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หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 22  

(ประจําป 2550) 
 

สถานที่ประชุม 
โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ ณ. หองบอลลรูม 2 

เลขที ่971,973  ถนนเพลนิจิต  แขวงลมุพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
วันเวลาที่ประชุม 

วันจันทรที่ 26 มีนาคม 2550  เวลา  10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   บริษัท  กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร  จาํกัด (มหาชน) 
   DIAMOND  ROOFING  TILES  PUBLIC  COMPANY  LIMITED  (DRT) 
       69-70  หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115  ต.ตลิ่งชัน  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000   โทร. (036) 224001-8 แฟกซ  (036) 221464 

       69-70 Moo 1 Mitrapharp Road, Km. 115 Tambol Talingchan, Muang. Saraburi 18000 
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ที่ กตพ.108/2550 

                                                                                                  วันที่ 16 มีนาคม 2550 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 [ประจําป 2550] 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย   1)  รายงานประจําป 2549 

  2)  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 [ประจําป 2549] 

  3)  เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระท่ี 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี้ 

4)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม   การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม  และการออกเสียงลง 

คะแนนพรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

 ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 [ประจําป 2550]  ในวันจันทรที่ 26 มีนาคม 

2550 เวลา 10.30 น.  ณ หองบอลลรูม 2  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล  กรุงเทพ เลขที่ 971,973  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขต

ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ :- 
 

วาระที่ 1  :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 21 [ประจําป 2549] 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณารับรองรายงานดังกลาว(ตามรายละเอียด

ในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป  2549  ที่

ผานมา (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549  
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป

ส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 
 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร 16,000,000.00 บาท 

เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ใน

อัตราหุนละ 1.10 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที ่

28 สิงหาคม 2549  และจายใหผูถือหุน ณ วันที่ 22 กันยายน 2549  ในอัตราหุนละ 0.50 บาท (จํานวนหุน 200 ลาน

หุน)  จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.60 บาท (จํานวนหุน 200 ลานหุน) โดยจะจายใหแกผูถือ

หุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2550  เวลา 12.00 น. รวมเปนจํานวน

เงินทั้งส้ิน 120,000,000.00 บาท  ทั้งนี้บริษัทกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่19 เมษายน 2550 (ตาม

รายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
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วาระที่ 5  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงจํานวน 3 คน คือ นายสาธิต สุดบรรทัด นายสมบูรณ ภูวรวรรณ และ

นายอนันต เลาหเรณู (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
วาระที่ 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนใหแกคณะกรรมการ

เพื่อเปนการตอบแทนคณะกรรมการท่ีบริหารกิจการของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 7  : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่  3378  หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787  หรือ  นางสาวบงกช    

อ่ําเสงี่ยม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีใน       

ป 2550 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 990,000.00 บาท ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 8  : พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

  

บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 22 

[ประจําป 2550] และการรับเงินปนผล ต้ังแตวันจันทรที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวาการประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุนคร้ังที่ 22 [ประจําป 2550] จะเสร็จส้ิน 
  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่แนบมา

พรอมหนังสือนี้แลว 
 

  

 โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

 ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

       

                             
                             (นายอัศนี ชันทอง) 

                             กรรมการผูจัดการ 
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วาระที ่1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนครั้งที่ 21 [ ประจําป 2549 ] 
 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 [ ประจําป 2549 ] เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 ระหวางเวลา 

10.30 น. ถึง 11.45 น. ณ หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัลกรุงเทพ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพรอมนี้ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้แลว 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน

แลว  จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 [ประจําป 2549] ดังกลาว 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 21 [ ประจําป 2549 ] 
ของ 

บริษัท  กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 ณ. หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ  เลขที่ 971,973 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 136 

ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 160,997,660 หุน คิดเปนรอยละ 80.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 

200,000,000 หุน) จึงครบเปนองคประชุม  โดยมีคณะกรรมการเขารวมประชุมครบ ทั้ง  9 คนดังนี้ :- 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

4. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  กรรมการ 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายอนันต เลาหเรณ ู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด  กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและตลาด  

 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1.   นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

2.   นางสาวอารีย อัศวนุภาพ  ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

     และตลาดหลักทรัพย 

 

เพื่อความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวปยะนุช ชางพึ่ง (เจาหนาที่การตลาด) เปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติใน

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียง

ลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  สวนที่เหลือถือวา

เห็นดวย  โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนซ่ึงมีสีแตกตางกันไปในแตละวาระ โดยกรอกขอความในบัตรลงคะแนนใหครบถวนและ

สงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 

 

เมื่อประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 20 [ประจําป 2548]             

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 20 [ประจําป 2548]  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 

12 เมษายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ

ประชุม 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 20 [ประจําป 2548]  ตามท่ี

ประธานฯ เสนอ 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการ  ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2548  ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้แลว ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้   

