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ที่ กตพ.072/2551 

                                                                                                  วันที่ 24 มีนาคม 2551 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย   1)  รายงานประจําป 2550 (ในแผน CD) 

  2)  สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 

  3)  เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระท่ี 1-7 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี้ 

4)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม   การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม  และการออกเสียงลง 

คะแนนพรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

 ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) ในวันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 

เวลา 10.30 น.  ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ :- 
 

วาระที่ 1  :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณารับรองรายงานดังกลาว (ตาม

รายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ที่ผาน

มา (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป

ส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 
 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร 20,000,000.00 บาท 

เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  ใน

อัตราหุนละ 0.30 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 

20 สิงหาคม 2550  และจายใหผูถือหุน ณ วันที่ 19 กันยายน 2550  ในอัตราหุนละ 0.12 บาท (จํานวนหุน 1,000 

ลานหุน)  จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.18 บาท (จํานวนหุน 1,000 ลานหุน) โดยจะจาย

ใหแกผูถือหุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2551  เวลา 12.00 น. รวมเปน

จํานวนเงินทั้งส้ิน 180,000,000.00 บาท  ทั้งนี้บริษัทกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 29 เมษายน 

2551 (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
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วาระที่ 5  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงจํานวน 3 คน คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายไพฑูรย กิจสําเร็จ และ

นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
วาระที่ 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนใหแกคณะกรรมการ

เพื่อเปนการตอบแทนคณะกรรมการท่ีบริหารกิจการของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 7  : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีในป 2551 โดย

กําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 1,020,000.00 บาท ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว (ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 
 

วาระที่ 8  : พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

 
 

บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 23     

(ประจําป 2551) และการรับเงินปนผล ต้ังแตวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวาการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) จะแลวเสร็จ 
  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนท่ีแนบมาพรอม

หนังสือนี้แลว 
 

 

โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

(นายอัศนี ชันทอง) 

กรรมการผูจัดการ 
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วาระที ่1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 
 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 บริษัทฯ ไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันอังคารท่ี 21 สิงหาคม 2550 ระหวางเวลา 10.30 น. ถึง     

12.10 น. ณ หองแพลตินัม 1 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัลกรุงเทพ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่แนบมาพรอมนี้ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้

แลว 

 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน

แลว  จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ดังกลาว 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2550 
ของ 

บริษัท  กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 เวลา 10.30 ณ หองแพลตินัม  1  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ  เลขที่ 971,973 ถนนเพลิน

จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 50 ราย โดยการมอบฉันทะ 48 ราย 

รวมท้ังสิ้น 98 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 161,189,556 หุน คิดเปนรอยละ 80.59 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของ 

บริษัทฯ โดยมีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 9 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน) ดังนี้:- 

1. นายประกิต ประทีปะเสน     ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  กรรมการ 

4. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวิทย นาถวังเมือง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7. นายอนันต เลาหเรณู   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

8. นายอัศนี ชันทอง   กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด   กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

 

เพื่อความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้  ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวสโรชิน  อุบลเลิศ (ผูจัดการฝายการตลาด) เปนผูช้ีแจงวิธีปฏิบัติใน

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียง

ลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  สวนที่เหลือถือวาเห็นดวย  

โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจกในชวงลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซ่ึงเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแตละวาระ 

ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงาน

ภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 

 
หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 22 (ประจําป 2550)        

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550)  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 

26 มีนาคม 2550 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งนี้ 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม  

ผูถือหุน นายฮ้ังใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดกลาวชมเชยบริษัทฯ ในเรื่องของรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2550 ที่แนบมาในหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลวนั้นที่ไดบันทึกคําถาม และคําตอบในการประชุมไดอยางครบถวน รายงาน

ดังกลาวนี้จะเปนประโยชนตอผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดเปนอยางดี จึงไดคัดเลือกหนังสือเชิญ

ประชุมของบริษัทฯไปใชเปนกรณีศึกษา ในเรื่องธรรมภิบาลใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  



 
 

5 

ประธาน นายประกิต    ประทีปะเสน  ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณนายฮ้ังใช อัคควัสกุล ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ที่ไดใหขอแนะนําที่

เปนประโยชนกับบริษัทฯ สําหรับผูถือหุนที่มีคําถามอื่นนอกเหนือจากเร่ืองรับรองรายงานการประชุมจะขอตอบคําถามทั้งหมดในวาระที่ 4  

โดยขอใหมีการลงมติในแตละวาระใหเสร็จกอน  

 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 1 ตามท่ีเสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 22 (ประจําป 2550)  ซ่ึงประชุม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   รับรองดวยคะแนนเสียง         161,189,556  เสียง  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมรับรองดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน                        -   เสียง  

วาระที่ 2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว (Par Value) ของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาหุนละ 5.00 บาท (หาบาท) เปน
มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัทฯ เทากับของบริษัทสวนใหญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และเพื่อเพิ่มจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมากข้ึน จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวของบริษัทฯจากเดิมหุนละ 5.00 บาท (หาบาท) เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

