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ที่ ผตพ. 086 / 2554 

                                                                                                   วันที่  25 มีนาคม  2554 

 

เรื่อง   เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) 

เรียน   ทานผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย   1)   รายงานประจำป 2553  

    2)   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

    3)   เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี้ 

    4)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนพรอมทั้ง 

     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

    ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา  

10.00 น. ณ หองซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

    ในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2553 

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบป 2553 ที่ผานมา ตาม 

    รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุด 

    เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู สอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับ 

    หนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 

    ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

    (1) เพ่ือลดสำรองสำหรับหุนสามัญซ้ือคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบลานหกแสนหกหม่ืนเกาพันสามรอยสามสิบบาทถวน)  

     เนื่องจากมีการจำหนายหุนซื้อคืนระหวางป 2553 จำนวน 18,475,500 หุน และ 

    (2) เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล 

     ใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีก 

     หุนละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

วาระที่ 5  :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน นายเจมส  

    แพ็ทตริค รูนี่ย  นายไพฑูรย กิจสำเร็จ และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการ 4 คนที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับเขาดำรง 

    ตำแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ที่ ผตพ. 086 / 2554 

                                                                                                   วันที่  25 มีนาคม  2554 

เรื่อง   เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) 

เรียน   ทานผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย   1)   รายงานประจำป 2553  

    2)   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

    ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา  

10.00 น. ณ หองซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

    ความเห็นของคณะกรรมการ

    ในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2553 

    ความเห็นของคณะกรรมการ

    รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

    ความเห็นของคณะกรรมการ

    เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู สอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับ 

    หนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 

    ความเห็นของคณะกรรมการ

    (1) เพ่ือลดสำรองสำหรับหุนสามัญซ้ือคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบลานหกแสนหกหม่ืนเกาพันสามรอยสามสิบบาทถวน)  

     เนื่องจากมีการจำหนายหุนซื้อคืนระหวางป 2553 จำนวน 18,475,500 หุน และ 

    (2) เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล 

     ใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีก 

     หุนละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

    (2) เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล 

     ใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีก 

     หุนละ 0.18 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 5  :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

    

    แพ็ทตริค รูนี่ย  นายไพฑูรย กิจสำเร็จ และนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการ 4 คนที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับเขาดำรง 

    ตำแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

                                                                                                   วันที่  25 มีนาคม  2554 

เรื่อง   เชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) 

เรียน   ทานผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย   1)   รายงานประจำป 2553  

    2)   สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

    ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) ในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา  

10.00 น. ณ หองซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกลาว ตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

    ในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2553 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบป 2553 ที่ผานมา ตาม 

    รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุด 

    เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู สอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับ 

    หนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

เพ่ือลดสำรองสำหรับหุนสามัญซ้ือคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบลานหกแสนหกหม่ืนเกาพันสามรอยสามสิบบาทถวน)  
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วาระที่ 6  :  พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการ 

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติจายผลตอบแทนใหแกกรรมการในป 2554  

    เพ่ือเปนการตอบแทนกรรมการท่ีบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 

 

วาระที่ 7  :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชี 

    ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชี 

    รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือ นางวิภาวี  

    บุญยประสิทธิ์ ผู สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด  

    เปนผูสอบบัญชีในป 2554 โดยกำหนดคาสอบบัญชีประจำปจำนวน 490,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

    จำนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 790,000 บาท ซ่ึงลดลงจากป 2553 เปนเงิน 60,000 บาท หรือลดลงรอยละ  

    7.06 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

    ตามที่บริษัทฯ ไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและการเสนอใหแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน 

เพิ่มเติมหรือเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ 

     

    บริษัทฯ ไดกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) และสิทธิในการรับ

เงินปนผล (Record Date) ในวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554  

     

    จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลัก

เกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่

นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

                        โดยคำสั่งคณะกรรมการ 

                     ในนามบริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

 

 

                           

                          (นายอัศนี ชันทอง) 

                          กรรมการผูจัดการ 
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ÇÒÃÐ·Õè 1 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 บริษัทฯ ไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.20 น. ณ หองซาลอน บี 

ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  ตามรายงานการประชุมที่นำสงมา

พรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับรายงานประจำป 2553 และ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว เห็นควร

นำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ดังกลาว 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน  

ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¤ÃÑé§·Õè 1/2554 
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ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจำนวน 99 ราย ถือหุนจำนวน 

46,698,209 หุน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 80 ราย ถือหุนจำนวน 650,513,555 หุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 179 ราย นับจำนวนหุนรวมทั้งสิ้น 

697,211,764 คิดเปนรอยละ 70.66 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกำหนดของบริษัทฯ 
โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้จำนวน 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน)  

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 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. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 7. นายอนันต เลาหเรณู   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

 8. นายอัศนี ชันทอง    กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 
 9. นายสาธิต สุดบรรทัด   กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม มีจำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน   กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม  

 2.  นายสุวิทย แกวอำพันสวัสดิ์  กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

 3.  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 
ผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน ดังนี้ 
 1. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน   กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม  

 2. นายกฤษณ พันธรัตนมาลา 
 3. นายวุฒิไกร โสตถิยานนท 
กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดำเนินการประชุมผูถือหุนครั้งนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเรื่องตามที่กฎหมาย
กำหนด  ประธานฯ จึงมอบหมายให  นายเจตพงค จักรกาญจน (เจาหนาที่ประชาสัมพันธ) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนำสงใหผูถือหุน
ทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  
  1. ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่อง 
   ที ่เห็นวาสำคัญและเสนอรายชื ่อผู ที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื ่อแตงตั ้งใหเปนกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาตั ้งแตวันที ่  
   1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเรื่องดังกลาว  ดังนั้นจะดำเนินการประชุมให 
   เปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 
  2. ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสง 
   คำถามที่เห็นวาสำคัญเปนการลวงหนาตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอ 
   คำถามเปนการลวงหนา  
  3. การออกเสียงลงคะแนนกำหนดใหกระทำโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตอง 
   ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 
  4. มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  
   4.1.   กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียง 
     เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังน้ีถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ ยกเวนวาระท่ี 2-4 ถือเปนกรณีอ่ืน 

   4.2.  กรณีอื่น หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กำหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดำเนินตามที่กำหนด 
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     นั้น ไดแก วาระที่ 2-4 การลงมติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 42 (2) ใหถือคะแนน 
     เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่เหลือถือวาเห็น 
   ดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซึ่งเมื่อสิ้นสุด 
   เนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสง 
   ใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน  
    
   หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) 

   ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) ที่ประชุมเมื่อ 
   วันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 ตามที่ไดนำสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะ 
   กรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน 
   แลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) ดังกลาว  
  
   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  
 
ผูถือหุน  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามขอมูลในหนาที่ 7 เรื่องการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับสัญญาที่ทำไวกับ 
   คุณหม่ำ จกมก ไดหมดสัญญาไปในปที่แลวหรือไม หรือยังคงเปนพรีเซ็นเตอรไปอีกกี่ป  
 
กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาสัญญากับคุณหม่ำจะหมดในเดือนกุมภาพันธ  
   2554 นี้ และทางบริษัทฯ กำลังคัดเลือกพรีเซ็นเตอรคนใหม 
 