 บริษัทฯ มีความสามารถในการดําเนินงานอยูในเกณฑดี  โดยมีรายไดรวมท้ังสิ้น 2,108.02 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาปกอน 33.80 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 1.63  และมีกําไรสุทธิ 201.13 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 6.66 และมีกําไรตอหุนเทากับ 1.22 บาทตอหุน  

สวนของฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,767.67 ลานบาท   มีหนี้สินรวม 499.63 ลาน

บาท  มีสวนของผูถือหุนรวม 1,268.04 ลานบาท  และมีมูลคาหุนตามบัญชีเทากับ 6.34 บาทตอหุน  เพิ่มข้ึนจากปกอนคิดเปนรอยละ 

3.44  สําหรับงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยูในเกณฑดี  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนิน 115.19 ลานบาท  มีเงินสดสุทธิ

ใชไปในกิจกรรมลงทุน 256.02 ลานบาท  และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 176.24 ลานบาท  รวมเปนเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน 

35.41 ลานบาท  ซ่ึงสูงกวาปกอน 95.61 ลานบาท  สําหรับสภาพคลองบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.60 เทา, อัตราสวน

สภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.82 เทา, สภาพคลองกระแสเงินสดเทากับ 0.27 เทา, อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 6.61 เทา, 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเทากับ 54 วัน, อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือเทากับ 27 วัน, อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาเทากับ 35 วัน 

และมี Cash Cycle เทากับ 46 วัน สําหรับความสามารถในการกูยืมและการชําระหนี้มีดังนี้อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน

เทากับ 0.39 เทา, อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ียเทากับ 18.38 เทาและอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพันเทากับ 

0.23 เทา 

 มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 ตามท่ีเสนอขางตน  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที ่31 ธันวาคม 2548  

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลวตามรายละเอียดซ่ึงคุณศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการได

ช้ีแจงไปแลวในวาระท่ี 2   

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2548 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวตามที่เสนอขางตน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  31ธันวาคม 2548 
 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไว

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาบริษัทฯ จะมีทุนสํารองไม

นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงในรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  

201,133,956 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจํานวน 11,000,000 บาท ไวเปนทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2548  และจายใหผูถือหุน ณ วันที่ 

29 กันยายน 2548 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท (จํานวนหุน 160 ลานหุน) จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ  0.40  บาท 

(จํานวนหุน 200 ลานหุน) โดยจะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 10 เมษายน 2549  

รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท  ทั้งนี้บริษัทฯ กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตนทุกประการ 
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วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซ่ึงบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติ  บริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองวา “ ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง  ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 

เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) ”   กรรมการ

ที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ  ตอไปให

กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”   ซ่ึงการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 (ประจําป 2549)  ถือเปนการ

ประชุมปที่ 2 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตามการจับ

สลากไดจํานวน 3 คน ดังนี้ คือ(1) นายสุวิทย นาถวังเมือง(2) นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย(3) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม    

 มต ิ     ที่ประชุมมีมติแตงต้ังกรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  โดยใหที่ประชุมลงมติเปนรายบุคคลดังนี้ 

1.  แตงต้ังนายสุวิทย  นาถวังเมือง  ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยออกเสียงเห็นดวย 160,477,660 เสียง (คิดเปนรอยละ 

99.68 ของจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม) และงดออกเสียง 520,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.32 ของจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม) 

2. แตงต้ังนายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยออกเสียงเห็นดวย 159,877,660 เสียง (คิดเปนรอย

ละ 99.30 ของจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม) และงดออกเสียง 1,120,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.70 ของจํานวนเสียงที่เขารวม

ประชุม) 

3. แตงต้ังนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยออกเสียงเห็นดวย 160,947,640 เสียง (คิดเปนรอยละ 

99.97 ของจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม) และงดออกเสียง 50,020 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.03 ของจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม) 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.    คาตอบแทน 
  1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการ 
  ประธานกรรมการไดคาตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท  กรรมการ จํานวน 8 คนไดคาตอบแทนเดือนละ 20,000  บ า ท   ต อ ค น  

และเลขานุการไดคาตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน 

  1.2 คณะกรรมการบริหาร 
   ประธานกรรมการบริหารไดคาตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท  สวนกรรมการบริหารจํานวน 2 คน ไมไดรับคาตอบแทน

แตอยางใด โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน 
  1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบไดคาตอบแทนตามหลักเกณฑเดิมเดือนละ 30,000 บาท  ในสวนของกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 2 คน ขอปรับคาตอบแทนเพิ่มเปนเดือนละ 10,000 บาทตอคน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มจากหลักเกณฑเดิมเดือนละ 5,000 บาทตอคน) 

 2.  คาบําเหน็จ 
  คาบําเหน็จที่จายใหกรรมการและเลขานุการรวม 10 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอนดังนี้ 

