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หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 21  
(ประจําป 2549) 

 
 

  
ประชุม  ณ. หองบอลลรูม 2     

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล  กรุงเทพ 
เลขที่ 971,973  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  

 
 
 

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549  เวลา  10.30 น. 
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ท่ี กตพ.139/2549 
 
                                                                                                  วันท่ี 12 เมษายน 2549 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 21 [ ประจําป 2549 ] 
เรียน ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย   1)  รายงานประจําป 2548 
  2)  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 [ ประจําป 2548 ] 
  3)  เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระท่ี 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี้ 
  4)  หลักเกณฑและวิธีปฏบัิติในการเขารวมประชุม   การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม  และการออกเสียงลง 
คะแนนพรอมท้ังหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. 
 ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 21 [ ประจําป 2549 ]   ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 
เมษายน 2549 เวลา 10.30 น.  ณ หองบอลลรูม 2  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล  กรุงเทพ เลขท่ี 971,973  ถนนเพลินจิต  แขวง

ลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ :- 
 

  วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 20 [ประจําป 2548] 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณารับรองรายงาน

ดังกลาว (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

 วาระท่ี 2  : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 
  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานใน

รอบป 2548 ท่ีผานมา (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ

กําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว (ตาม
รายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 

 

 วาระท่ี 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร
จํานวน 11,000,000.00 บาท เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัท
ฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2548  และจาย
ใหผูถือหุน ณ วันท่ี 29 กันยายน 2548  ในอัตราหุนละ 0.60 บาท (จํานวนหุน 160 ลานหุน)  จึง
คงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.40 บาท (จํานวนหุน 200 ลานหุน) ท่ีจะจาย
ใหแกผูถือหุนของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 10 เมษายน 2549  
เวลา 12.00 น. รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 80,000,000.00 บาท  ท้ังนี้บริษัทกําหนดจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2549  (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้) 
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 วาระท่ี 5  : พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีพน

จากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 คน คือ นายสุวิทย นาถ
วังเมือง  นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  และนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ี
แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 

 วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณากําหนดคาตอบแทน

ใหแกคณะกรรมการเพ่ือเปนการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทฯ (ตามรายละ 
เอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 

 

 วาระท่ี 7  : พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี
  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาท่ีประชุมผูถือหุนควรพิจารณาแตงตั้ง นายวินิจ  

ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3378  หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางสาวบงกช  อํ่าเสง่ียม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แหงบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีในป 2549    โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน
จํานวนเงินไมเกิน 940,000.00 บาท  ท้ังนี้ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดวยแลว (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 

 

 วาระท่ี 8  : พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 

 บริษัทฯ ไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 21 [ 
ประจําป2549 ] ต้ังแตวันจันทรท่ี 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวาการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 21  [ 
ประจําป 2549 ] จะเสร็จส้ิน 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนท่ีแนบ
มาพรอมหนังสือนี้แลว 
 
 โดยคําส่ังคณะกรรมการ 
 ในนามบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
  
 
 
                                               ( นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย ) 
                                  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
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วาระที่ 1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 [ ประจําป 2548 ] 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 [ ประจําป 2548 ] เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 
ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ หองประชุมใหญ  ชั้น 2 อาคาร 1 เลขท่ี 69-70 หมู 1  ถนนมิตรภาพ   กม.115  ตําบล
ตล่ิงชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  ตามรายงานการประชุมท่ีแนบมาพรอมนี้ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของท่ี
ประชุมผูถือหุนแลว  จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 [ ประจําป 

2548 ] ดังกลาว 
 
การลงมติ 
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 20 [ ประจําป 2548 ] 
ของ 

บริษัท  กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 

ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 12 เมษายน 2548 เวลา 10.00 ณ. หองประชุมใหญ   ชั้น  2   อาคาร  1  เลขท่ี  69-70  หมู 1  
ถนนมิตรภาพ  กม. 115  ตําบลตล่ิงชัน  อําเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี    

 

เร่ิมการประชุม 
 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวม 16 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 159,939,960 หุน คดิเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัท (หุนของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 160,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุม จึงกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2548 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 10  มกราคม 2548 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2548
ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  2547และอนุมัติรายงานประจําปของ
คณะกรรมการ 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547 [ปรากฏ
รายละเอียดตามรายงานที่นําเสนอตอท่ีประชุม] และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ ปรากฏรายละเอียด
ตามสําเนารายงานการประจําปของคณะกรรมการที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 
2547 และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ  