ประธาน ประธานฯ ไดแจงวาหากผูถือหุนมีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอใหสอบถามในวาระสุดทาย 
   ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคำถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 
   ผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) ตามที่เสนอขางตน  
   มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) ประชุม 
     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
     รับรอง       797,135,164  เสียง  คิดเปนรอยละ    99.99 
     ไมรับรอง                -   เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
     งดออกเสียง                    101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ       0.01 
     บัตรเสีย                    -   เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด        797,236,464  เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ 

   ประธานฯ ไดแถลงวา เพื่อใหสอดคลองกับภาพลักษณใหมและรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งภาพรวมตองมีความรวมสมัย  
   ความนาเชื ่อถือ ความเปนสากล และสามารถใชไดกับหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากกระเบื้องหลังคา โดยยังคงความเปน  
   “ตราเพชร” อยูดวย เพราะวาเหตุผลหลักคือผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมใชกระเบื้องอยางเดียว ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีสินคาหลากหลาย 
   มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังนี้ 
   2.1 ใหเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ  
     •  จากชื่อเดิม “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)”  

     • เปนชื่อใหม “บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)” 

    และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Diamond Building Products Public Company Limited” 
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   2.2 ใหเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้      
            ตราประทับเดิม                    ตราประทับที่เปลี่ยนแปลงใหม  
 
 
  
  
 
   2.3 สำหรับชื่อยอที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ยังคงใช “DRT” เหมือนเดิม 
    
   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  
 
ผูถือหุน    นางสาวปยะรัตน ขุนจิต ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา หลังจากเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ แลว บริษัทฯ มีแผนการ 
   ขยายธุรกิจในอนาคตอยางไร  
 
ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวาแผนการขยายธุรกิจไมเกี่ยวกับเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ถึงแมไมเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ ก็ยังคงมีการขยายธุรกิจอยาง 
   ตอเนื่อง แตเหตุผลที่ตองการเปลี่ยนชื่อนั้น เนื่องจากตองการใหชื่อเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งเปนไปตามนโยบายหลักคือการ 
   ผลิตและขายผลิตภัณฑวัสดุกอสรางหลากหลายชนิด 
 
ผูถือหุน    นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดถามวาที่เปลี่ยนจากคำวา “กระเบื้อง” เปนคำวา “ผลิตภัณฑ” แสดงวาตอไป 
   นอกเหนือจากขายสินคากลุมกระเบื้องแลว บริษัทฯ จะมีสินคาอีกหลากหลายที่นำมาจำหนายใชหรือไม 
 
ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา อยางที่ไดแจงไปแลววา บริษัทฯ จะเนนเรื่องผลิตภัณฑวัสดุกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสรางไมวาจะเปน 
   กลุมกระเบื้องหลังคา แผนผนัง และไมสังเคราะหตางๆ เปนตน ซึ่งบริษัทฯ พยายามหาโอกาสที่จะเขาไปในกลุมผลิตภัณฑวัสดุ 
   กอสรางซึ่งยังมีชองวางของตลาดอยู 
    
   ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคำถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับ 
   ของบริษัทฯ  ตามที่เสนอขางตน  
    
   มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวย 
     คะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นดวย     797,137,164   เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 
     ไมเห็นดวย                   -    เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
     งดออกเสียง                   101,300   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 
     บัตรเสีย                 -    เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด  797,238,464   เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตรา  

   ประทับของบริษัทฯ 

   ประธานฯ ไดแถลงวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแกไข 
   หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 
   3.1 แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 1. เปนดังนี้ 
    ขอ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
       “Diamond Building Products Public Company Limited” 

   2.3 สำหรับชื่อยอที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ยังคงใช    2.3 สำหรับชื่อยอที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ยังคงใช 
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   3.2. แกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1. ขอ 2. และขอ 53. เปนดังนี้ 
    ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

    ขอ 2.   คำวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

    ขอ 53.  ตราของบริษัทฯ ใหใชดังที่ประทับไวนี้ 
 
 
 
 
   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม เม่ือไมมีคำถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไข 
   หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอขางตน  
   มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ 
     เปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นดวย    797,141,464 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 
     ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
     งดออกเสียง          101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 
     บัตรเสีย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด  797,242,764 เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. 

   ประธานฯ ไดแถลงวา เพื่อใหมีความคลองตัวในการสรรหากรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ เขามาชวยบริหาร 
   กิจการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. ดังนี้ 
   ขอความเดิม 

   ขอ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกินสิบเอ็ด (11) คน โดยกรรมการ 
     ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ ่นที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม 
     กฎหมายกำหนด 
   ขอความที่แกไขใหม 

   ขอ 19. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ ่งหนึ่งของ 
     จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด  
    
   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 
ผูถือหุน  นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เรื่องการแกขอบังคับของบริษทฯ ในวาระที่ 4 ขอ 19 ที่มีการแกไขขอความ 
   เดิม ซึ่งขอความใหมที่ตองการแกไขนั้น มีความหมายวา บริษัทฯ สามารถแตงตั้งกรรมการไดเกินกวา 11 คนขึ้นไปใชไหม เนื่องจาก 
   ไมไดระบุไววาไมเกินกี่คน และผูถือหุนรายใหมที่เขามาลงทุนกับบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) นั้นคือใคร และ 
   กรรมการใหมที่จะไดรับแตงตั้งในการประชุมครั้งนี้เปนตัวแทนจากผูถือหุนรายใหมใชหรือไม   
 
ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เรื่องการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 นั้นมีความหมายวาขอบังคับใหมนี้จะมีกรรมการกี่คนก็ได แตไมนอย 
   กวา 5 คน ในปท่ีผานมาน้ันผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนประมาณรอยละ 73 ไดขายหุนบางสวนใหกับกองทุนไทยทวีทุน 2 ซ่ึงกองทุนนี้ 
   เปนกองทุนท่ีรวมจัดต้ังข้ึนระหวางหนวยงานดานการลงทุนของรัฐบาลบรไูน (Brunei Investment Agency : BIA) กองทุนบำเหน็จบำนาญ 
   ขาราชการ (กบข.) และนักลงทุนสถาบันในประเทศอีก 8 ราย ไดแก ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการสงออกและ 
   นำเขาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทประกันชีวิต 
   นครหลวงไทย จำกัด   บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  และบริษัทไทยประกันชีวิต  จำกัด  ซึ่งผูถือหุนรายใหญเห็นวา กองทุนนี้ 
   มีคุณสมบัติที่ดี และมั่นใจในกิจการของบริษัทฯ อีกทั้ง เชื่อมั่นในความมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะชวยทำให 
   ชื่อเสียงของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงตัดสินใจขายหุนใหกับกองทุนนี้ แตกองทุนมีเงื่อนไขคือตองการใหมีกรรมการเขามาเพื่อรวมดูแลกิจการ 
   ของบริษัทฯ ดวย เนื่องจากวาจะไดชวยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอกรรมการเพิ่มเขามา 1 คน แตเนื่องจากกฎหมาย 
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   กำหนดใหมีกรรมการอิสระหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ดังนั้นจึงตองแตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 คน เพื่อดำรงตำแหนงเปน 
   กรรมการอิสระ 1 คน และสำหรับอีก 1 คน แตงตั้งเปนกรรมการ ซึ่งปจจุบันเปนผูบริหารของบริษัทฯ  
  
   ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคำถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ  
   ขอ 19. ตามที่เสนอขางตน  
   มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
     เห็นดวย    797,150,864  เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 
     ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
     งดออกเสียง           101,300  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 
     บัตรเสีย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
     ของจำนวนเสียงทั้งหมด 797,252,164 เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 

   ประธานฯ ไดกลาววา เนื่องดวยบริษัทฯ มีการขยายกิจการอยางตอเนื่อง ใน 4-5 ปที่ผานมาจะเห็นวาบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจทุกป  
   อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นวาควรจะตองเพิ่มกรรมการอีก 3 คน ใหเขา 
   มาชวยกันบริหารกิจการใหเจริญยิ่งๆ ขึ้น จึงไดเสนอบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่ 
   หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตใหเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ซ่ึงมีรายช่ือท่ีเสนอดังน้ี   
      1.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน   เสนอแตงตั้งในตำแหนงกรรมการ 
      2.  นายกฤษณ พันธรัตนมาลา   เสนอแตงตั้งในตำแหนงกรรมการ 
      3.  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท   เสนอแตงตั้งในตำแหนงกรรมการอิสระ 
    
   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกกรรมการรายใหม ดังนี้ 
    
   ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมติใหสรรหา 
   กรรมการเพิ่มอีก 3 คน โดยรายละเอียดของประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน ไดแสดงอยูในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 
   และไดแจกใหกับผูถือหุนทุกทานเรียบรอยแลว โดยการพิจารณาไดมีการพิจารณาความรู ความสามารถ และประสบการณ รวมถึง 
   ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายทางวิชาชีพ ซึ่งทั้ง 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว รวมถึง 
   ขอกำหนดและขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซ่ึงคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความ 
   เห็นวา ทั้ง 3 คนมีความเหมาะสม และจะชวยใหบริษัทฯ ไดพัฒนาองคกรในหลายๆ แขนง และหลายๆ วิชาความรูเพื่อใหเจริญ 
   กาวหนาขึ้นไปในอนาคตได จึงขออนุญาตเสนอแตงตั้งทั้ง 3 คน สำหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ไดทำงานกับบริษัทฯ มานาน และ 
   มีความเชี่ยวชาญทางดานโรงงานอยางมาก สำหรับนายกฤษณ พันธรัตนมาลา เปนผูชำนาญงานทางดานการเงิน และการลงทุน  
   โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณกฤษณเปนผูจัดการในเรื่องการเงิน  การลงทุนในหลายบริษัท ซึ่งจะมาชวยดูแลบริษัทฯ ในเรื่องการลงทุน และ 
   กระแสเงินสดของบริษัทฯ สำหรับนายวุฒิไกร โสตถิยานนท เปนผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย ซึ่งจะเขามาชวยในการบริหารระบบ 
   การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ใหถูกตอง  
  
   หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

   บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
   ในดานตางๆ ที่มีความเหมาะสม แลวมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งบุคคลทั้ง 3 คนตามรายชื่อขางตน ใหเขามาดำรงตำแหนง 
   กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
   1. ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนิน 
    ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  
   2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามขอกำหนด 
    ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
   3. สำหรับนายนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ปจจุบันเปนผูบริหารของบริษัทฯ ในตำแหนงรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและ 
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    วิศวกรรม โดยเขามารวมงานตั้งแตป 2547 ซึ่งชวงนั้น บริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิต 2 สายการผลิตคือ สายการผลิต NT-8  
    และ CT-5 และในป 2551 ก็ดำเนินการขยายสายการผลิต NT-9 จนกระทั่งในปจจุบันอยูในระหวางการเพิ่มสายการผลิต NT-10  
    ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหนงในชวงเวลาดังกลาวไดบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  
    มีคุณวุฒิและประสบการณการทำงานดานวิศวกรรมและการผลิตซึ่งเปนประโยชนกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และไดผานการ 
    ตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแตป 2548 
   4. สำหรับนายกฤษณ พันธรัตนมาลา ปจจุบันเปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนหลายแหง มีความรู  
    ความสามารถ และประสบการณในเรื่องของการลงทุน โดยสามารถใหคำแนะนำเพื่อใหบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของ 
    การเงินและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และไดผานการตรวจ 
    สอบคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่  
    จ.201/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 
   5. สำหรับนายวุฒิไกร โสตถิยานนท  เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในเรื่องของกฎหมาย และขอกำหนดตางๆ  
    ซึ่งจะสามารถเขามาใหคำแนะนำในเรื่องของการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ เพื่อใหบริษัทมีการกำกับดูแล 
    กิจการที่ดียิ ่งๆ ขึ้น และไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ 
    ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 
 
   ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
 
ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววา มีความภูมิใจแทนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) ที่กองทุน 
   ไทยทวี 2 นั้นมองเห็นคุณคา นั่นหมายความวาคณะกรรมการและประธานกรรมการไดบริหารงานอยางมี ธรรมาภิบาล แมแต 
   หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในอดีตเคยชื่นชมอยางไร ปจจุบันก็ยังชื่นชมอยู เพราะในรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมมีการชี้แจง 
   เกี่ยวกับแตละวาระแตกยอยออกไป และตองการใหกรรมการรายใหมทั้ง 3 คน ซึ่งอยูในหองประชุมนี้ ไดแสดงวิสัยทัศน ใหกับ 
   ผูถือหุนทุกคนทราบกอนลงมติ  
 
ประธาน    ประธานฯ ไดเสนอใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ไดแนะนำตัวกับผูถือหุน 
 
ผูบริหาร นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม และไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้ง 
   เปนกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ไดกลาววา โดยหนาที่จะดูแลเกี่ยวกับการผลิตโดยเนนเรื่องการหาเทคโนโลยีใหมๆ  
   เพื่อใชในการลดตนทุนของสินคาทุกประเภท เพราะตลาดมีการแขงขันอยางรุนแรง ฉะนั้นจุดสำคัญคือตนทุนที่ต่ำที่สุด และขอให 
   ผูถือหุนทุกคนมั่นใจไดวาทีมงานของบริษัทฯ ตั้งใจทำงานดวยความละเอียดรอบคอบ ตั้งแตการซื้อวัตถุดิบจนถึงคุณภาพของผลผลิต 
   ที่ออกมา ในการลดตนทุนนั้น คุณภาพสินคาตองไมลดลง ซึ่งบริษัทฯ จะรักษาคุณภาพสินคาที่ดีไวตลอดไป 
 
ประธาน    ประธานฯ ไดกลาววา นายไมตรี ถาวรอธิวาสน เปนผูที่ดูแลเรื่องการผลิต ไมไดนั่งอยูในหองทำงานอยางเดียว แตจะเดินไปสำรวจใน 
   สถานปฏิบัติงานตางๆ ในโรงงาน เพื่อดูแลความเรียบรอยของการผลิต อีกทั้งยังเปนผูบริหารของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในเรื่องของการ 
   ทำใหขบวนการผลิตดีขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงทำใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ ลดลงมามากมาย 
    
   นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ผู ที ่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมครั ้งนี ้ ไดกลาววาโดย 
   ประสบการณสวนใหญจะดูแลในเรื่องการเงินการลงทุน การเขามารับตำแหนงนี้ก็จะชวยดูแลในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะดูระยะเวลา  
   แนวทาง และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว โดยเฉพาะการขยายการผลิตไปสูผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อ 
   การเพิ่มมูลคาของบริษัทฯ ตอไปไดในอนาคต 
    
