1 เดือน  กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 เจาหนาที่บริษัทฯ  จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในคร้ังนี้กอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา   2 ช่ัวโมง หรือต้ังแต 8.00 – 

10.00 น.  ของวันที่ประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน 
 1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย  โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

 2)  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

เทานั้น 

 3)  มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

  3.1)  กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

  3.2)  กรณีอื่นซ่ึงมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น  โดย

ประธานในท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

 4)  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

 5)  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด  หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น  และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออก

นอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได 

 6)  การลงคะแนนลับ  อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ  และที่ประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว  

โดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจงใหที่ประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
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ขอบังคับบรษิัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 
 

อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ืองการประชุมผูถือหุน กําหนดไวดังนี ้
 

ขอที่ 3   ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

ขอที่ 37   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป บัญชีของบริษัท 
 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 

 ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอที่ 38   ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอ

ตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 

รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และให

โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม 

แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอที่ 39   ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผู

ถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม

ตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 

 ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 
 

ขอที่ 40  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซ่ึงไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 

ขอที่ 41  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือ

มอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 

 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอที่ 42  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให     ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพิ่มข้ึนอึกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนเทากัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจ

กระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 

ขอที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน  โดยใหผูถือหุน

สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้ 
 

1.  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

2.  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

3.  แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียนใน 

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดคนใดคนหน่ึง เขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมา

พรอมนี้แลว 

ผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 

แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขาประชุมแทนโปรด

จัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบลวงหนามายังบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 69-70 
หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552 ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่สงถึงบริษัทฯ ณ ที่อยูดังกลาวขางตน กอนเวลา    
15.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552 เทานั้น 

สําหรับผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้น 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
เขียนท่ี……………………………………..….. 

วันท่ี..................... เดือน................................. พ.ศ…………....… 
(1) ขาพเจา..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 

อยูบานเลขท่ี...........................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย………………………...…….….………..… 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังน้ี             

หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 (1)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี...................................................

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(3) ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี.....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
24 (ประจําป 2552) ในวันท่ี 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
       (…………………………………………….) 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                                                  (…………………………………………….) 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                                                  (…………………………………………….) 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                                                  (…………………………………………….) 
หมายเหตุ   
 ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี……………………………………..….. 
วันท่ี..................... เดือน................................. พ.ศ…………....… 

(1) ขาพเจา..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 
อยูบานเลขท่ี...........................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย………………………...…….….………..… 

 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังน้ี             

หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 (1)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี...................................................

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(3) ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี.....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
24 (ประจําป 2552) ในวันท่ี 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7  :  พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัช ี

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 8  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

(2) วาระท่ี 5  :  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

            การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

             ชือ่กรรมการ  นายชัยยุทธ ศรีวกิรม 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายอัศนี ชันทอง 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 

 

หมายเหตุ    
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท กระเบือ้งหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 24 (ประจําป 2552) ในวันท่ี 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น

ดวย 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตั้งให       
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี……………………………………..….. 
วันท่ี..................... เดือน................................. พ.ศ…………....… 

(1) ขาพเจา..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี...........................................ถนน.................................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย………………………...…….….………..…
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................................................................ 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังน้ี             

หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 
 

(2) ขอมอบฉันทะให 
(1)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(3) ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี.....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................        
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
24 (ประจําป 2552) ในวันท่ี 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

มอบฉันทะบางสวน คือ 

หุนสามัญ...................................หุน และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได....................................เสียง 

หุนบุริมสิทธิ................................หุน และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได....................................เสียง 

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด.........................................เสียง 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี  
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551  

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

 วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

 วาระท่ี 7  :  พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัช ี

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

 วาระท่ี 8  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

(2) วาระท่ี 5  :  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 

       การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

       การแตงต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 

     ชือ่กรรมการ  นายชัยยุทธ ศรวีิกรม 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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     ชือ่กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 

     ชือ่กรรมการ  นายศักดา มณีรตันฉัตรชัย 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
       (……………………………………………..) 

หมายเหตุ    
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
3.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.   วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท กระเบือ้งหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 24 (ประจําป 2552) ในวันท่ี 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น

ดวย 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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ประวัติกรรมการท่ีเปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)  

ช่ือ – นามสกุล  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 
 

ตําแหนงในบรษัิทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

สัญชาติ   ไทย 
 

อายุ   63 ป 
 

ที่อยู   11/28 หมู 2 เพชรเกษม 28(ซอยประชัน)  ถนนเพชรเกษม 28  แขวงบางจาก 

 เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 
 

วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี  
(1)   Director Accreditation Program Class 32/2005 (DAP 32/2005) 
(2)   Audit Committee Program Class 4/2005 (ACP 4/2005) 
(3)   Director Certification Program Class 55/2005 (DCP 55/2005) 
(4)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) 
(5)   Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007) 
(6)   DCP Refresher Course (RE DCP 1/2008)  
(7)   Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 6/2008 

ประวัติการทํางาน 
 (1)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

•  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                        

 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบยีนตาม (1) ขางตน) 

• พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  

                                         บริษัท เซ็มเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน    ที่ปรึกษา PT Holcim (Indonesia) 

• พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการบริหาร Eagle Cement Co., Ltd. 

• พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการบริหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd 

• พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการ Technical Council of Holcim Group Support (Switzerland) 

• พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการ Technical Training of Holcim Group Support (Switzerland) 

• พ.ศ. 2520 – 2547 กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโส 

 บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

ขอมูลอ่ืนๆ  - ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา  
- การถือหุนบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 5,500,000 หุนหรือ 0.55% 

- มีสวนไดเสียทางตรงในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ เทานั้น  
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ประวัติกรรมการท่ีเปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)  

ช่ือ – นามสกุล  นายอนันต เลาหเรณู 
 

ตําแหนงในบรษัิทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

สัญชาติ   ไทย 
 

อายุ   55 ป 
 

ที่อยู   95/81 ซอยรามคําแหง 92  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
 

วุฒิการศึกษา   

• ปริญญาตรี  บญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี  
(1)   Director Accreditation Program Class 1/2003 (DAP 1/2003) 
(2)   Director Certification Program Class 29/2003 (DCP 29/2003) 
(3)   Audit Committee Program Class 2/2004 (ACP 2/2004) 
(4)   DCP Refresher Course Class 2/2006 (DCP 2/2006) 
(5)   Improving the Quality of Financial Reporting Class 2/2006 (QFR 2/2006) 
(6)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) 
(7)   Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007) 
(8)   Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550 
(9)   Role of the Compensation Committee Class 7/2008 (RCC7/2008) 

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  2  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน        

 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2528 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการดานการเงิน 

 บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบยีนตาม (1) ขางตน) จํานวน  7  บริษัท ดังน้ี 

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

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

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ PT.Citra Harita Mineral 

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)  

  (เดิมช่ือ บริษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด) 

• พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia 

• พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน กรรมการ Lanna (Singapore) Pte.Ltd. 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2542 – 2545 กรรมการ บริษัท กะรัตสุขภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
  (ปจจุบันช่ือ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

ขอมูลอ่ืนๆ   -    ไมมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัท 

- มีสวนไดเสียทางตรงในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ เทานั้น  
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รายงานประจําป 2551 
 

การขอรับหนังสือรายงานประจําป 2551 
ถาผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2551 กรุณาแจงความประสงคและระบุสถานที่ที่ตองการให

จัดสงหนังสือรายงานประจําป 2551 ดังนี้   
 

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

 

โดยสงโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร 0-3622-1464 หรือสงไปรษณียมาที่บริษัทฯ ตามที่อยูดังนี้ 
 

“  ฝายบัญชแีละการเงิน     
   บริษทั กระเบื้องหลังคาตราเพชร จาํกัด (มหาชน)  

    เลขที่ 69-70 หมู1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000  ” 
  

บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือรายงานประจําป 2551 ใหแกทานโดยเร็วที่สุด 
 

การสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทฯได ดังนี้ 

1. ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร และ E-mail  (ถามี) ที่ติดตอไดของผูถือหุน 

- คําถามในวาระท่ีประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี)  

2. ชองทางที่บริษัทฯเปดรับคําถาม 

- E-mail Address : Corpcenter@diamondtile.com  

- โทรสาร : 0-3622-1464  โดยใชแบบฟอรมสงคําถามตามเอกสารแนบ 

3. ชวงเวลาท่ีเปดรับคําถาม 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เก่ียวกับวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) ไดต้ังแตวันที่     

17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552  

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถสงคําถามดังกลาวไดต้ังแตวันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 สําหรับการตอบคําถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามท่ีไดรับในท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน, ทาง E-mail, ทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใด

ชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความเหมาะสม 

 
 

กรุณากรอกชื่อและท่ีอยูที่ตองการใหจัดสง 

 

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

 

ที่อยู................................................................................................................................................................ 
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แบบฟอรมคําถาม 
สําหรบัวาระการประชุมใหญสามญัผูถือหุนครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 

 
1.  สวนของขอมูลของผูถือหุน 
 

ชื่อ :  ………………………………………………………………………………………............................................................... 

ที่อยู :  …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

เบอรโทรศัพท : …………………………………………………… เบอรโทรสาร : ………………………………………................ 

E-mail Address :  .................................................................................................................................................................. 
 
2.  สวนของคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 
 
วาระท่ี 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

วาระท่ี 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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วาระท่ี 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

วาระท่ี 5  : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

วาระท่ี 7  : พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

วาระท่ี 8  : พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

คําถาม    :     …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์
 

 
 
 
 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
เลขที ่60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

โทร: 0-2229-3000 โทรสาร: 0-2229-3001 
Email Address: Info@gsncc.co.th 

รถประจําทางธรรมดาสายท่ีผาน  45, 46, 109, 115, 116, 136, 185 
รถประจําทางปรับอากาศสายที่ผาน 22, 507 

รถไฟฟาใตดิน-สายเฉลิมรัชมงคล สถานีศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
 
 



 
 

 

 

 


