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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 26 (ประจําป 2554) 
ของ 

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพ      

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 143 ราย   

ถือหุนจํานวน 50,945,456 หุน  และโดยการมอบฉันทะจํานวน 139 ราย  ถือหุนจํานวน  797,457,721 หุน  รวมทั้ง ส้ิน             

จํานวน 282 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 848,403,177 คิดเปนรอยละ 85.04 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้จํานวน 12 คน 

(กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

7. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

8. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

10. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

11. นายกฤษณ พันธรัตนมาลา กรรมการ 

12. นายวุฒิไกร โสตถิยานนท กรรมการอิสระ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 2 คน ดังนี้ 

1.  นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

2.  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่เขารวมประชุมคร้ังนี้ คือ  

1. นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3461 

2. นางสาววิมลวรรณ คูตระกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9021 

ผูสังเกตการณในการประชุมสามัญผูถือหุน จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ เขารวมประชุมคร้ังนี้ คือ        

นางสาวกฤติมา ศรีคุณารักษ  
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กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ือง

ตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นายเจตพงค จักรกาญจน (เจาหนาที่ประชาสัมพันธ) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ  

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  

1. ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม     

ผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองดังกลาว  

ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญ

ประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว 

2. ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 26 (ประจําป 2554) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 14 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 เมษายน 

2554 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3. การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบ

ฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4. มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

4.1    กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ 

ยกเวนวาระท่ี 6 ถือเปนกรณีอื่น 

4.2   กรณีอื่นๆ หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนิน

ใหเปนตามที่กําหนดนั้น ไดแก วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะตองใชมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระน้ีกรรมการทุกคนถือวามีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียง

ในวาระการประชุมนี้ 

5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทํา

เคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการ

ลงคะแนน 

 หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 ที่ประชุมเม่ือ      

วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตามที่ไดนําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตอง

ตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังที่ 1/2554 ดังกลาว  
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ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 ประชุมเม่ือ

วันที่ 12 มกราคม 2554 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง   848,364,183 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  103,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด       848,467,183 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 

 ประธานฯ ไดแถลงวา สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ที่ผานมามีผลการดําเนินงานท่ีดีเปนไปตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว จึงไดมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการ

สายการขายและการตลาด ไดรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 

2553 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําไวในรายงานประจําป 2553 และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนเปนการลวงหนาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2553 บริษัทฯ ไดจัดเตรียมเปนสไลด 

Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงชื่อและโลโกใหมจากเดิม

ที่เปนสีฟาเครงขรึม มาเปนสีแดงสมที่ดูต่ืนเตนและทันสมัยผนวกกับการเปล่ียนตัวอักษรของชื่อบริษัทฯ ใหดูทันสมัย

กวาเดิม เพื่อสรางภาพลักษณของบริษัทฯ ใหดูทันสมัยและมีพลังพรอมที่จะกาวไปขางหนา ในการสรางความเจริญ

ใหกับบริษัทฯ แลวสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุน 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขาย 3,303.53 ลานบาท มีการเติบโต 19% จากป 

2552 ซึ่งถือวาป 2553 เปนปแรกท่ีบริษัทฯ สรางรายไดมากกวา 3,000 ลานบาท สวนหนึ่งมาจากสินคาใหมที่ไดมา

จากสายการผลิตใหมคือสายการผลิต NT-9 ซึ่งผูถือหุนหลายทานคงไดไปเย่ียมชมสายการผลิตนี้แลว ซึ่งถือวาเปน

เคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัยที่สุดของบริษัทฯ 

สวนชองทางการจัดจําหนายของบริษัทฯ มีอยู 3 ชองทางหลัก คือ การขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศ การขาย

ผานโครงการ และการสงออกไปตางประเทศ ในป 2553 ที่ผานมา สําหรับการขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศ ซึ่ง

เปนชองทางหลักของบริษัทฯ เติบโต 16.41% การขายผานโครงการเติบโตสูงมากกวา 100% อยูที่ 101.65% และ

การสงออกไปตางประเทศขยายตัว 4.60%   

สําหรับดานการผลิต ในป 2553 บริษัทฯ สามารถผลิตไดสูงกวา 600,000 ตันตอปเปนคร้ังแรก ในเดือนธันวาคม 

2553 ที่ผานมา บริษัทฯ มีการขยายกําลังการผลิตของกระเบื้องคอนกรีต เพิ่มขึ้นอีก 40,000 ตันตอป ทําใหยอด 

กําลังการผลิตรวมของป 2554 เทากับ 680,000 ตันตอป 

สําหรับดานกําไร ในป 2553 มีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย ซึ่งเติบโต 20% จากป 2552 โดยมีกําไรสุทธิ 

