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ที่ กตพ. 080 / 2553 

                                                                                                   วันที่ 2 เมษายน  2553 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย   1)  รายงานประจําป 2552 (ในรูปแบบ CD-ROM) 

  2)  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) 

  3)  เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระท่ี 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี้ 

4)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม  และการออกเสียงลง 

คะแนนพรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) ในวันจันทรที่ 19 

เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1  :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกลาว ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2552         

ที่ผานมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารท่ี

นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไร 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้  

(1) เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน จํานวน 33,960,252.64 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนหกหม่ืน

สองรอยหาสิบสองบาทหกสิบส่ีสตางค) และ 

(2) เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลท่ีจะ

จายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.15 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี้ 
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วาระที่ 5  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ัง นายสมบูรณ ภูวรวรรณ      

นายอนันต เลาหเรณู  และนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ 3 คนที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

ตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 

วาระที่ 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติจายผลตอบแทนใหแกกรรมการ

ในป 2553 เพ่ือเปนการตอบแทนกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารที่นําสงมา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

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 เปนผูสอบบัญชีในป 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 550,000 บาทและคาสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 850,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบ

บัญชีป 2552 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนําสงมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 8  : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 ตามที่บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอใหแตงต้ังกรรมการรายใหมเปน

การลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ

การประชุมผูถือหุนเพิ่มเติมหรือเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ 

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 25 (ประจําป 2553) และ

สิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันอังคารท่ี 9 มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน            

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
 

โดยคําส่ังคณะกรรมการ 

ในนามบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

 

(นายอัศนี ชันทอง) 

กรรมการผูจัดการ 
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วาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) เม่ือวันศุกรที่ 17 เมษายน 2552 ระหวางเวลา       

10.00 น. ถึง 11.10 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com)   และ

ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับรายงานประจําป 2552 ในรูปแบบ CD-ROM และหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผู

ถือหุนแลว  เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) 

ดังกลาว 

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 
ของ 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน  87 ราย ถือหุนจํานวน 52,523,146  

หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 66 ราย ถือหุนจํานวน 744,111,583 หุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 153 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 796,634,729 หุน        

คิดเปนรอยละ 79.66 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้

จํานวน 8 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1.   นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2.   นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3.   นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4.   นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5.   นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.   นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7.   นายอัศนี ชันทอง  กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

8.   นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม มี 1 คน คือ นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

เนื่องจากมีภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได 

รวมท้ังขอแนะนํานายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ซ่ึงจะขอมติที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการรายใหมในการประชุมคร้ังนี้ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 3 คนดังนี้ 

1. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

2. นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

3.   นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

ตัวแทนผูสอบบัญชี แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่เขารวมประชุมมีดังนี้ 

1.   นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ 

2.   นางสาวนฤมล อุนแกว  ผูติดตาม  

 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ืองตามที่กฎหมายกําหนด 

ประธานฯ จึงมอบหมายให นางสาวพิชญานันท ลอวรลักษณ (ผูจัดการสวนขายตางประเทศ) เปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ

คะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา

กอนการประชุมแลว)  

1.    ตามท่ีบริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม ในเรื่องที่เห็นวาสําคัญ

และการเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหม ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระที่

กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

2.   ตามท่ีบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) บนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยเปดโอกาสใหผูถือ

หุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2552 ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอ

คําถามเปนการลวงหนา  

3.   การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออก

เสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4.   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   
4.1    กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก

หนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

4.2    กรณีอื่นซ่ึงมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดน้ัน โดย

ประธานฯ ในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ 

4.3    กรรมการทุกคนที่มีสวนไดเสียโดยตรงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.   การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่เหลือถือวาเห็นดวย 

และโปรดลงช่ือกํากับในบัตรลงคะแนนดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนน ตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซ่ึงเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายในบัตร

ลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 

หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ตาม

รายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผู

ถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ดังกลาว 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดแจงวาอาหารวางไมเพียงพอกับผูถือหุนที่มาประชุมและไดสอบถามในเรื่องสถานที่จัด

ประชุมในคร้ังนี้ โดยเสนอแนะวาในปหนาไมควรจัดประชุมที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

ประธาน  ประธานฯ ไดช้ีแจงวา บริษัทฯ ไมคาดคิดวาจะมีผูถือหุนใหเกียรติมาประชุมมากขนาดนี้  จึงทําใหจัดเตรียมอาหารไมเพียงพอ สําหรับเร่ือง 

 สถานที่จัดประชุมจะหารือในวาระอ่ืนๆ  แตขณะนี้ขอใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 กอน 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือ 

 หุนคร้ังที่ 1/2551 ตามท่ีเสนอขางตน  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 

ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

รับรอง 796,731,035 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                           - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                          - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                  - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (159 ราย) 796,731,035 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551  

ประธานฯ ไดแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2551 โดยมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการและนายสาธิต สุดบรรทัด  

รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 

2551 ซ่ึงไดจัดทําไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 ในรูปแบบของ CD-ROM ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ที่ผานมาโดยไดจัดเตรียมเปนสไลด 

Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายจํานวน  2,510 ลานบาท ลดลงจากป 2550 คิดเปน 3% สําหรับยอดขายตามกลุมของสินคาในป 

2551 กลุมกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนต มีสัดสวนยอดขายลดลงจาก 71.5% ในป 2550 มาเปน 67.5% ในป 2551 แตกระเบ้ือง

หลังคาคอนกรีตเพิ่มข้ึนจาก 12.1% ในป 2550 มาเปน 14.1% ในป 2551  สําหรับยอดขายตามชองทางการจัดจําหนายในป 2551 

ยอดขายตางประเทศเพิ่มข้ึนอยางมากประมาณ 29.6% ในขณะท่ียอดขายโครงการไดรับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอโครงการบาน

เอื้ออาทรและโครงการบานจัดสรรตางๆ จึงทําใหยอดขายลดลง 24.5% และยอดขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศลดลง 7.1%  

กําไรสุทธิในป 2551 เทากับ 284.8 ลานบาท คิดเปน 11.35% ของยอดขายและการจายเงินปนผล 248.1 ลานบาท คิดเปน Payout 

Ratio 86%   

 สําหรับโครงการ  NT 9 เปนสายการผลิตใหม ซ่ึงบริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือเคร่ืองจักรกับบริษัท MFL Faserzementanlagen Ges.m.b.H 

ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 จุดประสงคเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในกลุมผลิตภัณฑที่ไมมีใยหิน งบลงทุนทั้งโครงการ

ประมาณ 465 ลานบาท มีกําลังการผลิต 5,300 ตัน/เดือน ปจจุบันความกาวหนาโดยรวมของโครงการ NT-9 คิดเปน 55% ซ่ึงคาดวาจะ

ผลิตไดในเดือนกุมภาพันธ ป 2553  

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงกลยุทธในการแขงขัน กิจกรรม

ดานการตลาด และผลงานของฝายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2551ผานมา ซ่ึงมีสาระสําคัญ