ทั้งนี้จะทําใหจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯเพิ่มข้ึนจากเดิม 200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน) เปน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลาน

หุน) ซ่ึงจะสงผลใหมีสภาพคลองในการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มมากข้ึน  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามและเมื่อไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญ

ที่ตราไว ตามท่ีเสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไว ตามท่ีเสนอขางตนทุกประการ ดวย

คะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   รับรองดวยคะแนนเสียง         161,189,556  เสียง  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมรับรองดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน                             -  เสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัทฯ  ขอ 4 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญที่ตราไวตามท่ีเสนอในวาระท่ี 2 จึงตองแกไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4  ดังตอไปนี้ :- 
ขอความเดิมเปนดังนี้ :- 
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) 

 แบงออกเปน 200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 5.00 บาท (หาบาท) 

 โดยแยกออกเปน    

     หุนสามัญ 200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน) 

     หุนบุริมสิทธิ - หุน (          -          ) 
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ขอความที่แกไขใหมจะเปนดังนี้ :- 
ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) 

 แบงออกเปน 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเปน    

     หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน (หนึ่งพันลานหุน) 

     หุนบุริมสิทธิ - หุน (         -          ) 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามและเมื่อไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4 ตามท่ีเสนอขางตน 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง         161,189,556  เสียง  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน                                    -  เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  
 

 ประธานฯ ไดแจงที่ประชุมวา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่   20   สิงหาคม  2550  ไดพิจารณาลงมติอนุมัติใหจาย         

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานในครึ่งปแรกของป 2550 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเรียบรอยแลว 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี้  

ผูถือหุน นายขจร  เลิศสกุลพาณิช ผูถือหุนรายยอยถามวา สืบเนื่องจากการต้ังคาเผ่ือการดอยคาของที่ดินจังหวัดชลบุรี บริษัทฯ มีแนวคิดเก่ียวกับ

การจัดการกับที่ดินที่ไมไดใชในกิจการอยางไร สําหรับหนังสือรายงานประจําปของบริษัทฯ  นอกจากจะมีการสรุปงบการเงินแลว ขอให

แสดงวิสัยทัศนหรือแผนงานตางๆ ที่จะมีการดําเนินการในปถัดไปไดหรือไม 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดช้ีแจงวา เร่ืองการต้ังคาเผ่ือการดอยคาของที่ดินที่ไมไดใชงานนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการ

พิจารณาอยูเสมอวาที่ดินแปลงใดที่แนใจวาไมไดใชงานจะดําเนินการจําหนายออกไป เพื่อนําเงินมาหมุนเวียนในกิจการ สวนเร่ืองของ

วิสัยทัศนและการทําแผนงานในอนาคตนั้น บริษัทฯ มีการดําเนินการอยูแลว แตการเผยแพรตอผูถือหุนจะตองแจงตอตลาดหลักทรัพย 

และ กลต. เพื่อใหทราบโดยทั่วกันกอน แตอยางไรการทําแผนงานในอนาคตเปนเร่ืองคอนขางจะผูกพันกับบริษัทฯ จึงตองใชความ

ระมัดระวังเปนอยางมากที่จะทําแผนใหเหมาะสมกับกิจการ 

ผูถือหุน นายขจร  เลิศสกุลพาณิช ผูถือหุนรายยอยถามวา บริษัทฯ มีอัตราการผลิตเกือบเต็มกําลังการผลิตแลว จะมีการแกไขปญหานี้อยางไร  

เพราะวาอาจทําใหไมสามารถขยายสวนแบงทางการตลาดได 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวา สินคาประเภทกระเบ้ืองไฟเบอรซีเมนต 

เปนตลาดที่เติบโตเกือบเต็มที่แลว เพียงแตพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนมานิยมใชกระเบ้ืองสีแทนกระเบื้องขาว ไมมีผลตอสวนแบงทาง

การตลาด และมีการผลักดันสินคาใหม ๆ ที่เปนผนัง ไมฝา และมีการพิจารณาในเร่ืองการขยายสายการผลิตใหม 
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 ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอยถามวา ถาบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงสายการผลิตจากแบบที่มีใยหินเปนแบบที่ไมมีใยหิน ขอใหฝายเทคนิคของบริษัทฯ 

ชวยทําการตรวจสอบทุกข้ันตอนเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน และจากท่ีทานประธานฯ ไดแจงวาคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให

จายเงินปนผลระหวางกาล 0.60 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปที่แลวที่จาย 0.50 บาท คิดเปนอัตราสวนตอผลกําไรสุทธิจะนอยเกินไปหรือไม 

เพราะกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในปนี้เพิ่มข้ึนมาก และตนทุนการผลิตก็ลดลง ขอใหคณะกรรมการบริษัทฯ ชวยดูแลผลประโยชนของผูถือหุน

ดวย 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดช้ีแจงวาในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประชุมพิจารณากัน

อยางรอบคอบ เพราะใยหินเปนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในดานความแข็งแรงของโครงสราง ที่นํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา 

และความเห็นของผูถือหุนที่แนะนํามาก็ถูกตองแลว สวนเร่ืองการจายเงินปนผลท่ีประกาศจายนั้นเปนเงินปนผลระหวางกาล ซ่ึงบริษัทฯ 

ไดพยายามรักษาดุลยภาพระหวางการจายเงินปนผลกับการรักษาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ใหดีอยูตลอด และไมวาภาวะเศรษฐกิจ

จะเปนอยางไร บริษัทฯ ก็จะอยูไดแตอยางไรก็ดีกรรมการสวนใหญในที่นี้ก็เปนผูถือหุนซ่ึงก็ไดพยายามดูแลผลประโยชนของผูถือหุนอยาง

ดีที่สุด และคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเร่ืองเงินปนผลอีกคร้ังในตอนสิ้นป 

ผูถือหุน นายสุวรรณ เดชะรินทร ผูถือหุนรายยอยถามวา บริษัทฯ ไดใชวัตถุดิบปูนซีเมนตจากบริษัทใดในการผลิตสินคา     

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานฯไดช้ีแจงวา บริษัทฯ ไดใชปูนซีเมนตจากหลายแหลงไมวาจะเปน ปูนซีเมนตนครหลวง, ทีพีไอ, และ

ปูนซีเมนตไทย โดยบริษัทฯ พิจารณาเลือกจากคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม 

 

ผูถือหุน นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนรายยอยถามวา  อัตราสวนกําไรในไตรมาสที่ 2 สูงข้ึนมาก บริษัทฯ สามารถที่จะคงอัตราสวนกําไรตอไป

ไดหรือไมในอนาคต 

 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯไดช้ีแจงวา ไมสามารถตอบไดเพราะมีปจจัยหลายอยาง เชน ตนทุนวัตถุดิบ  คาเงินบาท และอัตรา

การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย ฯลฯ ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราสวนกําไรใหไดใกลเคียงกับที่ผานมามากท่ีสุดเทาที่จะ

ทําได   

ผูถือหุน นายมานิตย เจริญชีวินทร ผูถือหุนรายยอยถามวา ทําไมบริษัทฯ จึงไมใชถานหินแทนกาซ NG เพราะถานหินมีราคาถูกกวากาซ NG  

  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวา  การที่บริษัทฯ เลือกใชกาซ NG เพราะ

ประหยัด สะอาดและสะดวก การใชถานหินนั้นมีขอจํากัดและไมเหมาะสมหลายอยาง 

 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา  เมื่อบริษัทฯ มีการแตกหุนแลวนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญหรือไม 

 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดช้ีแจงวา เทาที่ทราบโครงสรางผูถือหุนรายใหญยังคงเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 

ผูถือหุน นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ถามวา สินคาแผนผนังเจียระไน ที่ไดมีการเซ็นสัญญาขายใหกับโครงการบานเอื้ออาทร แลว

ในขณะนี้โครงการบานเอื้ออาทรไมไดมีการกอสรางมา  3 ป แลว มีผลกระทบกับบริษัทฯหรือไม 

 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวา โครงการบานเอื้ออาทรไมไดเปนรายได

หลักของบริษัทฯ จึงไมมีผลกระทบกับบริษัทฯ มากนัก  

 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา อยากทราบวายอดขายกระเบ้ืองในไตรมาสไหนท่ีสูง 
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวา คือไตรมาสที่ 1  และไตรมาสท่ี 2 จะมี

ยอดขายสูง และลดลงมาตามลําดับ ดังนั้นบริษัทฯ จึงพยายามท่ีจะสงเสริมการขายตางประเทศใหมากข้ึนเพื่อชดเชยในสวนที่ลดลงใน

ไตรมาสอื่น 

  

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวาทําไมบริษัทฯ ไมมีการลงโฆษณาสื่อโทรทัศน ภายในป 2 ปนี้หรือไมมีงบประมาณในสวนนี้ 

 

กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวาการลงโฆษณาสื่อโทรทัศน  มีคาใชจาย

สูง เพราะฉะนั้นจะพิจารณาเมื่อมีการเปดตัวสินคาใหมเทานั้น สําหรับการตลาดปกติจะผานตัวแทนจําหนายซ่ึงไดผลดีที่สุด และการ

โฆษณาในส่ือสิ่งพิมพหรือสื่อทองถิ่นแทนซ่ึงเขาถึงผูบริโภคมากกวา 

  

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา ในชวงครึ่งปหลังบริษัทฯ จะสามารถทํากําไรไดเทาคร่ึงปแรกหรือไม แนวโนมธุรกิจบานจัดสรรชะลอตัวมี

ผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม 

 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดช้ีแจงวารายไดสวนใหญของบริษัทฯ ไมไดข้ึนกับโครงการบานจัดสรรโดยตรง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ

ที่มีความหลากหลาย และสวนใหญขายใหประชาชนทั่วไปทําให ไมมีผลกระทบมากนัก 

 

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย ถามวาบริษัทฯ เครดิตภาษีเงินปนผลไดกี่เปอรเซ็นต ควรมีการระบุใหทราบ 

 

กรรมการ   นายอัศนี ชันทอง กรรมการและกรรมการผูจัดการช้ีแจงวาไดมีการแจงในหนังสือที่สงใหตลาดหลักทรัพยแลววาบริษัทฯ จายเงินปนผล

จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 

 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา สําหรับปญหาความนิยมการสรางคอนโดเพิ่มข้ึน จะมีผลทําใหใชหลังคาลดลง แนะนําทางแกปญหาคือ ให

บริษัทฯ ผลิตสินคาประเภทไมมอบ บัวชนผนัง ราวบันได สําหรับสินคานําเขาจากประเทศจีนจะมีปญหากับบริษัทฯหรือไม  

 

กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวา ไดเรียนทานผูถือหุนไปเบ้ืองตนแลววา

บริษัทฯ พยายามรุกไปยังตลาดผนัง ที่ใชภายในและอุปกรณไมสังเคราะหตางๆ  กรณีสินคาจากประเทศจีนสวนใหญจะเปนกระเบื้องปู

พื้น เนื่องจากสินคากระเบ้ืองหลังคาจะมีอุปกรณที่เก่ียวของหลายอยาง โอกาสท่ีจะนําเขามาคอนขางยาก  เพราะการนําเขาสินคาตอง

เปรียบเทียบกับตนทุน และบริการหลังการขายดวย 

    

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา  มีนักวิเคราะหเปนหวงวาอาจจะมีกฎหมายหามใช Asbestos ในการผลิต  

 

กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดช้ีแจงวา  ในเร่ืองของกฎหมายบริษัทฯ ได

ติดตามอยูเสมอ สําหรับสายการผลิตใหมที่กําลังจะเกิดข้ึนจะเปนสายการผลิตแบบไมใชใยหิน  ซ่ึงก็ตองพัฒนาแบบคอยเปนคอยไป แต

ในขณะนี้บริษัทฯ ก็ยังสามารถจําหนายกระเบ้ืองไฟเบอรซีเมนตไดอยู และสินคาไมมีใยหินจะเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกทางหนึ่ง 

 

ผูถือหุน นายฮ้ังใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดกลาววา  ขอใหคณะกรรมการอิสระชวยสงเสริมหลักธรรมภิบาลในการ

ดําเนินธุรกิจ โดยนําหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ไปใชในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆที่ทานไดรับเกียรติใหเปนกรรมการอิสระ จากนั้นได

กลาวขอบคุณทุกคําถามและทุกคําตอบที่เกิดข้ึนบนเวทีการประชุมนี้ อยากใหทุกบริษัททําแบบนี้เพื่อใหเปนหลักธรรมภิบาลในการ

ดําเนินธุรกิจ 
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 หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวามีผูถือหุนทานใดมีเร่ืองที่จะสอบถามในที่ประชุมนี้อีกหรือไม   

      

 ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

        

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาว ขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

  

 ปดประชุมเวลา  12.10  น. 

 

 

               

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการที่ประชุม   
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วาระที ่2 
 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550  รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบ

ป 2550 นั้น บริษัทฯ ไดจัดทําไวในรายงานประจําป 2550 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้

แลว 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป  2550  

ดังกลาวขางตน 

 
การลงมติ 
 การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี)จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใหสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่3 
 

พิจารณาอนมัุติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

ไดตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เรียบรอยแลวตามที่บริษัทฯไดจัดทํา

ไวในรายงานประจําป 2550  รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2550 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือ

หุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําป 2550 แลว 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2550 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอขางตน 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่4 
 

พิจารณาอนมัุติการจัดสรรเงินกาํไรและการจายเงนิปนผลสาํหรบัผลการดําเนินงาน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา116 กําหนดวา “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวน

หนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี

จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 

นโยบายการจายเงินปนผล  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตางๆ ทุก

ประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 189 (2/2551) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดพิจารณาแลวมีมติให

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร 20,000,000.00 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  และจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550  ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ดังตอไปนี้ :-    

สถิติการจายเงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (หนวย : ลานบาท) 2548 2549 2550 

ราคาพาร (บาทตอหุน) 5.00 5.00 1.00 

จํานวนหุน (ลานหุน)  200.00 200.00 1,000.00 

กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) 1.22 1.57 0.39 

เงินปนผลตอหุน (บาทตอหุน) 1.00 1.10 0.30 

อัตราการสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 88% 70% 77% 

กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 19.66 33.79 111.83 

บวก  กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 201.13 314.04 393.38 

หัก สํารองตามกฎหมาย   11.00 16.00 20.00 

     จายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่  1/25XX 96.00 100.00 120.00 

     จายเงินปนผลคร้ังที่  2/25XX 80.00 120.00 180.00* 

กําไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือ 33.79 111.83 185.21 

* การจายเงินปนผลคร้ังท่ี 2/2550 ท่ีคาดวาจะจายภายในวันท่ี 29 เมษายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 

23 (ประจําป 2551) จึงจะดําเนินการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวตอไป 

สรุปแลวทานผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลจายจากกําไรสุทธิป 2550 ทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยจายคร้ังที่ 1 ในอัตราหุนละ 0.12 

บาท  เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2550 และคร้ังที่ 2 คาดวาจะจายภายในวันที่  29 เมษายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท  รวมเปน