   นายวุฒิไกร โสตถิยานนท ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้ ไดกลาววาโดย 
   ประสบการณสวนใหญไดผานงานทางดานกฎหมาย ไมวาจะเปนงานคดีความ งานดานสัญญา งานดานการตรวจสอบ การที่ไดรับ 
   โอกาสในการเสนอชื่อเขามาเปนกรรมการอิสระในครั้งนี้จะนำความรูตางๆ มาชวยใหบริษัทฯ ดำเนินการใหเปนไปตามขอกำหนด 
   ของกฎหมายตางๆ และนำเสนอในหัวขอตางๆ ที่ผูบริหารควรตองระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอผูถือหุน 
   ทุกทาน 
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ประธาน    ประธานฯ ไดกลาววา คณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ มีความรูและประสบการณในดานตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนดาน 
   การบริหารดานการผลิต ดานการเงิน ดานกฎหมาย เพราะฉะนั้นจะเปนสิ่งที่ยืนยันใหกับผูถือหุนไดมั่นใจวาคณะกรรมการทุกทานจะ 
   ดูแลบริษัทฯ ใหดีที่สุด 
    
   ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเมื่อไมมีคำถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหม 3 คน 
   ตามที่เสนอขางตน โดยประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 
   1. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ  
    ซึ่งในวาระนี้นายไมตรี ถาวรอธิวาสน ไดงดออกเสียงในวาระนี้ดวย 
    มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ  
      ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
      เห็นดวย        796,436,764   เสียง  คิดเปนรอยละ    99.87 
      ไมเห็นดวย                -   เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 
      งดออกเสียง           1,061,300  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.13 
      บัตรเสีย                   -   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
      ของจำนวนเสียงทั้งหมด   797,498,064  เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   2. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายกฤษณ พนัธรตันมาลา ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ  
    มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายกฤษณ พันธรัตนมาลา ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ  
      ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
      เห็นดวย        797,396,764   เสียง  คิดเปนรอยละ    99.99 
      ไมเห็นดวย                        -   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
      งดออกเสียง                     101,300   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 
      บัตรเสีย                      -   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
      ของจำนวนเสียงทั้งหมด     797,498,064    เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   3. ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายวฒุไิกร โสตถยิานนท ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
    มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายวุฒิไกร โสตถิยานนท ใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระของ 
      บริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
      เห็นดวย     797,396,764   เสียง  คิดเปนรอยละ    99.99 
      ไมเห็นดวย                        -   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
      งดออกเสียง                     101,300  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 
      บัตรเสีย                       -   เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
      ของจำนวนเสียงทั้งหมด     797,498,064   เสียง  ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 
ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาการเปนสปอนเซอรทีมฟุตบอล เพราะไดโฆษณาชื่อตราเพชร 
   ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น  
 
ประธาน    ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณคุณฮั้งใชและจะรับเรื่องที่เสนอแนะไปพิจารณา 
 
ผูถือหุน  นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาทำไมหุนของ DRT และ DCC จึงมีราคาแตกตางกันมาก ซึ่งหุนของ  
   DRT ไมคอยขยับและมีราคาอยูประมาณ 4 - 6 บาทตอหุน เทานั้น  
 
ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา สำหรับเรื่องราคาหุน ทางบริษัทฯ ไมไดเขาไปยุง แตหากดูสถิติแลวราคาหุนของ DRT ปรับขึ้นในอัตรา 
   ที่นาพอใจ ซึ่งราคาต่ำสุดของหุน DRT อยูที่ 1.50 บาท ใชเวลาประมาณ 2 ป ปจจุบันราคามาอยูที่ประมาณ 6 บาท ซึ่งเปนอัตรา 
   ที่นาพอใจ และราคาหุนที่ขึ้นมาจนถึงปจจุบันนี้เกิดจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีขึ้นอยางตอเนื่อง ไมไดเกิดจากการปนหุน และ 
   บริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราเฉลี่ย 10% ทุกป 
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ผูถือหุน  นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา หากชื่อบริษัทเปลี่ยนไปแลวตัวยอหลักทรัพยวา DRT ยังคงใชเหมือนเดิม 
   หรือไม  
 
ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา ยังคงใช DRT เหมือนเดิม 
 
ผูถือหุน  นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขายหุนคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง 
   เปนหุนที่บริษัทซื้อมาตอนชวงที่ราคาหุนตกต่ำ ซึ่งไดติดตามมาตลอด และเห็นวาถาหุนราคาประมาณ 6 บาทกวาๆ ทางบริษัทฯ  
   จะขายหุนซ้ือคืน และขายเปนจำนวนมาก แตพอราคาหุนอยูท่ี 6 บาท ทางบริษัทฯ จะชะลอการขาย จึงถามวา บริษัทฯ ไดกำหนดราคา 
   ขายหุนไวในใจอยางไร และมีการกำหนดราคาที่ควรขายไวหรือไม และเงินที่ไดมาจากการขายหุนคืน บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช 
   ลงทุนหรือทำอยางไรบาง 
 
ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เรื่องการขายหุนซื้อคืนนั้น ทางบริษัทฯ ขายในราคาตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ 
   กฎหมายกำหนดอยูแลว แตสำหรับการขายในชวงที่ผานมาเปนจังหวะที่ดีเนื่องจากตลาดในชวงนั้นดีขึ้น และมีนักลงทุนสนใจในหุน 
   ของบริษัทฯ  บริษัทฯ ระมัดระวังสำหรับการขายหุนซื้อคืนอยูแลว เนื่องจากไมตองการใหมีผลกระทบ หากตลาดมีมูลคาการซื้อขาย 
   สูงก็จะขายออก เพื่อเปนการกระจายหุนออกไป  เงินที่ไดจากการขายหุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนำไปลงทุนในโครงการ NT-10 ซึ่งบริษัทฯ  
   จะตองใชเงินประมาณ 450 ลานบาท ทำใหบริษัทฯ กูเงินนอยลง 
    
   หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเรื่องอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 
    
   ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 
    
   ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขาประชุมในครั้งนี้   
    
   ปดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
 
 
                           (นายประกิต ประทีปะเสน) 
                            ประธานที่ประชุม 
 
 
                            
                              
                             
                            นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน 
                               เลขานุการบริษัทฯ 
                                ผูจดบันทึกการประชุม 
 

                            
                              

                           (นายประกิต ประทีปะเสน) 
                            ประธานที่ประชุม 
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ÇÒÃÐ·Õè 2 
ÃÑº·ÃÒºÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÃÍº»‚ 2553 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2553  รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2553 นั้น บริษัทฯ ได

จัดทำไวในหนังสือรายงานประจำป 2553 หนาที่ 4 ภายใตหัวขอเรื่อง “สารจากประธานกรรมการบริษัท” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นใหนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป  

2553 ดังกลาวขางตน 

 

การลงมติ 

 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 

ÇÒÃÐ·Õè 3 
¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÁÑµÔ§º´ØÅáÅÐ§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨Ó»‚ÊÔé¹ÊǾ à¾ÕÂ§ÇÑ¹·Õè 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไดตรวจสอบและ

รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เรียบรอยแลว ตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงาน 

ประจำป 2553 หนาท่ี 49 ถึง 69 ภายใตหัวขอเร่ือง “รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนิน

งานของบริษัทฯ ประจำป 2553 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในหนังสือรายงานประจำป 2553 

หนาที่ 6 แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณางบการเงินประจำป 2553 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกตองครบถวน และ 

เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแลว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน

ประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอขางตน 

 

การลงมติ 

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง 

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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 สถิติการจายเงินปนผลและสำรองตามกฎหมาย (หนวย : ลานบาท) 2553 2552 2551 

 ราคาพาร (บาทตอหุน) 1.00 1.00 1.00 

 จำนวนหุนสามัญที่จำหนายแลว (ลานหุน)  1,014 1,005 1,000 

 จำนวนหุนสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นป (ลานหุน)  (18.90)* (37.38) (19.41) 

 กำไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) (คำนวณจากหุนสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นป) 0.47 0.39 0.29 

 เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.36 0.30 0.25 

 อัตราสวนเงินปนผลตอกำไรสุทธิตอหุน 77% 77% 86% 

 กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 230.30 177.64 185.21 

 บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำป 452.78 376.30 284.82 

 หัก  สำรองตามกฎหมาย - - 17.00 

      สำรองสำหรับหุนสามัญซื้อคืน (30.67) 33.96 27.94 

      จายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่  1/25XX 174.85 144.39 150.00 

      จายเงินปนผลครั้งที่  2/25XX 179.18** 145.29 97.45 

 กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 359.72 230.30 177.64 

*   สำหรับป 2553 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนี้  
 (1) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนสามัญคืน  (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน  
  ภายในวงเงินไมเกิน 75 ลานบาท และจำนวนหุนไมเกินรอยละ 5.00 ของหุนสามัญที่ออกและชำระแลว คิดเปน 50 ลานหุน ซึ่ง ณ วันสิ้นป 2552 บริษัทฯ ซื้อหุน 
  สามัญคืนทั้งสิ้น 37.38 ลานหุน จำนวนเงิน 61.90 ลานบาท ราคาถัวเฉลี่ย 1.66 บาทตอหุน มีผลทำกำไรสุทธิตอหุน ณ วันสิ้นป 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.40 และใน 
  ระหวางป 2553 บริษัทฯ จำหนายหุนซื้อคืนจำนวน 18.48 ลานหุน จึงคงเหลือหุนสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ สิ้นป 2553 จำนวน 18.90 ลานหุน 
**  จากตารางขางตนป 2553 ประมาณการเงินปนผลจาย ครั้งที่ 2/2553 คำนวณจากหุนสามัญที่ออกและชำระแลวคงเหลือ ณ วันสิ้นป 2553 แตจำนวนหุนที่มีสิทธิไดรับ 
 เงินปนผลจริงจะตองคำนวณจากหุนสามัญที่ออกและชำระแลวคงเหลือ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง 

ไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของ

ทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัท จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดใหตองมีทุนสำรองมากกวานั้น” 

 

นโยบายการจายเงินปนผล  

 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมต่ำกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองตางๆ ทุกประเภทตามที่ได

กำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจำเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดำเนินงานปกติ 

ของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาการจัดสรรกำไรแลวเห็นควรนำเสนอ 

ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1. เพ่ือลดสำรองสำหรับหุนสามัญซ้ือคืน จำนวน 30,669,330 บาท (สามสิบลานหกแสนหกหม่ืนเกาพันสามรอยสามสิบบาทถวน) เน่ืองจากมี 

  การจำหนายหุนซื้อคืนระหวางป 2553 จำนวน 18,475,500 หุน และ 

 2. เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท หรือคิดเปนรอยละ 77 ของกำไรสุทธิตอหุน โดยมีรายละเอียดสถิติการจาย 

  เงินปนผลและการตั้งสำรองตาง ๆ ในรอบ 3 ป ดังตอไปนี้ 
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อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกำไรสุทธิในป 2553 

 ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลที่จายจากกำไรสุทธิป 2553 ในอัตราหุนละ 0.36 บาท คิดเปนรอยละ 77 ของกำไรสุทธิตอหุน ซึ่งเปนไปตาม

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2553 ใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่  

29 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2553 ใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.18 บาท คาดวาจะจาย

ภายในวันที่ 29 เมษายน 2554 ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในครั้งนี้จะตองมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 

2554 (Record Date) ซึ่งการใหสิทธิรับเงินปนผลครั้งที่ 2/2553 ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) 

บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวตอไป 

 ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกำไรสุทธิหลังหัก 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25)  

 

การลงมติ   

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง 

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองวา “ในการ

ประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจำนวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน 

ไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ  ตอไปให

กรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง” 

 เน่ืองจากการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2554 ไดมีมติแตงต้ังกรรมการเพ่ิมจำนวน 3 คน จึงทำใหคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนั้นในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2554 ถือเปนการประชุมปที่ 7 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจำกัด จึงตองมีกรรมการออกจากตำแหนงกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน  

(2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย (3) นายไพฑูรย กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย    

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ 

ก.ส.ต.ครั้งที ่ 1/2554 เมื่อวันที ่ 23 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว  

โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปน้ีเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ 4 คน คือ 

(1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายเจมส แพ็ทตริค รน่ีูย (3) นายไพฑรูย กิจสำเร็จ และ (4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ดวยเหตุผลดังตอไปน้ี 

 (1) ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ 

  ของบริษัทฯ ในอนาคต 

 (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามขอกำหนดของ 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 (3)  ทั้ง 4 คนที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่งนั้น ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ำเสมอและไดเขารวม 

  ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ยกเวน นายประกิต ประทีปะเสน ไมไดเขารวมประชุม 1 ครั้ง และนายเจมส  

  แพ็ทตริค รูนี่ย ไมไดเขารวมประชุม 2 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในตางประเทศ 

 (4)  ผลงานของกรรมการที่จะเสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้ 

  (4.1) นายประกิต ประทีปะเสน ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผานไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะ 

    ประธานกรรมการเปนอยางดี จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในดาน 

    การผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญตางๆ อยางใกลชิด รวมทั้งใหคำแนะนำที่ดีใน 

    การแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในปที่ผานมา ไดดูแลใหบริษัทฯ มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตทั้งในดานยอดขายและ 

    กำไร มีการเปดใชสายการผลิตใหม NT-9 ตรงตามแผนงาน และอนุมัติใหลงทุนในสายการผลิตใหม NT-10 

  (4.2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ผานไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการเปน 

    อยางดี ใหความสนใจในเรื ่องของกฎหมาย เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในชวงวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินใน 

    สหรัฐอเมริกา และยุโรป ก็ใหคำแนะนำในเรื่องดังกลาวไดเปนอยางดี ตลอดจนในเรื่องของการทำสัญญาตางๆ ก็จะใหความคิด 

    เห็นที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

  (4.3)  นายไพฑูรย กิจสำเร็จ ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ตลอดระยะเวลา 

    ที่ผานไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เปนอยางดี ใหความสนใจในทุกเรื่อง โดยเฉพาะในการเงินการ 

    ธนาคาร อัตราแลกแปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การทำสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินตางๆ และการกำหนดผลตอบแทนและ 
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    สวัสดิการตางๆ ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ก็ใหขอเสนอแนะอยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการให 

    ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

  (4.4) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดำรงตำแหนงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ จึงมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯ 