ประธานกรรมการไดรับ 2 สวน เปนเงิน 200,000 บาท กรรมการรวม 8 คน ไดรับคนละ 1 สวน เทา ๆ กัน เปนเงินคนละ 100,000 บาท 

และเลขานุการไดรับ 0.5 สวนเปนเงิน 50,000 บาท 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนและคาบําเหน็จใหแกกรรมการดังรายละเอียดที่เสนอขางตน 
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วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง  เทพมังกร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787  หรือ นางสาวบงกช  อ่ําเสงี่ยม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  3684   แหง บริษัท เคพีเอ็มจี   ภูมิไชย  

สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีในป 2549  โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวนไมเกิน 940,000 บาทตอป ทั้งนี้ไมรวมคาใชจาย

อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว  

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีตามท่ีเสนอขางตน 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้ 

 

ผูถือหุน บริษัทฯ จะเจาะตลาดภาคโครงการดวยวิธีใด ถาไมใชดานราคาที่ถูกกวาซ่ึงจะมีผลทําใหกําไรของบริษัทฯ ลดลง 

กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดช้ีแจงดังนี้ 

1.   การเจาะตลาดภาคโครงการนั้นในอดีต บริษัทฯ ไมไดใหความสนใจ เพราะบริษัทฯมีกําลังการผลิตที่จํากัด แตการขยายกําลังการ

ผลิตในปจจุบัน จะทําใหสามารถเจาะตลาดภาคโครงการเพิ่มข้ึนได 

2.   สินคาจะตองมีมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซ่ึงสินคาของบริษัทฯ ก็ไดรับมาตรฐาน ผลิ ตภัณฑอุ ตสาหกรรม 

(มอก.) ทุกผลิตภัณฑ  เพื่อใหเปนที่ยอมรับของโครงการอสังหาริมทรัพยและสถาปนิก 

3.   เนนเร่ืองการทําสีสัน เพื่อสรางความโดดเดนของสินคากับคูแขงขัน 

4.   การใหบริการหลังการขาย  

5.   การสรางเครือขายการขาย และการทําตลาดเพื่อสราง Brand 

 

ผูถือหุน ทําไมสินคาคงเหลือจึงเพิ่มสูงข้ึนกวาปที่ผานมา 

กรรมการ นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา เนื่องจากในชวงไตรมาสที่ 3-4 เปนชวงหนาฝน  ผูบริโภคจะ

ชะลอการซ้ือสินคาของบริษัทฯ ซ่ึงในอดีตบริษัทฯจะผลิตสินคาลดลง เพื่อลดสินคาคงเหลือในชวงนั้น แตพอถึงหนาขายประมาณไตรมาส

ที่ 1 และ 2 สินคาไมพอขายจึงไดมีการเปล่ียนแปลงใหทําการผลิตเต็มกําลังการผลิตเทากันทุกเดือนเพื่อใหมีสินคาเพียงพอตอการขาย

ในชวงไตรมาสที่ 1 และ 2 เพราะบริษัทฯ ตองการใหการผลิตเปน Economic of Scale ตนทุนจะไดถูกลง และเนื่องจากไตรมาสที่ 1 และ 

2 การผลิตเต็มกําลังก็ยังไมเพียงพอกับการขายสินคา จึงเพิ่มสินคาในชวงนี้ทําใหสินคาคงเหลือเพิ่มสูง 

 

ผูถือหุน ป 2549 บริษัทฯ มีความกังวลอะไรที่สุดในการดําเนินธุรกิจ และความเสี่ยงจะมาจากอะไร 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานฯ ไดช้ีแจงวา จากผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2549 โดยรวมตัวเลขจะยังดีกวาปที่แลว

เล็กนอย   ความเสี่ยงดานการขายไมนารุนแรงเนื่องจากความตองการของผูใชยังมีคอนขางมาก ความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน เห็นวาจะ

เปนประโยชนตอบริษัทฯ  เนื่องจากบริษัทฯสงออกไมมากนักและเปนเงินบาทสวนใหญ  แตกลับเปนผลดีกับราคาวัตถุดิบที่ตองนําเขา

จากตางประเทศที่ซ้ือไดถูกลง 

 

ผูถือหุน รายไดอื่น ๆ ที่ระบุไวเปนการเวนคืนที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดสุราษฏรธานี เปนสวนที่เปน Office หรือไม 

กรรมการ นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย ไดช้ีแจงวา บริษัทฯ มีโครงการจะขยายโรงงานไปทางภาคใต เนื่องจากมีระยะทางการขนสงไกลและคาขนสง

สูงมาก  แตเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจึงไดชะลอการลงทุน  และตอมากรมทางหลวงไดเวนคืนที่ดินจํานวน 10 ไรเศษเพื่อสรางทาง

