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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 25 (ประจําป 2553) 
ของ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ หองเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 75 ราย   

ถือหุนจํานวน  56,209,311 หุน  และโดยการมอบฉันทะจํานวน  75 ราย  ถือหุนจํานวน  751,118,403 หุน  รวมทั้ ง ส้ิน             

จํานวน 150 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 807,327,714 คิดเปนรอยละ 83.35 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้จํานวน 7 คน 

(กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1.  นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2.  นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5.  นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายอัศนี ชันทอง  กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

7.  นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  
 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม มี 2 คน คือ นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ เนื่องจากมีภาระกิจอื่นในตางประเทศ และ       

นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากปวย จึงไมสามารถเขารวม

ประชุมในคร้ังนี้ได 

ผูบริหารที่เขารวมประชมุ มีจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

2. นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

3. นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่เขารวมประชุมคร้ังนี้ คือ นางสาววิมลวรรณ  

คูตระกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9021  

 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ือง

ตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นายเจตพงค จักรกาญจน (เจาหนาที่ประชาสัมพันธ) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติใน

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  



 

                                             2 

1.    ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม

ผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ือง

ดังกลาว  ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

2. ตามท่ีบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 

เมษายน 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3. การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับ

มอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4. มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

4.1. กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิ

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ 

ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่น 

4.2. กรณีอื่น หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนิน

ใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอน

การลงคะแนนในแตละวาระ 

5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทํา

เคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการ

ลงคะแนน 

ประธาน ไดกลาวขออภัยผูถือหุนสําหรับการเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชุมและวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน ที่ทําใหเกิดความไม

สะดวกตอผูถือหุน ซึ่งผูถือหุนคงทราบดีถึงความจําเปน และเพื่อความปลอดภัยของผูถือหุนทุกคน บริษัทฯ จึงตองเปล่ียนแปลง

สถานที่ประชุมและวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 

ประธานฯ เสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) ที่

ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 17 เมษายน 2552 ตามที่ไดนําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไว

อยางถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 ดังกลาว 
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 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24       

(ประจําป 2552) ประชุมเม่ือวันที่ 17 เมษายน 2552 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

รับรอง 807,907,928 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        807,907,928 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 

 ประธานฯ ไดแถลงวา สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ที่ผานมามีผลการดําเนินงานท่ีดีเปนไปตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว จึงไดมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการ

สายการขายและการตลาด ไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 

2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําไวในรายงานประจําป 2552 และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนในรูปแบบ CD-ROM เปนการ

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

 นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ที่ผานมา     

การพัฒนาสินคารุนใหม และความคืบหนาของการพัฒนาสายการผลิต NT9 โดยไดจัดเตรียมเปนสไลด Power Point 

แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 สําหรับการดําเนินงานในป 2552 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายเติบโตขึ้นอีกคร้ัง โดยในป 2552 มียอดขายจํานวน 

2,774 ลานบาท เติบโตขึ้นจากป 2551 คิดเปน 12% สําหรับกําไรในป 2552 มีจํานวน 376 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 

2551 คิดเปน 32% และคิดเปนอัตรากําไรเม่ือเทียบกับยอดขายที่ 13.6%  

 สําหรับในดานการผลิตป 2552 เปนปแรกที่บริษัทฯ ผลิตไดเกิน 500,000 ตันตอป โดยในปนี้ผลิตได 534,000 ตัน ใน

ดานการผลิตที่โรงงาน ส่ิงที่บริษัทฯ ถือวาเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ เร่ืองส่ิงแวดลอม ในปที่ผานมาบริษัทฯ ได

ดําเนินการดานส่ิงแวดลอมตามระบบ ISO 14001 เชน การคัดแยกขยะ โดยขยะใดท่ีเปนขยะปลอดภัยจะทําการฝง

กลบ ขยะใดที่ไมปลอดภัยจะสงใหผูเช่ียวชาญไปกําจัดตอไป สําหรับน้ําทิ้งจากการผลิต บริษัทฯ ไดทําการบําบัดและ

นําน้ําทิ้งที่บําบัดแลวกลับมาใชทั้งหมด 100% ไมมีการปลอยน้ําทิ้งออกไปนอกโรงงาน สําหรับระบบมลภาวะ บริษัทฯ 

ไดมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยูเสมอใหอยูภายใตกฎหมายกําหนด ซึ่งเม่ือเดือน พฤศจิกายน ที่ผานมา บริษัทฯ 

ไดรับการรับรองระบบมาตรฐานส่ิงแวดลอม ISO 14001 โดยบริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด  

 สําหรับในป 2553 รายไดของบริษัทฯ จะเติบโตมาจากสายการผลิตใหม คือ สายการผลิต NT9 ซึ่งไดเร่ิมโครงการ

ต้ังแตเดือน เมษายน 2551 และขณะน้ีไดติดต้ังเสร็จและเริ่มผลิตสินคาแลว โดยสายการผลิตใหมนี้ผลิตสินคา

ประเภทไมฝา ไมเชิงชาย และแผนผนัง ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด และเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ที่ผานมา ทาน

ประธานบริษัทฯ และทานผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ไดเปนประธานในงานเปดสายการผลิต NT9   



 

                                             4 

 นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงกลยุทธในการ

แขงขัน กิจกรรมดานการตลาด และผลงานของฝายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ  ของบริษัทฯ ใน

รอบป 2552 ที่ผานมา ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 ปจจุบันบริษัทฯ มีชองทางจัดจําหนายในประเทศผานตัวแทนจําหนายกวา 90% ฉะนั้นส่ิงสําคัญที่บริษัทฯ ได

ดําเนินการน้ันจะมุงเนนดานการสนับสนุนการขายผานชองทางการจัดจําหนาย ไมวาจะเปนเร่ืองการจัดสัมมนา

กลุมผูแทนจําหนาย การจัดกิจกรรมพาลูกคาไปทัศนะศึกษาในตางประเทศ การเย่ียมเยียนลูกคา และการนําลูกคา

มาเย่ียมชมกิจการโรงงาน รวมทั้งในกรณีที่บริษัทฯ สงทีมงานเขาไปใหความรูในการขนสินคาลง การจัดเรียงสินคา 

และการเตรียมสินคาเพื่อขายพรอมกับการใหความรูในการใหบริการผูบริโภค เปนตน โดยบริษัทฯ มีปฏิทินการทํา

กิจกรรมเหลานี้ตลอดทั้งป  

 สําหรับดานส่ือสารการตลาด บริษัทฯ มีการสรางความสัมพันธกับกลุมนักวิเคราะห กลุมผูส่ือขาว และในป 2553 นี้ 

บริษัทฯ มีพรีเซ็นเตอรคนใหม ที่รูจักกันดีคือ คุณหมํ่า จกมก หรือชื่อจริง นายเพชรทาย วงษคําเหลา เนื่องจากชื่อ

จริงของคุณหมํ่า มีคําวา “เพชร” รวมทั้งลูกๆ ของคุณหมํ่าดวย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นวาสินคาของบริษัทฯ เปนสินคา

ตางจังหวัด ฉะนั้นการทําตลาดจึงตองมีพรีเซ็นเตอร ที่มีอารมณดี สนุกขบขัน เปนที่รูจักของคนทั่วไป ในสวนของ

หนังสือโฆษณา บริษัทฯ ไดลงโฆษณาใน นิตยสารเก่ียวกับบานอยางตอเนื่อง และสนับสนุนรายการ TV ในรายการ

มวยศึกอัศวินดําทาง Modern 9 TV ทุกวันอาทิตย 13.00 – 14.00 น. เพื่อกลุมเปาหมาย คือ กลุมชาง และผูรับเหมา 

ในตางจังหวัดเปนหลัก อีกทั้งยังมีปายแบนเนอรขนาดใหญซึ่งไดติดต้ังไวหนาโรงงานท่ีจังหวัดสระบุรีบริเวณพ้ืนที่ติด

ถนนมิตรภาพ นอกจากน้ันในสวนของสํานักงานท่ีกรุงเทพฯ บริษัทฯ มีโชวรูมบนพื้นที่ 80 ตารางเมตร เพื่อใหลูกคา

สะดวกในการเขามาเย่ียมชมสินคา อีกทั้งมีเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) ที่ลูกคาสามารถเขาชม

สินคาหรือคนหาขอมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ได และมีศูนยลูกคาสัมพันธ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท 0-2619-2333 

เพื่อใหบริการลูกคาเก่ียวกับสินคาของบริษัทฯ หรือสอบถามขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับหลังคา 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน    นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ ผูถือหุนรายยอยไดใหขอเสนอแนะดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 : จากขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทฯ  พบวามีกรรมการตรวจสอบไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดวย ในปนี้ไดเปล่ียนแปลงหรือไม โดยปกติเม่ือเปนกรรมการตรวจสอบแลว ไมควร

จะเปนกรรมการอื่นอีก ตามหลักการเปนกรรมการตรวจสอบที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

 ประเด็นที่ 2 : ตามที่ผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบการทําบัญชีของบริษัทฯ และไดลงรายงานวันที่ 12 กุมภาพันธ 