    เปนอยางดี ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาที่ผานไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะ 

    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เปนอยางดี ใหความสนใจในทุกเรื ่อง โดยเฉพาะในเรื ่องของกระบวนการผลิตและ 

    วิศวกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต หากมีปญหาก็สามารถใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนกับ 

    บริษัทฯ  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม ตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปรากฏไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ

การประชุมและแตงตั้งกรรมการรายใหม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหนำเสนอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระทั้ง 4 คน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

 (1)  นายประกิต ประทีปะเสน  เสนอกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 

 (2)  นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  เสนอกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการ  

 (3)  นายไพฑูรย กิจสำเร็จ   เสนอกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการ 

 (4)  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย  เสนอกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ 

 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ  

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ 

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

 

การลงมติ 

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและ

วิธีการดังตอไปนี้  

 (1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนน 

  เสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี 

  ที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผู 

  ออกเสียงชี้ขาด   
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»ÃÐÇÑµÔâ´ÂÊÑ§à¢»¢Í§  ¹ÒÂ»ÃÐ¡Ôµ »ÃÐ·Õ»ÐàÊ¹ 
ตำแหนงในบริษัทฯ    กรรมการ 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ      68 ป 

วุฒิการศึกษา  

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟลิปปนส 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวยนสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 • หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค  ประเทศฟลิปปนส 

 • หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยสแตนดฟอรด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 

 • หลักสูตรพิเศษ  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 3 

ª • หลักสูตรผูบริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผูบริหาร จากสถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาซูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  

   (1)   Director Accreditation Program (DAP 1/2003) 

ประวัติการทำงาน 

 (1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  9  บริษัท ดังนี้ 

   • พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาเชี่ยนมารีน เซอรวิส จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)  

          (เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทรพลาซา จำกัด (มหาชน)) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท รองเทาบาจา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซัสโก จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เทคซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) 

  (2) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จำนวน 3 บริษัท ดังนี้ 

   • พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยชูการมิลเลอร คอรปอเรชั่น จำกัด 

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

   • พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ  บริษัท อางทองชูการเทอรมินัล จำกัด  

 (3)  ประสบการณทำงานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

   • พ.ศ. 2543 – 2553  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอรกรุป จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2543 – 2552  ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปารคนายเลิศ จำกัด 

   • พ.ศ. 2543 – 2552  กรรมการบริหาร บริษัท เจ พี รู นีย แอนด แอสโซซิเอท จำกัด 

   • พ.ศ. 2543 – 2548  กรรมการ บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

   • พ.ศ. 2523 – 2552  กรรมการ บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จำกัด 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ    - ไมมี -     

การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553             - 18,969,500 หุน หรือ 1.87% 

ประวัติการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ               -  8 ป 

ประวัติการเขารวมประชุม    -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2553 ประชุม 12 ครั้ง เขารวมประชุม 11 ครั้ง 
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»ÃÐÇÑμ Ôâ´ÂÊÑ§à¢»¢Í§    ¹ÒÂà¨ÁÊ� á¾ç·μÃÔ¤ ÃÙ¹ÕèÂ� 
ตำแหนงในบริษัทฯ  กรรมการ  

สัญชาติ     อเมริกัน 

อายุ      72 ป 

วุฒิการศึกษา  

 • The American Graduate School of International Management, MBA 

 • Yale University Department of Far Eastern Studies 

 • Pomona College, BA 

 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  

   (1) Director Certification Program (DCP 47/2004) 

   (2) Charter Director (Class 4/2008) 

ประวัติการทำงาน 

 (1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  2  บริษัท ดังนี้ 

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

          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 

   • พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ  Samitivej Plc.  

 (2)  ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จำนวน 11 บริษัท ดังนี้ 

   • พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ  จำกัด 

   • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการ Center for International Business Education and Research,  

          University of Colorado, Denver, Colorado 

   • พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการ AsiaWorks Television Limited, Bangkok, Thailand  

   • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ American University Alumni Association Language Center,  

          Bangkok, Thailand  

   • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ Bangkok Airways Limited, Bangkok, Thailand  

   • พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ Yenakat Holdings Limited, Bangkok, Thailand  

   • พ.ศ. 2527 – ปจจุบัน กรรมการ Taxplan Limited, Bangkok, Thailand 

   • พ.ศ. 2527 – ปจจุบัน กรรมการ Taxplan Incorporated, Manila, Philippines 

   • พ.ศ. 2527 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ Taxplan Services Limited, Singapore 

   • พ.ศ. 2527 – ปจจุบัน กรรมการ Thai Country Club, Bangkok, Thailand 

   • พ.ศ. 2522 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ พี รู นีย แอนด แอสโซซิเอท จำกัด 

 (3) ประสบการณทำงานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

   • พ.ศ. 2549 – 2551  กรรมการ Siam Society, Bangkok, Thailand  

การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ     - ไมมี -  

การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                - 2,000,100 หุน หรือ 0.20% 

ประวัติการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ                 - 8 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม    -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2553 ประชุม 12 ครั้ง เขารวมประชุม 10 ครั้ง 
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»ÃÐÇÑµÔâ´ÂÊÑ§à¢»¢Í§   ¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� ¡Ô¨ÊÓàÃç¨ 
ตำแหนงในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ      68 ป 

วุฒิการศึกษา 

 • พาณิชยศาสตรและการบัญชี (พศ.บ.)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 • Asian Institute of Management, Manila, Philippines 

 • Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, U.S.A. 

 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

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

   (2) Director Certification Program (DCP 55/2005) 

ประวัติการทำงาน 

 (1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  1  บริษัท ดังนี้ 

   • พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

          บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 

 (2)  ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้ 

   • พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการคาไทยและสภาหอการคาไทย 

   • พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด 

   • พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลมทรี จำกัด 

   • พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเมนท จำกัด 

   • พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด 

 (3)  ประสบการณทำงานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา  

   • พ.ศ. 2542 – 2544  ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงโชวา ลิสซิ่ง จำกัด 

   • พ.ศ. 2542 – 2544  ประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้อินชัวรันส จำกัด 

   • พ.ศ. 2542 – 2544  กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ   - ไมมี -  

การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553            -  500,100 หุน หรือ 0.05% 

ประวัติการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ              -  8 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม    -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2553 ประชุม 12 ครั้ง เขารวมประชุมทุกครั้ง 

          -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในป 2553 ประชุม 4 ครั้ง เขารวมประชุมทุกครั้ง 
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ตำแหนงในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาติ     ไทย 

อายุ      67 ป 

วุฒิการศึกษา  

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟลิปปนส 

 • การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  

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

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

ประวัติการทำงาน 

 (1)  ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน  1  บริษัท ดังนี้ 

    • พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                          

          บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 

 (2)  ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน)  - ไมมี - 

 (3)  ประสบการณทำงานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

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

          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 

   • พ.ศ. 2542 – 2549  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  

          บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) 

          (เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)) 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ      - ไมมี -  

การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553             -  4,600,000 หุน หรือ 0.45% 

ประวัติการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ               -  2 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม    -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2553 ประชุม 12 ครั้ง เขารวมประชุมทุกครั้ง 

          -  คณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2553 ประชุม 8 ครั้ง เขารวมประชุม 7 ครั้ง 

 