การจายเงินปนผล 2 คร้ังในอัตราหุนละ 0.30 บาท  ซึ่งทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดน้ีจะตองมีชื่อปรากฏอยูในสมุด

ทะเบียนหุนในวันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับดังกลาวตาม

ประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหักภาษีในอัตรารอยละ 25) 
การลงมติ  
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่5 
 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล 
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 

71 วรรคสองวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถา

จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ถือเปนการประชุมปที่ 4 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้ คือ  (1)  นายประกิต ประทีปะเสน           

(2)  นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  (3)  นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย   

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 189 (2/2551) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง       

ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง  กรรมการ และประธานกรรมการ 

2. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง  กรรมการ 
 

  สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 คน ที่เสนอใหแตงต้ังในคร้ังนี้อันไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ความรู 

ประสบการณ หรือการดํารงตําแหนงในธุรกิจ เปนตน ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สวน

หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาน้ัน มีกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาจากรายละเอียดประสบการณทํางาน ประวัติการศึกษา รวมทั้งการเขา

รวมประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ กรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ัง 3 คนดังกลาวนั้น เปนผูที่มีความรูความสามารถ และมี

ประสบการณที่เปนประโยชน อีกทั้งยังเปนกําลังสําคัญในการดูแลกิจการของบริษัทฯใหม่ันคงและเจริญกาวหนาตลอดมา 

 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตนกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงพรอมทั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แลวแตกรณี

ตอไปตามที่เสนอขางตน 
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การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ :- 

1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 2)    ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 3)    บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังใน

คร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 กรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาวขางตนและเปนผูถือหุน (ขอมูลการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คือ          

นายประกิต ประทีปะเสน ถือหุนจํานวน 18,839,500 หุน นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ถือหุนจํานวน 1,500,100 หุน และนายเจมส     

แพท็ตริค รูนี่ย ถือหุนจํานวน 2,000,100 หุน จํานวนหุนที่ถือนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) หรือเปนผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุนอื่นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกต้ังกรรมการในนามของตนเอง เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายประกิต ประทีปะเสน 
                                          

เสนอแตงตั้งเปน  กรรมการ และประธานกรรมการ 

ตําแหนงในบรษัิท  ประธานกรรมการ  

สัญชาติ   ไทย 

อายุ   66  ป 

 
วุฒิการศึกษา    

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัซิลิแมน ประเทศฟลิปปนส 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวยนสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• หลักสูตรสินเชือ่ชัน้สูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิต้ีแบงค  ประเทศฟลิปปนส 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยสแตนดฟอรดและมหาวิทยาลัยสิงคโปร ประเทศสิงคโปร 

• หลักสูตรพิเศษ  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 3 

• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงโปรแกรมสําหรับผูบริหาร จากสถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาซูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 

 (1) Director Accreditation Program Class 1/2004 (DAP 1/2004) 
 

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  11  บริษัท ดังน้ี 

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

• พ.ศ. 2545 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                          บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลย่ี จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ   บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ   บริษัท อาเชีย่นมารีน เซอรวิส จาํกัด (มหาชน) 

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

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                  

    บริษัท ลัคกี้เทคซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                          บริษัท รองเทาบาจา(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

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

     (เดิมชื่อ บริษัท อมัรินทรพลาซา จํากัด (มหาชน)) 

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

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

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ไมเนอรกรุป จํากัด (มหาชน) 
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 (2)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนตาม (1) ขางตน) 

จํานวน  7  บริษัท ดังน้ี 

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

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการ   บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จํากัด 

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

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

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

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร   บริษัท เจ พี รู นีย แอนด แอสโซซเิอท จํากัด 

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

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

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

• พ.ศ. 2545 – 2549 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากดั (มหาชน) 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   - มี - บริษัท  มายเรียด วัสดุ จํากัด    

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550     - 18,839,500 หุน หรือ 1.89% 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท     - 4 ป 

ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2550 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 12 คร้ัง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายไพฑูรย กจิสําเร็จ 
                                          

เสนอแตงตั้งเปน  กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ตําแหนงในบรษัิท  กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

สัญชาติ   ไทย 

อายุ   65 ป 

 
วุฒิการศึกษา 

• พาณิชยศาสตรและการบัญช ี(พศ.บ.)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• Asian Institute of Management, Manila, Philippines 

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

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 

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

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

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                        

    บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

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

 จํานวน  6  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด 

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ   หอการคาไทย     

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

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

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

• พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ   บริษัทเอสซีเอม็บี จํากัด 

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2546 – 2549 ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท กระเบือ้งหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2544 – 2546 ประธานกรรมการ   บริษัท วงศไพฑูรยแพลนเนอร จํากัด 

• พ.ศ. 2544 – 2546 ประธานกรรมการ   บริษัท วงศไพฑูรย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท   - มี - บริษัท  มายเรียด วัสดุ จํากดั   

การถือหุนของบริษัท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550     - 1,500,100 หุน หรือ 0.15% 

 ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท     - 4 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2550 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 11 คร้ัง 

     -  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในป 2550 ประชุม 4 คร้ัง เขารวม 