2553 ซึ่งกระบวนการจะตองสงรายงานฉบับนี้อยางนอย 7 วันลวงหนากอนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรียบรอยแลว จึงนําเขาสู

การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยขั้นตอนจะตองเปนอยางนี้   

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เนื่องจากบริษัทฯ มีกรรมการอิสระนอยราย จึงจําเปนตองใหกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดวย เพื่อความเปนอิสระในการทําหนาที่กํากับดูแลในคณะกรรมการชุดนี้ดวย 

กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดชี้แจง

เพิ่มเติมวา เนื่องจากกอนที่ผูสอบบัญชีจะทําการตรวจสอบงบการเงินแตละไตรมาสนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดมี
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การประชุมและมีการพิจารณางบการเงินเกือบทุกเดือน เม่ือผูสอบบัญชีเขามาตรวจสอบงบการเงินแตละไตรมาส จึง

นํางบการเงินเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณากล่ันกรองอีกคร้ัง สําหรับวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 

นั้น ยังไมไดนําเสนองบการเงินใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตเปนวันประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกับทางผูสอบ

บัญชี  ซึ่งงบการเงินที่ผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอยแลว ทางผูสอบบัญชีจึงลงลายมือ

รับรองในงบการเงินเปนวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลังจากนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติใน

การสงเอกสารประชุมอยางนอย 7 วันลวงหนากอนการประชุมอยูแลว   

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผู

ถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ตามที่เสนอขางตน 

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ตามที่

เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2552 รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประจําป 2552 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM 

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมี

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมท้ังการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ 

ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2552 แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2552 ดังกลาวได

แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และไดแจงวาหากผูถือหุนทานใดมีคําถามดาน

เทคนิคเก่ียวกับการบัญชี สามารถสอบถามไดเนื่องจากในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้มีผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดวย 

ซึ่งพรอมที่จะตอบคําถามของผูถือหุนทุกทาน และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย   807,907,928 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        807,907,928 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจาก

หักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่น

ใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุม    

ผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน จํานวน 33,960,252.64 บาท (สามสิบสามลานเกาแสนหกหม่ืน

สองรอยหาสิบสองบาทหกสิบส่ีสตางค) และ 

2. เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.30 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 79 ของกําไรสุทธิตอหุน  

  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2552 ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่               

29 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2552 ใหผูถือหุนอีก     

หุนละ 0.15 บาท คาดวาจะจายภายในวันที่  29 เมษายน 2553  ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้

จะตองมีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 (Record Date) ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสีย

ภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25) 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาดวยผล

ประกอบการที่ดีมาก มีกําไรเพิ่มขึ้น แตอัตราการจายเงินปนผลลดลงจากปกอน จึงอยากทราบหลักเกณฑในการ

พิจารณาอัตราการจายเงินปนผลเม่ือเทียบกับกําไร เพราะหากใชอตัราปกอน ควรจะจายประมาณ 0.35 บาทตอหุน  

ประธาน    ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผล ไมตํ่ากวารอยละ 50 และมีความพยายามท่ีจะจายเงิน 

ปนผลที่ดีใหแกผูถือหุนทุกป ในปที่แลวบริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตราที่สูงกวาปกติ เนื่องจากมีผลการดําเนินงานตํ่า

กวาที่คาดหมายอยางมาก อัตราการจายเงินปนผลจึงคิดเปน 86% ของกําไรสุทธิ สําหรับในปนี้บริษัทฯ ไดจาย       

เงินปนผลในอัตรา 79% ของกําไรสุทธิ เนื่องจากมีผลการดําเนินงานท่ีสูงกวาเปาหมาย รวมทั้งบริษัทฯ มีการกูเงินมา

เพื่อลงทุนในสายการผลิตที่ 9 จึงไดพิจารณาแลวเห็นวาการจายเงินปนผล 0.30 บาทตอหุนนั้นมีความเหมาะสม      

ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนในระยะยาว และทําใหบริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตอเนื่องทุกป 

โดยไมกระทบตอสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ตามที่เสนอขางตน 
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มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้  

เห็นดวย   807,907,928 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        807,907,928 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) มีกรรมการท่ีตองออกจาก

ตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้คือ  (1) นายสมบูรณ ภูวรวรรณ   (2) นายอนันต เลาหเรณู (3) นาย

สาธิต สุดบรรทัด 

 ประธานฯ ไดขออภัยผูถือหุน เน่ืองจากวันนี้ นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน ไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได เนื่องจากปวย ประธานฯ จึงมอบหมายให นายไพฑูรย 

