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รายงานการประชุมวสิามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
ของ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ. หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอน

ติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี  971,973  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและ

โดยการมอบฉันทะรวมท้ังส้ินจํานวน 99 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 806,857,471 หุน คิดเปนรอยละ 80.69 ของจํานวน

หุนท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุม 9 คน  (กรรมการ

ของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน) ดังน้ี  

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย  กรรมการ 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

8. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ / กรรมการผูจัดการ 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / กรรมการจัดการ / รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

ผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายสุวิทย  แกวอําพันสวัสด์ิ  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

2. นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท  

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ  

1. ท่ีปรึกษาทางการเงิน คือ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน หุนสวนผูจัดการ บริษัท เจดี พารทเนอร จาํกัด  

2. ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย คือ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอร่ี (ประเทศไทย) 

จํากัด    

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ีเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และ

ครอบคลุมทุกเร่ืองตามท่ีกฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงไดมอบหมายให นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผูจัดการฝาย

การตลาด) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ 

ดังตอไปน้ี  
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1. การลงมติในแตละวาระ  ผูถือหุนทานใดประสงคจะลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหลงมติในบัตร

ลงคะแนน ท่ีบริษัทฯ ไดแจกใหกอนเขาประชุม  เมื่อลงคะแนนเรียบรอยแลวใหสงคืนแกเจาหนาท่ีของบริษัท

เพื่อเก็บเปนหลักฐานตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด หากผูถือหุนทานใดมิไดสงบัตรลงคะแนน  

บริษัทฯ จะถือวาทานผูถือหุนทานน้ัน เห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอในวาระการประชุมดังกลาว 

2. การออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุน เปน 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียง

ท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผูเขารวมประชุมท้ังหมด แลวถือเปนคะแนน

เสียงท่ีเห็นดวย  

3. สําหรับผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูมอบฉันทะ บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนในระบบการนับคะแนนเสียง

ของบริษัทฯ เรียบรอยแลว 

หลังจากน้ัน ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 

 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 

(ประจําป 2551) ประชุมเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม

ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี รวมท้ังไดมีการเผยแพรผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) แลว ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา

รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนแลว  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามและเมื่อไมมีทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมตามท่ีเสนอขางตน 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23 

(ประจําป 2551) ท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2551 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

รับรอง  806,857,471 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00   

ไมรับรอง          -  เสียง คิดเปนรอยละ      0.00  

งดออกเสียง              -  เสียง คิดเปนรอยละ     0.00  

 ของจํานวนเสียงท้ังหมด 806,857,471 เสียง ท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/
หรือพนักงานของบริษัท ภายใตโครงการการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานของบริษัท ( ESOP Scheme) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ  มีความประสงคท่ีจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

กรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานและสรางแรงจูงใจแก

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ใหมีความตั้งใจในการทํางาน มีความรูสึกเปนเจาขององคกร มี

สวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ 

ดวยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 36/2544 เร่ืองการเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอ

กรรมการหรือพนักงาน กําหนดใหบริษัทท่ีประสงคจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองยื่นขอ

อนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายหลังจากท่ีบริษัทไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนให

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ แลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ  ภายใต

โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใน

รายละเอียดเบื้องตนของโครงการฯ ซึ่งสําเนาแนบในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดสงใหผูถือหุนทุกทานกอนการ

ประชุมในครั้งน้ีแลว 

ประธานฯ ไดกลาวเชิญท่ีปรึกษาทางการเงิน  นางสาวจิรยง อนุมานราชธน หุนสวนผูจัดการ บริษัท เจดี 

พารทเนอร จํากัด เปนผูชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน 

ใหผูถือหุนทราบ  

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดชี้แจงถึงเหตุในการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี 

เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงาน ภายใตโครงการเสนอ

ขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option) หรือเรียกวา 

“ESOP” โดยอันดับแรกท่ีปรึกษาไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงผล

ประกอบการไตรมาสท่ี 1 ของป 2551  

ท่ีปรึกษาการเงินไดชี้แจงโดยสรุปถึงรายละเอียดเบื้องตนของโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการ

และ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme) ซึ่งรายละเอียดเปนไปตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก

กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไดนําสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  
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ภายหลังการชี้แจงของท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูถือหุนไดซักถาม ดังน้ี  

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ไดใหความเห็นวา เห็นดวยกับการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี เน่ืองจากเปนการใหกําลังใจและใหพนักงานไดมีสวนรวม แตไดสอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรใหพนักงานของบริษัทฯ เชน ตําแหนง และจํานวนพนักงานท่ีจะไดรับจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี  

กรรมการ นายอัศนี  ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา บริษัทมีแผนท่ีจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหพนักงาน

ของบริษัทฯ  ในระดับผูจัดการฝายซึ่งมีประมาณ 17 คน และระดับผูจัดการสวน อีกประมาณ 14 คน 

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามถึง กรณีบริษัทไดมีการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหกับพนักงานในระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ ซึ่งจะอยูในระดับลางลงมา หรือไม 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีขอสรุปวา นอกจากความตองการของพนักงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดพิจารณาถึงความสามารถในการซื้อหุนดวย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการดูแลพนักงานเปน

อยางดีและเปนท่ีพอใจของพนักงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด  

ผูถือหุน นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอแนะใหบริษัทพิจารณากําหนดราคาใชสิทธิโดยใชราคา

ตลาดไมตองมีสวนลด 10%  

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงวา การออก ESOP น้ันเพื่อเปนการกระตุนและตอบแทนกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทฯ และเปนวิธีการกระตุนใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทํางานอยาง

เต็มท่ีและอยูกับบริษัทฯ ไปนาน ๆ และเพื่อเปนการตอบแทนที่ทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นต้ังแตป 

2548 ถึงปจจุบัน ดังน้ันเพื่อเปนกําลังใจใหพนักงานของบริษัทฯ จึงไดกําหนดใหมีสวนลดดังกลาวขางตน 

ผูถือหุน นายขจร เลิศสกุลพาณิช ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ไดมีคําถามสรุปไดดังน้ี 

 1.  บริษัทไดมีการวางแผนถึงทิศทางและเปาหมายของบริษัทฯ ในอีก 5 ปขางหนา ไวอยางไรบาง 

2.  รายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในขอ 

2.5 (ค) ท่ีระบุใหอํานาจคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีดุลพินิจในการพิจารณา

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเปนกรณีพิเศษ และ สอบถามเกี่ยวกับเร่ืองเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

3. เหตุผลในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการอิสระ  

4. บริษัทฯ จะมีการออก ESOP ในอีก5 ปขางหนาหรือไม  

ท่ีปรึกษา นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเง่ือนไขการปรับสิทธิวา เง่ือนไข

การปรับสิทธิน้ันเปนเร่ืองท่ีกําหนดไวสําหรับกรณีมีการเปล่ียนแปลงดานเงินทุนของบริษัทฯ ก็จะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ ดวย อาทิเชน หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุน ก็จะมีการ

คํานวณราคาใชสิทธิใหมตามการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนน้ัน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับคําถามเรื่องกรรมการอิสระวา บริษัทฯ เห็นวากรรมการอิสระเปนตัวแทนของผู

ถือหุนทุกคน กรรมการอิสระเองก็มีสวนรวมในการสรางผลประกอบการของบริษัทฯ ใหดีขึ้น โดยรวม

พิจารณาวาเร่ืองใดถูก เร่ืองใดผิด โดยแสดงความเห็นเปนอิสระ  

สําหรับทิศทางของบริษัทฯ ใน 5 ปขางหนาน้ัน ยังไมสามารถระบุไดแนชัด แตหากพิจารณาผลประกอบการ

ในชวง 5 ปท่ีผานมาน้ัน บริษัทฯ ไดมีการขยายกําลังการผลิต การออกผลิตภัณฑใหมเพิ่มขึ้นทุกปซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายหลัก คือ การใหผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนเทาท่ีจะทําได แตตองอยู

ภายใตนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทฯ ทําเชนน้ันเสมอ โดยมีการขยายผลิตภัณฑเทาท่ีบริษัทฯ จะ

ทําได ตัวอยางเชน การขยายการผลิตเก่ียวกับวัสดุกอสรางโดยเฉพาะอยางย่ิง กระเบื้องหลังคา และไมฝา 

แตในเรื่องท่ีใหญเกินตัวเกินความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะทําไดน้ัน บริษัทฯ จะไมทํา เชน การตั้งบริษัท

ผลิตปูนซีเมนต   

สําหรับเคร่ืองจักร บริษัทฯ มีนโยบายในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยูเสมอ โดยจะใชเงินในแตละ

ปไมนอยกวาคาเส่ือมราคาของเครื่องจักรแตละป เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ ไดบริหารงานอยางเต็มท่ี ในการ

ปรับปรุงเคร่ืองจักร ซึ่งยังเปนนโยบายท่ีจะทําตอไปขางหนา เพื่อใหบริษัทฯ เติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว 

สําหรับเปาหมาย และการเติบโตของบริษัทฯ น้ัน ไมไดกําหนดวาจะเติบโตเทาไร ดังน้ันจึงไมสามารถตอบ

ได แตสําหรับการกําหนดงบประมาณในแตละป บริษัทฯ ไดจัดทําต้ังแตระดับลางข้ึนมาโดยมีฝายจัดการ

และพนักงานของบริษัทฯ ชวยกันระดมความคิดวาในแตละปบริษัทฯ จะสามารถเติบโตไดเทาไร แลวจึง

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  

กรรมการ นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในขอ 2.5 (ค) น้ัน

เปนเร่ืองของการบริหารจัดการโดยกลาวไวเปนภาพรวมเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดสรรและเปด

กวางสําหรับกรณีอื่นๆ ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาอยางรอบคอบใน

การจัดสรรตามเกณฑขอน้ี  

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เน่ืองจากในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน 

ดังน้ันจึงไมสามารถตอบไดวาจะออก ESOP ในอีก 5 ปขางหนาหรือไม อยางไรก็ตามหากมีการออก ESOP 

ก็ตองนําเร่ืองมาขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุน นายสถาพร ผังนิรันทร ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ใหความเห็นวา ราคาท่ีใหสวนลด 10% น้ัน 

ควรเปล่ียนเปนใชราคาการใชสิทธิเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ี 15 ของวันกําหนดการ

ใชสิทธิแตละคร้ังแทน และไดสอบถามเกี่ยวกับผูท่ีมีสวนไดเสียในการอนุมัติ ESOP และ ภาษีเงินไดท่ี

เก่ียวของกับการออก ESOP  
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ท่ีปรึกษา นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดแสดงรายชื่อของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการอนุมัติ 

ESOP ในครั้งน้ี ซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี ดังน้ี  

 

ลําดับที่ ช่ือ - นามสกุล จํานวนหุน 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

1 นายประกิต  ประทีปะเสน              18,669,500  1.87 

2 นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ                5,500,000  0.55 

3 นายสาธิต  สุดบรรทัด                3,000,000  0.30 

4 นายสุวิทย  แกวอําพันสวัสด์ิ                2,050,000  0.21 

5 MR. JAMES PATRICK  ROONEY                2,000,100  0.20 

6 นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ                1,300,100  0.13 

7 นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน                1,270,000  0.13 

8 นายสุวิทย  นาถวังเมือง                1,000,000  0.10 

9 นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม                    750,100  0.08 

10 นายกมล  พลพวง                        5,000  0.00 

11 นายนภดล  เอมแสง                        5,000  0.00 

12 นางสาวนิภาภัทร  นิ่มเนียม                      60,000  0.01 

13 นายพงศธร  เขมะพันธุมนัส                    125,000  0.01 

14 นายฤกษฤทธิ์  ศิริเวช                      30,000  0.00 

15 นายสงกรานต  สุวรรณเมฆ                        5,000  0.00 

16 นายสมควร  สิทธิโชคธรรม                    600,000  0.06 

17 นายสุพจน  สุวรรณมุณี                    934,500  0.09 

18 นายสุหัส  พินิจโรคาดูร                        5,000  0.00 

19 นายชลิต  สุราฤทธิ์                    167,500  0.02 

 สําหรับ ภาระทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ีผูไดรับ ESOP จะตองเสียน้ัน ท่ีปรึกษาชี้แจงวาภาระภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดาท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใชสิทธิในแตละคร้ัง ตัวอยางเชน เมื่อไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม

เกิดภาระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตถาผูท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิ เมื่อมีการจายเงินชําระคาหุน

จะเปรียบเทียบราคาตลาดกับราคาใชสิทธิซื้อหุนวามีสวนตางกันหรือไม หากราคาตลาดสูงกวา ผลตางท่ี

เกิดขึ้นจะตองนําไปเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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สําหรับเหตุผลท่ีบริษัทฯ กําหนดราคาการใชสิทธิเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการติดตอกันหลังวันประชุมผูถือ

หุนของบริษัทฯ ท่ีมีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ีน้ัน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมี

การศึกษาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ท่ีมีการออก ESOP ไปแลวน้ัน สวนมากจะมีวิธีการ

กําหนดราคาการใชสิทธิ 3 แบบ ดังน้ี (1) ราคาใชสิทธิกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (2) ราคาใชสิทธิ 

ณ วันประชุมผูถือหุน และ (3) ราคาใชสิทธิหลังวันประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการะพิจารณาผลตอบแทน

ไดพิจารณาแลว มีความเห็นวา เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรม และ ปองกันความเสี่ยงดานราคา จึง

เลือกใชราคาท่ีอิงกับราคาภายหลังวันประชุมผูถือหุน และเหตุผลวาทําไมไมกําหนดให Flexible เพราะจะ

ทําใหเกิดความซับซอนในการคํานวณราคาใชสิทธิ และ เกิดความแตกตางของราคาใชสิทธิแตละคร้ัง และ 