ประชุม 4 คร้ัง 
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ประวัติโดยสงัเขปของ  นายเจมส แพท็ตริค รูนี่ย 
 

เสนอแตงตั้งเปน               กรรมการ 

ตําแหนงในบรษัิท  กรรมการ   

สัญชาติ   อเมริกัน 

อายุ   70 ป 

 
วุฒิการศึกษา 

• The American Graduate School of International Management, MBA 

• Yale University Department of Far Eastern Studies 

• Pomona College, BA 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 
(1)   Director Certification Program  Class 47/2004 (DCP 47/2004) 

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

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

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

 จํานวน  13  บริษัท ดังน้ี 

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

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

• พ.ศ. 2546 – ปจจุบัน กรรมการ   Samitivej  PCL, Bangkok, Thailand 

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

University of Colorado, Denver, Colorado 

• พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการ   Asia Works Television Ltd. , Bangkok, Thailand 

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

Thailand 

• พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน กรรมการ   Bangkok Airway Ltd. , Bangkok, Thailand 

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

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

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

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

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

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

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2541 – 2547 กรรมการ   Carpets International PCL, Bangkok, Thailand 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่อาจทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนตอบริษทั    - มี - บริษัท มายเรียด วัสดุ จํากัด 

การถือหุนของบรษิัท ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2550     - 2,000,100 หุน หรือ 0.20% 

ประวัติการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท       - 4 ป  

ประวัติการเขารวมประชุม  -  คณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2550 ประชุม 12 คร้ัง เขารวมประชุม 10 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  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  ซึ่ง

อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป  หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได  และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง  และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ” 
 

 ฉะนั้นเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในวาระน้ี  จึงขอชี้แจงโครงสรางผลตอบแทนกรรมการในปจจุบันซ่ึง

ประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

 1)  ผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งยังคงเปนอัตราท่ีจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนต้ังแตป 2548 สําหรับคณะกรรมการ

จํานวน 9 คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 50,000.- บาท  และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 20,000.- บาทตอคน  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 156 (3/2548) เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกลาว ซึ่งเร่ิม

ใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปล่ียนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

 2)  เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละป ๆ ไป  สําหรับเงินบําเหน็จประจําป  

2549 ที่ผานมา ดวยท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) ไดมีมติอนุมัติจายเงินบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการ

จํานวน 9 คน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,425,000. - บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวนเปนจํานวนเงิน 

225,000.- บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนจํานวนเงินคนละ 150,000.- 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 ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเริ่มใชต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2549 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 (ประจําป 2549) 

  3.2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจาย

เปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 12,000.- บาท สําหรับกรรมการสรร

หาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน ทั้งนี้อัตราคาตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือน

เมษายน 2550 เปนตนมา หลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) 

 สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนที่จายใหคณะกรรมการในระหวางป 2550 และขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการแตละชุดนั้นไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550 ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุน

ทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 189 (2/2551) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดกล่ันกรองและพิจารณา

อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ แลวโดยเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึง

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การจายเงินคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้  

1. เนื่องจากคาตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการไมไดมี

การปรับมาต้ังแตป 2548 อีกทั้งคณะกรรมการก็ไดบริหารงานใหบริษัทเจริญเติบโตและมีผลการดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมาใน

เกณฑที่ดีมาก จึงเสนอใหปรับคาตอบแทนประจําเดือนดังนี้ สําหรับประธานกรรมการปรับจาก 50,000.- บาทตอเดือนเปน 60,000.- 

บาทตอเดือน สําหรับกรรมการปรับจาก 20,000.- บาทตอเดือนเปน 30,000.- บาทตอเดือน  

2. ในป 2550 ที่ผานมาบริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดีมากสูงกวาเปาหมายที่ต้ังไว จึงเสนอจายคาบําเหน็จประจําป

ดังนี้ สําหรับประธานกรรมการเสนอจาย 300,000.- บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 200,000.- บาทตอคน 

3. เนื่องจากผลตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังตํ่ากวาเกณฑเฉล่ียของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ  

จึงเสนอใหปรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมตรวจสอบจํานวน 2 คนจาก 10,000.- บาทตอเดือนเปน 15,000.- บาทตอ

เดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบใหจายในอัตราเดิมเดือนละ 30,000.- บาท  

4. เพื่อใหผลตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนไปตามเกณฑปฏิบัติของบริษัท

ทั่วไป จึงเสนอปรับผลตอบแทนประจําเดือนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจาก 12,000.- บาทตอเดือนเปน 

20,000.- บาทตอเดือน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหจายในอัตราเดิมเดือนละ 10,000.- บาทตอคน 
หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  โดยเม่ือนํา

ขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2549 ท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับ

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จะเปนดังนี้   :- 

คาตอบแทนประธานกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ 
ไมรวมประธานกรรมการ 

รายการ 
(หนวย :บาทตอคนตอป) 

คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด 
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 951,858.- 15,000.- 9,792,000.- 519,166.- 23,533.- 6,666,667.- 
บริษัทในหมวดวัสดุกอสราง 898,776.- 80,000.- 9,792,000.- 626,778.- 56,750.- 6,629,482.- 
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 825,000.- 390,000.- 
 

คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
ไมรวมประธานกรรมการตรวจสอบ 

รายการ 

(หนวย :บาทตอคนตอป) 
คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ตํ่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนโดยรวม 262,262.- 28,000.- 3,500,000.- 179,669.- 20,000.- 1,400,000.- 
บริษัทในหมวดวัสดุกอสราง 130,000.- 48,000.- 240,000.- 88,933.- 36,667.- 152,000.- 
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 360,000.- 120,000.- 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทนประจําเดือนและเงินบําเหน็จประจําป 2550  

ใหคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธอิอกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที ่7 
 

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชีและกาํหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญช ี
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

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

ผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 189 (2/2551)  เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684  แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

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

130,000.- บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,020,000.- บาท  เพิ่มขึ้นจากป 2550 เปนเงิน 30,000.- บาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.03 ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว  โดยขอเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 1) เม่ือเปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีปกอนจะเปนดังนี้ 
ผลตางเพิ่ม (ลด) รายละเอียด 

(หนวย: บาท) 
ป 2550 ป 2551 

จํานวนเงนิ % 

คาสอบบัญชีประจําป 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 

630,000.00 

360,000.00 

630,000.00 

390,000.00 

- 

30,000.00 

- 

8.33 

รวมท้ังสิ้น 990,000.00    1,020,000.00 30.000.00 3.03 
  

 2) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นมีความเปนอิสระและไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ทั้งส้ิน 

 3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท มาแลว 5 ป ต้ังแตป 2546 ถึงป 2550 สวนนายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 

เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลว 3 ป ต้ังแตป 2547 ถึงป 2549 สําหรับป 2550 นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 เปนผูลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เปนปแรก 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีคา

สอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 1,020,000.- 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  : - 

• นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ ที่อยู 11/28 หมู 2 เพชรเกษม 28 (ซอยประชัน) ถนนเพชรเกษม 28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

• นายสุวิทย  นาถวังเมือง ที่อยู 1/81 หมู 1แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

• นายอนันต  เลาหเรณู ที่อยู 95/81 ซอยรามคําแหง 92 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  
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)  มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ :- 

  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) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดไดเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอที่ 38   ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอ

ตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี 

รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและ จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และให

โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม 

แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอที่ 39   ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คนหรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผู

ถือหุนทั้งหมด 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 หนังสือ

มอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ 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 
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(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนเทากัน 

(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 23 (ประจําป 2551) หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบ

ฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ กําหนดคนใดคนหน่ึง เขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมา

พรอมนี้แลว 

ผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ   แบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น ในกรณีที่ผูถือหุนมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูเขาประชุมแทนโปรด

จัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบมาลวงหนาเพื่อใหถึงบริษัทฯภายในวันที่ 28 มีนาคม 2551 

สําหรับผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

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



 
 

26 

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
23 (ประจําป 2551) ในวันท่ี 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 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...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
23 (ประจําป 2551) ในวันท่ี 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองหองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 
971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 

 

 

 

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด                         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

(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  นายประกติ ประทีปะเสน 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายไพฑูรย กิจสําเร็จ 

                     เห็นดวย            ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ  นายเจมส แพ็ทตรคิ รูนี่ย 

                     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) 

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) ในวันท่ี 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

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 
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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...............................................        
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
23 (ประจําป 2551) ในวันท่ี 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 
973 ถนนเพลินจิต 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  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550  

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 
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 วาระท่ี 2  :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุเพียงวันท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี 4  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด                         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

(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  นายประกิต ประทีปะเสน 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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     ชือ่กรรมการ  นายไพฑูรย กิจสําเร็จ 

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

     ชือ่กรรมการ  นายเจมส แพ็ทตริค รนูี่ย 

                         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) 

 

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) ในวันท่ี 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน 

เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

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 (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)  
 

ช่ือ – นามสกุล  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ 
 

ตําแหนงในบรษัิทฯ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

สัญชาติ   ไทย 
 

อายุ   62 ป 
 

ที่อยู   11/28 หมู 2 เพชรเกษม 28(ซอยประชัน)  ถนนเพชรเกษม 28  แขวงบางจาก 

 เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160 
 

วุฒิการศึกษา  

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (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) 
(4)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) 
(5)   Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007) 
 

ประวัติการทํางาน 
 (1)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

•  พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                        

 บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

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

  -  ไมมี  – 

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน    ท่ีปรึกษา PT Holcim (Indonesia) 

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

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

• พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการ Technical Council of Holcim Group Support (Switzerland) 

• พ.ศ. 2544 – 2547    กรรมการ Technical Training of Holcim Group Support (Switzerland) 

• พ.ศ. 2520 – 2547 กรรมการบริหาร และรองประธานอาวุโส 

 บริษัท ปูนซเีมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
 

ขอมูลอ่ืนๆ  

• ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา  

• ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) 
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ประวัติกรรมการท่ีเปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)  
 

