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ที่ กตพ.192 / 2551 

                                                                                                  วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 

เรียน ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่สงมาดวย   1)  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) 

  2)  เอกสารขอมูลประกอบการประชุมวาระท่ี 1-4 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี้

  3)  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลง       

        คะแนนพรอมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , ข. และ  ค. 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ในวันอังคารท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ 

หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้:- 

วาระที่ 1  :   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

คร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) (ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 

วาระที่ 2  :   พิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
(ESOP Scheme) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ  ภายใตโครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเบื้องตนของ

โครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร 

จํากัด (มหาชน) (ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้) 

วาระที่ 3  :  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 
เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ อีกจํานวน 49,650,000   บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,000,000,000   บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม

จํานวน 1,049,650,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,049,650,000 หุน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

49,650,000   หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ  4 ของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังตอไปนี้ :- 
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ขอความเดิมจะเปนดังนี้ :- 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,000,000,000 บาท (หน่ึงพันลานบาท) 

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

 มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเปน    

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

     หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 
 

ขอความที่แกไขใหมจะเปนดังนี้ :- 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,049,650,000 บาท (หน่ึงพันสี่สิบเกาลานหกแสนหาหม่ืนบาท) 

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

 มูลคาหุนละ                       1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน     

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

 หุนบุริมสิทธ ิ           - หุน (         -          ) 

วาระที่ 4  : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม

จํานวน 49,650,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน 

ตามโครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

วาระที่ 5  : พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ผูถือหุนทานใดประสงคที่จะ

แตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และย่ืนตอบริษัทฯ กอนเขารวมประชุมดวย สวนผูถือหุนตางชาติซึ่งแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง  

ในกรณีที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระซ่ึงแนบกับหนังสือชิญประชุมในคร้ังนี้ เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

นามของผูถือหุนได 

อนึ่ง บริษัทฯ ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนที่เขาประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551  

ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 จะแลวเสร็จ  

โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท 

ในนามบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
 

(นายอัศนี ชันทอง) 

กรรมการผูจัดการ 
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วาระที ่1 
 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   

 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) เม่ือวันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 ระหวางเวลา 10.30 น. 

ถึง 12.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี       

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสําเนารายงานการประชุมที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว รวมทั้งไดมีการ

เผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.diamondtile.com) แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน

แลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) ดังกลาว 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 
ของ 

บริษัท  กระเบือ้งหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 ประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

เลขท่ี  971,973  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน  56 ราย โดย

การมอบฉันทะจํานวน 52 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 108 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 780,340,073 หุน คิดเปนรอยละ 78.03 ของจํานวนหุน

ท้ังหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เขารวมประชุม 8 คน ดังน้ี  

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

6. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

8. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม มี 1 คน คือ นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย เน่ืองจากติดภารกิจไปตางประเทศ 

ผูบริหารของบริษัทฯ มี 3 คน คือ นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน รองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม นายสุวิทย  แกว

อําพันสวัสด์ิ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด และนางสาวธนกานต พันธาภิรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและ

การเงิน เขารวมประชุมชี้แจงในคร้ังน้ีดวย 

ตัวแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มี 2 คน คือ นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 และนางสาวภัทรพร 

เตชะเกษมบัณฑิตย แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เขารวมประชุมชี้แจงในคร้ังน้ีดวย 

เพ่ือความเรียบรอยในการประชุมคร้ังน้ี  ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผูจัดการฝายการตลาด) เปนผู

ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ ดังน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะ

จะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพ่ือความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  สวนท่ี

เหลือถือวาเห็นดวย  โดยใหผูท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ แจกในชวงลงทะเบียนกอนเขา

ประชุม ซึ่งเม่ือสิ้นสุดเน้ือหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายใน

บัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาท่ีประสานงานภายในหองประชุมเพ่ือรวบรวมผลการลงคะแนน 

หลังจากน้ัน ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 

 ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 

21 สิงหาคม 2550 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมในคร้ังน้ี เหตุผลท่ีตองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 เน่ืองจากวารายงานการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 22 (ประจําป 2550) ท่ีไดประชุมไปเม่ือปท่ีผานมาน้ัน ไดรับรองไปแลวในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังท่ี 1/2550  ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ตามท่ีเสนอขางตน 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติตามท่ีเสนอขางตน 

 มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550  ซึ่งประชุมเม่ือ

วันอังคารท่ี 21 สิงหาคม 2550  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550  

ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเติบโตอยางตอเน่ือง มีรายไดเพ่ิมขึ้น รวมท้ังมีกําไรเพ่ิมขึ้น สําหรับ

รายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 น้ัน ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอัศนี    ชันทอง กรรมการผูจัดการ 

และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด รายงานใหท่ีประชุมรับทราบถึงผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2550 ท่ีผานมา  

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ท่ีผานมาโดยได

จัดเตรียมเปนสไลด Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 

ในป 2550 ท่ีผานมา บริษัทฯ มียอดขายจํานวน 2,614 ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 8% ซึ่งผลิตภัณฑท่ีมีการขยายตัวสูงในปท่ี

ผานมา คือ กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต ซึ่งขยายตัว 13.8% บริษัทฯ มีกําไรสุทธิท้ังหมดจํานวน 393 ลานบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมขึ้น 

25.3% จากป 2549 โดยมีกําไรสุทธิเทากับ 0.39 บาทตอหุน สําหรับอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ บริษัทฯ มีอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทากับ 26.6%  และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเทากับ 20.8% สําหรับเงินปนผลถา

ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมคร้ังน้ี บริษัทฯ จะจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2550 เทากับ 

300 ลานบาท หรือเทากับ 0.30 บาทตอหุน เม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนของเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับ 76%   

นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดลงทุนติดต้ังซอฟแวรของ SAP จํานวนเงินท้ังสิ้น 21 ลานบาท และใชระยะเวลาในการติดต้ังซอฟแวร

ของ SAP ต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยเร่ิมใชระบบ SAP เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2551 สําหรับระบบ SAP 

เปนระบบขอมูลท่ีเชื่อมตอการทํางานของทุกหนวยงานเขาดวยกัน ทําให บริษัทฯ ขจัดปญหาเร่ืองการปอนขอมูลท่ีซ้ําซอนและ

ลดความผิดพลาดลง สามารถทราบขอมูลและยอดขายไดทันที ชวยใหจัดสงสินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็ว และการบริหาร

จัดการสินคาคงคลังไดดีขึ้นดวย 

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงความสําเร็จในสวนของ

กิจกรรมทางการตลาดสําหรับในรอบป 2550 ท่ีผานมาซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการสรางความสัมพันธท่ี

ดีกับตัวแทนจําหนายอยางตอเน่ือง มีการโฆษณาสินคาทางนิตยสาร Billboard และวิทยุ มีการนําเสนอสินคาใหมสูตลาด และ

เนนการบริการทั้งกอนและหลังการขาย รวมท้ังการบริการรับถอดแบบและติดต้ังหลังคา 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม 
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ผูถือหุน    กลาวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ และเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ท่ีไดทําผลประกอบการของบริษัทฯ ไดเจริญกาวหนาขึ้นมาก 

และมีการเติบโตไดอยางดีเยี่ยม  และสอบถามคณะกรรมการบริษัทฯ วา ในการประชุมคร้ังน้ีมีคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงเขาประชุมดวยหรือไม และใครเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เน่ืองจากในรายงานประจําป 2550 ไมได

ระบุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง ซึ่งนายสาธิต สุดบรรทัดเองไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการฯ สําหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการ

ประชุมทุกเดือน และไดรายงานขอสรุปท้ังหมดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบในแตละ

ไตรมาส ในปท่ีผานมาจะมีหัวขอในการบริหารความเส่ียงซึ่งอยูในรายงานประจําป 2550 แลว 

ผูถือหุน   หากในอนาคตภาครัฐบาล มีกฎขอบังคับควบคุมเกี่ยวกับการใหติดเคร่ืองหมายขอควรระวังเกี่ยวกับใยหินบนกระเบื้อง ซึ่ง

สินคากระเบื้องไฟเบอรซีเมนตมียอดขายสูงกวาสินคาอื่น ๆ ถาบริษัทฯ จะตองดําเนินการดังกลาว ทางบริษัทฯ เตรียมการ

ประชาสัมพันธความปลอดภัยของสินคาอยางไร และจะวางแผนอนาคตผลิตสินคาอยางอื่นหรือปรับปรุงเกี่ยวกับสินคาอยางไร

บาง 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา เร่ืองเกี่ยวกับใยหิน บริษัทฯ ไดเตรียมการไวลวงหนากอนท่ีภาครัฐบาลจะมี

มาตรการนี้ การเตรียมการจะเปนการแนะนําผูใชผลิตภัณฑ  ซึ่งใยหินถาอยูในสภาพผลิตภัณฑจะไมมีอันตรายใด ๆ  แตจะมี

อันตรายตอเม่ือมีการฟุงกระจาย เพราะฉะน้ันบริษัทฯ จึงไดแนะนําผูขายของบริษัทฯ  และผูใชสินคาใหระมัดระวัง และถามี

มาตรการใหมีการติดปายคําเตือน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวคิดวาไมนาจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ สําหรับการ

เตรียมตัวในเร่ืองของสินคาน้ัน บริษัทฯ ไดเตรียมพรอมอยูแลวและปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดสรางสายการผลิตใหม เพ่ือผลิต

กระเบื้องท่ีไมมีใยหินแลว 

ผูถือหุน  ทําไมยอดขายเติบโตแค 8% แตกําไรสุทธิสูงถึง 25% 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา เน่ืองจากบริษัทฯ พยายามประหยัด และมีมาตรการในการลดตนทุนการผลิต

ตลอดเวลา รวมท้ังการจัดซื้อวัตถุดิบ เชน ปูนซีเมนตพยายามซึ้อจากผูขายหลายราย เพ่ือจะไดมีการแขงขัน และการแข็งคา

ของเงินบาททําใหวัตถุดิบบางอยางถูกลง  

ผูถือหุน  ในงบการเงินรายไดอื่น ซึ่งไมใชรายไดจากการขายปกติ สูงขึ้นจาก 6 ลานบาท เปน 18 ลานบาท น้ัน เปนรายไดอื่นท่ีมาจาก

อะไรบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เน่ืองจากป 2550 ท่ีผานมา มีการขายเศษซากเคร่ืองจักรเกาท่ีหมดอายุการใช

งานประมาณ 8 ลานบาท 

ผูถือหุน ขอทราบความคืบหนาเกี่ยวกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑประเภทกระเบ้ืองคอนกรีตท่ีบริษัทฯ แจงวาจะมีการขายตรงเขาสู

โครงการบานจัดสรร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีทีมงานขายโครงการ ซึ่งเปนการ

ขายตรงเขาโครงการ โดยสัดสวนรายไดปจจุบันประมาณ 5% ของรายไดรวม โดยกลยุทธท่ีใชเปนการขายพรอมบริการติดต้ัง 

ซึ่งในปน้ี บริษัทฯ ต้ังเปาหมายท่ีจะเติบโตขึ้นประมาณ 1 เทาตัวจากปท่ีผานมา 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2550 

ตามท่ีเสนอขางตน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ตามท่ีเสนอขางตน

ทุกประการ  
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา รายละเอียดไดปรากฏอยูในรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2550 ดังกลาว ไดแสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปแลว จึงขอเสนอท่ี

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามท่ีเสนอขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุล

และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเรียบรอยแลว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา จากผลกําไรสุทธิในปน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหจัดสรรเงินกําไร

จํานวน 20 ลานบาท เพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนอัตราสวนเงนิปนผล

ตอกําไรสุทธิเทากับ 76%  ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีสูงกวานโยบายท่ีแจงไว คือ บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปไมตํ่า

กวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตาม

กฎหมาย แตในปน้ีทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววา หน้ีสินของบริษัทฯ มีนอยมาก ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.25 เทา ซึ่งตํ่ามาก และความสามารถในการทํากระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังมีมาก ถึงแมวา

บริษัทฯ จะมีโครงการขยายกําลังการผลิต แตบริษัทฯ สามารถทํากระแสเงินสดเขามายังบริษัทฯ ไดมากพอสมควร ซึ่งอาจจะ

ตองกูเงินบางแตไมมีปญหากับบริษัทฯ มากนัก จึงเห็นวาบริษัทฯ ควรตอบแทนผูถือหุนในปท่ีบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดี  

ดังน้ันจึงเสนอที่จะจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท ท้ังน้ีเม่ือกลางป บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวใน

อัตราหุนละ 0.12 บาท และจะจายสําหรับผลการดําเนินงานครึ่งปหลังอีกในอัตราหุนละ 0.18 บาท โดยจะจายเงินปนผล

ดังกลาวใหผูถือหุนในวันท่ี 29 เมษายน 2551  ซึ่งอาจเปนบริษัทฯ ท่ีจายเงินปนผลไดเร็วท่ีสุด เพราะวาบริษัทฯ ต้ังใจวาจะ

ประชุมเร็ว และจายเงินปนผลใหเร็ว เพ่ือประโยชนตอผูถือหุน ดังน้ันจึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ตามท่ีเสนอ

ขางตน 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน การลงทุนเพ่ิมในปน้ีจํานวน 465 ลานบาทที่จะลงทุนในโครงการผลิตสินคาท่ีไมมีใยหิน และจะมีโครงการอื่นอีกหรือไมท่ีจะมี

การลงทุนเพ่ิมขึ้นในปน้ี 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะลงทุนในการขยายกิจการ

เทาท่ีจะทําไดทุก ๆ ป โดยจะสังเกตไดวาในชวง 2-3 ปท่ีผานมา บริษัทฯ มีโครงการขยายกําลังการผลิตในดานตาง ๆ ทุกป 

นอกจากน้ันทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหนโยบายกับฝายจัดการวา บริษัทฯ พรอมท่ีจะลงทุนเพ่ือทําใหสภาพเคร่ืองจักรอยู

ในสภาพที่ดีอยูสมํ่าเสมอ เพราะฉะน้ันจึงมีการซอมแซมปรับปรุงแกไขเคร่ืองจักรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สําหรับโครงการท่ี
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บริษัทฯ ลงทุนจํานวน 465 ลานบาทน้ันอยูระหวางการเซ็นสัญญาคาดวาจะใชระยะเวลาติดต้ังประมาณ 2 ป ซึ่งขณะน้ีบริษัท

ฯ ยังไมมีโครงการที่จะลงทุนอะไรอีก แตถาหากมีโครงการที่ดีตอบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯ จะลงทุนไดอีก  

ผูถือหุน  ตอนน้ีผลิตเต็มกําลังการผลิตหรือยัง และการผลิตจะเพียงพอสําหรับยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นหรือไม 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ขณะน้ีบริษัทฯ ใชกําลังการผลิต 90% ของกําลังการผลิตโดยรวมและเพียงพอ

กับยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น  

ผูถือหุน  เร่ืองการลงทุนเพ่ิม 465 ลานบาท ท่ีกําลังจะเซ็นสัญญา  ขอความชัดเจนมากกวาน้ีดวย 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา โครงการใหมน้ี เปนโครงการผลิตกระเบ้ืองไฟเบอรซีเมนตท่ีไมมี  ใยหิน ระบบ 

Autoclave Process ซึ่งระยะเวลาในการติดต้ังโครงการน้ีประมาณ 22 เดือน ขณะน้ีอยูระหวางเซ็นสัญญาซื้อเครื่องจักร 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและ

การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ตามท่ีเสนอขางตน 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไร จํานวน 20 ลานบาท ไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากกรรมการที่ออกตามวาระมีประธานฯ ซึ่งครบกําหนดจะตองออกตามวาระดวย จึง

ขอเสนอใหประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนประธานท่ีประชุมและดําเนินการแทนในวาระน้ี 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกแตงต้ังกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ ท้ังหมด 3 คน ดังน้ี 

1.    นายประกิต ประทีปะเสน ดํารงตําแหนง  กรรมการ และประธานกรรมการ 

2.    นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ดํารงตําแหนง  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.    นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย ดํารงตําแหนง  กรรมการ  ซึ่งวันน้ีไมไดเขารวมประชุม 

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน น้ีไดถือหุนอยูในบริษัทฯ ดวยแตจํานวนหุนน้ัน จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกต้ังคร้ังน้ีใน

นามของกรรมการ เน่ืองจากมีสวนไดสวนเสียโดยตรง โดยแตละคน ถือหุนของบริษัทฯ ดังน้ี 

1.    นายประกิต ประทีปะเสน  

 ถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 18,839,500 หุน  แตมีสิทธิออกเสียงวันน้ี 18,669,500 เสียง 

2.    นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  

 ถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,500,100 หุน แตมีสิทธิออกเสียงวันน้ี 1,300,100 เสียง 

3.    นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  

 ถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 2,000,100 หุน แตไมมีสิทธิออกเสียงวันน้ีเพราะไมมาประชุม 
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สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน และนายประกิต       

ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เปนผูวางนโยบาย กําหนดทิศทางของบริษัทฯ รวมท้ังกรรมการอีก 2 คน ถือวาเปนผูทุมเทและ

ใหความรู และพัฒนาบริษัทฯ ตลอดเวลา จนทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอยางเชนทุกวันน้ี 

ดังน้ัน จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการทั้ง 3 คน ท่ีจะตองออกตามวาระ เขากลับดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทฯ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซึ่งประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ความรู ประสบการณ น้ันไดแนบมาในหนังสือเชิญประชุมผู

ถือหุนคร้ังน้ีดวยแลว ดังน้ันจึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ดังน้ี 

1. ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจาณาแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอขางตน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ท่ีออกตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 761,670,573 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน   18,669,500 เสียง 

2. ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจาณาแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ ท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

ตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอขางตน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ ท่ีออกตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 779,039,973 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน     1,300,100 เสียง 

3. ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจาณาแตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย กรรมการ ท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง

ตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอขางตน 

มติ  ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย กรรมการ ท่ีออกตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน  เน่ืองจากไดเขารวมประชุมหลายบริษัท โดยปกติแลวการเลือกกรรมการขึ้นมาทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน กรรมการ

เดิมจะตองออกจากท่ีประชุม แลวใหท่ีประชุมเลือกต้ังลงมติกัน โดยจะมีบัตรท่ีใหแสดงความเห็นวา    เห็นดวย หรือ ไมเห็น

ดวย จึงเสนอใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวในปถัดไป 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ท่ีกลาวมานั้นไมใชระเบียบแตเปนเพียงวิธีปฏิบัติ และไดมีการถามในวาระน้ี

แลววามีผูถือหุนไมเห็นดวยหรือไม ปรากฏไมมีผูถือหุนยกมือ ก็แสดงวาไมมีผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย ท้ังน้ีเพ่ือใหไมเสียเวลาจึง

ถามเชนน้ัน 
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ผูถือหุน  บัตรลงคะแนนท่ีไดแจกมา มีแตใหแสดงความเห็น วา ไมเห็นดวย กับ งดออกเสียง เทาน้ัน แตไมมีวา เห็นดวย ซึ่งตามระเบียบ

ปกติตองมีการเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุมท้ัง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง แตท่ีบริษัทฯ 

ทํามาน้ันมีเพียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน ทําใหไมสามารถเก็บบัตรลงคะแนนได 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ในชวงตนของการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาว   สโรชิน อุบล

เลิศไดชี้แจงในเร่ืองของการลงคะแนนเสียงไปแลววา เพ่ือความรวดเร็วในการประชุมจึงขอใหผูถือหุนท่ีเห็นดวยไมตองใชบัตร

ลงคะแนนและถือวาเห็นดวย แตผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหใชบัตรลงคะแนนเสียง 

ผูถือหุน  เน่ืองจากไดเขารวมประชุมกับหลายบริษัทเหมือนกัน และไมเห็นดวยท่ีจะใหกรรมการท่ีออกตามวาระเดินออกจากท่ีประชุม 

เน่ืองจากไมใชสาระสําคัญ แตบางบริษัทท่ีกรรมการจะตองเดินออกจากท่ีประชุมน้ัน การเลือกแตงต้ังกรรมการรายน้ันจะตอง

มีเหตุสําคัญกระทบกับกรรมการโดยตรงจึงควรพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป จะเหมาะสมกวา 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวย หากวามีผูถือหุนทักทวงกรรมการที่ออกตามวาระวา

กรรมการทานน้ันไมสมควรอยูในท่ีประชุม ก็ใหกรรมการทานน้ันออกจากท่ีประชุมเปนกรณี ๆ ไป 

 เม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาวาระถัดไป 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปนผูอธิบายรายละเอียด

ผลตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรายงานวา ต้ังแตป 2548 เปนตนมา บริษัทฯ ยัง

ไมไดปรับผลตอบแทนกรรมการ จึงขอช้ีแจงโครงสรางผลตอบแทนในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยรายการตอไปน้ี 

1.   ผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งยังคงเปนอัตราท่ีจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนต้ังแตป 2548 สําหรับคณะกรรมการจํานวน 9 

คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 50,000 บาท  และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 20,000 บาทตอคน  ซึ่ง

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 156 (3/2548) เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกลาว 

ซึ่งเร่ิมใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปล่ียนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันน้ี 

2. เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละป ๆ ไป สําหรับเงินบําเหน็จประจําป  2549 ท่ี

ผานมา ดวยท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 22 (ประจําป 2550) ไดมีมติอนุมัติจายเงินบําเหน็จสําหรับคณะกรรมการ

จํานวน 9 คน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,425,000 บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรดังน้ี ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวนเปน

จํานวนเงิน 225,000 บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนจํานวนเงินคนละ 150,000 บาท   

3. ผลตอบแทนเพ่ิมเติมสําหรับการเปนอนุกรรมการ 2 คณะ ดังน้ี  

  3.1    คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000 บาท  สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือน

ละ 10,000 บาทตอคน ท้ังน้ีอัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2549 เปนตนมาหลังจาก

ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 21 (ประจําป 2549) 

  3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปน

จํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 12,000 บาท 

สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน ท้ังน้ีอัตรา

ผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนมา หลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุนคร้ังท่ี 22 (ประจําป 2550) 
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 สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนที่จายใหคณะกรรมการในระหวางป 2550 และขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละ

ชุดน้ันไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550 ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 189 (2/2551) เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2551 ไดกลั่นกรองและพิจารณาอยาง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ แลวโดยเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการ ดังน้ี  

1. เน่ืองจากผลตอบแทนประจําเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการไมไดมีการปรับ

มาต้ังแตป 2548 อีกท้ังคณะกรรมการก็ไดบริหารงานใหบริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการดําเนินงานในชวง 3 ปท่ีผานมา

ในเกณฑท่ีดีมาก จึงเสนอใหปรับผลตอบแทนประจําเดือนดังน้ี สําหรับประธานกรรมการปรับจาก 50,000 บาทตอเดือน

เปน 60,000 บาทตอเดือน สําหรับกรรมการปรับจาก 20,000 บาทตอเดือนเปน 30,000 บาทตอเดือน  

2. ป 2550 ท่ีผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดีมากสูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไวจึงเสนอจายเงินบําเหน็จประจําปดังน้ี สําหรับ

ประธานกรรมการเสนอจาย 300,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 200,000 บาทตอคน 

3. เน่ืองจากผลตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จึงเสนอใหปรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมตรวจสอบจํานวน 2 คนจาก 10,000 บาทตอ

เดือน เปน 15,000 บาทตอเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบใหจายในอัตราเดิมเชนเดียวกับปกอนเดือนละ 30,000 

บาท  

4. เพ่ือใหผลตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนไปตามเกณฑปฏิบัติของบริษัทท่ัวไป จึง

เสนอปรับผลตอบแทนประจําเดือนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจาก 12,000 บาทตอเดือนเปน 

20,000 บาทตอเดือน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหจายในอัตราเดิมเชนเดียวกับปกอนเดือนละ 

10,000 บาทตอคน  

หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งปรากฏอยูหนาท่ี 20 ในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 23 

(ประจําป 2551) สําหรับการกําหนดผลตอบแทนกรรมการไดผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเม่ือนํา

ขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2549 ท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบ

กับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมไดเสนอปรับมากกวาเกณฑเฉลี่ยของขอมูลดังกลาว เม่ือเปรียบเทียบกับ

เวลาและการทุมเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาวาเหมาะสมแลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติตามท่ีเสนอ

ขางตน 

ผูถือหุน  สําหรับวาระท่ี 6 น้ี มีขอทักทวง วาการจายผลตอบแทนกรรมการที่ผานมาน้ัน จากรายงาน 2 ป ท่ีผานมา การจายผลตอบแทน

กรรมการไมวากรรมการจะมาประชุมหรือไมมาประชุมจะจายผลตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ควรจะจายผลตอบแทนกรรมการ

ทุกคร้ังท่ีเขาประชุม สําหรับการปรับเพ่ิมผลตอบแทนกรรมการในปน้ี เห็นดวยเปน  อยางยิ่ง เน่ืองจากผลประกอบการของ

บริษัทฯ ดีขึ้น จึงสมควรเพ่ิมผลตอบแทนกรรมการ แตผลตอบแทนไมใชเงินเดือนแตเปนผลตอบแทนท่ีอิงกับผลประกอบการ

มากกวา  แตทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ แนวปฏิบัติท่ีผานมาน้ัน เม่ือปหน่ึงมีการปรับเพ่ิมผลตอบแทนกรรมการแลว แต

เม่ือไรที่กําไรสุทธิหรือผลประกอบการของบริษัทลดลงไมเคยเห็นวาบริษัทไหนจะเสนออนุมัติผลตอบแทนกรรมการลดลงตาม

ไปดวย แตการจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมสามารถจายเทากันทุกปหรือเพ่ิมขึ้นทุกปได หากผลประกอบการของบริษัทลดลงก็

จะจายเงินปนผลลดลง  

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ปจจุบันน้ีแนวโนมการจายเบี้ยประชุมของกรรมการนั้นไดเปลี่ยนไปแลว 

เน่ืองจากกรรมการไมไดปฏิบัติงานเฉพาะวันท่ีมาประชุมเทาน้ัน แตตองรับผิดชอบตลอดเวลาถึงแมจะเปนชวงท่ีไมไดมีการ
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ประชุม บางคร้ังกรรมการจะออกไปแนะนําสินคาใหลูกคาของบริษัทฯ อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการประชุมเปนประจํา

ทุกเดือน สําหรับเงินบําเหน็จของกรรมการควรจะเก่ียวโยงกับกําไรสุทธิอยางเดียวคงไมใช แตท่ีมีการปรับเพ่ิมเน่ืองจากอางอิง

กับอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะภาระความรับผิดชอบของกรรมการในขณะน้ี

มีมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ฉบับลาสุด ซึ่งเดิมมีโทษแคปรับ แต

ขณะน้ีกรรมการมีสิทธิติดคุกหากกระทําการใดไมเปนไปตามกฎขอบังคับตาง ๆ ฉะน้ันกรรมการที่มีความสามารถ และทุมเท

กับบริษัทน้ันในปจจุบันน้ีหายาก จึงจําเปนตองจายผลตอบแทนตามความสามารถและความทุมเทท่ีกรรมการใหกับบริษัทฯ 

และอยูในอัตราท่ีใกลเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติกําหนดผลตอบแทน

กรรมการ ตามท่ีเสนอขางตน 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติอนุมัติใหจายผลตอบแทนและเงินบําเหน็จตามความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูอธิบายรายละเอียดการแตงต้ังผูสอบ

บัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังน้ี 

 นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการคัดเลือกผูสอบบัญชี

ประจําป 2551 จํานวน 4 ราย ซึ่งไดมีการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 189 (2/2551) เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 

3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787 หรือ นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขท่ี 3684  แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 630,000 บาท  และคา

สอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,020,000 บาท เพ่ิมขึ้นจาก        

ป 2550 เปนเงิน 30,000 บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.03 ท้ังน้ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว จึงเสนอท่ีประชุมผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติ ตามท่ีเสนอขางตน 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน  เน่ืองจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเวลาประมาณ 3 ปแลว หรืออาจจะนาน

กวาน้ัน ทางบริษัทฯ ไดมีนโยบายหรือไมวาในระยะเวลาหน่ึง บริษัทฯ จะตองเปลี่ยนผูสอบบัญชี หรือจะใชบริษัทน้ีตอไปเร่ือย 

ๆ เพราะหากบริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนผูสอบบัญชีบางอาจจะทําใหไดรับขอมูลใหม ๆ ท่ีเปนประโยชนกับผูถือหุนได  

กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายในแนวทางเดียวกันกับท่ีทานผูถือหุนเสนอขางตน 

โดยบริษัทฯ ไดออกหนังสือเชิญบริษัทผูสอบบัญชีท้ังหมด 6 ราย แตมีบริษัทผูสอบบัญชีเสนอเพียง 4 ราย สวนอีก 2 ราย ไมได

เสนอ และใน 4 รายท่ีเสนอมาน้ัน เปนบริษัทใหญพอสมควร ซึ่งบริษัทฯ ตองพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชีวาเปนไป

ตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด       สามารถตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของ

บริษัทจดทะเบียนได ซึ่งจากการเปรียบเทียบปรากฏวา    บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเสนอราคาท่ีตํ่าท่ีสุด 

ทําใหบริษัทฯ ประหยัดคาใชจายได หากเลือกบริษัทผูสอบบัญชีท่ีเสนอราคาสูงกวา บริษัทฯ จะชี้แจงกับผูถือหุนไดยาก แต
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สําหรับในปตอ ๆ ไป ถามีบริษัทผูสอบบัญชีใดเสนอราคาท่ีตํ่ากวา บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวแทน 

ยกเวนผูถือหุนมีนโยบายเปนอยางอื่น  

ผูถือหุน  สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 22 (ประจําป 2550) ท่ีผานมา มีผูถือหุนถามเร่ืองคาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้นซึ่งเปน