กิจสําเร็จ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรายงานเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งไดรายงานสรุปดังนี้  

  หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
 บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาสรรหา

บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลวมี

มติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน ดังนี้ 

1. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ   เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

2. นายอนนัต เลาหเรณู   เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

3. นายสาธิต สุดบรรทัด   เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอีกวาระหน่ึง 

 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ไดสรรหาและเสนอแนะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. ทั้ง 3 คน ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังรวม

ทั้งส้ิน 12 คร้ังยกเวน นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง และนายอนันต เลาหเรณู ไมไดเขารวม

ประชุม 2 คร้ัง เนื่องจากมีภาระกิจในตางประเทศ 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม   

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน โดยกรรมการท่ีออกตาม

วาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง ถึงแมวากฎหมายไมไดหามใหตองงดออกเสียง แตทุกคนของดออกเสียง

ในวาระการประชุมนี้ 

1. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย  801,937,928 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.26 

ไมเห็นดวย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง             5,970,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.74 

บัตรเสีย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด     807,907,928  เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังนายอนันต เลาหเรณู ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อกีวาระหน่ึง  

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายอนันต เลาหเรณู ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย  807,437,928 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.94 

ไมเห็นดวย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                 470,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.06 

บัตรเสีย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด     807,907,928  เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังนายสาธิต สุดบรรทัด ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง    

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายสาธิต สุดบรรทัด ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย  804,427,928 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.57 

ไมเห็นดวย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง              3,480,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.43 

บัตรเสีย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด     807,907,928  เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ไดแถลงวา ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกําหนดวา “หามมิใหบริษัท

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” และวรรคสองกําหนด

วา “ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผู

ถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”  

  จากขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา “ กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน  

เงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุม    

ผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือเปนหลักเกณฑ หรือจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือจะใหมีผล

ตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการตางๆ ตาม

ระเบียบของบริษัทฯ ” 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได

รายงานเก่ียวกับโครงสรางผลตอบแทน หลักเกณฑ และวิธีการเสนอคาตอบแทน  ซึ่งไดรายงานสรุปดังนี้  

 โครงสรางผลตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

1.1. ผลตอบแทนประจําเดือนสําหรับกรรมการจํานวน  9 คน  โดยประธานกรรมการได รับเดือนละ          

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

1.2. โบนัสกรรมการประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละป โดยประธานกรรมการ

ไดรับ 300,000 บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับ 200,000 บาทตอคน   

2. คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ 1 ดังนี้ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

เดือนละ 10,000 บาทตอคน 

 หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทน ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ 

ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

จากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานในป 2552 

ของบริษัทฯ แลว จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

1.1. เนื่องจากคาตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนไมไดมีการปรับมาต้ังแตป 2551 อีกทั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดบริหารงานใหบริษัทฯ เจริญรุงเรืองและมีผลการดําเนินงานในเกณฑที่ดีจึงเสนอ

ใหปรับคาตอบแทนประจําเดือน โดยประธานกรรมการปรับจากเดือนละ 60,000 บาท เปนเดือนละ 

70,000 บาท สําหรับกรรมการจํานวน 8 คนปรับจากเดือนละ 30,000 บาทตอคนเปน 40,000 บาทตอคน  
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1.2. ในป 2552 ที่ผานมา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไว จึงเสนอจายเงินโบนัส

กรรมการประจําป โดยประธานกรรมการเสนอจาย 400,000 บาท สําหรับกรรมการจํานวน 8 คน      

เสนอจาย 300,000 บาทตอคน   

2. สําหรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน ที่ไดรับเพิ่มจากขอ 1 ใหคงไวเทาเดิม ดังนี้ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

เดือนละ 10,000 บาทตอคน   

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะจากนางช่ืนจิต จุลมณีโชติ ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวาควรเพิ่ม

รายละเอียดเหตุผลในการเพิ่มโบนัสกรรมการวาอัตราการปรับเพิ่มสอดคลองกับกําไรของบริษัทฯ อยางไร รวมท้ังใน

การเสนอกรรมการชุดที่แลวกลับเขามาอีกวาระหน่ึงควรใหเหตุผลวากรรมการแตละคนที่ไดรับเลือกต้ังกลับเขามาน้ัน

ไดทําผลประโยชนใหเกิดกับบริษัทฯ ในปที่ผานๆ มาอยางไรบาง  

ประธาน    ประธานฯ ไดชี้แจงวา โบนัสกรรมการไมจําเปนตองปรับทุกปและไมไดผูกกับผลกําไรโดยตรง ไมใชวาบริษัทฯ มีกําไร