หลวง  ทําใหที่ต้ังของที่ดินเหลือประมาณ 23 ไรเศษมีความเจริญข้ึน เพราะมีหนาที่ดินติดกับถนนเพิ่มข้ึน บริษัทฯไดรับเงินคาเวนคืนตาม

ราคาประเมิน  ขณะนี้ไดมีการย่ืนอุทธรณเพื่อขอเงินคาเวนคืนเพิ่มข้ึน  สําหรับที่ดินที่เหลือบริษัทฯ อาจจะสรางเปนคลังสินคาเพื่อใชใน

การกระจายสินคาในภาคใต 
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ผูถือหุน ทําไมมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินลงทุนระยะส้ันจึงเพิ่มสูงข้ึน 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯไดช้ีแจงวา เนื่องจากกอนที่บริษัทฯจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ไดมีการทําโครงการ 

CT5 และ NT8 ซ่ึงจําเปนตองใชเงินลงทุน โดยทั้ง 2 โครงการไมไดกูเงินระยะยาวมาใชแตไดใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันมาใช 

และในป 2549 บริษัทฯ จะพิจารณาวาจะใชการกูยืมเงินระยะยาวหากมีตนทุนทางการเงินที่ลดลง 

 

ผูถือหุน ทําไมคาสอบบัญชีจึงเพิ่มข้ึนถึง 90,000 บาท 

กรรมการ นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงวา เมื่อบริษัทฯ ไดเขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ผูสอบบัญชีก็

มีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงราคาดังกลาวเห็นวาเหมาะสม และบริษัทฯ ไดมีการใหบริษัทฯ ผูสอบบัญชีรายอื่นเสนอราคา

เปรียบเทียบดวย ซ่ึงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  เสนอราคาตํ่าที่สุด 

 

ผูถือหุน บริษัทฯ ไมไดมีการขยายโรงงาน ดังนั้นปริมาณงานก็ไมไดเพิ่มข้ึน ทําไมจึงไดเพิ่มคาสอบบัญชี 

กรรมการ นายอนันต  เลาหเรณู  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงวา ขณะนี้บริษัทฯ กําลังทําการขยายโครงการอีก 2 โครงการ คือ CT5 

และ NT8 ซ่ึงจะเพิ่มปริมาณงานและภาระหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 

 

ผูถือหุน ทําไมคาใชจายการผลิตจึงเพิ่มสูงข้ึน 

กรรมการ นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา  เนื่องจากราคาน้ํามันเช้ือเพลิงที่เพิ่มสูงข้ึนมีผลทําใหคาขนสง

สินคาปรับตัวสูงข้ึน และคาปูนซีเมนตและทรายก็มีการปรับตัวสูงข้ึน 

 หลังจากนัน้ประธานฯ ไดถามวามีผูใดมีเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมนีพ้ิจารณาอีกหรือไม 

 ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเรื่องใดใหที่ประชุมนี้พิจารณาอีก 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณทานผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขาประชุมในครั้งนี ้

 ปดประชุม เวลา 11.45 น. 

 

                  

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานท่ีประชุม 

 

   

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการที่ประชุม   
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วาระที ่2 
 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 
 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549  รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบ

ป 2549 นั้น บริษัทฯ ไดจัดทําไวในรายงานประจําป 2549 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้

แลว 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป  2549  

ดังกลาวขางตน 

 
การลงมติ 
 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี)จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใหสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่3 
 

พิจารณาอนมัุติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3378 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได

ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เรียบรอยแลวตามที่บริษัทฯไดจัดทําไวใน

รายงานประจําป 2549  รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2549 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุก

คนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 2549 แลว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2549 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอขางตน 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่4 
 

พิจารณาอนมัุติการจัดสรรเงินกาํไรและการจายเงนิปนผลสาํหรบัผลการดําเนินงาน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน

หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวาน้ัน 
 
นโยบายการจายเงินปนผล  
 บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุก

ประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 177 ( 2/2550 )  เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาแลวมีมติให

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลดังตอไปนี้ :- 
  

สถิติการจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 2547 2548 2549 

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 1.35 1.22 1.57 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 1.25 1.00 1.10 

อัตราการสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 93% 82% 70% 

กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 34.18 19.66 33.79 

บวก  กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 215.48 201.13 314.04 

หัก สํารองตามกฎหมาย   30.00 11.00 16.00 

     จายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่  1/25XX 80.00 96.00 100.00 

     จายเงินปนผลคร้ังที่  2/25XX 120.00 80.00 120.00 

กําไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 19.66 33.79 111.83 
 

สรุปแลวทานผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลจายจากกําไรสุทธิป 2549 ทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยจายคร้ังที่ 1 ในอัตราหุนละ 0.50 

บาท  เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2549 และคร้ังที่ 2 คาดวาจะจายภายในวันที่  19 เมษายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท  รวมเปน