กอใหเกิดความยากในการอธิบายวาตกลงแลวราคา ESOP ท่ีพนักงานไดน้ันเปนเทาใด ดังน้ันเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนเกี่ยวกับราคาใชสิทธิจึงกําหนดราคาการใชสิทธิตามท่ีไดเสนอไวขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามจนเปนท่ีเขาใจและเมื่อไมมีทานใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให

ท่ีประชุมไดพิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/ 

หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ   

บริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ท้ังน้ีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนท่ี

เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จะไมมสิีทธิออกเสียง เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดเสียในเร่ืองดังกลาว  

สําหรับบริษัท มายเรียดวัสดุ จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความโปรงใส จึงมิได

ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติวาระน้ี  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน  49,650,000 หนวย

ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ

พนักงาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดท่ีไดเสนอมาขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกนั

เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม คัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใน

คร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย   32,830,425 เสียง คิดเปนรอยละ    90.13  

ไมเห็นดวย            3,452,000 เสียง คิดเปนรอยละ      9.48  

งดออกเสียง       142,800 เสียง คิดเปนรอยละ      0.39 

   ของจํานวนเสียงท้ังหมด 36,425,225 เสียง ท่ีเขารวมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ มีความประสงคจะเพิ่มทุนอีกจํานวน 49,650,000 หุน เพือ่

สํารองสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดสง

ใหผูถือหุนทุกทานกอนการประชุมในครั้งน้ีแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 49,650,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,000,000,000  บาท 

เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,049,650,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,049,650,000 หุน 

โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 49,650,000   หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังตอไปน้ี 

ขอความเดิมจะเปนดังนี ้:- 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท (หน่ึงพันลานบาท) 

 แบงออกเปน 1,000,000,000 หุน (หน่ึงพันลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

     หุนสามัญ 1,000,000,000 หุน (หน่ึงพันลานหุน) 

     หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 
ขอความที่แกไขใหมจะเปนดังนี้ :- 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,049,650,000 บาท (หน่ึงพันส่ีสิบเกาลานหกแสนหาหมื่นบาท) 

 แบงออกเปน 1,049,650,000 หุน  (หน่ึงพันส่ีสิบเกาลานหกแสนหาหมื่นหุน) 

 มูลคาหุนละ                  1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน     

    หุนสามัญ 1,049,650,000 หุน  (หน่ึงพันส่ีสิบเกาลานหกแสนหาหมื่นหุน) 

    หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 

 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม และเมื่อไมมีทานใดซักถาม  ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาและ

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลอง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอขางตน 
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  804,444,725 เสียง คิดเปนรอยละ    99.66  

ไมเห็นดวย             2,707,300 เสียง คิดเปนรอยละ      0.34  

งดออกเสียง         - เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

   ของจํานวนเสียงท้ังหมด 807,152,025 เสียง ท่ีเขารวมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/

หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ   

บริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวน 49,650,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 

บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญใหมจํานวน 49,650,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกใหแกกรรมการ

และ/หรือพนักงาน ตามโครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ

บริษัทฯ 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม และเมื่อไมมีทานใดซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาและ

อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 49,650,000 หุนตาม

รายละเอียดดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  804,444,725 เสียง คิดเปนรอยละ    99.66  

ไมเห็นดวย             2,707,300 เสียง คิดเปนรอยละ      0.34  

งดออกเสียง         - เสียง คิดเปนรอยละ      0.00 

   ของจํานวนเสียงท้ังหมด 807,152,025 เสียง ท่ีเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถามี) 

ผูถือหุนไดมีการสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปดังน้ี 

ผูถือหุน นายขจร เลิศสกุลพาณิช ผูถือหุนรายยอยมาประชุมดวยตนเอง ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาในท่ีประชุม

วิสามัญคร้ังน้ี ผูถือหุนทุกคนไดอนุมัติในเรื่องตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอขางตนทุกประการ 

สําหรับในอีก 5 ปขางหนาเก่ียวกับการเติบโตของบริษัทฯ น้ันตองการใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ ทํางานอยางเต็มท่ีเทาท่ีจะทําไดเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

ประธาน ประธานฯ ไดกลาววา กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะทํางานอยางเต็มที่และจะพยายามถึงที่สุด

เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในท่ีประชุมอีกหรือไม  

ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนไดซักถามในเรื่องอื่นใดอีกในที่ประชุมแลว 

ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ีและได

รวมแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาเพื่อประโยชน

ของบริษัทฯ ตอไป 

ปดประชุมเวลา  12.20  น. 

          

       (นายประกิต ประทีปะเสน) 

              ประธานท่ีประชุม 

 

 

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

                             เลขานุการท่ีประชุม 

 