ช่ือ – นามสกุล  นายสุวิทย นาถวังเมือง 
 

ตําแหนงในบรษัิทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

สัญชาติ   ไทย 
 

อายุ   64 ป 
 

ที่อยู   1/81 หมู 1 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 

วุฒิการศึกษา   

• ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

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

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ดังน้ี 
(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 Class (FN) 2004 
(4)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) 
(5)   Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007) 
(6)   Understanding the Fundamental of Financial Statement Class12/2007 (UFS 12/2007) 

 

ประวัติการทํางาน 
  (1)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  1  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

                                               บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

  (2)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบยีนตาม (1) ขางตน) จํานวน  2  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอสวีแอนดเอ โฮลด้ิงส จํากัด 

 (3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2542 – 2550 กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2542 – 2547 กรรมการ  บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลอ่ืนๆ  

• ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา  

• ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) 
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ประวัติกรรมการท่ีเปนอิสระ (กรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)  
 

ช่ือ – นามสกุล  นายอนันต เลาหเรณู 
 

ตําแหนงในบรษัิทฯ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

สัญชาติ   ไทย 
 

อายุ   55 ป 
 

ที่อยู   95/81 ซอยรามคําแหง 92  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
 

วุฒิการศึกษา   

• ปริญญาตรี  บญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (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) 
(6)   Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Class 1/2007 (MIR 1/2007) 
(7)   Monitoring the Internal Audit Function Class 1/2007 (MIA 1/2007) 
(8)   Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550 

ประวัติการทํางาน 
(1)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนจํานวน  2  บริษัท ดังน้ี 

• พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน        

 บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2528 – ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูอํานวยการดานการเงิน 

 บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 

(2)  ปจจบุันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น (ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบยีนตาม (1) ขางตน) จํานวน  6  บริษัท ดังน้ี 

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

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

• พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บริษัท รอยัล ปอรซเลน จํากัด (มหาชน) 

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

  (เดิมช่ือ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด) 

• พ.ศ. 2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia 

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

(3)  ประสบการณทํางานในชวงระยะ 5 ปท่ีผานมา 

• พ.ศ. 2542 – 2545 กรรมการ บริษัท กะรัตสุขภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
  (ปจจุบันช่ือ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)) 

ขอมูลอ่ืนๆ  -   ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกจิการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา และไมไดเปนผูถอืหุนของบริษัท 

                     -   ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) 
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รายงานประจําป 2550 
 

การขอรับหนังสือรายงานประจําป 2550 
ถาผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2550 กรุณาแจงความประสงคและระบุสถานที่ที่ตองการให

จัดสงรายงานประจําป 2550 ดังนี้   
 

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

 

โดยสงโทรสารมายังบริษัทฯ เบอร 0-3622-1464 หรือสงไปรษณียมาที่บริษัทฯ ตามที่อยูดังนี้ 
 

“  ฝายบัญชแีละการเงิน     
   บริษทั กระเบื้องหลังคาตราเพชร จาํกัด (มหาชน)  

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

บริษัทฯ จะทําการจัดสงรายงานประจําป 2550 ใหแกทานโดยเร็วที่สุด 
 

การสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทฯได ดังนี้ 

1. ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

- คําถามในวาระท่ีประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี)  

2. ชองทางที่บริษัทฯเปดรับคําถาม 

- E-mail Address : Corpcenter@diamondtile.com  

- โทรสาร : 0-3622-1464  โดยใชแบบฟอรมสงคําถามตามเอกสารแนบ 

3. ชวงเวลาท่ีเปดรับคําถาม 

ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เก่ียวกับวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) ไดต้ังแตวันที่ 4 

มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2551  

ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถสงคําถามดังกลาวไดต้ังแตวันที่ 3 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2551 สําหรับการตอบคําถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามท่ีไดรับในท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน, ทาง E-mail, ทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใด

ชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความเหมาะสม 

 

กรุณากรอกชื่อและท่ีอยูที่ตองการใหจัดสง 

 

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

 

ที่อยู................................................................................................................................................................ 
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แบบฟอรมคําถาม 
สําหรบัวาระการประชุมใหญสามญัผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 

 
1.  สวนของขอมูลของผูถือหุน 
 

ชื่อ :  ………………………………………………………………………………………............................................................... 

ที่อยู :  …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………......................................................... 

เบอรโทรศัพท : …………………………………………………… เบอรโทรสาร : ………………………………………................ 

E-mail Address :  .................................................................................................................................................................. 
 
2.  สวนของคําถามท่ีเกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 
 

วาระที่ 1  :    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
วาระที่ 3  :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
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วาระที่ 4  : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน 
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
วาระที่ 5  : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
วาระที่ 6  :  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
วาระที่ 7  : พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
วาระที่ 8  : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
คําถาม     :       ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
 …………………………………………………………………………………………………………………............... 
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โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 
971, 973 ถนนเพลินจิต ลมุพินี ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร: 0 2656-0444 โทรสาร: 0 2656-0555 
(โรงแรมรอยลั เมอริเดียน และโรงแรมเมอริเดียน เพรสิเดนท * เดิม *) 
รถเมลสายทีผ่าน  2, 25, 40, ปอ.1, ปอ.11 รถไฟฟาลงสถานชีิดลม  
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