สรุปไดดังนี้ 

 บริษัทฯ ไดดําเนินการดานกิจกรรมทางการตลาดใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อสรางภาพลักษณของตราสินคาอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมการตลาดในรูปแบบตางๆ จึงถูกสรางสรรคตลอดป 2551 ดังนี้ 

1. การคัดเลือกนายสมจิตร จงจอหอ เปน แบรนด แอมบาสเดอร (BRAND AMBASSADOR)  โดยมีภาพลักษณตรงตามผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ เก่ียวกับ แกรง ทน สมช่ือ ซ่ึงผูถือหุนทราบดีวาในปที่ผานมา นายสมจิตร จงจอหอ เปนนักชกเหรียญทองโอลิมปคที่

สรางช่ือเสียงใหกับประเทศ และหวังเปนอยางยิ่งวาบริษัทฯ จะมี   คูแกรง คูทน 

2. การต้ังศูนยกระจายสินคาที่จังหวัดขอนแกน 

3. ความสําเร็จที่มีบทพิสูจนจากความไววางใจของลูกคาในเขตภูมิภาค หมูบานจัดสรรตางๆ  ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สําหรับ

กระเบ้ืองหลังคาเจียระไน ไดรับความไววางใจจากโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และสําหรับบานเอื้ออาทร บริษัทฯ ไดแนะนํา ได

มอนแซนวิชบอรด ซ่ึงเปนผนังที่หลอจากคอนกรีตสําเร็จรูป  

 ประธานฯ กลาวขอบคุณนายอัศนี ชันทอง และนายสาธิต สุดบรรทัด และขอใหผูถือหุนไดซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดขออนุญาตใหผูถือหุนทุกทาน ปรบมือตอนรับกรรมการทุกทาน และขออนุญาตตอบคําถามนาย

ศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ในเรื่องอาหารและสถานที่จัดประชุมดังนี้ 

1. สถานที่จัดประชุม เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองการใชศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เปนศูนยการจัด

ประชุมของบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงมีคาใชจายถูกกวาการจัดที่โรงแรม  

2. อาหารวางเปนปญหาใหญของบริษัทจดทะเบียน จึงนําเสนอวาในปตอไปใหแจกเปนคูปอง 1 คูปอง ตอ 1 คน และจัดอาหารเปนชุด 

เพื่อผูถือหุนทุกคนจะไดรับประทานอาหารวางอยางเทาเทียมกัน  
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และไดสอบถามวา ปจจุบันการสงออกไปตางประเทศมีกี่ประเทศ การสงออกนั้นสงผลตอการเติบโตอยางไร และมีผลกําไรดีกวาการขาย

ในประเทศหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาการขายในตางประเทศหลายปที่ผานมาเปนการ

กระจายความเส่ียง สําหรับกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตจะสงออกไปขายยังประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว กัมพูชา พมา เปนตน ซ่ึงมี

อัตราการเติบโตตอเนื่อง ในปที่ผานมาบริษัทฯ มียอดขายตางประเทศจํานวน 309.2 ลานบาท คิดเปน 12.8% ของยอดขายสินคารวมซ่ึง

เปนการเติบโตสูงสุด ทั้งนี้ประเทศที่สงออกสินคามากกวา 50% คือประเทศกัมพูชา นอกจากนั้นคือ ประเทศไตหวันและจีน สินคาที่

สงออกเปนกระเบ้ืองแผนเรียบ เมื่อสายการผลิต NT-9 เสร็จก็จะมีสินคาที่สามารถสงออกไดมากข้ึน 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทฯ ขายสินคากับประเทศเพื่อนบานเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ หรือสกุลเงิน

บาท 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาสวนใหญการซ้ือขายกับประเทศเพื่อนบานจะเปนสกุล

เงินบาท  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

1. ตามท่ีนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการแจงวายอดขายปที่ผานมาลดลง 30% อยากทราบปนี้สามารถประเมินไดหรือไมวา

ยอดขายจะลดลงหรือเพิ่มข้ึนเทาไร 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสินคาคงเหลืออยางไร 

3. กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตที่บริษัทฯ สงออกไปที่ประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปนตลาดหลักนั้น บริษัทฯ มีสัญญา หรือมีบริษัทยอยอยูใน

ประเทศกัมพูชาหรือไม และมีการดําเนินธุรกิจอยางไร เนื่องจากยอดขายตางประเทศสวนมากของบริษัทฯ อยูในประเทศกัมพูชา 

หากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลกระทบตอรายไดคอนขางสูง  

4. ปจจุบัน ราคาแรใยหินคงท่ีหรือไม หรือยังมีการเปล่ียนแปลงข้ึนๆ ลงๆ เหมือนกับราคาทองคํา 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวายอดขายปที่ผานมาลดลง 3% ไมใช 30% สําหรับนโยบายสินคาคงเหลือในสวนของสินคา

สําเร็จรูปบริษัทฯ มีนโยบายการจัดเก็บไมเกิน 1 เดือน และสําหรับราคาแรใยหินคอนขางคงที่ แตบริษัทฯ ซ้ือแรใยหินเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้นความเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลตอราคาแรใยหิน 

 นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาปจจุบันแผนการตลาดในเรื่องของการสงออก บริษัทฯ 

ไมไดจะสงออกเฉพาะประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจเพื่อทําตลาดในประเทศจีน เวียดนาม และตลาดอเมริกาใตซ่ึงเปน

แผนในอนาคต สําหรับสัดสวนการใชกระเบ้ืองหลังคา ประเทศไทยจะใชกระเบ้ืองหลังคาไฟเบอรซีเมนตเปนหลัก แตประเทศกัมพูชาจะใช

กระเบ้ืองคอนกรีตเปนหลัก เพราะมีความพึงพอใจกับสีสัน การทนความรอน และรูสึกวาการมุงกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตทําใหรูสึกเย็น 

จึงทําใหกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตเปนที่นิยมในประเทศกัมพูชา ปจจุบันบริษัทฯ ไมไดมีสาขาในประเทศกัมพูชา แตมีตัวแทนจําหนายอยู

ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากการสื่อภาษาที่แตกตางกันและมีการลดความเสี่ยงโดยการโอนเงินกอนรับสินคา การสงสินคาทางบก และ

ทางเรือ ปจจุบันถึงแมจะมีปญหาดานการเมืองที่กระทบกระทั่งกันบางแตกําลังซ้ือไมไดลดลง ดวยการสงออกไปประเทศกัมพูชามากกวา  

5 ป มีสวนแบงตลาดมากกวา 50% ซ่ึงถือเปนโอกาส บริษัทฯ จะขยายชองทางในประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากมีศักยภาพหรือความ

ตองการของประเทศเพื่อนบานมีมาก รวมท้ังความนาเช่ือถือสินคาของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับ 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ประเทศกัมพูชามีบริษัทผลิตกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตที่เปนคูแขงกับบริษัทฯ 

หรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวา ประเทศกัมพูชาไมมีบริษัทผลิตกระเบ้ืองคอนกรีต แตมี

บริษัทไทยที่ไปต้ังอยูคือผลิตกระเบ้ืองซีแพคโมเนีย และยังมีกระเบ้ืองดินเผาที่มาจากประเทศเวียดนามดวย 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 71 สวนของเงินกูยืมระยะส้ันกูยืม

มาเพื่อทําอะไร หนาที่ 68 สวนของคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพและมูลคาสินคาลดลง จากป 2550 จํานวน 46 ลานบาท มาเปน 16 ลาน
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บาทในป 2551 อยากทราบวาเปนคาเผ่ือมาจากสินคาประเภทอะไร และอยากทราบวาบริษัทฯ มียอดขายจากบริษัท ศุภาลัย จํากัด 

(มหาชน) ในอัตราสัดสวนประมาณเทาไร เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธกัน 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 90 ลานบาท เปนเงินกูยืมเพื่อเปนทุนหมุนเวียน ซ่ึงบริษัทฯ มีหนี้นอยมาก ในขณะท่ีบริษัทฯ 

มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 799 ลานบาท แตมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 507 ลานบาท และมีเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 186 ลานบาท 

ดังนั้นเงินกูยืมเพื่อเปนทุนหมุนเวียนยังคงเปนสวนที่นอยมาก  

   ประธานฯ ไดตอบเร่ืองยอดขายของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับตนเองนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

แลววา ราคาสินคาที่ขายใหบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ไมไดขายในราคาที่ตํ่ากวาลูกคารายอื่น และไมไดใหประโยชนมากกวาลูกคา

รายอื่น ซ่ึงถือวาเปนการซ้ือขายสินคาโดยปกติทั่วไป ซ่ึงไดเผยแพรตอผูถือหุนของทั้งสองฝายทราบ และตองการจะผลักดันใหมีการซ้ือ

มากข้ึนเพราะเปนผลดีกับบริษัทฯ 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา สินคาเส่ือมคุณภาพเปนสินคาที่บริษัทฯ ผลิตเตรียมไวสําหรับโครงการบานเอื้ออาทร ซ่ึง

สินคานั้นไมไดเสียหาย แตมีระยะเวลาเก็บไวนานโดยตามหลักบัญชีที่รับรองท่ัวไป ตองบันทึกคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพและมูลคาสินคา

ลดลง แตปจจุบันสินคานั้นไดนํามาดัดแปลงเปนสินคาอยางอื่น เมื่อนํากลับมาขายก็จะทําการกลับรายการการบันทึกบัญชีดังกลาว  

หลังจากนั้นประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผล

การดําเนินงานในรอบป 2551 ตามท่ีเสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ตามท่ีเสนอขางตน 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 

รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ซ่ึงไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงให

ผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบ

การเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป รวมท้ังการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและ

เพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 6 แลว 

  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 75 คาใชจายตองหามทางภาษี เปน

คาใชจายอะไรบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวาเปนรายจายที่ไมถือเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี เชน คาเส่ือมราคา

ของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่เกิน 1 ลานบาท  และคาเผ่ือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 74 คาเผ่ือ ผลขาดทุนจากการ

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 15 ลานบาท ในป 2551 เกิดข้ึนเพราะอะไร 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา ในการสั่งซ้ือเครื่องจักรเพื่อเปนการปองกันความเส่ียง จึงไดทําสัญญาซ้ือขายเงินยูโรลวงหนาไว  ณ วันสิ้นปผูสอบ

บัญชีเห็นวา เงินยูโรมีราคาตกไปกวาราคาที่บริษัทฯ ซ้ือไว จึงตองต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนจากการสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

ไว  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 

31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอขางตน โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามท่ีเสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย  796,858,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                      -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (176 ราย) 796,858,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ 

ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

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

2. เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน จํานวน 27,938,661.56 บาท (ยี่สิบเจ็ดลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหกรอยหกสิบ

เอ็ดบาทหาสิบหกสตางค) และ 

3. เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 86 ของกําไรสุทธิตอหุน  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2551 ใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 

0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2551 ใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 บาท คาดวาจะจายภายในวันที่  29 เมษายน 

2552  ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในครั้งนี้จะตองมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 9 มีนาคม 2552 

(Record Date)  ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผล

จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25) 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาถึงแมวาผลการดําเนินงานในป 2551 จะลดลงจากปกอน แตบริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่มั่นคง มี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราที่ตํ่ามาก เพื่อเปนการใหกําลังใจกับผูถือหุน จึงตัดสินใจจะจายเงินปนผลในอัตราที่คอนขาง

สูง ซ่ึงสูงกวาที่บริษัทฯ ไดต้ังนโยบายไว 

  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา หุนสามัญที่บริษัทฯ ซ้ือคืนจํานวน 27 ลานบาท ในปที่บริษัทฯ จายเงินปนผล

จะตองหักหุนสามัญซ้ือคืนออกกอนใชหรือไม จากนั้นจึงคิดเฉลี่ยหารเปนเงินปนผล และนโยบายบริษัทที่จะซ้ือหุนคืน 5% ปจจุบัน  

บริษัทฯ ซ้ือหุนคืนแลวจํานวน 19 ลานหุน ในหนังสือรายงานประจําป หนาที่ 73 และคงเหลืออีกประมาณ 31 ลานหุน บริษัทฯ มีนโยบาย

ซ้ือหุนคืนตอไปอีกหรือไม หรือจะชะลอไวกอน เนื่องจากไมมีการเคลื่อนไหวอะไร และแหลงเงินทุนที่ใชในการซ้ือหุนคืนมาจากที่ใด 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา ใช การคํานวณตองหักสวนที่ซ้ือคืนออกกอนการจายเงินปนผล และการซ้ือหุนคืนนั้นมียังมีการซ้ืออยางตอเนื่อง โดย

ใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  และเหตุผลที่ซ้ือคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซ่ึงบริษัทฯ เห็นวาผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงกวาการ

ลงทุนในรูปแบบอื่น  การลงทุนในการซ้ือหุนคืนถือเปนการลงทุนที่ดีมากเพราะเปนการถือหุนของบริษัทฯ เอง 

  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามท่ีเสนอขางตน โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย  796,878,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                      -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ถือเปนการประชุมปที่ 5 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้  คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  (2) นาย

อัศนี ชันทอง (3) นายสุวิทย นาถวังเมือง  โดยนายสุวิทย นาถวังเมืองไดแจงวาจะไมขอรับทุกตําแหนงอีกเมื่อครบวาระแลว (ตําแหนง

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน) 

ประธานฯ ไดขอใหผูถือหุนทุกทานปรบมือใหนายสุวิทย นาถวังเมือง  เนื่องจากเปนกรรมการของบริษัทฯ ที่มีสวนชวยในการดําเนิน