การจายเงินปนผล 2 คร้ังในอัตราหุนละ 1.10 บาท  ซึ่งทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดน้ีจะตองมีชื่อปรากฏอยูในสมุด

ทะเบียนหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับดังกลาวตาม

ประมวลรัษฎากร 
 

การลงมติ  
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่5 
 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 

71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ถือเปนการประชุมปที่ 3 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชนจํากัด  มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้ คือ  (1)  นายสาธิต  สุดบรรทัด      

(2)  นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ  (3)  นายอนันต  เลาหเรณู   

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 177 ( 2/2550 ) เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550  ไดมีมติใหนําเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 คน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ

หนึ่ง ดังรายนามตอไปนี้ 

 1. นายสาธิต สุดบรรทัด  เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท 

 2. นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

 3. นายอนันต  เลาหเรณู เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
 

  สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 คน ที่เสนอใหแตงต้ังในคร้ังนี้อันไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ความรู 

ประสบการณ หรือการดํารงตําแหนงในธุรกิจ เปนตน  นั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุน

ทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว สวนหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน

พิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลากหลาย

วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา 

 

 นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ประกอบดวยคุณสมบัติ 4 ขอตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2549 ในสวน

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 
 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง

ตามที่เสนอขางตน 
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การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ :- 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 2)    ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 3)    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังใน

คร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตนและเปนผูถือหุน  (คือนายสาธิต สุดบรรทัด ถือหุนจํานวน 640,000 หุน   

นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ถือหุนจํานวน 1,100,000 หุน และนายอนันต เลาหเรณู ไมไดถือหุน) หรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

อื่นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกต้ังกรรมการในนามของตนเอง เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายสาธิต สุดบรรทัด 
                                          

     เสนอแตงตั้งเปน  กรรมการบริษัท  
 

                                             ตําแหนงในบริษัท     กรรมการ  กรรมการจัดการ  

                                                                                     และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

 

    อายุ   47  ป 

 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  (พระนครเหนือ) 

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

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

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

- Orchestrating Winning Performance, International Institute for Management Development, Lausanne, 

Switzerland (6/2000) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี :- 

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

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

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

ประวัติการทํางานต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

  -  พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด   

                                        บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) 

 -  ไมมี   – 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

 -  พ.ศ. 2542 – 2548 กรรมการ    บริษัท กะรัต ฟอเซท จาํกัด  

 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   -ไมมี- 
 

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549     - 640,000 หุน 
 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท     - 7 ป 
 

ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัท ในป 2549 ประชุม 11 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 

    -  คณะกรรมการบริหาร ในป 2549 ประชุม 11 คร้ัง เขารวมประชุม 10 คร้ัง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 
                                          

              เสนอแตงตั้งเปน กรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระ 
  

                                           ตําแหนงในบริษัท กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

     อายุ  61 ป 

 

 
วุฒิการศึกษา -   ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 -   ประกาศนียบตัรหลักสูตรพัฒนากรรมการของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี :- 

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

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

3. Director Certification Program       - Class 55/2005 (DCP 55/2005) 

 
ประวัติการทํางานต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน 

(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

 -    พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                        

   บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) 

 -  ไมมี  – 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

 -   พ.ศ. 2538 – 2547 กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโส 

    บริษัท ปูนซเีมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 

 -   พ.ศ. 2544 – 2547 กรรมการบริหาร       Eagle Cement Co., Ltd. 

 -   พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการบริหาร Holcim (Bangladesh) Co., Ltd. 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   -ไมมี- 
 

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549     - 1,100,000 หุน 
 

 ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท     - 2 ป 8 เดือน 
 

ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัท ในป 2549 ประชุม 11 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 

     -  คณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2549 ประชุม 11 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายอนันต เลาหเรณ ู
 

                   เสนอแตงตั้งเปน               กรรมการบริษัท  และกรรมการอิสระ 
 

                                              ตําแหนงในบริษัท กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

    อายุ   54 ป 

 
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี  บญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาธรรมศาสตร 

-  ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของ สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) ดังน้ี :- 

1. Director Accreditation Program  - Class 1/2003  (DAP 1/2003) 

2. Director Certification Program   - Class 29/2003 (DCP 29/2003) 

3. Audit Committee Program      - Class 2/2004 (ACP 2/2004) 

4. DCP Refresher Course    - Class 2/2006 (DCP 2/2006) 

5. Improving the Quality of Financial Reporting  - Class 2/2006 (QFR 2/2006) 
ประวัติการทํางานต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน 

(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  2  บริษัท ดังน้ี 

 -  พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   

                                             บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 -  พ.ศ. 2528 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการดานการเงิน 

                                                 บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน)   

 จํานวน  6  บริษัท ดังน้ี 

 -  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                         

   บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

 -  พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร - บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด 