การปรับเพ่ิมคาสอบบัญชีประจําป แตในการประชุมคร้ังน้ีเปนการปรับเพ่ิมคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล ซึ่งผูสอบบัญชี

ไดใหเหตุผลในการประชุมคร้ังกอนวาเปนเพราะบริษัทฯ ไดเขาตลาดหลักทรัพยฯ  จึงขอปรับเน่ืองจากตองทํางบการเงิน

เพ่ิมขึ้น คาใชจายในการตรวจสอบบัญชีประจําปจึงเพ่ิมขึ้น แตสําหรับในการประชุมคร้ังน้ีคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลท่ี

ขอปรับเพ่ิมขึ้นน้ันมีเหตุผลมากจากอะไร เพราะวาบริษัทฯ  ไมไดมีงบการเงินอะไรเพ่ิมขึ้น และไมมีความซับซอนอะไรเกี่ยวกับ

โครงสรางของบริษัทยอย ฉะน้ันจึงอยากทราบเหตุผลในการขอปรับเพ่ิมคาสอบบัญชีดังกลาว 

กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา เน่ืองจากปริมาณช่ัวโมงการทํางานท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งปท่ีผานมามีการเพ่ิม

สายการผลิต NT8 ทําใหปริมาณงานเพ่ิมขึ้น และในปน้ีมีการขยายกําลังการผลิตสายการผลิต NT9 ซึ่งปริมาณงานเพ่ิมขึ้นอีก 

ดังน้ันบุคลากรของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จึงตองปรับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นซึ่งเปนเร่ืองปกติ และไมไดมีการปรับ

ท่ีมากมายแตปรับเพ่ิมตามปริมาณงานและช่ัวโมงการทํางานท่ีเพ่ิมขึ้น 

ผูสอบบัญช ี นางสาวบงกช อ่ําเสง่ียม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดชี้แจงวา สําหรับขอมูลหนาท่ี 21น้ัน คาสอบบัญชีประจําป 2550 จํานวน 

990,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบระหวางป 2550 และ ป 2551 ท่ีบริษัทเพ่ิมขึ้น 30,000 บาทน้ันในป 2550 เปนคาสอบบัญชี

ประจําป 600,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 390,000 บาท ซึ่งสิ่งท่ีทางบริษัทพิจารณาขอปรับเพ่ิมขึ้นจะ

เปนคาสอบบัญชีประจําป ไมใชคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล โดยเหตุผลในการขอปรับเพ่ิม 3% น้ีมาจากจํานวนชั่วโมง

ท่ีบริษัทประมาณการเปรียบเทียบกับจํานวนชั่วโมงท่ีเกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในปถัดไป และเปน

เร่ืองของการขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งบริษัทไดมีการพิจารณากันทุก ๆ 

ไตรมาส จึงพิจารณาขอปรับเพ่ิม ตามท่ีเสนอขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ ตามท่ีเสนอขางตน 

 มติ    ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดคาสอบบัญชี ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมตรวจสอบ ตามที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ดังน้ี 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทดังน้ี 

ผูถือหุน  มีเร่ืองจะถามทั้งหมด 3 หมวด ใหญ ๆ ดังน้ี  

1. ขอใหกรรมการแสดงความเห็นเกี่ยวกับขนาดของบริษัทฯ และผลกระทบเร่ืองของ Economy of Scale วาบริษัทฯ มี

หรือไม 

2. ในปจจุบันวัตถุดิบราคาขึ้นตลอด ถาบริษัทฯ สามารถขยายขนาดของบริษัทฯ ขึ้นไป บริษัทฯ จะสามารถมีอํานาจในการ

ตอรองดีขึ้นขนาดไหน 

3. เร่ือง Distribution Channels และ Sale Channels มีการเปล่ียนแปลงเร่ือย ๆ หากขนาดของบริษัทฯ ใหญขึ้น จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเร่ือง Distribution Channels และ Sale Channels อยางไรบาง  
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กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ในปจจุบัน วัตถุดิบหลัก คือ ปูนซีเมนต ผูขายปูนซีเมนตมีหลายราย และ

บริษัทฯ เปนผูซื้อรายใหญจึงมีอํานาจในการตอรอง สําหรับเร่ืองการกระจายสินคาในปจจุบันมีชองทางกระจายสินคาใหมใน

ลักษณะของรานคาแบบ Modern Trade ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาไปอยูในตลาดน้ีแลว 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีความตองการท่ีขยายกิจการใหใหญขึ้น แตบริษัทฯ จะตองคอย ๆ 

เติบโตอยางม่ันคงและแข็งแกรง โดยขณะน้ีบริษัทฯ มีโรงงานท่ีมีขนาดใหญพอสมควร และหลังจากเพ่ิมสายการผลิต NT9 

แลวไมสามารถเพ่ิมสายการผลิตอะไรไดอีกในบริเวณโรงงานปจจุบัน แตคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาวาหากมีอะไรท่ีจะ

ทําใหบริษัทฯ เจริญกาวหนาตอไปก็จะขยายไป Site อื่นแทน 

ผูถือหุน  มีเร่ืองท่ีจะถาม 3 ขอ ดังน้ี  

1. สินคาคงเหลือและลูกหน้ีการคาท่ีเพ่ิมขึ้นในปท่ีผานมามาจากอะไร และวิธีการแกไขในปตอไป 

2. เปาหมายการดําเนินงานในปน้ี 

3. สายการผลิต NT9 สามารถดําเนินงานไดในชวงไหน 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สินคาคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้นตอนปลายปเกิดจากการผลิตเพ่ือเก็บเปนสินคาคงคลัง

เพ่ือเตรียมขายตอนตนปซึ่งเปนชวงหนาขาย  สําหรับลูกหน้ีการคาท่ีเพ่ิมขึ้นตอนปลายปเกิดจากการจัด Promotion ท่ีเรียกวา 

Diamond Warehouse ซึ่งเปนการจัดสงสินคาใหลูกคาเพ่ือเก็บเปนสินคาคงคลังเพ่ือขายในชวงหนาขาย ทําใหลูกหน้ีการคา

เพ่ิมขึ้น  

กรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ต้ังเปาท่ีจะเจริญเติบโตประมาณ 7-10% สําหรับสายการผลิต NT9 

จะใชระยะเวลาติดต้ังประมาณ 22 เดือน  

ผูถือหุน สําหรับแผนเกี่ยวกับสินคาเจียระไนน้ัน ทางบริษัทฯ มีแผนงานอยางไรบาง และในงบดุลรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณท่ี

ลดลงไป 33 ลานบาท เปนเพราะอะไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา แผนการตลาดสําหรับกระเบื้องเจียระไนน้ัน 

บริษัทฯ มุงเนนไปยัง กลุมสถาปนิก และผูออกแบบ รวมท้ังบริษัทฯ ยังมีทีมบริการติดต้ังเหมามุงเพ่ือจะรุกงานโครงการบาน

จัดสรรหรือรีสอรท ซึ่งในปน้ีงานสถาปนิกป 2551 ท่ีจะจัดขึ้นวันท่ี 29 เมษายน 2551 ถึงวันท่ี  4 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ จะมี 

Profile ใหมเพ่ือเปดตัวในงานสถาปนิกป 2551 น้ี 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สําหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณท่ีลดลง 33 ลานบาท เปนการตัดคา

เสื่อมตามปกติ 

ผูถือหุน เน่ืองจากมีกฎหมายเกี่ยวกับใยหินขึ้น จะสามารถดัดแปลงสายการผลิต 1 – 6 ใหผลิตสินคาไมมีใยหินไดหรือไม และจะตอง

ลงทุนเทาไร 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ในขณะน้ีบริษัทฯ ไดเตรียมตัวและเร่ิมดําเนินการทดลองเปลี่ยนแปลง

สายการผลิตเดิมใหสามารถผลิตกระเบ้ืองไมมีใยหิน โดยจะใชเงินประมาณ 100 ลานบาท 

ผูถือหุน  คาดวาจะขายสินคาท่ีใชใยหินไดอีกกี่ป และอีกนานแคไหนรัฐบาลถึงจะเขมงวดในเร่ืองน้ี และมองปญหาตรงน้ีอยางไรบาง 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา คาดวารัฐบาลยังไมมีการหามใช ดังน้ันจึง

ยังคงใชใยหินตอไปเร่ือย ๆ 



 
 

15 

ผูถือหุน  แผนการตลาดในระยะสั้น ในชวงปท่ีผานมาสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้นมาก ซึ่งกลุมเปาหมายของกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต คือ

เกษตรกรทําใหมีกําลังในการซื้อมากขึ้น เน่ืองจากบริษัทฯ มีปญหาเร่ืองกําลังการผลิต แผนการตลาดระยะสั้นจะสามารถ

รองรับความตองการที่เพ่ิมขึ้นอยางไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา สายการผลิตในปจจุบันมีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและเดินเต็มกําลังการผลิตตลอดเวลาเพ่ือจะไดสามารถเก็บเปนสินคาคงคลังพรอมขายในชวง

หนาขาย ซึ่งถัวเฉล่ียแลวตามกําลังการผลิตท่ีบริษัทฯ มีน้ัน จะสามารถรองรับความตองการซื้อของลูกคาได 

หลังจากน้ันประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นท่ีจะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม  

ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในท่ีประชุมแลว 

ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลาเขารวมประชุมในคร้ังน้ีและไดรวมแสดงความ

คิดเห็นท่ีเปนประโยชน ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ตอไป 

ปดประชุมเวลา  12.30  น. 

   

 

 

               

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการที่ประชมุ   
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วาระที ่2 
 

พิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธจิํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือ 
พนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษทัฯ  

 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล 

บริษัทฯ  มีความประสงคที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเปนการตอบแทน

การปฏิบัติงานของกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ สรางแรงจูงใจแกกรรมการและ /หรือพนักงาน  ใหมีความตั้งใจในการ

ทํางาน  มีความรูสึกเปนเจาขององคกร มีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ที่ กจ. 36/2544 เร่ืองการเสนอขายหลักทรัพย

ที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน กําหนดใหบริษัทที่ประสงคจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท  

จะตองย่ืนขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายหลังจากท่ีบริษัทไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

กรรมการและ /หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายละเอียดเบื้องตนของโครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) ซึ่งแนบมาพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังนี้แลว 

 
การลงมติ 

  
 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

ส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซ่ึงถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 
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รายละเอียดเบ้ืองตนของโครงการการเสนอจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ 
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

1. วัตถุประสงค และความจําเปนในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแรงจูงใจแกพนักงานใหทํางานอยางเต็มท่ี
อันจะสงผลใหมูลคาหุนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น รวมท้ังเปนการจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถและมีความสําคัญตอการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทในอตุสาหกรรมวัสดุกอสราง  

นอกจากน้ัน การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิตอกรรมการและพนักงานถือเปนการใหรางวัลและเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานของ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพ่ือใหกรรมการและพนักงานดังกลาวมีความต้ังใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุด
ใหแกบริษัทฯ ในระยะยาว การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี นอกจากจะถือเปนสวนหน่ึงของคาตอบแทนท่ีบริษัทฯ ใหแกบุคคล
ดังกลาวแลว ยังเปนการชวยใหบริษัทฯ สามารถมีเงินเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนอีกดวย 

สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกภายใต ESOP คร้ังน้ี กรรมการและพนักงานแตละรายสามารถทยอยใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ในแตละปในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไดในสัดสวน 20% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีตนไดรับจัดสรร 

รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 
ชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถเปลี่ยนมือได เวนแตเปนการโอนทางมรดกหรือการโอนใหแก
ทายาทหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการโอนใหแกคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน หรือกรณีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
จะเห็นสมควร 

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ : เปนการจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานเกินกวา 35 ราย 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 49,650,000 หนวย  

จํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 49,650,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 4.965 ของหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดของบริษัทฯ  

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 5 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือบริษัทฯ ไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุนและไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยเปนท่ีเรียบรอยแลว 

ผูท่ีไดรับจัดสรร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนดคุณสมบัติ และรายชื่อ

พนักงานท่ีจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรร

ใหแกพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการที่มีชื่อระบุในขอ 2.3 

ซึ่งไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ราคาเสนอขาย : หนวยละ 0 บาท 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (ท้ังน้ี อัตราการใชสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาการใชสิทธิ : ราคาปดของหุนของบริษัทฯ ท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉลี่ยถวง

นํ้าหนัก 7 วันทําการติดตอกันหลังวันประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีมติอนุมัติการออกและ

เสนอใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี  หักดวยสวนลดรอยละ 10 เวนแตจะมีการปรับราคาตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

เงื่อนไขและระยะเวลาการใชสิทธิ : นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิไดทุกวันท่ี 15 ของเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน และ ตุลาคมของแตละป

ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิ) ต้ังแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท้ังน้ี วันกําหนดใชสิทธิคร้ังแรกจะตรงกับวันท่ี 15 ของเดือนกุมภาพันธหรือมิถุนายน หรือ

ตุลาคม (แลวแตกรณี) หลังจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้งแรก) 

และวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตรงกับวันครบกําหนดระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันกําหนดใชสิทธิครั้งสุดทาย) ภายใตเงื่อนไขการใชสิทธิตามสัดสวน

ดังน้ี 

  คร้ังท่ี 1 : ภายในปท่ี 1 นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 

20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแตละคนไดรับจัดสรร 

  คร้ังท่ี 2 : ภายในปท่ี 2 นับจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิไดไม

เกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแตละคนไดรับจัดสรร (รวมสิทธิท่ีไดจากคร้ังท่ี 1) 

  คร้ังท่ี 3 : ภายในปท่ี 3 นับจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิไดไม

เกินรอยละ 60 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแตละคนไดรับจัดสรร (รวมสิทธิท่ีไดจากคร้ังท่ี 1–2) 

  คร้ังท่ี 4 : ภายในปท่ี 4 นับจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิได ไม

เกินรอยละ 80 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแตละคนไดรับจัดสรร (รวมสิทธิท่ีไดจากคร้ังท่ี 1–3) 

  คร้ังท่ี 5 : ภายในปท่ี 5 นับจากวันท่ีบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิไดไม
เกินรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีแตละคนไดรับจัดสรร (รวมสิทธิท่ีไดจากคร้ังท่ี 1–4) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทฯ จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ 

: เม่ือมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิเม่ือมี
เหตุการณตามท่ีระบุในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : -ไมมี- 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ีเกิดจาก
การใชสิทธิ  

: บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ นํ า หุ น ส า มัญ ท่ี เ กิ ด จ ากก า ร ใ ช สิ ท ธิ ใ น ค ร้ั ง น้ี เ ข า จ ดทะ เ บี ย น เ ป น 
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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หมายเหตุ: 

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใชสิทธิไดในวัน
กําหนดการใชสิทธิคร้ังตอๆ ไปไดตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ แตหากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแลว ใบสําคัญ
แสดงสิทธิใดๆ ท่ีไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

2. หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังใดจะทําใหเกิดเศษหุนท่ีไมถึงจํานวนเต็มของหนวยการซื้อขายหุน (Board Lot) บน
กระดานหลักในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปดสวนท่ีทําใหเกิดเศษหุนดังกลาวไปรวมใชสิทธิในชวงระยะเวลาการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย 

3. ในชวงระยะเวลา 15 วันกอนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งถือเปนระยะเวลาการใชสิทธิชวงสุดทาย ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันทําการใดๆ ก็ไดในชวงระยะเวลาดังกลาว 

4. หากวันกําหนดใชสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิเปนวันทําการถัดไป ในกรณีท่ีวันกําหนดใชสิทธิคร้ัง
สุดทายตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันกําหนดใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดใชสิทธิคร้ัง
สุดทายดังกลาว 

2. หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.1 บริษัทฯ จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาการเสนอขาย  

2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีท่ีมีใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไมไดมีการ
จัดสรรเม่ือพนระยะเวลาการเสนอขาย ในกรณีใดๆ ดังกลาว ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิน้ันถูกยกเลิกและสิ้นผลไป 

2.3 รายช่ือกรรมการที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรใหกรรมการแตละราย 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 

จํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรบั

จัดสรร (หนวย) 

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ที่ไดรับจัดสรรตอจํานวน 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมด 
(รอยละ) 

1. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการและประธานกรรมการ 2,350,000 4.73 

2. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และ
กรรมการผูจัดการ 

2,400,000 4.83 

3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

2,350,000 4.73 

4. นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย กรรมการ 2,350,000 4.73 

5. นายไพฑูรย กิจสาํเร็จ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

2,350,000 4.73 

6. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรอง
กรรมการผูจัดการสายการขายและ
การตลาด 

2,400,000 4.83 

7. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2,350,000 4.73 

8. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

2,350,000 4.73 

9. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

2,350,000 4.73 
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2.4 ไมมีกรรมการหรือพนักงานรายใดที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละหาของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด 

2.5 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานซ่ึงมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังน้ี 

(ก) มีสถานะเปนกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ณ วันท่ีจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

(ข) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีกรรมการและ/หรือพนักงานแตละรายจะไดรับ ไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ      
ตําแหนง ประสบการณ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผานมา รวมถึง
ผลประโยชนท่ีทําใหหรือคาดวาจะทําใหแกบริษัทฯ 

(ค) คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนมีดุลพินิจในการพิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานราย

ใดๆ เปนกรณีพิเศษ โดยไมตองคํานึงถึงคุณสมบัติตาม (ก) และ (ข) ขางตน 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเปนผูกําหนด (1) รายชื่อของกรรมการและ/หรือพนักงานท่ีจะไดรับจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีจําเปนเกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย รวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานในคร้ังน้ี (3) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรใหแกพนักงานแตละราย  

2.6 เงื่อนไขสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(ก) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสภาพเปนกรรมการหรือพนักงาน (แลวแตกรณี) ในวันกําหนดการใชสิทธิน้ันๆ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงาน เน่ืองจากถึงแกกรรม เจ็บปวยอยางรายแรง หรือ

ทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานไดอีกตอไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรให

บุคคลดังกลาวหรือทายาทหรือผูพิทักษ หรือผูอนุบาลของบุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิแทน

กรรมการหรือพนักงานดังกลาวไดจนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรรน้ัน 

(ค) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงาน เน่ืองจากการเกษียณอายุ หรือครบวาระในการ

ดํารงตําแหนง (แลวแตกรณี) หรือการพนสภาพการเปนกรรมการหรือพนักงานน้ัน เปนผลเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอํานาจ

การควบคุมในบริษัทฯ หรือการโอนยายตามคําสั่งบริษัทฯ หรือการปรับโครงสรางองคกร กอนวันครบกําหนดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิใหกรรมการหรือพนักงานรายน้ัน ยังคงมีสิทธิท่ีจะใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิไดจนครบอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับจัดสรร  

(ง) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพนสภาพจากการเปนกรรมการหรือพนักงาน (แลวแตกรณี) ดวยความสมัครใจ 

โดยเหตุอื่นนอกจากท่ีกําหนดในขอ (ข) และ (ค) ขางตนกอน หรือในวันกําหนดการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว

สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดอีก 1 คร้ัง ในวันกําหนดใชสิทธิคร้ังถัดจากวันท่ีลาออกหรือพนสภาพ 

โดยจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะสามารถใชสิทธิไดน้ันจะไมเกินจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีครบกําหนดระยะเวลาการใช

สิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิท้ังหมดท่ีถืออยูใหแกคณะกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยทันที เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนําไปจัดสรรใหแกพนักงาน

รายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีไดกําหนดไวตอไป โดยหากเปนการจัดสรรใหแกกรรมการ หรือเปนการจัดสรรใหแกพนักงานเกิน

กวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมด บริษัทฯ จะตองนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร

ดังกลาว  

(จ)  ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถูกเลิกจางหรือปลดออก ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีไดรับจัดสรรอีก และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตองคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ียังไมไดใชสิทธิท้ังหมดท่ีถืออยูโดยทันที 

เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนําไปจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทฯ รายอื่นตามความเหมาะสม

ตอไป 
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(ฉ) ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอื่นใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดในขอ (ข) ถึงขอ (จ) ตามไดกลาวมาขางตน คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจโดยสมบูรณในการพิจารณากําหนดเง่ือนไขในการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจ

แตกตางไปจากท่ีไดระบุมาขางตนได  

2.7 ผลกระทบตอผูถือหุนอันเน่ืองมาจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) และ
ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

2.7.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 49,650,000 หนวย จะไมกอใหเกิดผล

กระทบใดๆ ตอผูถือหุนในขณะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ แตจะกอใหเกิดผลกระทบผูถือหุนตอเม่ือไดมีการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยอาจจะเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) หากมีการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญดังกลาว อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ จะเปนจํานวนเทาใดน้ัน 

จะขึ้นกับราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ซึ่งไดกําหนดไวเปนราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนของบริษัทฯ ท่ีทําการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 วันทําการติดตอกันหลังวันประชุมผูถือหุนหักดวยสวนลด 10%  

2.7.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานเพ่ือซื้อหุนสามัญท่ีจัดไว
รองรับจํานวน 49,650,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงไมเกินอัตรา
รอยละ 4.73 ของ สวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนหุนท่ีออกและจําหนาย
แลว จํานวน 1,000,000,000 บาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551  

2.8  ขอมูลอื่นใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี) 

นักลงทุนท่ีลงทุนในหุนของบริษัทฯ จะไดรับประโยชน (ท้ังในรูปของเงินปนผล (ถามี) และมูลคาของหุน) ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติ
หนาท่ีของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกลาวถือเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจในปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถอันจะเพ่ิมมูลคาหุนของกิจการ 

2.9  สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน 

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ในคร้ังน้ี 
จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม
คัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี     
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วาระที ่3 
 

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4  
ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
ขอเท็จจรงิและเหตุผล  
 บริษัทฯ มีความประสงคจะเพิ่มทุนอีกจํานวน 49,650,000  หุน  เพื่อสํารองสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบ

มาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 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 มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ  4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ดังตอไปนี้ :- 
 
ขอความเดิมจะเปนดังนี ้:- 
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 (         -          ) 
 
ขอความที่แกไขใหมจะเปนดังนี้ :- 

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

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

 มูลคาหุนละ                         1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน     

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

 หุนบุริมสิทธิ           - หุน (         -          ) 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 42 (2) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี 

(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 

ขาพเจา บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 192  ประชุมเม่ือ

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมของบริษัทฯ ชั้น 40 อาคารพหลโยธินเพลส เลขท่ี 408/38 ถนนพหลโยธิน (ปากซอยพหลโยธิน) แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนของบริษัทฯ อีกจํานวน 49,650,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000,000 

บาท เปน 1,049,650,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ จํานวน 49,650,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

2. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

2.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 49,650,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมจํานวนเงิน 

49,650,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

จัดสรรใหแก/เพือ่ 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขาย
ตอหุน 
(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะออกใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงาน  ตามโครงการเสนอขาย

หลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงาน (ESOP Scheme)  

49,650,000 - - - รายละเอียดโครงการเสนอ

ข า ยหลั ก ท รั พ ย ใ ห แ ก

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ /ห รื อ

พนักงาน  ปรากฏตาม

เอกสารแนบทายวาระท่ี 2 

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน  

- ไมมี - 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร  

- ไมมี - 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 

กรุงเทพ เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของ

บริษัทฯ เพ่ือกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ต้ังแตวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. 

จนกวาการประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถามี) 

บริษัทฯ ตองดําเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนรองรับตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินในสวนที่เพิ่มเติม 

วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คือ เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทฯ ออกใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ 

เงินท่ีไดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะนําไปใชเพ่ือกิจการของบริษัทฯ ดังน้ี 

(1) เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) เพ่ือใชรองรับ เสริมสราง และขยายศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

6. ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเพิ่มทุน 

6.1 การจัดสรรหุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของ

บริษัทฯ เพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางานของกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือสราง

ประโยชนใหแกบริษัทฯ ในระยะยาวตอไป 

6.2 เพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ิมปริมาณเงินสดสํารอง  

6.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางโครงสรางทุนของบริษัทฯ  

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น อันเปนการชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ บริษัทฯ 

นอกจากน้ัน โครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน ในคร้ังน้ีจะเปนการจูงใจกรรมการและ

พนักงานใหเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการทํางาน  ซึ่งจะกอใหเกิดผลกําไรสูงสุดแกบริษัทฯ ในอนาคตซึ่งอาจสงผลให

บริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุน และเปนการเพ่ิมขึ้นในมูลคาหุนของบริษัทฯ ในอนาคตได 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี ้

- ไมมี - 

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน  

9.1 ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ต้ังแตวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุนจะแลวเสร็จ 

เพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551  

9.2 ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. 

9.3 บริษัทฯ จะตองดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน

มีมติดังกลาว 

9.4 กรรมการและ/หรือพนักงานจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวยท่ีออก ภายใตโครงการเสนอขาย

หลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน (ESOP Scheme) ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหออกและเสนอ

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

     

  (นายอัศนี ชันทอง)          (นายสาธิต สุดบรรทัด) 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทน   
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วาระที ่4  
 

พิจารณาและอนุมัติการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 

ขอเท็จจรงิและเหตุผล  

ตามที่บริษัทฯ จะดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอ

ขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุนจํานวน 49,650,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม

จํานวน 49,650,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน ตามโครงการการ

เสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

 
การลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถาคะแนนเสียงเทากัน  ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม 
การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน 

ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะเปนการสรางความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้น

แกผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของกับทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และ

เปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทฯ จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ี

มีสิทธิเขารวมประชุม เพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป ท้ังน้ี เน่ืองจากผูถือหุนบางรายอาจยังไมคุนเคยกับขอพึงปฏิบัติท่ีนํามาใชในการ

ประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิท่ีจะผอนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขา

รวมประชุมแตละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หาก

มีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ใหแสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงน้ันดวย 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2. นิติบุคคล 

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 

(ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะพรอมบัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 

 ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศจะตองมีการรับรอง

ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค  

 กรณีตนฉบับเอกสารมิไดเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคล

น้ันรับรองความถูกตองของคําแปลดวย 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด ใหกับ 

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผูถือหุนท่ีไมประสงคเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะให

บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุนเพ่ือใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุน โดยระบุชื่อพรอม

รายละเอียดของผูรับมอบฉันทะดังกลาวในหนังสือมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ บริษัทฯ ตาม

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระซ่ึงแนบกับหนังสือชิญประชุมในคร้ังนี้ เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถือหุน
ได โดยการจัดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุขอความครบถวนสมบูรณแลวพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองมายัง

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 69-70 หมู 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 

โดยขอใหสงมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทรท่ี 16 มิถุนายน 2551 ท้ังน้ี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะท่ีสงถึง

บริษัทฯ กอนเวลาเร่ิมประชุมเทาน้ัน  

 ในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนน้ัน ผูถือหุนจะตองปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพรอม

ขีดฆาลงวันท่ีบนอากรแสตมปน้ัน เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย  

3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ังแตเวลา 

9.30 น. ของวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เปนตนไป ณ พินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ เลขท่ี 971, 973 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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ขอบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 37 

 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ

บริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

 ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหา (1/5) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดไดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ

หุนเปนการประชุมวิสามัญ แตตองระบุเหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

หมวดท่ี 6 ขอ 38 

 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ี

จะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแต

กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และให

โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญ หรือท่ี

อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

2. การมอบฉันทะ 

หมวดท่ี 6 ขอ 41 

 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 

หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันท่ีและลายมือชื่อของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ

เขาประชุม 

3. การดําเนินการประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 40 

 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานท่ีประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดมาเขา

รวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมมี 

หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในท่ีประชุม 



 
 

29 

4. องคประชุม 

หมวดท่ี 6 ขอ 39 

 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองค

ประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใช

เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 ท้ังน้ี หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน 

5. การลงคะแนนเสียง 

หมวดท่ี 6 ขอ 42 

 มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขา

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนหรือหุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใด ท่ีอาจ

กระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2551 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 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 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกํ่าหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตัว) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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...............................................        
 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2551 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 973 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 2  :  พิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ  ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

(ESOP Scheme) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 3  :  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  :  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 5  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                        เห็นดวย            ไมเห็นดวย                   งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ัน
ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(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  



 
 

33 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท กระเบือ้งหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม

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

สถานท่ีอื่นดวย 

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                 เห็นดวย                                   ไมเห็นดวย              งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรือ่ง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

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...............................................        
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2551 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขท่ี 971, 973 ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได 

มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี  

(1) วาระท่ี 1  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 23 (ประจําป 2551) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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วาระท่ี 2  :  พิจารณาและอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,650,000 หนวย ใหแกกรรมการและ/หรือ

พนักงานของบริษัทฯ  ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

(ESOP Scheme) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี 3  :  พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี 4  :  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระท่ี 5  :  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         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 
       (……………………………………………..) 
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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) 

 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรม

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

สถานท่ีอื่นดวย 

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 

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

(ก) ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

                         เห็นดวย......................เสยีง    ไมเห็นดวย........................เสยีง  งดออกเสยีง…………....…..เสียง 
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ประวัติกรรมการท่ีเปนอิสระ (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        ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา 

• การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2551 จํานวน 5,512,500 หุนหรือ 0.55% 

• มีสวนไดเสียทางตรงในวาระท่ี 2 ท่ีจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 
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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        ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา 

• การถือหุนของบริษัทฯ ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2551 จํานวน 1,000,000 หุนหรือ 0.10% 

• มีสวนไดเสียทางตรงในวาระท่ี 2 ท่ีจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 
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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         ไมมีสวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทฯ เปนคูสัญญา และไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ 

• มีสวนไดเสียทางตรงในวาระท่ี 2 ท่ีจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 
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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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