เพิ่มขึ้น แลวจะตองปรับเพิ่มโบนัส  แตบริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสม ซึ่งจะเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยูใน

อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน สําหรับในปนี้ที่เสนอใหมีการปรับเพิ่มเนื่องจากไมไดมีการปรับเพิ่มในป

ที่ผานมา 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุม   

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน โดยมติ          

ที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ตามที่เสนอขางตน 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   772,588,833 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.59 

ไมเห็นดวย     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      35,669,600 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.41 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด            808,258,433 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรายงาน

เก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2553  

นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานวา สําหรับการตรวจสอบบัญชีใน

ป 2553  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจํานวน 3 ราย โดยใหความเห็นตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ใหแตงต้ัง นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี 

บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่ง

มีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีและเปนบริษัทผูสอบบัญชีตามทะเบียนและตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

จํานวน 850,000 บาท เทากับคาสอบบัญชีป 2552 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูรับมอบฉันทะจากนางช่ืนจิต จุลมณีโชติ ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววาการท่ีกรรมการ

ตรวจสอบไดเปดโอกาสใหหลายบริษัทเสนอราคาเปนส่ิงที่ดีมาก และไดพิจารณาเปล่ียนผูสอบบัญชีในปกอนทําให

คาสอบบัญชีลดลง ซึ่งการดําเนินการเชนนี้เปนการแสดงถึงความโปรงใส มีธรรมาภิบาล และยังลดคาใชจาย จึงขอ

แสดงความยินดีและขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวยที่กรรมการไดทําหนาที่ไดถูกตองตามกฎเกณฑของหลักธรรมาภิบาล  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม    

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยมี

ผูสอบบัญชีตามรายช่ือตอไปน้ีคนใดคนหน่ึง ไดแก นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 

หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชี   

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3096 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2553 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงนิ 850,000 บาท เทากับปกอน ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2553 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย   808,258,433 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด            808,258,433 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน    ประธานฯ ไดแถลงวา มีคําถามเพิ่มเติมจาก นายสมเกียรติ เกษรสุจริต ผูถือหุนรายยอย ซึ่งถามวา ตามที่บริษัทฯ 

ขยายกําลังการผลิต สายการผลิตที่ 9 เสร็จแลว และมีการเรงสงเสริมการขายสงผลใหรายไดในไตรมาสที่ 1 ปนี้

เติบโตขึ้นจากไตรมาส 1 ปที่แลวมากนอยอยางไร และแนวโนมรายไดปนี้มีโอกาสเกินเปาหมาย 10% หรือไม 

 ประธานฯ ไดตอบคําถามวาสําหรับไตรมาส 1 ปนี้เติบโตอยางไรน้ัน บริษัทฯ ไมสามารถจะแจงใหทราบได เพราะเปน

ส่ิงที่บริษัทฯ จะตองเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ กอน แตจะแจงใหทราบคราวๆ ไดวาเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทฯ 

กําหนดไว สําหรับสายการผลิตที่ 9 ทุกอยางเปนไปตามเปาหมายและขอใหนายไมตรี ถาวรอธิวาสน รองกรรมการ

ผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ชวยรายงานความกาวหนาของโครงการ NT9  

กรรมการ  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน รองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม ไดรายงานวา โครงการ NT9 ในปจจุบัน

ผลิตสินคา 2 ประเภท ไดแกแผนผนัง 4 ม.ม. และไมเชิงชายความหนา 16 ม.ม. การผลิตเปนไปตามแผนงาน แต

เคร่ืองจักรมีความสามารถหลากหลายของผลิตภัณฑ สามารถผลิตสินคาประเภทไมสังเคราะหที่ความหนา 4 ม.ม. 

ถึง 25 ม.ม. 

ประธาน    ประธานฯ ไดแถลงวา มีคําถามเพิ่มเติมจากผูถือหุนรายยอย ซึ่งถามวา บริษัทฯ ตองกูยืมเงินเพิ่มหรือไม  

 ประธานฯ ไดตอบวาสําหรับการกูยืมเงินในปที่แลวนั้น เพียงพอแลว ในปนี้บริษัทฯ เร่ิมชําระคืนเงินกูยืมไปแลว

บางสวน บริษัทฯ รับรองวาเร่ืองสถานะทางการเงินนั้น ไมตองเปนหวง เนื่องจากบริษัทฯ ดูแลใหมีการกูยืมเงินอยาง

นอยที่สุดเทาที่จําเปน 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

 ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

    ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.17 น. 

 

 

 

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 
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