กิจการตางๆ รวมท้ังตลอดเวลาที่ดํารงตําแหนงไดนําประสบการณเก่ียวกับอุตสาหกรรมนี้มาใชเพื่อประโยชนตอบริษัทฯ ตลอดเวลา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ   แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคล

ตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน  คือ  

1.   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

2.   นายอัศนี ชันทอง เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอีกวาระหนึ่ง   

สําหรับนายสุวิทย นาถวังเมือง ที่ไมขอรับทุกตําแหนงอีกเมื่อครบวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาสรรหาตามหลักเกณฑของ

บริษัทฯ และมีมติเห็นชอบใหเสนอ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนง กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน

นายสุวิทย นาถวังเมือง ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ไดสรรหาและเสนอแนะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. สําหรับนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  และนายอัศนี  ชันทอง  ซ่ึงทั้งสองคนไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

นั้น  ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังรวมทั้งสิ้น 13 คร้ัง

ยกเวน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง เนื่องจากมีภารกิจในตางประเทศ 

4. สําหรับนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่เสนอกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน

นายสุวิทย นาถวังเมืองนั้น เคยเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเคยเปนที่

ปรึกษาคณะกรรมการจัดการและกรรมการผูจัดการต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตลอด

ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงในชวงเวลาดังกลาวไดบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง มีคุณวุฒิ

และประสบการณการทํางานที่เปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่ จ.77/2552 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 

สําหรับขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผูที่จะดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา (ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญ

ประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว) 
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 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง

ตามวาระ 3 คน โดยการลงมติในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  (กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง กรรมการที่ถือหุนของบริษัทฯ จึงของดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้) 

1. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง   

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย  796,128,137 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.91 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

งดออกเสียง                 750,100 เสียง  คิดเปนรอยละ    0.09 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย  796,878,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน นายสุวิทย นาถวังเมือง ที่ไมขอรับทุกตําแหนงหลังจากที่พนจากตําแหนงตามวาระ  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เปนกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย  791,278,237 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.30 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

งดออกเสียง              5,600,000 เสียง  คิดเปนรอยละ    0.70 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6   พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดช้ีแจงวาโครงสรางผลตอบแทนกรรมการในปจจุบันประกอบดวยรายการตอไปนี้ (ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนังสือ

เชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว) 

1.   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

  1.1   ผลตอบแทนรายเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

60,000 บาท และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 30,000 บาทตอคน  
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  1.2   เงินบําเหน็จประจําป ซ่ึงจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยใชเกณฑการจัดสรรดังนี้ ประธาน

กรรมการไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 300,000 บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับ    คนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนเงินคนละ 

200,000 บาท   

 2.  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ 1 ดังนี้ 

 2.1   คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 15,000 บาทตอคน  

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

ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ ก.ส.ต.จํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 

10,000 บาทตอคน 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทน ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ ซ่ึงไดพิจารณาถึง

ความเหมาะสมประการตาง ๆ โดยการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และพิจารณาจากผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2551 ของบริษัทฯ แลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2552 

เทากับผลตอบแทนป 2551 ตามท่ีเสนอขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 

เทากับผลตอบแทนป 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน โดยมติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สําหรับ

วาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจํานวน 33,319,800 เสียง 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 เทากับผลตอบแทนป 2551 ตามท่ีเสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย   763,558,437 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (170 ราย) 763,558,437 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดแถลงวาขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120  กําหนดวา  “ใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบ

บัญชีคนเดิมอีกก็ได” และ มาตรา 121 กําหนดวา “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของ

บริษัท” 

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยใชวิธีการติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชี

บริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลวคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขท่ีดีและ

เหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ  (ซ่ึงรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอน

การประชุมแลว)  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท ดีลอยท 

ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตามรายช่ือตอไปนี้คนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2552 ไดแก นายมนตรี พาณิชกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี     

บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 โดยกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําปจํานวน 550,000 บาท  และคาสอบ
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ทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท  รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท  ลดลงจากป 2551 เปนจํานวน

เงิน 170,000 บาทหรือลดลง 16.67% 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาวขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบดวยใจจริง เนื่องจากเปนบริษัทที่สามารถลดคาสอบ

บัญชีได ทั้งๆ ที่เปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหม จึงขอถามวาบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ   ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ถึงสาเหตุที่ลดคา

สอบบัญชี 16.67%  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไมไดเขารวมการประชุมในคร้ังนี้ จึงขอใหประธานกรรมการ

ตรวจสอบไดช้ีแจงแทน 

กรรมการ นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดตอบวา ในการดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีนั้น ไดเชิญ

ผูสอบบัญชีทั้งหมด 5 บริษัทใหเสนอราคา หลังจากที่แตละบริษัทเสนอราคามาแลวไดทําการตอรอง ซ่ึงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชย

ยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเสนอราคาที่ตํ่ากวาทุกราย  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทสอบบัญชีรายเดิมใชบริษัทอะไร จะไดบันทึกไวใหผูถือหุนไดทราบวา

ทําไมคิดคาสอบบัญชีแพง  และบริษัทสอบบัญชี 5 บริษัทที่เสนอราคาเขามามีบริษัทเดิมเขามาเสนอราคาดวยหรือไม  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวาวา บริษัทเดิม คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงในความเปนจริงแลวไมไดคิดคาสอบบัญชีที่แพง  

และคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังถูกกวาหลายบริษัท แตในการเสนอราคาเพื่อการแขงขันนั้น ทุกบริษัทตองแขงขันกัน จึงตองยอมลด

อัตราคาสอบบัญชีในปแรกๆ ซ่ึงถือวาเปนกลยุทธในการแขงขัน ไมใชวาบริษัทเดิมจะคิดราคาแพงเสมอไป 

กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงรายช่ือบริษัทสอบบัญชีที่เสนอราคาทั้งหมด 5 บริษัท คือ 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

2. บริษัท ดี ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

3. บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

4. บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

5. สํานักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 

ประธาน    ประธานฯ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา ผูสอบบัญชีจะเปลี่ยนแปลงทุกปไมได เพราะวาการเปลี่ยนทุกคร้ังจะเกิดปญหาดานความไมคลองตัว คือ

ผูสอบบัญชีจะตองศึกษาและใชเวลาเรียนรูงานของบริษัทฯ  ดังนั้นตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจึงมีนโยบาย 3 – 5 ป จึงจะมีการ

พิจารณาเปล่ียนแปลง ซ่ึงบริษัทฯ จะพิจารณาเปล่ียนแปลงในกรณีที่เห็นวาราคาคาสอบบัญชีไมเหมาะสม และในคร้ังนี้ถือเปนคร้ังแรกที่

เปลี่ยนแปลงบริษัทสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท ดีลอยท ทูช 

โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2552 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินราย

ไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ตามท่ีเสนอขางตน 

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2552 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 850,000 

บาท ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย   796,879,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                         -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (178 ราย) 796,879,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน    ประธานฯ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมสําหรับคําตอบของนายฮ้ังใช อัคควัสกุล ที่ตอบแทนในเร่ืองสถานที่จัดประชุมโดยความเปนจริงแลวตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองการใหบริษัทจดทะเบียนมาใชศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงเปนเจตนารมณที่ดี โดยบริษัทฯ เห็นดวย 

เนื่องจากคาใชจายในการจัดประชุมที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ มีคาใชจายถูกกวาการจัดประชุมที่โรงแรมมาก และบริษัทฯ 

ตองการลดคาใชจาย สําหรับปญหาเร่ืองอาหารวาง บริษัทฯ จะจัดอาหารใหเพียงพอตอผูถือหุน เนื่องจากวันนี้เห็นไดชัดเจนวาผูถือหุนให

เกียรติเขารวมประชุมมากข้ึนกวาเดิม  

ผูถือหุน    นายวิโรจน ปรีชาธนโชติ  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2552 ยังคงมีภาวะเศรษฐกิจที่ไมดีอยู ดังนั้นรายได

ของบริษัทฯ นาจะลดลงอีก ซ่ึงประธานฯ ไดแจงวาบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มรายได 10% โดยการเพิ่มตัวแทนจําหนายทั่วประเทศ ถา

เปนไปตามเปาหมายผลการดําเนินงานจะเปนอยางไร และหากไมเปนไปตามเปาหมายจะมีการดําเนินการอยางไร  และอยากทราบวา

ในชวงไตรมาสที่ 1 ปนี้ ผลการดําเนินงานเปนอยางไร และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันไมใหกําไรสุทธิลดลงหรือการ

เพิ่มข้ึนของกําไรสุทธิอยางไร และการบริหารมีความจําเปนตองประหยัดคาใชจายเพื่อใหไดกําไรสุทธิเปนไปตามเปาหมายนั้น บริษัทฯ มี

แผนการดําเนินการอยางไร และหุนที่บริษัทซ้ือคืน ปจจุบันหุนของบริษัทฯ ราคา 1.90 บาทตอหุน ซ่ึงประธานฯ ไดแจงวา ขณะนี้บริษัทฯ 

ทําการซ้ือคืนหุนทุกวัน และมูลคาหุนปจจุบันไมไดสะทอนถึงความเปนจริง นั่นหมายความวา ราคาหุนขณะนี้ตํ่ากวาความเปนจริง หาก

เปนอยางนั้นผูถือหุนรายยอยควรจะซ้ือหุนไวใชหรือไม  

ประธาน    ประธานฯ ไดช้ีแจงวา การซ้ือหุนคืนไมไดเปนการปนหุน ซ่ึงบริษัทฯ พยายามหลีกเล่ียงในเร่ืองนี้อยูแลว แตการตัดสินใจเขาไปซ้ือคืน

เพราะเห็นวาราคาหุนตํ่ากวาที่ควรจะเปน ซ่ึงหมายความวา บริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนในป 2551 เทากับ 

18.75% จึงไดซ้ือหุนคืนมาเร่ือย ๆ โดยไมไดเปนการปนหุน บริษัทฯ จะทําการซ้ือหุนคืนตามโครงการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

ตามท่ีไดแจงใหผูถือหุนทราบแลว ปจจุบันบริษัทฯ ซ้ือหุนคืนประมาณ 35 ลานหุน คงเหลืออีกประมาณ 15 ลานหุน ซ่ึงผูถือหุนสามารถดู

รายละเอียดการซ้ือหุนคืนไดจากขาวที่บริษัทฯ แจงกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับผลการดําเนินงานในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 

2552 ขณะนี้บริษัทฯ ยังไมไดแจงขาวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังนั้นจึงไมสามารถช้ีแจงผลการดําเนินงานใหผูถือหุนทราบ

ได  และบริษัทฯ ยังคงมีการดําเนินธุรกิจไดดีกวาธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งไมมีแนวโนมที่จะตองปลดคนงาน สําหรับการประหยัดคาใชจายนั้น

เปนนโยบายของบริษัทฯ มานานแลว โดยฝายจัดการไดพิจารณาตลอดเวลาวาส่ิงใดจะทําใหบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายลงได และขอ

เรียนใหผูถือหุนทราบวา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการและรองกรรมการ

ผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังวา บริษัทฯ สามารถลดคาใชจายอะไรไดบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา การเพิ่มข้ึน 10% นั้นเปนการเพิ่มข้ึนของจํานวนตัวแทนจําหนายในประเทศไมใชการ

เพิ่มข้ึนของยอดขาย 

ผูถือหุน    นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามดังนี้ 

1. ในป 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 43,487,665 บาท ลดลงจากป 2550 ประมาณ 56.50% อยากทราบวา

บริษัทฯ มีปญหาเกี่ยวกับสภาพคลองหรือไม 

2. สําหรับป 2552 บริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับความตองการกระเบ้ืองที่ลดลงอยางไร 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา บริษัทฯ ไมมีปญหาดานสภาพคลอง แตบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูไดดวยเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ ถึงแมบริษัทฯ 

จะมีเงินกูยืมระยะสั้น หรือระยะยาวแตยังคงมีฐานะการเงินที่มั่นคง และในชวง 4 – 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลในอัตราที่สูง

มาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมท้ังมีอัตราสวนดานการเงินตางๆ อยูในเกณฑดี อีกทั้งบริษัทฯ ใชนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด และดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง ดังนั้นจึงไมมีปญหาดานสภาพคลอง  

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญคร้ังที่ 24 หนาที่ 22 คําวา ก.ส.ต. ยอมาจากคํา

วาอะไร  และขอแสดงความเห็นวาเห็นดวยกับการเลือกนายสมจิตร จงจอหอ นักมวยเหรียญทองโอลิมปคมาเปน แบรนด แอมบาสเดอร 

(BRAND AMBASSADOR) การโฆษณาแบบนี้ถือวาดี แตมีหลาย บริษัทเห็นวาเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยางนี้ จึงลดการโฆษณาลง ซ่ึง

เปนสิ่งที่ไมถูกตอง และมีความเห็นวาหากวิกฤตเศรษฐกิจอยางนี้ บริษัทควรทําการโฆษณาเพื่อทําใหยอดขายเพิ่มข้ึน 



 
 

 

15 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา ก.ส.ต. ยอมาจากคําวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

ประธาน    ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณนายนายฮ้ังใช อัคควัสกุล และจะนําขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาตอไป เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดช้ีแจงวา การใหขอเสนอแนะกอนหนานี้วาไมควรจัดการประชุมที่ศูนยการประชุม

แหงชาติสิริกิต์ิ เนื่องจากหากอาหารวางไมเพียงพอจะไมสามารถจัดอาหารวางสํารองได เพราะไมมีครัวเสริม โดยไมไดหมายความวาให