ขอมูลอื่นๆ  การมี / ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง  

2 ปที่ผานมาในลักษณะดังตอไปนี้  

 (1) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ 

 (2) ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 

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

 (ก) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

 (ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ 

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

 (ค) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง 

และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 (ง) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของ 

บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุม

ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

 ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวขางตน รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา

อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือการใหกูยืม ค้ำประกัน การให

สินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง  

ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ 

ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ 

เปดเผยขอมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ี 

ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 (จ) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ

การแตงตั้ง 

 (ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ 

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ 

ไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา

สองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

 (ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ       

ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

 (ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัย

ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุน

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 (ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ  

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได  
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ

เกินมูลคาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ใหบริษัทฯ ไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง

วิชาชีพเกินมูลคาดังกลาวก็ตอเมื่อบริษัทฯ ไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การ

แตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือ 

นัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

(1) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

(2) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

 

บริษัทฯ ไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  
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ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแก

กรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดวา “ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกำหนดไว การจาย 

คาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”  

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม  

บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือ

เปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากน้ันกรรมการอาจไดรับเบ้ียเล้ียง  

และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ” 

 

โครงสรางผลตอบแทนกรรมการ 

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 (1.1)  ผลตอบแทนประจำเดือน ซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

70,000 บาท และกรรมการจำนวน 8 คน ไดรับเดือนละ 40,000 บาทตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตเดือนเมษายน 2553 

เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) 

 (1.2)  โบนัสกรรมการประจำป ซ่ึงจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ  ไปโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  

ในแตละป สำหรับป 2553 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจำป 2553) ไดมีมติอนุมัติจายโบนัสกรรมการประจำป  

ใหกรรมการดังนี้ สำหรับประธานกรรมการเสนอจาย 400,000 บาท และกรรมการเสนอจาย 300,000 บาทตอคน 

(2)  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทน ดังนี้  

 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ 

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

กลาวเริ่มใชตั้งแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจำป 2551) 
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 (2.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จำนวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ 

ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน ทั้งนี้

อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 (ประจำป 2551) 

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 คนไดรับสิทธิประโยชนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ  ไดจัดทำโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ใหออก 

ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตใหบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพยดังกลาว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกรรมการใชสิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิดังกลาวในป 2553 รวมทั้งสิ้น 2,380,000 หนวย 

(4)  บริษัทฯ ไมมีการจายผลตอบแทนอยางอื่นหรือสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1) ถึง (3) ขางตนอีก 

 สำหรับจำนวนเงินผลตอบแทนที่จายใหคณะกรรมการในระหวางป 2553 และขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะนั้นได

เปดเผยไวในหนังสือรายงานประจำป 2553 หนาที่ 27 ภายใตหัวขอเรื่อง “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของ 

บริษัทฯ (www.dbp.co.th) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยการ

เปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และพิจารณาจากผลการดำเนินงานในป 2553 ของบริษัทฯ แลว เห็นควรให 

นำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2554 เทากับป 2553 ดังนี้  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 (1.1)  สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนใหคงไวเทาเดิม ดังน้ี ประธานกรรมการไดรับเดือนละ 70,000 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 11 คน 

ไดรับเดือนละ 40,000 บาทตอคน  

 (1.2)  ในป 2553 ที่ผานมาบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว จึงเสนอจายโบนัสกรรมการประจำป ดังนี้ ประธาน

กรรมการเสนอจาย 400,000 บาท สำหรับกรรมการเสนอจาย 300,000 บาทตอคน   

(2)  สำหรับผลตอบแทนประจำเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ใหคงไวเทาเดิม ดังนี้ 

 (2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจำเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจ

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

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

เดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน   

 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทน 

การกำหนดผลตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยไดผานการกลั่นกรองและเปรียบเทียบ

อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทฯ แลวมีความเห็นเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดผลตอบแทนกรรมการป 2554  

โดยการเปรียบเทียบขอมูลผลตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอสังหาริมทรัพยและกอสราง ซึ่งอยูในหมวดเดียวกัน 

กับบริษัทฯ สำหรับป 2553 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง

สรุปไดดังนี้   
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การลงมติ 

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 สำหรับวาระนี้ กรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ทั้งนี้ กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ 

ของบริษัทฯ ที่มีสวนไดเสียโดยตรงในวาระนี้เปนผูรับมอบฉันทะ กรรมการดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามปกติ เวนแตผูถือหุน

จะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเปนอยางอื่น 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล  

ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผู สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดำเนินการ 
ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  กำหนดไวดังนี้ 

มาตรา 120  กำหนดวา  “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการ
แตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

มาตรา 121 กำหนดวา “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดำรงตำแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท” 
นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลวคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก
รายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคา
ตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 226 (2/2554)  
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาแลวเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2554 จำนวน 
490,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งลดลงจาก 
ป 2553 เปนเงิน 60,000 บาท หรือลดลงรอยละ 7.06  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไรทั้งสิ้น 

(2) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยที่ประชุมผูถือหุนได
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  มาแลว 2 ป ตั้งแตป 2552-2553 โดยมี
นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  

(3) คาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีป 2554 โดยกำหนดคาสอบบัญชีประจำปจำนวน 490,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
จำนวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 790,000 บาท ซึ่งลดลงจากป 2553 เปนเงิน 60,000 บาท หรือลดลงรอยละ 7.06 

จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีคาสอบบัญชี
ประจำปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจำนวนเงิน 790,000 บาท ตามที่เสนอขางตน 
 

การลงมติ   

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง 
เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนจะตองแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 

 1.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขาราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงาน
องคกรของรัฐ (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม ถามีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 
 2.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทาง (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 

 1.  ผูถือหุนแตละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไดเพียงฉบับ
เดียวเทานั้นสำหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทฯ มากนอยเพียงใดก็ตาม จะแบงการมอบฉันทะเปน
หนังสือหลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 
 2.  หนังสือมอบฉันทะใหทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรม
หนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบหนึ่ง
แบบใดก็ไดตามความเหมาะสมและจะตองปดอากรแสตมปจำนวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพื่อให
ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 3.  การมอบฉันทะจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้  
  3.1  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองทำหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอายุ) 
ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 
  3.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนา
พนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับบลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอำนาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการ 
ลงนามดังกลาวแลวใหนำหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ันใหเจาหนาท่ีผูมีอำนาจของสถานฑตูไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายให
ทำการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทำการรับรองผูรับรองเอกสาร  
(โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 
  3.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย จะตองทำหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว และสำเนาบัตร
ประชาชน (ไมหมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ  ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบพรอมกันดวย 
  3.4  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว ผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราบริษัท
ในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอำนาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของ
แตละประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจของสถานฑูตไทยหรือสถาน
กงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทำการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมาย 
แหงประเทศนั้นทำการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 
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  3.5  กรณีที่ใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกำกับไววา “ลายพิมพนิ้วหัว
แมมือซายของ .....................” แตตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่ง
พยานตองลงลายมือชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของ
บัตรแนบไปพรอมกันดวย 
  3.6  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทำ และลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตนกลับคืนไปยังกรรมการผู
จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน  ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได  และเพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 
  3.7  ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ  กอนเขารวมประชุมดวย 
 4. ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองทานผูถือหุนอาจจะเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนก็ไดตามรายชื่อตอไปนี้   
  • นายสมบรูณ ภูวรวรรณ ทีอ่ยู 11/28 หมู 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประชนั) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10160 