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

 -  พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร  - PT.Lannan Harita Indonesia 

 -  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ    - PT.Citra Harita Mineral 

 -  พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กรรมการ    - PT.Lanna Mining Services 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

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

    (ปจจุบันชือ่ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   - ไมมี - 

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549     - ไมมี - 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท      - 2 ป 2 เดือน 

ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัท ในป 2549 ประชุม 11 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 

     -  คณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2549 ประชุม 11 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 
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วาระที ่6 
 

พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือ

ทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ” 
 

 ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 35 กําหนดวา “ กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ  ในรูปแบบของเงินเดือน  เงิน

รางวัล  เบี้ยประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  

ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท ” 
 

 ฉะนั้นเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้  จึงขอช้ีแจงโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและเลขานุการใน

ปจจุบันซึ่งประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

 1)  ผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งยังคงเปนอัตราท่ีจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนต้ังแตป 2548 สําหรับกรรมการและ

เลขานุการจํานวน 10 คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 50,000.- บาท  กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 20,000.- บาท

ตอคน  และเลขานุการ 1 คน ไดรับเดือนละ 10,000.- บาท  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 156 (3/2548) เม่ือวันที่ 18 

มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกลาว ซึ่งเร่ิมใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปล่ียนแปลงแต

ประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

 2)  เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละป ๆ ไป  สําหรับเงินบําเหน็จประจําป  

2548 ที่ผานมา ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 [ ประจําป 2549 ] ไดมีมติอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการ และเลขานุการ 10 คน 

เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,050,000. - บาท  โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกป คือ ประธานกรรมการไดรับ 2 สวน เปน

จํานวนเงิน 200,000.- บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนจํานวนเงินคนละ 100,000.- บาท  และ

เลขานุการไดรับ 0.5 สวน เปนจํานวนเงิน 50,000.- บาท   

 3)  ผลตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับการเปนอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ :- 

  3.1)  คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000.- บาท  สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 10,000.- 

บาทตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2549 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 [ประจําป 2549] 

  3.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คน  เดิมไมไดรับผลตอบแทนเพ่ิมเติมจากการ

เปนกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะน้ี สําหรับในป 2550 ขอเสนอใหจายผลตอบแทนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 12,000 บาท สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คนไดรับ

เดือนละ 10,000 บาทตอคน ทั้งนี้อัตราคาตอบแทนใหมใหมีผลเม่ือไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนท่ีจายใหกรรมการในระหวางป 2549 และขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการแตละชุด

นั้นไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2549 ในสวนโครงสรางคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 177 (2/2550) เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดกล่ันกรองและพิจารณา

อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ แลวโดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก

การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท ไดมีมติใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงิน

บําเหน็จประจําป 2549 ใหคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการจํานวน 11 คน  เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,725,000.- บาท โดยใช

หลักเกณฑดังนี้ คือ ประธานกรรมการบริษัทไดรับ 1.5 สวน เปนจํานวนเงิน 225,000.- บาท สําหรับกรรมการ ที่ปรึกษา และ

เลขานุการรวม 10 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนจํานวนเงินคนละ 150,000.- บาท สวนการจายผลตอบแทนประจําเดือน

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ยังคงใหจายในอัตราเดิมเหมือนของป 2549 ยกเวนการจายใหคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คน โดยจายใหประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนจํานวนเงินเดือนละ 

12,000 บาท และจายใหกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คน เปนจํานวนเงินเดือนละ 10,000 บาทตอคน 
  

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนและเงินบําเหน็จประจําป 2550  ให

คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่7 
 

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชีและกาํหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญช ี
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กําหนดวา “ใหท่ีประชุมผู

ถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 177 (2/2550)  เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 หรือ นายเทิดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684  แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด  โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 630,000.- บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 

120,000.- บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 990,000.- บาท  เพิ่มขึ้นจากป 2549 เปนเงิน 50,000.- บาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.32 ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว  โดยขอเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 1) เม่ือเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีปกอนจะเปนดังนี้ 
ผลตางเพิ่ม (ลด) รายละเอียด 

(หนวย: บาท) 
ป 2549 ป 2550 

จํานวนเงนิ % 

คาสอบบัญชีประจําป 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

580,000.00 

360,000.00 

630,000.00 

360,000.00 

50,000.00 

- 

8.62 

- 

รวมท้ังสิ้น 940,000.00 990,000.00 50.000.00 5.32 
  

 2) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ทั้งส้ิน 

 3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท มาแลว 4 ป ต้ังแตป 2546 ถึงป 2549 สวนนายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 

เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลว 3 ป ต้ังแตป 2547 ถึงป 2549 

 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีคา

สอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 990,000 บาท ตามที่เสนอขางตน 

  
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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หลักเกณฑและวธิีปฏบัิติในการเขารวมประชุม 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสยีงลงคะแนน 