452.78 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายเทากับ 13.71%   
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สําหรับการจายเงินปนผลในปนี้ บริษัทฯ เสนอจายเงินปนผล 0.36 บาทตอหุน ซึ่งเปนอัตราท่ีมากกวา ป 2552 เทากับ 

20% ซึ่งเปนการจายเงินปนผลในอัตราท่ีสูง และเพื่อใหบริษัทฯ มีการขยายตัวอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับยอดขายที่

เติบโตขึ้น บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในโครงการขยายกําลังการผลิต โดยเพิ่มสายการผลิต NT-10 ซึ่งเปนสายการผลิตที่

ตอเนื่องจาก NT-9 ลักษณะของเคร่ืองจักรใกลเคียงกับ NT-9 โดยจะผลิตสินคาประเภทแผนผนัง ไมสังเคราะห ซึ่ง

เปนสินคาที่ไมมีใยหิน เงินลงทุนของสายการผลิตนี้ 480 ลานบาท บริษัทฯ ไดเร่ิมโครงการไปแลว ต้ังแตวันที่ 8 

กุมภาพันธ 2554 ขณะนี้อยูระหวางการส่ังซื้อเครื่องจักร โดยมีกําลังการผลิตมากกวา NT-9 ประมาณ 20% ใชเวลา

ติดต้ัง 16 เดือน คาดวาจะแลวเสร็จในกลางป 2555  

 นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงกลยุทธในการ

แขงขัน และผลงานของฝายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ  ของบริษัทฯ ในรอบป 2553 ที่ผานมา ซึ่ง

มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

  สําหรับดานผลิตภัณฑของบริษัทฯ ซึ่งเดิมผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ จะเปนกลุมกระเบื้องหลังคา แตในปจจุบันไดจัด

กลุมผลิตภัณฑออกเปน 5 กลุมหลักดังนี้ 

 กลุมที่ 1 กลุมกระเบ้ืองหลังคา ไดแก กระเบื้องคอนกรีต ซึ่งมีทั้งแบบลอนและแบบเรียบและครอบกระเบ้ือง 

สําหรับรุนที่เปนที่นิยมของลูกคาตลาดกลางขึ้นไปถึงตลาดบน ไดแกกระเบื้องอดามัส และกระเบ้ืองเจียระไน สําหรับ

กระเบื้องลอนคู กระเบื้องลอนเล็ก และครอบกระเบื้อง ซึ่งเปนที่นิยมในตลาดตางจังหวัด มีน้ําหนักเบา และติดต้ังงาย 

  กลุมที่ 2 กลุมผลิตภัณฑแผนผนังและฝา ไดแก แผนผนัง แผนฝา แผนยิปซั่ม และไมพื้นลามิเนต โดยแผนยิปซั่ม

และไมลามิเนต เปนสินคา OEM (สินคาที่ซื้อมาขายไป) เนื่องจากบริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายท่ีแข็งแกรง มี

ตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศ มีความพรอมที่จะผลักดันสินคาที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ จึงเปนที่มาของการ

เปล่ียนช่ือจาก บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) เปน บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

เพื่อการขยายธุรกิจในกลุมวัสดุกอสรางอยางตอเนื่อง 

  กลุมที่ 3 กลุมผลิตภัณฑไมสังเคราะห เปนกลุมที่มีอัตราการเติบโตคอนขางดี ไดแก ไมฝา ไมเชิงชาย ไมมอบ     

ไมระแนง ไมบัว และไมพื้น 

 กลุมที่ 4 กลุมสินคาพิเศษ เนื่องดวยองคประกอบของระบบหลังคา จะมีทั้งโครงสราง ฉนวน อุปกรณที่จะติดต้ังบน

หลังคา ซึ่งเปนเร่ืองของความสะดวก ความพรอมของบริษัทฯ ที่มีสินคาจําหนายไปพรอมกับกระเบ้ืองหลังคา และ

บริษัทฯ ไดเปดตัวไปเม่ือตนป และคาดวาต้ังแตกลางปเปนตนไป โครงหลังคาจะเปนธุรกิจที่จะมาเสริมสินคาของ

บริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันมีหลายบริษัทที่ไดทําธุรกิจโครงหลังคา แตเนื่องจาก บริษัทฯ มีผลิตภัณฑมุงหลังคาอยูแลว 

เพราะฉะน้ันการนําเสนอพรอมกับโครงหลังคาจึงเปนการเพ่ิมรายไดของบริษัทฯ และเพิ่มความสะดวกใหลูกคา 

สําหรับไมบังตาและถังน้ํา บริษัทฯ ขายผานตัวแทนจําหนายและขายผาน Modern trade เพราะฉะน้ันการมี

ผลิตภัณฑ หรืออุปกรณเสริมซึ่งเปนสินคาที่สามารถนําไปติดต้ังไดงายจึงเปนส่ิงที่บริษัทฯ เร่ิมผลักดันสินคากลุมนี้ 

และถือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปดวย 

 กลุมที่ 5 การใหบริการ ไดแก การใหบริการต้ังแตการถอดแบบ เพื่อคิดจํานวนกระเบื้องที่ตองใชมุงหลังคาพรอมกับ

อุปกรณ มีการใหบริการดานการติดต้ังหลังคา พรอมการรับประกันคุณภาพ รวมท้ังการบริการติดต้ังพื้นไมลามิเนต 

และการจัดสงสินคาซ่ึงเปนปจจัยหลัก โดยปจจุบันบริษัทฯ มีการจัดสงโดยทางบกดวยรถบรรทุกขนาดใหญ หาก

ระยะทางไมเกิน 300 กิโลเมตร บริษัทฯ จัดสงโดยใชรถบรรทุกหกลอ สวนพื้นที่ไกลมากๆ เชน ภาคใต บริษัทฯ จะสง
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โดยทางเรือ ซึ่งตองเปนปริมาณมากๆ เพื่อใหมีตนทุนที่ตํ่า  สําหรับการบริหารระบบ Logistic ซึ่งเปนหัวใจสําคัญใน

การดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไดทําสัญญากับบริษัทผูขนสงภายนอกหลายราย ซึ่งตองถือวาเปนคูคาที่สําคัญของบริษัทฯ  

เนื่องจากบริษัทผูขนสงจะสงสินคาในนามของ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาขน) เพราะฉะนั้นตองเปนการ

นําสงสินคาไปถึงที่หมายอยางปลอดภัย ตรงตอเวลา และเปนภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีโชวรูมของบริษัทฯ เอง มีการพัฒนาตัวแทนจําหนายหรือแมกระท่ังกลไกในการทําธุรกิจของบริษัทฯ ผาน

ตัวแทนจําหนาย มีการทําเปาหมายการขายกับรานคา มีการพารานคาที่มียอดขายไดตามเปาหมายไปทองเที่ยว

ตางประเทศ มีการอบรมพัฒนาพนักงานขายหนารานเพื่อใหเขาใจระบบการผลิตสินคาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให

เกิดความม่ันใจ ซึ่งจะชวยในการดําเนินการขายไดดีย่ิงขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการทํา CSR (Corporate Social 

Responsibility) และพบปะกับกลุมนักวิเคราะหอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทฯ มีการทําโฆษณาลาสุดในแม็กกาซีน เปนสินคากระเบ้ืองแบบเรียบรุนอดามัส ซึ่งขณะน้ีมีสัดสวนการขาย

ประมาณ 5% ของกลุมกระเบื้องคอนกรีตทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตคอนขางดี เนื่องจากการออกแบบที่มีความ

ทันสมัยขึ้น สําหรับงานสถาปนิกซ่ึงจัดในเดือนกุมภาพันธ 2554 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดออกแบบบูธโดยใชโครงหลังคา

ในการออกแบบ ซึ่งไดรับการตอบรับที่ดีจากกลุมผูออกแบบในฐานะที่บริษัทฯ ทําหลังคา จึงตองมีโครงสรางท่ีดี  

สําหรับแผงไมบังตา ก็เปนสวนหนึ่งที่บริษัทฯ ทําการตลาดโดยใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ มาทําเปนไมร้ัว ไมบังตา หรือ

แมกระท่ังในสวนท่ีตองการทําเปนสวนหยอมในบานดวย จึงทําใหงานสถาปนิกคร้ังนี้บริษัทฯ ไดรับรางวัลการ

ออกแบบประเภทความคิดสรางสรรค  

 ปจจุบันบริษัทฯ ไดมีสินคาวางจําหนายอยูที่ Modern trade ซึ่งมีสัดสวนการขายอยูประมาณ 3 - 4% และถือเปน

ชองทางจัดจําหนายที่มีอัตราการเติบโตคอนขางสูง เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภค เนนการเขาไปหารานคาแบบ 

Modern trade เพราะมีที่จอดรถสะดวกสบาย และสามารถเลือกหาสินคาไดครบตามความตองการ รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขายโดยตลอด ซึ่งหาก Modern trade มีการขยายสาขาเพ่ิมขึ้นก็จะเปนการเพิ่มยอดขายของ

บริษัทฯ ดวย  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีที่ต้ังโกดังสินคาในแตละจังหวัดที่ไกลๆ เหลานี้ ก่ีจุด  

และอีกเร่ืองซ่ึงเปนประเด็นสําคัญเน่ืองจากทางภาคใตขณะน้ีเกิดน้ําทวม จึงตองการทราบวาบริษัทฯ ขายสินคา

เพิ่มขึ้นหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา โกดังเก็บสินคา จริงๆ แลวคือ

ตัวแทนจําหนายหลักประมาณ 700 ราย และรวมรานคาชวงทั้งหมดประมาณ 3,000 ราย ซึ่งบริษัทฯ ใหรานคาเปน  

ผูเก็บสินคาของบริษัทฯ ซ่ึงขึ้นอยูกับขนาดของรานคา หากมีขนาดใหญก็จะมีโกดังขนาดใหญดวย และการท่ีรานคา

เปนผูดูแลสินคาเองเปนส่ิงที่ดี มีความปลอดภัย และบริษัทฯ ก็มีโกดังเก็บสินคาที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งไดต้ังมา

ประมาณ 3 ปแลว ซึ่งใชเปนศูนยกลางการกระจายสินคาในภาคอีสาน ส่ิงที่ตอบรับคือสามารถเพิ่มยอดขายได 20% 

ในพื้นที่ เพราะวามีความสะดวก และสําหรับภาคใต บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนายหลักทางใต ปจจุบันยังมีปญหาเร่ือง

การขนสง ไมสามารถจัดสงสินคาได แตส่ิงที่บริษัทฯ ทําอยูคือทําสตอกสินคาในบริษัทฯ เม่ือภาคใตเขาสูภาวะปกติจึง

จะมีการกระจายสินคาลงไป 
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หลังจากน้ันประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุม 

ผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ตามที่เสนอขางตน 

มติ   ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ตามที่

เสนอขางตน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2553 รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประจําป 2553 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา พรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอ ตามรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2553 แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2553 ดังกลาว

ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา งบการเงินป 2553 บริษัทฯ มีเงินกู

ระยะยาว จํานวน 181,470,000 บาท ซึ่งการกูเงินระยะยาวบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอยางไรเกี่ยวกับ

การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา เงินกูระยะยาวน้ีใชอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

ผูถือหุน    นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามเพิ่มเติมวา อัตราดอกเบี้ยประมาณ

เทาไร พอจะแจงใหทราบไดหรือไม  

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา อัตราดอกเบี้ย 4.5 % ตอป 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถาม 3 ประเด็นดังนี้ 1) ในวาระท่ี 4 หนาที่ 13 จํานวนหุนสามัญซ้ือคืน 

ณ วันส้ินป 2551 มีจํานวน 19.41 ลานหุน ป 2552 มีจํานวน 37.38 ลานหุน และป 2553 มีจํานวน 18.90 ลานหุน 

นั่นหมายความวา ขายคืนเขามาในตลาดหลักทรัพยฯ ใชหรือไม และ 2) ในงบการเงิน หนาที่ 57 สวนที่บันทึกเปน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินในป 2552 ไมมี แตในป 2553 มีจํานวน 22.47 ลานบาท สัญญาเชาในสวนนี้  

คืออะไร และ 3) ในหนาที่ 58 คาเผ่ือสินคาลาสมัย ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในป 2552 มีจํานวน 9.85 ลานบาท แตในป 

2553 มีจํานวน 30.29 ลานบาท และสินคาลาสมัยนี้อยูในสตอกหรือไม 

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามวา ประเด็นที่ 1) เร่ืองหุนสามัญซ้ือคืน บริษัทฯ มีการขายคืนเขา

ไปในตลาดหลักทรัพยฯ ในปที่ผานมา สวนประเด็นที่ 2) สัญญาเชาทางการเงิน เปนการเชารถยนตสําหรับผูแทนขาย

แทนการซื้อ ซึ่งสวนนี้ตองลงเปนสัญญาเชาทางการเงิน สวนประเด็นที่ 3) สินคาลาสมัย เปนสินคาที่บริษัทฯ เตรียมไว

สําหรับโครงการเอื้ออาทร ที่มีลักษณะพิเศษ เม่ือโครงการนี้หยุดชะงัก สินคาที่เตรียมไวนั้นก็ไมตรงกับการตองการ

ของตลาด บริษัทฯ พยายามท่ีจะขายออกไป แตไมสามารถทําไดทันที จึงตองต้ังเปนคาเผ่ือสินคาลาสมัยไว 
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ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา หุนสามัญซ้ือคืนใกลครบ 3 ปแลว สวนที่เหลือ บริษัทฯ ตองขาย

ใหหมดกอนที่จะครบกําหนดใชหรือไม และปจจุบันหุนสามัญซ้ือคืนคงเหลืออยูเทาไร 

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา หุนสามัญซ้ือคืนคงเหลือประมาณ 18.9 ลานหุนและตองขายคืนให

หมดกอนครบกําหนด 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดใหขอเสนอแนะวา สินคาที่บริษัทฯ ต้ังเปนสินคาลาสมัยนี้ ตองรับรูเปนผล

ขาดทุนของบริษัทฯ จึงขอฝากเร่ืองสินคาคางสตอก  ตนทุนการผลิต คาแรงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการบริหารงานในลักษณะที่

บริษัทฯ ดําเนินอยูนั้น เห็นวาดีแลว แตสวนท่ีบริษัทฯ ไมสามารถขยายกําลังการผลิตที่สระบุรีได เนื่องจากพื้นที่ใชสอย

เต็มแลว บริษัทฯ อาจจะตองหาพื้นที่แหงที่ 2 เพื่อทําใหบริษัทฯ สามารถเติบโตขึ้นไดอีก  

ผูถือหุน    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ดวยทางราชการไมอนุญาตใหใชแรใยหินมาผลิตกระเบื้องมุงหลังคา และกรรมการ

ผูจัดการเคยใหสัมภาษณทางหนังสือพิมพวาจะมีการใชวัตถุดิบทดแทนแรใยหินเดิม ซึ่งจะทําใหตนทุนสูงขึ้น 10 เทา 

ซ่ึงจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ ในอนาคตอยางไร และบริษัทฯ มีแนวทางในการแกปญหาเร่ืองนี้อยางไร 

กรรมการ  นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามวา บริษัทฯ ไดเตรียมตัวลวงหนามานานแลว โดยการปรับปรุง

สายการผลิตเดิมใหสามารถผลิตสินคาที่ไมมีแรใยหินได และเม่ือเพิ่มสายการผลิตใหม ที่จะผลิตสินคาที่ไมมีแรใยหิน

เปนสวนประกอบ หากรัฐบาลประกาศยกเลิกการใชแรใยหิน บริษัทฯ ก็จะมีสายการผลิตนี้ทดแทน สําหรับตนทุน

สินคาอาจจะแพงขึ้นประมาณ 30%  

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ไดพยายามช้ีแจงกับรัฐบาลมาโดยตลอดวากระเบื้องผสมแรใยหินชนิด       

ไครโซไทลไมมีอันตราย และมีผลการวิจัยจากหลายสถาบันออกมาแลววากระเบื้องผสมแรใยหินไครโซไทล             

ไมอันตราย และไครโซไทลเปนวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการทํากระเบื้องหลังคา เพราะมีความแข็งแกรง และทนทาน ซึ่ง

ในขณะน้ียังไมมีการหามใชแรใยหินไครโซไทล แตเพื่อความปลอดภัยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเตรียมการในอนาคต

เม่ือมีการหามใชแรใยหิน บริษัทฯ ก็สามารถอยูได ตามที่กรรมการผูจัดการไดชี้แจงแลว หากมีการยกเลิกใชแรใยหิน 

รัฐบาลก็คงจะใหเวลากับผูประกอบการพอสมควรเพื่อการเตรียมการในการปรับตัวใหได แตขอใหผูถือหุนไดวางใจวา

บริษัทฯ ไดดูแลเร่ืองนี้อยางใกลชิดอยูแลว 

ผูถือหุน    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เร่ืองนโยบายการขายหุนสามัญซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยฯ มีนโยบายการขาย

อยางไรบาง เพราะเทาที่สังเกตคือบางวันบริษัทฯ ก็มีการขาย บางวันก็ไมมีการขาย อยากทราบนโยบายในสวนนี้ 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงวา นโยบายคือบริษัทฯ จะพยายามไมขายใหกระทบตลาดโดยรวม หากมีปริมาณการซ้ือขาย      

ไมมาก บริษัทฯ จะไมขายหุนสามัญซ้ือคืนออกมา แตหากมีปริมาณการซ้ือขายจํานวนมาก บริษัทฯ ก็จะขายออกไป

บาง เพราะบริษัทฯ จําเปนตองขายใหหมด ต้ังแตราคาหุนปรับตัวลดลงมา บริษัทฯ ยังไมไดขายหุนออกมาเลย  

ผูถือหุน    ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในขณะน้ีมีกองทุนใหญๆ มาสนใจที่จะขอซื้อหุนของบริษัทฯ บางหรือไมครับ  

ประธาน ประธานฯ ไดตอบวา มีคุยอยูเร่ือยๆ แตวาในการขายหุน บริษัทฯ ตองขายในตลาดหลักทรัพยฯ การขายแบบ Private 

ไมสามารถทําได เพราะฉะน้ันหากมีความประสงคจะซ้ือหุนของบริษัทฯ จะตองซ้ือในตลาดหลักทรัพยฯ เทานั้น 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาการซ้ือหุนคืนของบริษัทฯ มีอายุ 3 ป บริษัทฯ จะตองขาย

หุนที่ซื้อคืนไปที่ตลาดหลักทรัพยฯ ใหหมด หากขายไมหมดจะตองนํามาลดสวนของทุน ซึ่งในขณะน้ีเหลือหุนซ้ือคืน
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ประมาณ 18 ลานหุน ซึ่งถือวามีจํานวนไมมากแลว และในตลาดหลักทรัพยฯ ก็มีความตองการหุนตัวนี้มาก ไมนามี

ปญหาในการขายหุนตัวนี้  

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา หุนที่ขายไปในตลาดหลักทรัพยฯ เปนผลดีทั้งกับตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน เพราะ

ทําใหหุนมีสภาพคลองเพ่ิมขึ้น มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น สําหรับการขายหุนซ้ือคืนไปคร่ึงหนึ่ง บริษัทฯ ไดรับเงินมากกวา 

100 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเงินจํานวนนี้ไปลดหนี้จากการกูยืมโครงการ NT-9 ซึ่งเปนการลดตนทุนทางการเงิน 

สวนหุนซื้อคืนที่คงเหลืออยู บริษัทฯ ยังมีเวลาอีก 2 ป คงไมตองรีบขาย  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   849,414,839 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                           103,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บตัรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด       849,517,839 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจาก

หักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปน   

อื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาการจัดสรรกําไรแลวเห็นควรนําเสนอท่ีประชุม 

ผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อลดสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน จํานวน 30,669,330 บาท (สามสิบลานหกแสนหกหม่ืนเกาพันสามรอย

สามสิบบาทถวน) เนื่องจากมีการจําหนายหุนซื้อคืนระหวางป 2553 จํานวน 18,475,500 หุน และ 

2. เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.36 บาท หรือคิดเปนรอยละ 77 ของกําไรสุทธิตอหุน 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2553 ใน

อัตราหุนละ 0.18 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.18 บาท คาดวาจะจายภายในวันที่  

29 เมษายน 2554 ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้จะตองมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนใน

วันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตาม

ประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25) 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ตามที่เสนอขางตน 
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มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย   849,421,139 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                           103,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย                             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด       849,524,139 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ

จํานวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายประกิต ประทีปะเสน (2) นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย (3) นายไพฑูรย กิจสําเร็จ และ (4) 

นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย   

ประธานฯ ไดกลาววา “ในวาระน้ีผมเปนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระดวย จึงมอบหมายให นายชัยยุทธ 

ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมในวาระการประชุมนี้” 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก

กรรมการรายใหม ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาสรรหา

บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลวมี

มติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

คือ  

1. นายประกิต ประทีปะเสน เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

3. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

4. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เสนอกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ 

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอแนะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. ทั้ง 4 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

2. ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. ทั้ง 4 คนท่ีไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงนั้น ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่      

อยางสมํ่าเสมอและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 12 คร้ัง ยกเวน นายประกิต    

ประทีปะเสน ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง และนายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ไมไดเขารวมประชุม 2 คร้ัง เนื่องจากมี

ภารกิจในตางประเทศ 
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ผลงานของกรรมการที่จะเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง มีดังนี้ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาได

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะประธานกรรมการเปนอยางดี จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือนเพื่อติดตามผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในดานการผลิต การเงิน และการพัฒนาธุรกิจ มีการติดตามสอบถามในประเด็น

สําคัญตางๆ อยางใกลชิด รวมทั้งใหคําแนะนําที่ดีในการแกไขปญหาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในปที่ผานมา ได

ดูแลใหบริษัทฯ มีผลงานที่ดี มีการเจริญเติบโตทั้งในดานยอดขายและกําไร มีการเปดใชสายการผลิตใหม NT-9 

ตรงตามแผนงาน และอนุมัติใหลงทุนในสายการผลิตใหม NT-10  

2. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะกรรมการเปนอยางดี ใหความสนใจในเร่ืองของกฎหมาย เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในชวงวิกฤต

เศรษฐกิจสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ทานไดใชความเช่ียวชาญและประสบการณในการทํางาน

กับชาวตางประเทศและความรูเร่ืองกลไกของระบบสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกามาใชในการบริหารกิจการ

ของบริษัทฯ และไดใหคําแนะนําในเร่ืองดังกลาวไดเปนอยางดี ตลอดจนในเรื่องของการทําสัญญาตางๆ ในการ

ซื้อเคร่ืองจักรจากตางประเทศเพื่อมาขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ และใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนกับ

บริษัทฯ  

3. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน(ก.ส.ต.) 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการ ก.ส.ต. เปนอยางดี ใหความสนใจใน

ทุกเร่ือง โดยเฉพาะในการเงินการธนาคาร อัตราแลกแปล่ียนเงินตราตางประเทศ การทําสัญญาเงินกูกับสถาบัน