  • นายอนนัต เลาหเรณ ูทีอ่ยู 95/81 ซอยรามคำแหง 92 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรงุเทพฯ 10240 

  • นายวฒุไิกร โสตถยิานนท ทีอ่ยู 18 ซอยศรนีครนิทร 52 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคำสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการ
มรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 

 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองนำทะเบียนบาน
ของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคำสั่งศาลแตงตั้งใหเปน 
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาท่ีบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุมในคร้ังน้ีกอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแต 8.00 – 10.00 น.  
ของวันที่ประชุมดังกลาว 
การออกเสียงลงคะแนน 

 1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปดเผย  โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
 2)  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
 3)  มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  
  3.1)  กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 
  3.2)  กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กำหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดำเนินใหเปนตามที่กำหนดนั้น  โดยประธาน
ในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 
 4)  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
 5)  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด  หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น  และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอก
ที่ประชุมชั่วคราวก็ได 
 6)  การลงคะแนนลับ  อาจจะทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ  และที่ประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว  โดย
ประธานในที่ประชุมจะเปนผูกำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจงใหที่ประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
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¢ŒÍºÑ§¤ÑººÃÔÉÑ·Ï ã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ 
อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผูถือหุน กำหนดไวดังนี้ 
 
ขอที่ 3   ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
ขอที่ 37   คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
    
   การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ 
   ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
     
   ผูถือหุนรวมกันนับจำนวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งม ี
   หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมดไดเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก 
   ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว 
   ดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
ขอที่ 38  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่ 
   จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ 
   พิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 
   เจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
    
   ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สำนักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนท่ีต้ังของสำนักงานใหญ หรือท่ีอ่ืน 
   ใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกำหนด 
 
ขอที่ 39   ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
   จำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
    
   ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองค 
   ประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสง 
   หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
    
   ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 
 
ขอที่ 40  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดมาเขา 
   รวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการ 
   ไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 
ขอที่ 41  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได  
   หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 
    
   หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ 
   เขาประชุม 
 
ขอที่ 42  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
   (1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ 
    ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอึกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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   (2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก 
    เสียงลงคะแนน 
    (ก) การขายหรือจำหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 
    (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
    (ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่น 
     เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนเทากัน 
    (ง)  การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
    (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
    (ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด  
     ที่อาจกระทำไดตามกฎหมาย 
    (ช)  การเลิกบริษัท 
    (ซ)  การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 
ขอที่ 43  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังนี้ 
   (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
   (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
   (3)  พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
   (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
   (5)  แตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทน 
   (6)  กิจการอื่น ๆ 
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ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 
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ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 
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ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 
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¡ÒÃÊ‹§¤Ó¶ÒÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÒÃÐã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¤ÃÑé§·Õè 26 (»ÃÐ¨Ó»‚ 2554) 
  

 ผูถือหุนสามารถสงคำถามมายังบริษัทฯ ได ดังนี้ 

 1. ผูถือหุนสงคำถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

  - คำถามในวาระที่ประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี)  

 2. ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคำถาม 

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

  - โทรสาร : 0-3622-1464  โดยใชแบบฟอรมคำถามตามเอกสารแนบ 

 3. ชวงเวลาที่เปดรับคำถาม 

  ผูถือหุนสามารถสงคำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 26 (ประจำป 2554) ไดตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2554  

   ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554  

 ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถสงคำถามดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 สำหรับการตอบคำถามบริษัทฯ จะ

พิจารณาตอบคำถามที่ไดรับในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลายชองทาง

ตามความเหมาะสม 
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âÃ§áÃÁÊÇÔÊâÎàµçÅ àÅÍ ¤Í§¤ÍÃ�́  ¡ÃØ§à·¾ 
àÅ¢·Õè 204 ¶¹¹ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ à¢µËŒÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 
â·Ã: 0-2694-2222  â·ÃÊÒÃ: 0-2694-2218 
 
• หากเดินทางมาดวยรถไฟฟาใตดินใหข้ึนท่ีสถานีหวยขวางโดยใชประตทูางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอรด 

• รถประจำทางท่ีผาน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206 

• รถปรับอากาศท่ีผาน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529 

á¼¹·ÕèâÃ§áÃÁÊÇÔÊâÎàµçÅ àÅÍ ¤Í§¤ÍÃ�́  ¡ÃØ§à·¾ 
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ºÃÔÉÑ· ¼ÅÔµÀÑ³±�µÃÒà¾ªÃ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ : àÅ¢·Õè 69-70 ËÁÙ‹·Õè 1 ¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ ¡Á.115 
µÓºÅµÅÔè§ªÑ¹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ 18000
â·ÃÈÑ¾·� : 0-3622-4001-8  â·ÃÊÒÃ :  0-3622-4015-7

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò·Õè 1 : àÅ¢·Õè 408/163-165 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾ËÅâÂ¸Ô¹à¾ÅÊ ªÑé¹ 40 
¶¹¹¾ËÅâÂ¸Ô¹ á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹ à¢µ¾ÞÒä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 
â·ÃÈÑ¾·� : 0-2619-0742  â·ÃÊÒÃ :  0-2619-0488 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò·Õè 2 : àÅ¢·Õè 490 ÈÙ¹Â�¡ÃÐ¨ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ¢Í¹á¡‹¹ ËÁÙ‹·Õè 6 
µÓºÅºŒÒ¹à»š´ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ 40000
â·ÃÈÑ¾·� : 0-4323-4644  â·ÃÊÒÃ :  0-4323-4643 

Call Center : 0-2619-2333
Website : www.dbp.co.th
E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

ºÃÔÉÑ· ¼ÅÔµÀÑ³±�µÃÒà¾ªÃ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹ : àÅ¢·Õè 69-70 ËÁÙ‹·Õè 1 ¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ ¡Á.115 
µÓºÅµÅÔè§ªÑ¹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ 18000
â·ÃÈÑ¾·� : 0-3622-4001-8  â·ÃÊÒÃ :  0-3622-4015-7

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò·Õè 1 : àÅ¢·Õè 408/163-165 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾ËÅâÂ¸Ô¹à¾ÅÊ ªÑé¹ 40 
¶¹¹¾ËÅâÂ¸Ô¹ á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹ à¢µ¾ÞÒä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 
â·ÃÈÑ¾·� : 0-2619-0742  â·ÃÊÒÃ :  0-2619-0488 
¶¹¹¾ËÅâÂ¸Ô¹ á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹ à¢µ¾ÞÒä· ¡ÃØ§à·¾Ï 10400 
â·ÃÈÑ¾·� : 0-2619-0742  â·ÃÊÒÃ :  0-2619-0488 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢Ò·Õè 2
µÓºÅºŒÒ¹à»š´ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ 40000
â·ÃÈÑ¾·� : 0-4323-4644  â·ÃÊÒÃ :  0-4323-4643 

Call Center : 0-2619-2333

ºÃÔÉÑ· ¼ÅÔµÀÑ³±�µÃÒà¾ªÃ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
: àÅ¢·Õè 69-70 ËÁÙ‹·Õè 1 ¶¹¹ÁÔµÃÀÒ¾ ¡Á.115 

µÓºÅµÅÔè§ªÑ¹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ 18000
â·ÃÈÑ¾·� : 0-3622-4001-8  â·ÃÊÒÃ :  0-3622-4015-7
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