 

เอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนจะตองแสดงกอนเขาประชุมผูถือหุน 
 

กลุมผูเขาประชุม เอกสารและหลักฐาน 
บุคคลธรรมดา 
เขาประชุมดวยตนเอง 

บัตรประจําตัวประชาขน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

บุคคลธรรมดา 
มอบฉันทะ 

หนังสือมอบฉันทะ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูมอบฉันทะ 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ 

นิติบุคคล (ผูแทน) 
เขาประชุมดวยตนเอง 

บัตรประจําตัวประชาขน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

นิติบุคคล (ผูแทน) 
มอบฉันทะ 

หนังสือมอบฉันทะ 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง ของผูรับมอบฉันทะ  

 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 
 1.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัว

พนักงานองคกรของรัฐ (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม ถามีการเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

 2.  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน

หนังสือเดินทาง (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุม 
 

การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 
 1.  ผูถือหุนแตละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนไดเพียง

ฉบับเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง  ไมวาผูถือหุนนั้นจะถือหุนของบริษัทมากนอยเพียงใดก็ตาม  จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือ

หลายฉบับใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

 2.  หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดซ่ึงมี 3 แบบ โดยบริษัทไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรม

หนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชแบบหนึ่งแบบใดก็

ไดตามความเหมาะสมและจะตองปดอากรแสตมปจํานวน 20.- บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพื่อใหถูกตองและมีผล

ผูกพันตามกฎหมาย 

 3.  การมอบฉันทะจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ :- 

 3.1  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไม

หมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

 3.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอ

หนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับบลิค)  หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ  และภายหลังจากการลง

นามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการ

แทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีก

ช้ันหนึ่ง 

 3.3  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย จะตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  ซ่ึงรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว  และสําเนาบัตร

ประชาชน (ไมหมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือช่ือ  ซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบพรอมกันดวย 

 3.4  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรา

บริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแต

ละประเทศ  และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
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เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการ

รับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 

 3.5  กรณีที่ใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพ

นิ้วหัวแมมือซายของ .....................” แตตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซ่ึง

พยานตองลงลายมือช่ือเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของพยานซ่ึงรับรองถูกตองโดยเจาของบัตร

แนบไปพรอมกันดวย 

 3.6  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทํา และลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตนกลับคืนไปยังกรรมการ

ผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน  ทั้งนี้เพื่อให

สามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได  และเพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 

 3.7  ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ  กอนเขารวมประชุมดวย 

 4.  ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้  ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองทานผูถือหุนอาจจะเลือกมอบฉันทะใหบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนก็ไดตามรายช่ือตอไปนี้  : - 
 

 นายสุวิทย นาถวังเมือง  
 ที่อยู 1/81 หมู 1 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
   

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 
 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังใหเปน

ผูจัดการมรดก  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจาศาล  อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 
 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองนําทะเบียน

บานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 
 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน  โดยจะตองมีเอกสารคําส่ังศาลแตงต้ังให

เปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ  ซ่ึงลงนามรับรองโดยจายศาล  อายุไมเกิน 1 เดือน  กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 
 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 เจาหนาที่บริษัทฯ  จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา   2 ช่ัวโมง หรือต้ังแต 8.30 – 

10.30 น.  ของวันที่ประชุมดังกลาว 
 

การออกเสียงลงคะแนน 
 1)  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย  โดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

 2)  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ

เทานั้น 

 3)  มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ :- 

  3.1)  กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

  3.2)  กรณีอื่นซ่ึงมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ  ก็ใหดําเนินใหเปนตามที่กําหนดนั้น  โดย

ประธานในท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

 4)  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

 5)  ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด  หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น  และประธานในท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออก

นอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได 

 6)  การลงคะแนนลับ  อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ  และที่ประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับดังกลาว  

โดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจงใหที่ประชุมทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
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ขอบังคับบรษิัทในสวนทีเ่กี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

อางถึงขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เร่ืองการประชุมผูถือหุน กําหนดไวดังนี ้
 

ขอที่ 37  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ี (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป บัญชีของบริษัท 
 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
 

 ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนทึ่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอที่ 38  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่

ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ัง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและ จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคํา

บอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม 

แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

ขอที่ 39  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือ

หุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
  

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม

ตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 
 

 ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 
 

ขอที่ 40 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี หรือมีแตไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซ่ึงไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 

ขอที่ 41 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบ

ฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 

 หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอที่ 42 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให     ประธานในท่ีประชุมออก

เสียงเพิ่มข้ึนอึกหนึ่งเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนเทากัน 
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(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ที่อาจ

กระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
 

ขอที่ 43 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชยไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน  โดยใหผูถือหุน

สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้ 
 

1.  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

2.  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

3. แบบ ค. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียนใน 

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 [ประจําป 2550] หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดคนใดคนหน่ึง เขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมา

พรอมนี้แลว 

ผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ   แบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขาประชุมแทนโปรด

จัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบมาลวงหนาเพื่อใหถึงบริษัทฯภายในวันที่ 23 มีนาคม 2550 

สําหรับผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

 
เขียนท่ี……………………………………..….. 