การเงินตางๆ และการกําหนดผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ    

บริษัทฯ ก็ใหขอเสนอแนะอยางเหมาะสมและเปนธรรมกับพนักงานทุกหนวยงานของบริษัทฯ รวมทั้งการใหความ

คิดเห็นในเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

4. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เดิมเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ มากกวา 10 ป จึงมี

ความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯเปนอยางดี ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เปนอยางดี ใหความสนใจ

ในทุกเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการผลิตและวิศวกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอน

การผลิต หากมีปญหาก็สามารถใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดใหผูถือหุนซักถามและเม่ือไมมีคําถาม จึง

เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 คน โดยกรรมการ

ที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนไดเสียโดยตรง ทุกทานของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

(1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  

 มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 



  

 
11 

เห็นดวย   830,753,139 เสียง  คิดเปนรอยละ   97.79 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง              18,772,500 เสียง  คิดเปนรอยละ     2.21 

บัตรเสีย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด          849,525,639  เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  

 มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   847,422,539 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.75 

ไมเห็นดวย             -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                 2,103,100 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.25 

บัตรเสีย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด          849,525,639 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ที่พนจาก

ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   848,922,539 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.93 

ไมเห็นดวย                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  603,100 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.07 

บัตรเสีย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด           849,525,639 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พน

จากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   844,822,639 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.45 

ไมเห็นดวย            -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง              4,703,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.55 

บัตรเสีย            -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด           849,525,639 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดขอใหผูถือหุนปรบมือตอนรับกรรมการท่ีไดรับการเลือกต้ังกลับเขามาดํารง

ตําแหนงอีกวาะหน่ึง และหนังสือลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการจะตองลงคะแนนทุกทานไมวาจะเห็นดวย หรือ 

ไมเห็นดวย และจัดสงใหพนักงานของบริษัทฯ หลังหองประชุมดวยเพราะวาเปนเร่ืองของ CG และขอบคุณ

คณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) และแสดงความยินดีกับผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ที่ออกมาคอนขางดี และขอบคุณสําหรับเงินปนผลในปนี้ ซึ่งคาดวาปหนาจะดีกวาปนี้ 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

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

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” และวรรคสองกําหนด

วา “ในกรณีที่ขอบังคับของบริษัทมิไดกําหนดไว การจายคาตอบแทนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามมติของที่ประชุม     

ผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา “ กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน  

เงินรางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุม     

ผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมี

ผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ ตาม

ระเบียบของบริษัทฯ ” 

โครงสรางผลตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 คน ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

1.1.   ผลตอบแทนประจําเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 70,000 

บาท และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 40,000 บาทตอคน  

 1.2.   โบนัสกรรมการประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยประธาน

กรรมการไดรับ 400,000 บาท และกรรมการไดรับ 300,000 บาทตอคน   

2.  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทน 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 ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาถึง

ความเหมาะสมตางๆ โดยการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การ

ขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานในปที่ผานมาของบริษัทฯ  

ประธานฯ ไดกลาววา “เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 เทากับป 2553 

ดังตอไปนี้ 
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 12 คน ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 1.1. สําหรับผลตอบแทนประจําเดือนใหคงไวเทาเดิม ดังนี้ ประธานกรรมการไดรับเดือนละ 70,000 บาท 

สําหรับกรรมการจํานวน 11 คน ไดรับเดือนละ 40,000 บาทตอคน 

 1.2. ในป 2553 ที่ผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีสูงกวาเปาหมายที่ต้ังไว จึงเสนอจายโบนัสกรรมการ

ประจําป ดังนี้ ประธานกรรมการเสนอจาย 400,000 บาท สําหรับกรรมการจํานวน 11 คนเสนอจาย 

300,000 บาทตอคน 

2. สําหรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  

ผลตอบแทน ใหคงไวเทาเดิม ดังนี้ 

 2.1. คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือน

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน 

ไดรับเดือนละ 15,000 บาทตอคน 

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

จายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับกรรมการ 

ก.ส.ต. จํานวน 2 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม   

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน โดยมติ          

ที่ประชุมในวาระน้ีจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานแจงเพิ่มเติมวา สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ตามที่เสนอขางตน 

ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   815,192,439 เสียง  คิดเปนรอยละ   95.96 

ไมเห็นดวย                                     325,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.04 

งดออกเสียง                      34,012,800 เสียง  คิดเปนรอยละ     4.00 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด           849,530,239 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
ประธานฯ ไดแถลงวา “ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงิน  

คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 กําหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

ทุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และ มาตรา 121 กําหนดวา “ผูสอบบัญชีตองไม

เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท” 

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยใชวิธีติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให

สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลวคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก
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รายท่ีเสนอเง่ือนไขที่ดีและเหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แนบในหนังสือเชิญประชุมใน

คร้ังนี้แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตามรายช่ือตอไปนี้คนใด   

คนหน่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2554 ไดแก นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3461 

หรือนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชี    

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3096 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 490,000 บาท  และคาสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 100,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 790,000 บาท  ซึ่งลดลงมาจากป 2553 เปน

เงิน 60,000 บาท หรือลดลง 7.06%  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดแสดงความขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบคุณผูสอบบัญชี 

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ลดคาสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ และขอใหผูสอบบัญชีหากมี

สาระสําคัญในรายการที่พิเศษชวยหมายเหตุลงในงบการเงินใหดวยเพื่อใหผูถือหุนดูงายขึ้น และจะไดนําขอมูลที่สงสัย

มาซักถามในท่ีประชุมผูถือหุน 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2554 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 790,000 บาท ซึ่งลดลงมาจากป 2553 เปนเงิน 60,000 บาท หรือลดลงรอยละ 

7.6 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   849,134,339 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.95 

ไมเห็นดวย                                     325,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.04 

งดออกเสียง                           103,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด           849,562,339 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืน ๆ 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในอนาคตบริษัทฯ มีแนวทางในการสงออกสินคาไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อขยายฐานลูกคา

หรือไม แลวกิจการมีวิธีการในการควบคุมตนทุนและประสิทธิภาพในการขนสงอยางไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวา ในสวนการสงออกไปตางประเทศ 

จะเห็นวาสัดสวนรายไดของบริษัทฯ อยูที่ประมาณ 10% ซึ่งตลาดสงออกไปตางประเทศ 50% เปนตลาดเพื่อนบาน ซึ่ง

แนนอนเปนเร่ืองของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งรวมทั้งภูมิอากาศดวยท่ีใชหลังคาเหมือนๆ ประเทศไทย แตสําหรับ

ที่จะตองสงออกไปไกลกวานั้น คือประเภทแผนผนัง ซึ่งตองรอผลผลิตจากสายการผลิตใหม เนื่องจากกําลังการผลิตที่

มีอยูไมเพียงพอกับการสงออก บริษัทฯ คาดหวังวาในอนาคตจะมีการขยายการสงออกไปไดมากกวานี้ และสําหรับ

เร่ืองตนทุนการกระจายสินคา ปจจุบันบริษัทฯ มีการสงออกเปน FOB เพราะฉะน้ันคาขนสงเปนภาระของลูกคา และ

ในการสงออกตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นเก่ียวกับบรรจุภัณฑที่ตองแนนหนา เพื่อปองกันการแตกหักของสินคา 
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ประธาน    ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาสําหรับที่ต้ังโรงงานในปจจุบัน บริษัทฯ ไมสามารถขยายกําลังการผลิตไดอีก เนื่องจากใช

พื้นที่เต็มแลว บริษัทฯ จึงตองหาพื้นที่แหงที่ 2 เพื่อทําใหบริษัทฯ สามารถเติบโตตอไปไดอีก คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

ไดมีมติอนุมัติใหซื้อที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินที่อยูฝงตรงขามกับโรงงานปจจุบัน ที่ดินมีความยาวมากกวา 200 เมตรติดกับ

ถนนมิตรภาพ พื้นที่ประมาณ 140 ไร และติดกับทอแกสของ ปตท. ซึ่งบริษัทฯ สามารถใชแกสในกระบวนการผลิตได 

ซึ่งเปนปจจัยที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถขยายกิจการไดในอนาคต ถึงแมบริษัทฯ จะใชพื้นที่เดิมเต็มแลว แตไมได

หมายความวาบริษัทฯ จะขยายธุรกิจไมได โดยบริษัทฯ ไดมองถึงธุรกิจที่เก่ียวของกับโครงการของบริษัทฯ ที่จะใช

กลไกทางตลาดที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งที่ดินแปลงนี้จะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถขยาย

ธุรกิจไดในอนาคต จึงเรียนใหผูถือหุนทราบเพื่อความสบายใจ และม่ันใจในธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อที่ดินใน

ราคาไรละ 800,000 บาท และรับโอนเรียบรอยแลว 

ผูถือหุน นางศิริวรรณ จึงธีรพานิช ผูถือหุนรายยอย ไดกลาวเพิ่มเติมวา เปนเร่ืองที่นายินดี และขอแสดงความยินดีดวย           

ที่บริษัทฯ สามารถซ้ือที่ดินแปลงใหญขนาดนั้นในราคาไรละ 800,000 บาท เพราะวาปกติที่ดินติดริมถนนมิตรภาพ

ราคาไรละหลายลานบาท ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดีเปนอยางย่ิง 

  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.20 น. 

 

 

 

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 
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