ไปจัดเฉพาะที่โรงแรมเทานั้น แตสถานที่ใดสามารถประหยัดคาใชจายไดก็สมควรจัดการประชุม และคําถามที่อยูในวาระอื่น ๆ นั้นมี

หลายประเด็นที่สําคัญขอใหบันทึกใหครบถวนดวย 

ประธาน    การจัดประชุมผูถือหุนในคร้ังหนาจะส่ังอาหารเผื่อไวใหเกินพอ จะไมใหเกิดปญหาเร่ืองนี้อีก  

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

    ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาว ขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

ปดประชุมเวลา 11.10 น. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

 

  

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัท 

ผูจดบันทึกการประชุม 
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วาระที ่2 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552  รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 

2552 นั้น บริษัทฯ ไดจัดทําไวในหนังสือรายงานประจําป 2552 หนาที่ 4 ภายใตหัวขอเร่ือง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งได

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

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป  2552  ดังกลาวขางตน 

การลงมติ 
 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

17 

วาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3461 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรียบรอยแลวตามท่ีบริษัทฯ ได

จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2552 หนาที่ 46 ถึง 66 ภายใตหัวขอเร่ือง “รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” 

รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

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

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผย

ขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 

2552 หนาท่ี 6 แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินประจําป 2552 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่

ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับท่ัวไปแลว เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามท่ีเสนอขางตน 

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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วาระที ่4 

พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินกาํไร 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน

หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัท จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” 

นโยบายการจายเงินปนผล  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุก

ประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 214 (2/2553) เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลว

เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซื้อคืน จํานวน 33,960,252.64 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนหกหม่ืนสองรอยหาสิบ

สองบาทหกสิบส่ีสตางค) และ 

(2) เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.30 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 79 ของกําไรสุทธิตอหุน โดยมีรายละเอียดสถิติ

การจายเงินปนผลและการต้ังสํารองตาง ๆ ในรอบ 3 ป ดังตอไปนี้  
สถิติการจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (หนวย : ลานบาท) 2552 2551 2550 

ราคาพาร (บาทตอหุน) 1.00 1.00 1.00 

จํานวนหุนสามัญที่จําหนายแลว (ลานหุน)  1,005 1,000 1,000 

จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน ณ วันสิ้นป (ลานหุน)  (37.38)* (19.41) - 

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) (คํานวณจากหุนสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นป) 0.38 0.29 0.39 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.30 0.25 0.30 

อัตราสวนเงนิปนผลตอกําไรสุทธิตอหุน 79% 86% 77% 

กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 177.64 185.21 111.83 

บวก  กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 376.30 284.82 393.38 

หัก สํารองตามกฎหมาย - 17.00 20.00 

     สํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน 33.96 27.94 - 

     จายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่  1/25XX 144.39 150.00 120.00 

     จายเงินปนผลคร้ังที่  2/25XX 145.67** 97.45 180.00 

กําไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 230.42 177.64 185.21 

*  สําหรับป 2552 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้  

(1) ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุนสามัญคืน  (Treasury Stock) เพื่อการบริหาร

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

ป 2552 บริษัทฯ ซ้ือหุนสามัญคืนทั้งสิ้น 37.38 ลานหุน จํานวนเงิน 61.90 ลานบาท ราคาถัวเฉล่ีย 1.66 บาทตอหุน มีผลทํากําไรสุทธิตอหุน ณ วัน

สิ้นป 2552 เพิ่มข้ึนรอยละ 2.70 
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**  จากตารางขางตนป 2552 ประมาณการเงินปนผลจาย คร้ังที่ 2/2552 คํานวณจากหุนสามัญที่ออกและชําระแลวคงเหลือ ณ วันสิ้นป 2552 แต

จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลจริงจะตองคํานวณจากหุนสามัญที่ออกและชําระแลวคงเหลือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2553 (Record Date) 

 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ ในป 2552 
 ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลท่ีจายจากกําไรสุทธิป 2552 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนรอยละ 79 ของกําไรสุทธิตอหุน 

ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2552 

ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมคร้ังท่ี 2/2552 ให         

ผูถือหุนอีกหุนละ 0.15 บาท คาดวาจะจายภายในวันที่  29 เมษายน 2553  ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้จะตองมี

รายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 (Record Date) ซึ่งการใหสิทธิรับเงินปนผลคร้ังที่ 2/2552 ตองไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) บริษัทฯ จึงจะดําเนินการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวตอไป 

ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผล

จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25)  

การลงมติ   
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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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 และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ถือเปนการประชุมปที่ 6 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปน           

บริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้  คือ (1) นายสมบูรณ ภูวรวรรณ                

(2) นายอนันต เลาหเรณู (3) นายสาธิต สุดบรรทัด    

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

ประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต.คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ   แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปน

กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน  คือ  

(1) นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  (2) นายอนันต เลาหเรณู และ (3) นายสาธิต สุดบรรทัด ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

(1)  ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

(2) ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

(3)  ทั้ง 3 คนท่ีไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ

และไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง ยกเวน นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ไมไดเขารวม

ประชุม 1 คร้ัง และนายอนันต เลาหเรณู ไมไดเขารวมประชุม 2 คร้ัง เน่ืองจากมภีารกิจในตางประเทศ 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงต้ังกรรมการรายใหม ตามหลักเกณฑการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ปรากฏไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและแตงต้ังกรรมการรายใหม 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 214 (2/2553) เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาแลวเห็นควรให

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 คน กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

(1)  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

(2)  นายอนันต เลาหเรณู เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

(3)  นายสาธิต สุดบรรทัด  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
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 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผูที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงท่ีผานมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่

นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้  

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด   
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ประวัติโดยสงัเขปของ    นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 
                                           

ตําแหนงในบริษัทฯ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 64 ป 
 

วุฒิการศึกษา  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
(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)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังนี้ 

•  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                        

 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จํานวน 1 บริษัท ดังนี้ 

• พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท เซ็มเทค อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

• พ.ศ. 2547 – 2550    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) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษทัฯ   - ไมมี -     

การถือหุนของบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552  - 5,970,000 หุน หรือ 0.59% 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ   -  5 ป 

ประวัติการเขารวมประชุม   -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2552 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2552 ประชุม 8 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

ขอมูลอ่ืน ๆ  การมี / ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 

ปที่ผานมาในลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

(2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 
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ประวัติโดยสงัเขปของ   นายอนันต เลาหเรณ ู
 

ตําแหนงในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 56 ป 
 

วุฒิการศึกษา   
• ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  
(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 2007 
(9)   Role of the Compensation Committee Class 7/2008 (RCC7/2008) 

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  2  บริษัท ดังนี้ 

• พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน        

 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2528 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการดานการเงิน 

 บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จํานวน  7  บริษัท ดังนี้ 

• 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 บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

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

  (เดิมช่ือ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด) 

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

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

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

• พ.ศ. 2547 – 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษทัฯ  - ไมมี -  

การถือหุนของบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552   - 470,000 หุน หรือ 0.05% 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  - 5 ป  
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ประวัติการเขารวมประชุม -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2552 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 10 คร้ัง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2552 ประชุม 8 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

    -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในป 2552 ประชุม 6 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

ขอมูลอ่ืน ๆ  การมี / ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 

ปที่ผานมาในลักษณะดังตอไปนี้  

(1) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

(2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 

(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซ้ือ / ขาย วัตถุดิบ / สินคา / บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 
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ประวัติโดยสงัเขปของ   นายสาธิต สดุบรรทัด 
                                          

ตําแหนงในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการ 

 สายการขายและการตลาด 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 49 ป 
 

วุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลา (พระนครเหนือ) 

• ปริญญาโท (Engineering Administration), Major in Marketing Technology, The George Washington University, 

Washington D.C., U.S.A. 

• Managing Change and Change of Management in Asia Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000) 

• Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland 

(6/2000) 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

(1) Director Certification Program  Class 2001  (DCP 12/2001) 

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

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

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังนี้ 

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ  กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

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

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

• พ.ศ. 2543 – 2549   กรรมการบริหาร  บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2542 – 2548   กรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด 

  (เดิมช่ือ บริษัท นครหลวงบราสแวร จํากัด) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษทัฯ   - ไมมี -  

การถือหุนของบรษิัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552  -  3,480,000 หุน หรือ 0.35% 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ   -  10 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2552 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุมทุกคร้ัง 

-  คณะกรรมการจัดการ ในป 2552 ประชุม 37 คร้ัง เขารวมประชุม 32 คร้ัง 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของ

สวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส     พี่นอง และ

บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพย

เปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละสามของ

สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ

ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการ

เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผู

มีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ

แตงต้ัง 

(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือ

หุนรายใหญของบริษัทฯ 

(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยใน

หางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกิน

มูลคาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกิน

มูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงต้ังบุคคล
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ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ

พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระดวย 

(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(2) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงต้ังใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของ

บริษัทฯ  
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วาระที ่6 

พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

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

ทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” และวรรคสองกําหนดวา “ในกรณีที่ขอบังคับของ

บริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”  

 ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา “ กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ  ในรูปแบบของเงินเดือน  เงิน

รางวัล  เบ้ียประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่ง

อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ” 

โครงสรางผลตอบแทนกรรมการ 
(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 (1.1)  ผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธาน

กรรมการไดรับเดือนละ 60,000 บาท และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 30,000 บาทตอคน  ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาว

เร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) 

 (1.2)  โบนัสกรรมการประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไปโดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2552 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) ไดมีมติอนุมัติ

จายโบนัสกรรมการประจําป สําหรับคณะกรรมการจํานวน 9 คน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,900,000 บาท โดยประธานกรรมการไดรับ 

300,000 บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 200,000 บาท   

(2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทน ดังนี้  

 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

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

ตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ      

ผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) 

 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจาย

เปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ  ก.ส.ต.จํานวน 2 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 ซึ่งมีกรรมการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวในป 2552 รวมทั้งส้ิน 1,900,000 หนวย 
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 สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนท่ีจายใหคณะกรรมการในระหวางป 2552 และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

แตละคณะน้ันไดเปดเผยไวในหนังสือรายงานประจําป 2552 หนาที่ 25 ภายใตหัวขอเร่ือง “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ซึ่ง

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

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 214 (2/2553) เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาถึงความเหมาะสม

ประการตางๆ โดยการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และพิจารณาจากผลการดําเนินงานในป 2552 

ของบริษัทฯ แลว เห็นควรใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2553 ดังนี้  

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 (1.1)  เนื่องจากผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ

ไมไดมีการเปล่ียนแปลงมาต้ังแตป 2551 อีกทั้งคณะกรรมการไดบริหารงานใหบริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดําเนินงานในเกณฑ

ที่ดี จึงเสนอใหปรับคาตอบแทนประจําเดือนดังนี้ สําหรบัประธานกรรมการปรับจาก 60,000 บาทตอเดือนเปน 70,000 บาทตอเดือน 

สําหรับกรรมการปรับจาก 30,000 บาทตอเดือนเปน 40,000 บาทตอเดือน  

 (1.2)  ในป 2552 ที่ผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายที่ต้ังไว จึงเสนอจายโบนัสกรรมการ

ประจําป ดังนี้ สําหรับประธานกรรมการเสนอจาย 400,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 300,000 บาทตอคน   

(2)  สําหรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ใหคงไวเทาเดิม ดังนี้ 

 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

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

ตอคน  

 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจาย

เปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ ก.ส.ต.จํานวน 2 คนไดรับ  

เดือนละ 10,000 บาทตอคน   
หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทน 

การกําหนดผลตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยไดผานการ

กล่ันกรองและเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผล

กําไรของบริษัทฯ แลวมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการป 2553  

โดยการเปรียบเทียบขอมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งอยูใน

หมวดเดียวกันกับบริษัทฯ สําหรับป 2551 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับ

ผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสรุปไดดังนี้    
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(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ       

รายการ ผลตอบแทนกรรมการ 
(หนวย :บาทตอคนตอเดือน) 

ผลตอบแทนประธานกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ 

  คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม         76,261          10,000        450,000   39,315 8,300  250,000  

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง         56,350          10,000        216,000  45,209 8,300  150,000  

บริษัท กระเบ้ืองหลงัคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)                                70,000                                              40,000  
       

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ       

รายการ ผลตอบแทนกรรมการ 
(หนวย :บาทตอคนตอเดือน) 

ผลตอบแทนประธานกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ 

  คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด  คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด  

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม         29,446          2,625        200,000          21,464           2,625         100,000  

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง        22,741            4,200          41,700          16,173           3,000           30,000  

บริษัท กระเบ้ืองหลงัคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)                               30,000                                  15,000  
       

(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน      

รายการ ผลตอบแทนกรรมการ 
(หนวย :บาทตอคนตอเดือน) 

ผลตอบแทนประธานกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ 

  คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม        24,307           1,625        104,000  18,043 1,625  50,000  

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง               -                -                -            -                -           - 

บริษัท กระเบ้ืองหลงัคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)                               20,000                                  10,000  
       

(4)  โบนัสกรรมการประจําป    

รายการ โบนัสกรรมการ 
(หนวย :บาทตอคนตอป) 

โบนัสประธานกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ 

  คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม       743,206         60,000    7,200,000   561,382 45,000  4,800,000  

บริษัทในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง   1,181,261          90,000     7,200,000       956,351 45,000  4,800,000  

บริษัท กระเบ้ืองหลงัคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)                               400,000                                  300,000  

การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 สําหรับวาระน้ี กรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ

ในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) และสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันอังคารที่      

9 มีนาคม 2553  

 ทั้งนี้ กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ ที่มีสวนไดเสียโดยตรงในวาระน้ีเปนผูรับมอบฉันทะ กรรมการ

ดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามปกติ เวนแตผูถือหุนจะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเปนอยางอื่น  
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วาระที ่7 

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ให

ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  กําหนดไวดังนี้ 

 มาตรา 120  กําหนดวา  “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

 มาตรา 121 กําหนดวา “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ ของบริษัท” 

 นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลว

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเง่ือนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และ

กําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในการประชุมคร้ังที่ 214 (2/2553)  เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

แตงต้ัง นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 550,000 บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3  

ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 850,000 บาท  เทากับคาสอบบัญชีป 2552 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 (1) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนน้ันมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไรท้ังส้ิน 

 (2) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดย

ที่ประชุมผูถือหุนไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท มาแลว 1 

ป คือป 2552 โดยมีนายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3461 เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เปน

ปแรก 

 (3) คาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีป 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 550,000 บาท  และคาสอบทาน     

งบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 850,000 บาท  เทากับคาสอบบัญชีป 2552  

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  โดยมี

คาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอขางตน 

การลงมติ   
มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
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หลักเกณฑและวธิีปฏบิัติในการเขารวมประชุม 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนจะตองแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน 
 

กลุมผูเขาประชุม เอกสารและหลักฐาน 
บุคคลธรรมดา เขาประชุมดวยตนเอง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
บุคคลธรรมดา มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบฉันทะ 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ 

นิติบุคคล (ผูแทน) เขาประชุมดวยตนเอง บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

นิติบุคคล (ผูแทน) มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 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

ฉบับเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง  ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทฯ มากนอยเพียงใดก็ตาม  จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือ

หลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

 2.  หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดซ่ึงมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสง

แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบ

หนึ่งแบบใดก็ไดตามความเหมาะสมและจะตองปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพื่อให

ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

 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   

•  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  ที่อยู  435  ซอยพัฒนาการ 53  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 
กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 
 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปน

ผูจัดการมรดก  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 
 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองนําทะเบียน

บานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 
 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังให

เปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจาศาล  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)  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

 5)  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด  หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น  และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออก

นอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได 

 6)  การลงคะแนนลับ  อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ  และที่ประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว  

โดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจงใหที่ประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
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ขอบังคับบรษิัทฯ ในสวนท่ีเกี่ยวของกบัการประชุมผูถือหุน 
 

อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ืองการประชุมผูถือหุน กําหนดไวดังนี ้
 

ขอที่ 3   ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

ขอที่ 37   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
 

 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 ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

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. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

3.  แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียนใน 

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดคนใดคนหน่ึง เขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมา

พรอมนี้แลว 

ผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 

แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขาประชุมแทนโปรด

จัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบลวงหนามายัง เลขานุการบริษัท  บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ ตําบลตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ภายในวันศุกรที่            
16 เมษายน 2553 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่สงถึงบริษัทฯ ณ ที่อยูดังกลาว
ขางตน กอนเวลา 15.00 น. ของวันศุกรที่ 16 เมษายน 2553 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...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน     
คร้ังท่ี 25 (ประจําป 2553) ในวันท่ี 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

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

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

 

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

 

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

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน     
คร้ังท่ี 25 (ประจําป 2553) ในวันท่ี 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 24 (ประจําป 2552) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 

 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

(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  นายสมบรูณ ภูวรวรรณ 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายอนันต เลาหเรณู 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

 

หมายเหตุ    
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3.  ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 25 (ประจําป 2553) ในวันท่ี 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

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...............................................        
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน     
คร้ังท่ี 25 (ประจําป 2553) ในวันท่ี 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด.........................................เสียง 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี  
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 24 (ประจําป 2552)  

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

(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 
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       การแตงต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 

     ชือ่กรรมการ  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 

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

     ชือ่กรรมการ  นายอนันต เลาหเรณู 

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

     ชือ่กรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

หมายเหตุ    
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

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

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.   วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.   ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 25 (ประจําป 2553) ในวันท่ี 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

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  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย 
 

ตําแหนงในบรษิัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

สัญชาติ   ไทย 
 

อายุ   66 ป 
 

ที่อยู   435  ซอยพัฒนาการ 53  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง   

กรุงเทพมหานคร 10250 
 

วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟลิปปนส 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  

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

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

ประวัติการทํางาน 
 (1)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

•  พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                          

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีนตาม (1) ขางตน)  - ไมมี - 

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

• พ.ศ. 2550 – 2551    ที่ปรึกษา บริษัท กระเบือ้งหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2542 – 2549 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

 

ขอมูลอื่นๆ  - ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทฯ เปนคูสัญญา  

- การถือหุนบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 5,600,000 หุนหรือ 0.56% 

- มีสวนไดเสียทางตรงในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ เทาน้ัน  
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รายงานประจําป 2552 
 

การขอรับหนังสือรายงานประจําป 2552 
ถาผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2552 กรุณาแจงความประสงคและระบุสถานที่ที่ตองการให

จัดสงหนังสือรายงานประจําป 2552 ดังนี้   
 

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

 

โดยสงโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร 0-3622-1464 หรือสงไปรษณียมาที่บริษัทฯ ตามที่อยูดังนี้ 
 

“  เลขานกุารบริษัท     
   บริษทั กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จาํกัด (มหาชน)  

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

บริษัทฯ จะทําการจัดสงหนังสือรายงานประจําป 2552 ใหแกทานโดยเร็วที่สุด 
 

การสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจําป 2553) 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทฯ ได ดังนี้ 

1. ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

- คําถามในวาระท่ีประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี)  

2. ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคําถาม 

- E-mail Address : Corpcenter@diamondtile.com  

- โทรสาร : 0-3622-1464  โดยใชแบบฟอรมคําถามตามเอกสารแนบ 

3. ชวงเวลาที่เปดรับคําถาม 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เก่ียวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) ไดต้ังแตวันที่     

19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553  

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถสงคําถามดังกลาวไดต้ังแตวันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 สําหรับการตอบคําถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามท่ีไดรับในท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใด

ชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความเหมาะสม 

 

กรุณากรอกชื่อและท่ีอยูที่ตองการใหจัดสง 

 

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

 

ที่อยู................................................................................................................................................................ 
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แบบฟอรมคําถาม 
สําหรบัวาระการประชุมใหญสามญัผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจําป 2553) 

 
1.  สวนของขอมูลของผูถือหุน 
 

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

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

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

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

E-mail Address :  .................................................................................................................................................................. 
 
2.  สวนของคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจําป 2553) 
 
วาระท่ี 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 5  : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 7  : พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 8  : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

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

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

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 
971, 973 ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร: 0-2656-0444 โทรสาร: 0-2656-0555 
(โรงแรมรอยลั เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพรสิเดนท * เดิม *) 
รถเมลสายทีผ่าน  2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟาลงสถานชีิดลม  
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