วันท่ี..................... เดือน................................. พ.ศ…………....… 
(1) ขาพเจา..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 

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

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังน้ี             

หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

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

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(3) ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี.....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญคร้ังท่ี 22 
[ประจําป 2550] ในวันท่ี 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971, 973        
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

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

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

 

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

 

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

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

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………………………...…….….………..… 

 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังน้ี             

หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 
 

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

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(3) ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี.....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญคร้ังท่ี 22 
[ประจําป 2550] ในวันท่ี 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971, 973        
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 21 [ประจําป 2549]   

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด                         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7  :  พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัช ี

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 8  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

(2) วาระท่ี 5  :  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

            การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

            การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

             ชือ่กรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายอนันต เลาหเรณู 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

 

หมายเหตุ    
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญ คร้ังท่ี 22 [ประจําป 2550] ในวันท่ี 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ หองบอลลรูม 2 โรงแรม

อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

        
 
 
 
 
 
 



 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)  (DRT) 

 

29 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

                                  (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 
เขียนท่ี……………………………………..….. 

วันท่ี..................... เดือน................................. พ.ศ…………....… 
(1) ขาพเจา..........................................................................................สัญชาติ………………………………………...…..……. 

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี...........................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย………………………...…….….………..…
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ........................................................................................................ 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม.........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง ดังน้ี             

หุนสามัญ....................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 

     หุนบุริมสิทธิ.................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสยีง 
 

(2) ขอมอบฉันทะให 
(1)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(2)  ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................หรือ        

(3) ........................................................................... อายุ ...................ป  อยูบานเลขท่ี.....................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย...............................................        
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญคร้ังท่ี 22 
[ประจําป 2550] ในวันท่ี 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971, 973 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด.........................................เสียง 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี  
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 21 [ประจําป 2549]   

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด                         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 7  :  พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัช ี

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 8  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

(2) วาระท่ี 5  :  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
 

       การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

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

       การแตงต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 

     ชือ่กรรมการ  นายสาธิต สุดบรรทัด 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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     ชือ่กรรมการ  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 

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

     ชือ่กรรมการ  นายอนันต เลาหเรณู 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

หมายเหตุ    
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยนืยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญ คร้ังท่ี 22 [ประจําป 2550] ในวันท่ี 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 น. ณ หองบอลลรูม 2 โรงแรม

อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานท่ีอื่นดวย 

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

วาระท่ี..........................เร่ือง…………………………….............................................................................................. 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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   ประวัติกรรมการท่ีเปนอิสระ (กรณผูีถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ) 
 

 
 

ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ 
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

ช่ือ – นามสกุล  นายสุวิทย นาถวังเมือง 

 

ตําแหนงในบรษัิทฯ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

อายุ   63 ป 

 

วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  M.I.M (Master in Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังนี้ 

-  Director Accreditation Program - Class 24/2004 (DAP 2 

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

-  Finance for Non-Finance Director (FN) 2004 
ประวัติการทํางาน 
  (1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังนี้ 

   -     พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   

                                           บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

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

         จํานวน  2  บริษัท ดังนี้ 

-     พ.ศ. 2542 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร   

                                    บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

-     พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการ      บริษัท เอสวีแอนดเอ โฮลดิ้ง จํากัด 

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา 

-     พ.ศ. 2538 – 2543 กรรมการผูจัดการ  บริษัท เซราเทค จํากัด 

-     พ.ศ. 2528 – 2538 กรรมการผูจัดการ  บริษัท กะรัต สุขภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
             (ปจจุบันช่ือ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 
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รายงานประจําป 2549 

 
ถาทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2549 กรุณาแจงความประสงคและระบุสถานท่ีที่ตองการ

ใหจัดสงรายงานประจําป 2549 ดังนี้   

 

 

โดยสงโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร 0-3622-1464 หรือสงไปรษณียมาที่บริษัทฯ ตามที่อยูดังนี้ 

 

 

 บริษัทฯ จะทําการจัดสงรายงานประจําป 2549 ใหแกทานโดยเร็วที่สุด 

 

กรุณากรอกชื่อและท่ีอยูที่ตองการใหจัดสง 

 

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

 

ที่อยู................................................................................................................................................................ 

 

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

 

 

ฝายบัญชีและการเงนิ     
บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน)  

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

                               รถเมลสายท่ีผาน  2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟาลงสถานีชิดลม 