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547  

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตามรายละเอียดสําเนางบ
ดุลและงบกําไรขาดทุนท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี  31
ธันวาคม 2547 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาบริษัทจะมีทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2547 ท่ีผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน  215,474,765 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
การจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจํานวน 11,000,000 บาท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ. วันท่ี 4 เมษายน  2548 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท 
รวมเปนเงินจํานวนทั้งส้ิน 120,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 29  เมษายน  
2548 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลตามที่เสนอ
ขางตนทุกประการ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา  ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติ      
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองวา “ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออก      
จากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) ”   กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง”   ซึ่งการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ในครั้งนี้เปนการประชุมปแรกของ
บริษัทภายหลังท่ีบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  

รายชื่อกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ีจับสลากไดมีดังตอไปนี้  

1. นายประกิต  ประทีปะเสน 
2. นายเจมส  แพ็ทตริค  รูนี่ย 
3. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการดังมีรายช่ือดังกลาวขางตนท่ีตองออกตามวาระกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2548 เปนเงินจํานวน
เงินท้ังส้ินไมเกิน 3,800,000 บาทตอป  และอนุมัติใหจายเงินบําเหน็จ ประจําป 2547 ใหแกกรรมการและท่ีปรึกษา
ของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,250,000 บาท  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการดังกลาวขางตนซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออก
จากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกําหนดคาตอบแทน
สําหรับป 2548 รวมทั้งอนุมัติใหจายเงินบําเหน็จประจําป 2547 ใหแกกรรมการและท่ีปรึกษาของบริษัท
ตามท่ีเสนอขางตน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 หรือ นาย
เทอดทอง  เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787  หรือ นางสาวบงกช  อํ่าเสง่ียม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขท่ี  3684   แหง บริษัท เค พี เอ็ม จี   ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวนไมเกิน 
850,000 บาทตอป โดยไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและการกําหนดคาตอบแทน
ตามท่ีเสนอขางตน 

วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

ไมมีผูใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

ปดประชุม เวลา 11.30 น. 

                  
  (นายประกิต ประทีปะเสน) 
  ประธานท่ีประชุม 

 

   
นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการท่ีประชุม   
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วาระที่ 2 
 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548  รวมท้ังรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ 
ในรอบป 2548 นั้น บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2548 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือ
เชญิประชุมในครั้งนี้แลว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 
ดังกลาวขางตน 
 
การลงมติ 
 การลงมติใด ๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี)จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใหสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียง
ชี้ขาด 
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วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบดลุและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3378 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 เรียบรอยแลวตามที่บริษัทฯได
จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2548  รวมท้ังบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2548 ซึ่ง
ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงิน
ดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตาม
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2548 แลว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2548 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรองรับท่ัวไปแลวจึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ตามท่ีเสนอขางตน 
 
การลงมติ 
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 4 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน เวนแตบริษัทฯจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุน
สํารองมากกวานั้น” 
 นโยบายการจายเงินปนผล : หากบริษัทฯ ไมมีโครงการที่จะลงทุนเพ่ิมเติมและไมมีเงินกูคงคางแลว บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ในแตละปหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยก
มาแลว (ถามี) 
 สถิติการจายเงินปนผลในรอบ 3 ป ท่ีผานมาจะเปนดังนี้ : - 

รายการ 2546 2547 2548 
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 2.12 1.35 1.22 
เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 0.75 1.25 1.00 
อัตราการจายเงินปนผล (ตอกําไรสุทธิตอหุน) 35% 93% 82% 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 166 ( 2/2549 )  เมือ่วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 ไดพิจารณาแลวมี

มติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลดังตอไปนี้ :- 
  

รายละเอียดการจัดสรร จํานวน (บาท) 
กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 19,656,004.06 
บวก  กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 2548 201,133,955.41 
กําไร (ขาดทุน) สะสมท่ียังไมไดจัดสรรสําหรับป 2548 220,789,959.47 
หัก     สํารองตามกฎหมายป 2548              
 

 จัดสรรเพ่ือจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังท่ี  1/2548   
              ในอตัราหุนละ 0.60 บาท จายแลวเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2548 
              (คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเดิม 160 ลานหุน) 
 

 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท โดยจะจายภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2549 
(คํานวณจากจํานวนหุนสามัญเดิม 160 ลานหุนรวมกับหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40 ลาน
หุน  รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 200 ลานหุน) 
 

11,000,000.00 
 

96,000,000.00 
 
 
 

80,000,000.00 

กําไร (ขาดทุน) สะสมท่ียังไมไดจัดสรรคงเหลือ   33,789,959.47 
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สรุปแลวทานผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลจายจากกําไรสุทธิป 2548 ท้ังส้ิน 2 ครั้ง โดยจายคร้ังท่ี 1 ในอัตราหุนละ 
0.60 บาท  เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2548 และครั้งท่ี 2 คาดวาจะจายภายในวันท่ี  19 พฤษภาคม 2549 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท  
รวมเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล 2 ครั้งในอัตราหุนละ 1.00 บาท  ซึ่งทานผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้จะตอง
มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุนในวันท่ี 10 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. ท้ังนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงิน
ปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร 

 
การลงมติ  
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทานั้น ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 71 วรรคสองวา “ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปน

อัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) ” 
 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะ
ออก สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 
 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ถือเปนการประชุมปท่ี 2 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามการจัดสลากไดจํานวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายสุวิทย  
นาถวังเมือง   (2) นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  (3) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม    

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 167 ( 3/2549 ) เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2549  ไดมีมติใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ
หนึ่ง  สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 คน ท่ีเสนอใหแตงตั้งในครั้งนี้อันไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ความรู ประสบการณ 
หรือการดํารงตําแหนงในธุรกิจ เปนตน  นั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน
ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระ
หนึ่งตามท่ีเสนอขางตน 
 
การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ :- 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 2)    ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 3)    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 กรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาวขางตนและเปนผูถือหุน (คือนายสุวิทย  นาถวังเมือง ถือหุนจํานวน 
520,000 หุน , นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย ถือหุนจํานวน 1,120,000 หุน และนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม ถือหุนจํานวน 50,020 หุน) 
หรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกต้ังกรรมการในนามของตนเอง เนื่องจากมีสวน
ไดเสียโดยตรง 
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ประวตัิโดยสงัเขปของนายสุวิทย นาถวังเมือง 
 

 
       

 
ตําแหนง กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

 
    อายุ  62  ป 
 
 
 
 
วุฒิการศึกษา -     ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร สาขาการตลาด ( M.I.M. ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ :- 

1. Director Accreditation Program - Class 24/2004  (DAP 24/2004) 
2. Audit Committee Program - Class 4/2005 (ACP 4/2005) 
3. Finance for Non-Finance Director (FN)  2004 
 

ประสบการณ -     พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
                                                                      บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด  (มหาชน) 

-     พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
                                   บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
-     พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการ   บริษัท เอสวีแอนดเอโฮลดิ้งส จํากัด 
-     พ.ศ. 2538 – 2543 กรรมการผูจัดการ  บริษัท เซราเทค จํากัด 
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ประวตัิโดยสงัเขปของนายศักดา  มณรัีตนฉัตรชัย 
 

 
 
 
       ตําแหนง กรรมการ  กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจัดการ 
 

อายุ  62  ป 
 

 
 
 
วุฒิการศึกษา -     ปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟลิปปนส 

-     ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ :- 
1. Director Accreditation Program - Class 32/2005  (DAP 32/2005) 
2. Audit Committee Program - Class 4/2005 (ACP 4/2005) 
 

ประสบการณ -     พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ    
                                                          บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
  -     พ.ศ. 2538 – 2542      กรรมการผูจัดการ  บริษัท ซิต้ีแพค จํากัด   
  -     พ.ศ. 2535 – 2538      กรรมการผูจัดการ  บริษัท เซราเทค จํากัด 
  -     พ.ศ. 2532 – 2535      กรรมการผูจัดการ  บริษัท ซิต้ีแพค จํากัด 
  -     พ.ศ. 2525 – 2532      ผูจัดการฝายจัดซื้อ  บริษัท  ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
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ประวตัิโดยสงัเขปของนายชัยยุทธ ศรวีิกรม 
 
 

 
 
ตําแหนง กรรมการ 
 
อายุ  40  ป 

 
 
 
 
วุฒิการศึกษา  -     ปริญญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยนิวยอรค 

-     ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
-     ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้  :- 

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

ประสบการณ -     พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาเรล จํากัด 
  -     พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

-     พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  มายเรียด วัสดุ จํากัด 
-     พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จาํกัด 
-     พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอาทดอร  สปอรต  จํากัด 
-     พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ศรีวิกรม กรุป  โฮลดิ้ง  จํากัด 
-     พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เทค การเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกัด 
-     พ.ศ. 2534 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 
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วาระที่ 6 
 

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ” 
 

 ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา “ กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ  ในรูปแบบของ
เงินเดือน  เงินรางวัล  เบ้ียประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู
ถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไป

จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบ้ียเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท ” 
 

 ฉะนั้นเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้  จึงขอชี้แจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและเลขานุการ
ในปจจุบันซึ่งประกอบดวยรายการตอไปนี้ 
 1)  คาตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนสําหรับกรรมการและเลขานุการจํานวน 10 คน 
โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 50,000.- บาท  กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 20,000.- บาทตอคน  และเลขานุการ 1 
คน ไดรับเดือนละ 10,000.- บาท  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 156 (3/2548) เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2548  ไดมีมติ
อนุมัติอัตราคาตอบแทนดังกลาว  ซึ่งเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปล่ียนแปลงแตประการใดจนถึง
ปจจุบันนี้ 
 2)  คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละป ๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2548 ท่ีผานมาท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 [ประจําป 2548]  ไดมีมติอนุมัติ
คาบําเหน็จกรรมการและเลขานุการ 10 คน  เปนเงินท้ังส้ิน 960,000.- บาท  โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนท่ีเคยปฏิบัติมาทุกป คือ 
ประธานกรรมการไดรับ 2 สวน เปนเงิน 200,000.- บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนเงินคนละ 
100,000.- บาท  และเลขานุการไดรับ 0.5 สวน เปนเงิน 50,000.- บาท   
 3)  คาตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับการเปนอนุกรรมการชุดตาง ๆ นั้น คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและกําหนด
คาตอบแทนให ซึ่งปจจุบันมี 2 คณะ ดังนี้ :- 
  3.1)  คณะกรรมการบริหารจํานวน 3 คน ไดรับคาตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ี
ทุกเดือนโดยประธานกรรมการบริหารไดรับเดือนละ  30,000.- บาท และกรรมการบริหารจํานวน 2 คน ไมไดรับคาตอบแทน
เพ่ิมเติมจากคาตอบแทนกรรมการ  อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมา โดยมิไดมีการ
เปล่ียนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 
  3.2)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับคาตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวน
คงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000.- บาท  สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ใหปรับ
เพ่ิมขึ้นจากเดือนละ 5,000 บาทตอคน ไดรับเพ่ิมเปนเดือนละ 10,000.- บาทตอคน (อัตราผลตอบแทนเดิมเริ่มใชต้ังแตเดือน 
มีนาคม 2548 เปนตนมา) ท้ังนี้อัตราคาตอบแทนใหมใหมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
 

 สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนท่ีจายใหกรรมการในระหวางป 2548 ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2548 ซึ่ง
ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 167 (3/2549) เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2549 ไดมีมติใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายบําเหน็จประจําป 2549 ใหคณะกรรมการและเลขานุการจํานวน 10 คน  เปนเงินท้ังส้ิน 
1,050,000.- บาท  โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน คือ ประธานกรรมการไดรับ 2 สวน เปนเงิน 200,000.- บาท กรรมการ 8 
คน ไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนเงินคนละ 100,000.- บาท  และเลขาณุการไดรับ 0.5 สวน  เปนเงิน 50,000.- บาท  สวน
การจายคาตอบแทนประจําเดือนและรายการอื่น ๆ ยังคงใหจายในอัตราเดิม ยกเวนแตการจายคาตอบแทนใหกรรมการตรวจสอบ 
2 คน จากเดิมไดรับเดือนละ 5,000 บาทตอคน ใหเพ่ิมเปนเดือนละ 10,000 บาทตอคน 
 

 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนและบําเหน็จประจําป 2549  ให
คณะกรรมการ ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตน 
 
การลงมติ 
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมาดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 7 
 

พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญช ี
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ใหดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กําหนดวา “ใหท่ี
ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกปในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะ
แตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งท่ี 166 (2/2549)  เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติใหนําเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงตั้งนายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378  หรือนายเทอดทอง  เทพมังกร  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787  หรือนางสาวบงกช  อํ่าเสงี่ยม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684  แหงบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด  โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 580,000.- บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 
ไตรมาส ๆ ละ 120,000.- บาท  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 940,000.- บาท  เพ่ิมขึ้นจากป 2548 เปนเงิน 90,000.- บาท  หรือเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 10.6  ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว  โดยขอเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 1) เมื่อเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีปกอนจะเปนดังนี้ 

ผลตางเพ่ิม (ลด) รายละเอียด 
(หนวย: บาท) 

ป 2548 ป 2549 
จํานวนเงิน % 

คาสอบบัญชีประจําป 
คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

490,000.00 
360,000.00 

580,000.00 
360,000.00 

90,000.00 
- 

18.4 
- 

รวมท้ังส้ิน 850,000.00 940,000.00 90,000.00 10.6 
  

 2) ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ 
ท้ังส้ิน 
 3) ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 3 ป ต้ังแตป 2546  ถึงป 2548 
  
การลงมติ 
 มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด  (มหาชน) 
หลักเกณฑและวิธีปฏิบตัใินการเขารวมประชุม 

การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
 
การเขารวมประชุมดวยตนเอง 
 1.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
ขาราชการหรือบัตรประจําตัวพนักงานองคกรของรัฐ (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาท่ีบริษัทฯ กอนเขารวมประชุม ถามีการ
เปล่ียนแปลง ชื่อ นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 
 2.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาท่ีบริษัทฯ กอนเขารวมประชุม 
 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 
 1.  ผูถือหุนแตละราย (ท้ังบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเพียงฉบับเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง  ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทมาก
นอยเพียงใดก็ตาม  จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 
 2.  หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดซึ่งมี 3 แบบ โดยบริษัทได
จัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
แลว  โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบหนึ่งแบบใดก็ไดตามความเหมาะสมและจะตองปดอากรแสตมปจํานวน 20.- บาท 
พรอมท้ังขีดฆาลงวันท่ีท่ีทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 3.  การมอบฉันทะจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ :- 
 3.1  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมท้ังแนบ
สําเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 
 3.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)  หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมาย
ของแตละประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองท่ี
สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 
 3.3  กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมท้ังแนบสําเนา
หนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลดังกลาว  และสําเนาบัตรประชาชน (ไมหมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ  ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตร
แนบพรอมกันดวย 
 3.4  กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลง
ลายมือชื่อ พรอมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหนวยงาน
ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีคลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับนั้นใหเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว
หรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) 
อีกชั้นหนึ่ง 
 3.5  กรณีท่ีใชการพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียน
ขอความกํากับไววา “ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายของ .....................” แตตองมีพยาน 2 คน  รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออัน
แทจริงของผูนั้น  และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน  ซึ่งพยานตองลงลายมือชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได  โดยจะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 
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 3.6  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทํา และลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑท่ีกลาว
ขางตนกลับคืนไปยังกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมท้ังเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ 
ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน  ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได  และเพ่ือความ
เรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 
 3.7  ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาท่ีบริษัทฯ  กอนเขารวมประชุม
ดวย 
 4.  ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้  ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองทานผูถือหุนอาจจะ
เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ 
คนใดคนหนึ่งเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ไดตามรายชื่อตอไปนี้  : - 
 นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ นายอนันต  เลาหเรณู 
 ท่ีอยู 11/28 เพชรเกษม 28 (ซอยประชัน) ท่ีอยู 95/81 หมูบานรามคําแหง (โกลเดนลานนา)  
 ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก หมู 1 ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง 
 เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ 10240 
  
กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 
 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสาร
คําส่ังศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก  ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 
 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน  
โดยจะตองนําทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 
 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 
 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมี
เอกสารคําส่ังศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือน  กอนวันประชุมมาแสดง
เพ่ิมเติมดวย 
 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 เจาหนาท่ีบริษัทฯ  จะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา   2 
ชั่วโมง หรือต้ังแต 8.30 – 10.30 น.  ของวันท่ีประชุมดังกลาว 
 

การออกเสียงลงคะแนน 
 1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย  โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
 2)  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุ
ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
 3)  มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ :- 
  3.1)  กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 
  3.2)  กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดําเนินใหเปน
ตามท่ีกําหนดนั้น  โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 
 4)  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
 5)  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด  หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น  และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได 
 6)  การลงคะแนนลับ  อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในท่ีประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ  และท่ีประชุมลงมติใหมี
การลงคะแนนลับดังกลาว  โดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการออก
เสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 
 
 
 

การมอบฉันทะ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยไดกําหนดแบบหนังสือ
มอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน  โดยใหผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้ 

 

1.  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป 

2.  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดวาระตาง ๆ ไวชัดเจน 

3.  แบบ ค.เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการที่กฎหมาย

กําหนดใหตองมีเปนอยางนอยไว 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 21 [ประจําป 2549] หาก

ทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ 
กําหนดคนใดคนหนึ่ง  เขารวมประชุมดังกลาวได  ท้ังนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือ
มอบฉันทะมาพรอมนี้แลว 

 

ผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผู อ่ืนเขาประชุมแทน  
โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเทาน้ัน  และในกรณีประสงคให
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะโปรดใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข. และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบลวงหนาเพ่ือใหถึงบริษัทฯ ภายใน

วันท่ี  25 เมษายน 2549 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
 

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

ขาพเจา...........................................................................................สัญชาติ…………………………………..……….. 
อยูบานเลขท่ี.................... ถนน.................................. ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต ...................................... 
จังหวัด................................................. รหัสไปรษณีย………………….….…………ประเทศ....………………………….……… 

 

เปนผูถือหุนของบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
จํานวนหุน............................................................หุน           ใบหุนเลขที่……………………………………………… 

 

ขอมอบฉันทะให 
1.  ......................................................................................................................... อายุ ......................... ป 
   อยูบานเลขท่ี.............................................................................................................................................  
     ……………………………………………………………………………………………………………………. 

   หรือ  2. นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ  กรรมการอิสระ    อายุ         60       ป  
   อยูบานเลขท่ี 11/28 หมู 2 ถนนเพชรเกษม  ซอยเพชรเกษม 28(ซอยประชัน)   แขวงบางรัก  เขตภาษีเจริญ    
 กรุงเทพมหานคร  10160 

            หรือ 3. นายอนันต  เลาหเรณู  กรรมการอิสระ    อายุ         53       ป  
    อยูบานเลขท่ี   95/81  หมูบานรามคําแหง (โกลเดนลานนา)   หมู 1 ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)   แขวง    
    สะพานสูง เขต  สะพานสูง     กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท กระเบ้ือง
หลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)   ครั้งท่ี 21 [ประจําป 2549]   ในวันพฤหัสบดีท่ี    27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ หอง
บอลลรูม 2  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ  เลขท่ี 971,973  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 

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

ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
                                             (…………………………………………….) 
 
หมายเหตุ  1.  หุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 2.  ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนหรือนอยกวาที่ถือไวก็ได โดยใหระบุคะแนนเสียงที่มอบ
ฉันทะไวใหชัดเจน 
 3.  การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คือ เห็นดวยบางสวนกี่เสียง ไมเห็นดวยบางสวนกี่เสียง หรืองดออกเสียงกีเ่สียง 
 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

เขียนท่ี……………………………………. 

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

(1) ขาพเจา........................................................................................สัญชาติ………………………………………….. 

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

 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

จํานวนหุน....................................................หุน  ใบหุนเลขที่……………………………………………………………… 
 

โปรดทําเคร่ืองหมายหนาชื่อผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว 
(3) ขอมอบฉันทะให 

1.  ......................................................................................................................... อายุ ......................... ป 
   อยูบานเลขท่ี.............................................................................................................................................  
     ……………………………………………………………………………………………………………………. 

   หรือ  2. นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ  กรรมการอิสระ    อายุ         60       ป  
   อยูบานเลขท่ี 11/28 หมู 2 ถนนเพชรเกษม  ซอยเพชรเกษม 28(ซอยประชัน)   แขวงบางรัก  เขตภาษีเจริญ    
 กรุงเทพมหานคร  10160 

            หรือ 3. นายอนันต  เลาหเรณู  กรรมการอิสระ    อายุ         53       ป  
    อยูบานเลขท่ี   95/81  หมูบานรามคําแหง (โกลเดนลานนา)   หมู 1 ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)   แขวง    
    สะพานสูง เขต  สะพานสูง     กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท กระเบ้ือง
หลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)   ครั้งท่ี 21 [ประจําป 2549]  ในวันพฤหัสบดีท่ี  27  เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ หอง

บอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร       
หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

(4) จํานวนคะแนนเสียงท่ีขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 
ดังนี้ 

เทากับจํานวนหุนท้ังส้ินท่ีขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 
บางสวน คือ หุนสามัญ..................................หุน   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได..............................เสียง 
 

(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

 

 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ…………………………………………….. 
 

(7) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 

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

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

 

หมายเหต ุ  1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 2.  ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได 
 3.  ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งน้ีหากขอความที่ระบุมีจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
 4.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการบางราย 
 5.  กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะ
เปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (6) 

มติวาระท่ี รายการ 
เห็นดวย 

จํานวนเสียง 
ไมเห็นดวย 
จํานวนเสียง 

งดออกเสียง 
จํานวนเสียง 

1 เรื่อง พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
ครั้งท่ี 20 [ ประจําป 2548 ] 

   

2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนิน 
งานของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมา 

   

3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ    

4 เรื่อง พิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจํา 
ปการเงิน 2548 

   

5 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 
        เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการบางราย 

       1. ................................................................... 
       2. ................................................................... 
       3. ...................................................................       

   

6 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ    

7 เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญช ี           

8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)    
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ ( แบบ ข. ) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท  กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  ครั้งท่ี 21 [ประจําป 2549]  ในวัน

พฤหัสบดีท่ี  27  เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ   หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971,973 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร     

 

วาระท่ี..........................................    เรื่อง…………………………………………………………………………………………… 

เห็นดวย.............................เสียง       ไมเห็นดวย.........................เสียง    งดออกเสียง..................... เสียง 
 

 

วาระท่ี..........................................    เรื่อง…………………………………………………………………………………………… 

เห็นดวย.............................เสียง       ไมเห็นดวย.........................เสียง    งดออกเสียง..................... เสียง 
 

 

วาระท่ี..........................................    เรื่อง…………………………………………………………………………………………… 

เห็นดวย.............................เสียง       ไมเห็นดวย.........................เสียง    งดออกเสียง..................... เสียง 
 

 

วาระท่ี..........................................    เรื่อง…………………………………………………………………………………………… 

เห็นดวย.............................เสียง       ไมเห็นดวย.........................เสียง    งดออกเสียง..................... เสียง 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 

 

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

                วันท่ี................/..................../................. 
 

 

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

                วันท่ี................/..................../................. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

เขียนท่ี……………………………………. 

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

1) ขาพเจา........................................................................................สัญชาติ………………………………………….. 

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

 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

จํานวนหุน....................................................หุน  ใบหุนเลขที่……………………………………………………………… 
 

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

   หรือ  2. นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ  กรรมการอิสระ    อายุ         60       ป  
   อยูบานเลขท่ี 11/28 หมู 2 ถนนเพชรเกษม  ซอยเพชรเกษม 28(ซอยประชัน)   แขวงบางรัก  เขตภาษีเจริญ    
 กรุงเทพมหานคร  10160 

            หรือ 3. นายอนันต  เลาหเรณู  กรรมการอิสระ    อายุ         53       ป  
    อยูบานเลขท่ี   95/81  หมูบานรามคําแหง (โกลเดนลานนา)   หมู 1 ถนนรามคําแหง (สุขาภิบาล 3)   แขวง    
    สะพานสูง เขต  สะพานสูง     กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัท กระเบ้ือง
หลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)   ครั้งท่ี 21 [ประจําป 2549] ในวันพฤหัสบดีท่ี    27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ หอง

บอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร       
 

หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

(4) จํานวนคะแนนเสียงท่ีขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 
 

มีจํานวน......................................เสียง 
 

(5) ในการประชมุครั้งนี้ ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียง ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 

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

 

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

 

หมายเหต ุ  1.  รายการในขอ (5) หรือขออ่ืน ๆ ท่ีมิไดกําหนดไวขางตนและเห็นวาจะพึงมีหรือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใน
แบบหนังสือนี้ก็ใหเปนไปตามที่ผูมอบฉันทะจะกําหนดตามท่ีเห็นควรได 
 2.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 3.  ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีระบุไว
ในขอ (2) ก็ไดใหระบุคะแนนเสียงท่ีมอบฉันทะไวใน (4) 
 4.  การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได คือ เห็นดวยบางสวนกี่เสียง ไมเห็นดวยบางสวนกี่เสียง หรืองด
ออกเสียงกี่เสียง 
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ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ 
(กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 
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ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ 
 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
ชื่อ – นามสกุล    นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 
 
ตําแหนงในบริษัทฯ   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 
อายุ     60  ป 
 
วุฒิการศึกษา    -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-  ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) ดังนี้ 

   -  Director Accreditation Program - Class 32/2005  (DAP 32/2005) 
             -  Audit Committee Program - Class 4/2005  (ACP 4/2005) 
                                                                 -  Director Certification Program - Class 55/2005 (DCP 55/2005) 
 
 
ประวัติการทํางาน -  พ.ศ.  2538 – 2547   กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโส   

บริษัท  ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
     -  พ.ศ.  2544 – 2547  กรรมการบริหาร  Eagle Cement Co., Ltd. 
     -  พ.ศ.  2544 – 2547  กรรมการบริหาร Holcim (Bangadesh) Co., Ltd. 
     -  พ.ศ.  2536 – 2542 กรรมการบริหาร บริษัท นครหลวงบราสแวร จํากัด 
     -  พ.ศ.  2536 – 2542    กรรมการผูจัดการ บริษัท นครหลวงกระเบ้ืองและ 

ทอ จํากัด (ปจจบัุนชื่อ บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตรา
เพชร จํากัด (มหาชน) ) 

 
ตําแหนงงานในปจจุบัน -  พ.ศ.  2547 – ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร  
จํากัด (มหาชน)  

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 
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ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ 
 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

 

ชื่อ – นามสกุล    นายอนันต  เลาหเรณู 
 
ตําแหนงในบริษัทฯ   กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 
อายุ     53  ป 
 
วุฒิการศึกษา    -  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาธรรมศาสตร 
-  ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) ดังนี้ 
       -  Director Accreditation Program - Class 1/2003  (DAP 1/2003) 

             -  Director Certification Program - Class 29/2003 (DCP 29/2003) 
            -  Audit Committee Program - Class 2/2004 (ACP 2/2004) 

 
 
ประวัติการทํางาน    -  พ.ศ. 2542 – 2545 กรรมการ  บริษัท กะรัตสุขภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

(ปจจุบันชื่อ  บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

     -  พ.ศ. 2537 – 2543 กรรมการ  บริษัท กัลฟอิเล็คตริก จํากัด (มหาชน) 
 
 
ตําแหนงงานในปจจุบัน   -  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 
     -  พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
     -  พ.ศ.  2528 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการดาน 

การเงิน บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 
 
 

 

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 



 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
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รายงานประจําป 2548 
 

ถาทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2548  กรุณาแจงความประสงคและระบุสถานท่ีท่ี
ตองการใหจัดสงรายงานประจําป 2548  ดังนี้   

 
 

โดยสงโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร 0-3622-1464 หรือสงไปรษณียมาท่ีบริษัทฯ ตามท่ีอยูดังนี้ 

 

 
 บริษัทฯ จะทําการจัดสงรายงานประจําป 2548 ใหแกทานโดยเร็วท่ีสุด 

 
กรุณากรอกชื่อและท่ีอยูท่ีตองการใหจัดสง 
 
ชื่อ................................................................................................................................................................... 
 
ท่ีอยู................................................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

 

ฝายบัญชแีละการเงิน     
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  

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



 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
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อาคารจอดรถ

บี
อาคาร
จอดรถ
ซี

รถไฟฟา บีทเีอส

ร
ถ
ไ
ฟ
ฟ
า

บี
ที
เ
อ
ส

ร
ถ
ไ
ฟ
ฟ
า

บี
ที
เ
อ
ส

 เวิลดเทรดเซ็นเตอร

หางโซโก

พระพรหม

อัมรินทรพลาซา

โรงเรียนมาแตรเดอี

ซอยหลังสวน ถนน ชิดลม

หางเซ็นทรัลชิดลม

ซอยตนสน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สถานทูตอังกฤษ

ถนน วิทยุ

ซอยรวมฤดี

ลงทางดวนเพลินจิต 
ฝงใต

ลงทางดวนเพลินจิต ฝงเหนือ

ถนน ราชดําริ

โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล

เกษรพลาซา นารายณ
ภัณฑ

ถนน วิทยุ

ถ
น
น

สุ
ขุ
ม
วิ
ท

โรงแรม
ฮอลิเดยอินท

โรงพยาบาลตํารวจ

ธนาคารกรุงเทพ

ถ
น
น

เ
พ
ลิ
น
จิ
ต

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล
973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร : 0 2656-0444 แฟกซ : 0 2656-0555

(โรงแรมรอยัล เมอริเดียน และ โรงแรมเมอริเดียน เพรสิเดนท * เดิม*)

สถานี ชิดลม

บิ๊กซี
ถ
น

น

เ

พ
ช

ร

บุ

รี

ตั

ด

ใ

ห

ม

อาคารเวฟ เพลส

 


