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รายงานการประชุมวสิามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 
ของ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองซาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 

204 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 99 ราย   

ถือหุนจํานวน  46,698,209 หุน  และโดยการมอบฉันทะจํานวน  80 ราย  ถือหุนจํานวน  650,513,555 หุน  รวมทั้ง ส้ิน             

จํานวน 179 ราย นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 697,211,764 คิดเปนรอยละ 70.66 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้จํานวน 9 คน 

(กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

7. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

8. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม  

2.  นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

3.  นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ 

ผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม  

2. นายกฤษณ พันธรัตนมาลา 

3. นายวุฒิไกร โสตถิยานนท 

 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ือง

ตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นายเจตพงค จักรกาญจน (เจาหนาที่ประชาสัมพันธ) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติ  

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  
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1. ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในการเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม

ผูถือหุนในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ือง

ดังกลาว  ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

2. ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 บนเว็บไซตของบริษัทฯ โดยเปดโอกาสให   

ผูถือหุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ซึ่ง

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3. การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบ

ฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4. มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   
4.1. กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด ในการประชุมคร้ังนี้ถือวาทุกวาระถือเปนกรณีปกติ ยกเวน

วาระท่ี 2-4 ถือเปนกรณีอื่น 

4.2. กรณีอ่ืน หมายถึง การมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนิน

ตามที่กําหนดนั้น ไดแก วาระท่ี 2-4 การลงมติที่ประชุมในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ

ที่ 42 (2) ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สวนที่
เหลือถือวาเห็นดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามท่ีบริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียน

กอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทํา

เคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการ

ลงคะแนน  

 หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25 (ประจําป 2553) 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553)    

ที่ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 ตามที่ไดนําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไว

อยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) ดังกลาว  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามขอมูลในหนาที่ 7 เร่ืองการส่ือสารทางการตลาดเก่ียวกับ

สัญญาที่ทําไวกับคุณหมํ่า จกมก ไดหมดสัญญาไปในปที่แลวหรือไม หรือยังคงเปนพรีเซ็นเตอรไปอีกก่ีป  
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาสัญญากับคุณหมํ่าจะหมด           

ในเดือนกุมภาพันธ 2554 นี้ และทางบริษัทฯ กําลังคัดเลือกพรีเซ็นเตอรคนใหม 

ประธาน    ประธานฯ ไดแจงวาหากผูถือหุนมีคําถามเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ขอใหสอบถามในวาระสุดทาย 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 25 (ประจําป 2553) 

ประชุมเม่ือวันที่   26 เมษายน 2553  ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

รับรอง   797,135,164 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมรับรอง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย                     -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        797,236,464 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ไดแถลงวา เพื่อใหสอดคลองกับภาพลักษณใหมและรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งภาพรวมตองมี

ความรวมสมัย ความนาเช่ือถือ ความเปนสากล และสามารถใชไดกับหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากกระเบ้ืองหลังคา 

โดยยังคงความเปน “ตราเพชร” อยูดวย เพราะวาเหตุผลหลักคือผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมใชกระเบื้องอยางเดียว ซึ่ง

ปจจุบันบริษัทฯ มีสินคาหลากหลายมากย่ิงขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของ

บริษัทฯ ดังนี้ 

2.1 ใหเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัทฯ  

 จากชื่อเดิม “บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน)”  

 เปนชื่อใหม “บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากดั (มหาชน)” 

 และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Diamond Building Products Public Company Limited” 
 

 2.2    ใหเปล่ียนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้      

 
           ตราประทับเดิม      ตราประทับที่เปล่ียนแปลงใหม  

 

 

  

  

 

 

 2.3    สําหรับชื่อยอที่ใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ยังคงใช “DRT” เหมือนเดิม 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม  

ผูถือหุน    นางสาวปยะรัตน ขุนจิต ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา หลังจากเปล่ียนช่ือบริษัทฯ แลว 

บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในอนาคตอยางไร  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวาแผนการขยายธุรกิจไมเก่ียวกับเปล่ียนช่ือบริษัทฯ ถึงแมไมเปล่ียนช่ือ บริษัทฯ ก็ยังคงมีการขยาย

ธุรกิจอยางตอเนื่อง แตเหตุผลที่ตองการเปล่ียนช่ือนั้น เนื่องจากตองการใหชื่อเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ  ซ่ึง

เปนไปตามนโยบายหลักคือการผลิตและขายผลิตภัณฑวัสดุกอสรางหลากหลายชนิด 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุนรายยอย ไดถามวาที่เปล่ียนจากคําวา “กระเบื้อง” เปนคําวา “ผลิตภัณฑ” แสดงวา

ตอไปนอกเหนือจากขายสินคากลุมกระเบื้องแลว บริษัทฯ จะมีสินคาอีกหลากหลายที่นํามาจําหนายใชหรือไม 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา อยางที่ไดแจงไปแลววา บริษัทฯ จะเนนเร่ืองผลิตภัณฑวัสดุกอสรางตางๆ ที่เก่ียวกับการกอสราง

ไมวาจะเปนกลุมกระเบ้ืองหลังคา แผนผนัง และไมสังเคราะหตางๆ เปนตน ซึ่งบริษัทฯ พยายามหาโอกาสท่ีจะเขาไป

ในกลุมผลิตภัณฑวัสดุกอสรางซ่ึงยังมีชองวางของตลาดอยู 

  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงชื่อ

และตราประทับของบริษัทฯ  ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัทฯตามที่เสนอ

ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   797,137,164 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        797,238,464 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ไดแถลงวาเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ     

จึงเสนอแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

3.1.  แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 1. เปนดังนี้ 

ขอ 1.   ชื่อบริษัท “บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา 
  “Diamond Building Products Public Company Limited” 

3.2. แกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 1. ขอ 2. และขอ 53. เปนดังนี้ 

ขอ 1.   ขอบังคับนี้เรียกวา ขอบังคับของ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2.   คําวา “บริษัท” ในขอบังคับนี้หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

ขอ 53.  ตราของบริษัทฯ ใหใชดังที่ประทับไวนี้ 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม เม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงชื่อและ

ตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   797,141,464 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                      101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        797,242,764 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. 

 ประธานฯ ไดแถลงวา เพื่อใหมีความคลองตัวในการสรรหากรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ    

เขามาชวยบริหารกิจการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. ดังนี้ 

ขอความเดิม 
ขอ 19.   คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน แตไมเกินสิบเอ็ด (11) คน 

โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและ

จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด 

ขอความที่แกไขใหม 
ขอ 19.   คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา  

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดนั้น ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม

กฎหมายกําหนด  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา เร่ืองการแกขอบังคับของบริษทฯ ในวาระท่ี 4 ขอ 19 ที่มีการ

แกไขขอความเดิม ซึ่งขอความใหมที่ตองการแกไขนั้น มีความหมายวา บริษัทฯ สามารถแตงต้ังกรรมการไดเกินกวา 

11 คนขึ้นไปใชไหม เนื่องจากไมไดระบุไววาไมเกินก่ีคน และผูถือหุนรายใหมที่เขามาลงทุนกับบริษัท กระเบื้องหลังคา

ตราเพชร จํากัด (มหาชน) นั้นคือใคร และกรรมการใหมที่จะไดรับแตงต้ังในการประชุมคร้ังนี้เปนตัวแทนจากผูถือหุน

รายใหมใชหรือไม   

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เร่ืองการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19 นั้นมีความหมายวาขอบังคับใหมนี้จะมีกรรมการก่ีคน

ก็ได แตไมนอยกวา 5 คน ในปที่ผานมาน้ันผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนประมาณรอยละ 73  ไดขายหุนบางสวนใหกับ

กองทุนไทยทวีทุน 2  ซึ่งกองทุนนี้เปนกองทุนที่รวมจัดต้ังขึ้นระหวางหนวยงานดานการลงทุนของรัฐบาลบรูไน (Brunei 

Investment  Agency : BIA) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) และนักลงทุนสถาบันในประเทศอีก 8 ราย 

ไดแก ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน)  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  ธนาคารออมสิน   

ธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน)  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด   
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บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  จํากัด  และบริษัทไทยประกันชีวิต  จํากัด  ซึ่งผูถือหุนรายใหญเห็นวา กองทุนนี้มี

คุณสมบัติที่ดี และม่ันใจในกิจการของบริษัทฯ อีกทั้ง เช่ือม่ันในความมีจริยธรรม และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะ

ชวยทําใหชื่อเสียงของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงตัดสินใจขายหุนใหกับกองทุนนี้ แตกองทุนมีเงื่อนไขคือตองการใหมีกรรมการ

เขามาเพื่อรวมดูแลกิจการของบริษัทฯ ดวย เนื่องจากวาจะไดชวยสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ  จึงเสนอกรรมการเพิ่ม

เขามา 1 คน แตเนื่องจากกฎหมายกําหนดใหมีกรรมการอิสระหน่ึงในสาม (1/3) ของกรรมการท้ังหมด ดังนั้นจึงตอง

แตงต้ังกรรมการเพ่ิมอีก 2 คน เพื่อดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 1 คน และสําหรับอีก 1 คน แตงต้ังเปนกรรมการ 

ซึ่งปจจุบันเปนผูบริหารของบริษัทฯ  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับ

ของบริษัทฯ ขอ 19. ตามที่เสนอขางตน  

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 19. ตามที่เสนอขางตน ดวย

คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย   797,150,864 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย                 -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                   101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด        797,252,164 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 

 ประธานฯ ไดกลาววา เนื่องดวยบริษัทฯ มีการขยายกิจการอยางตอเนื่อง ใน 4-5 ปที่ผานมาจะเห็นวาบริษัทฯ มีการ

ขยายธุรกิจทุกป อีกทั้งมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นวาควร

จะตองเพิ่มกรรมการอีก 3 คน ใหเขามาชวยกันบริหารกิจการใหเจริญย่ิงๆ ขึ้น จึงไดเสนอบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ในอนาคตใหเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อที่เสนอดังนี้   

 1.  นายไมตรี ถาวรอธิวาสน เสนอแตงต้ังในตําแหนงกรรมการ 

 2.  นายกฤษณ พันธรัตนมาลา   เสนอแตงต้ังในตําแหนงกรรมการ 

 3.  นายวุฒิไกร โสตถิยานนท  เสนอแตงต้ังในตําแหนงกรรมการอิสระ 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก

กรรมการรายใหม ดังนี้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) คร้ังที่ 3 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ไดมี

มติใหสรรหากรรมการเพ่ิมอีก 3 คน โดยรายละเอียดของประวัติของกรรมการท้ัง 3 คน ไดแสดงอยูในหนังสือเชิญ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังนี้และไดแจกใหกับผูถือหุนทุกทานเรียบรอยแลว โดยการพิจารณาไดมีการพิจารณาความรู 

ความสามารถ และประสบการณ รวมถึงความเช่ียวชาญจากหลากหลายทางวิชาชีพ ซึ่งทั้ง 3 คนนี้มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดไว รวมถึงขอกําหนดและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีความเห็นวา ทั้ง 3 คนมีความเหมาะสม และจะ

ชวยใหบริษัทฯ ไดพัฒนาองคกรในหลายๆ แขนง และหลายๆ วิชาความรูเพื่อใหเจริญกาวหนาขึ้นไปในอนาคตได จึง
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ขออนุญาตเสนอแตงต้ังทั้ง 3 คน สําหรับนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ไดทํางานกับบริษัทฯ มานาน และมีความเช่ียวชาญ

ทางดานโรงงานอยางมาก  สําหรับนายกฤษณ พันธรัตนมาลา เปนผูชํานาญงานทางดานการเงิน และการลงทุน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณกฤษณเปนผูจัดการในเร่ืองการเงิน  การลงทุนในหลายบริษัท ซึ่งจะมาชวยดูแลบริษัทฯ ในเร่ือง

การลงทุน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับนายวุฒิไกร โสตถิยานนท เปนผูเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย ซึ่งจะ

เขามาชวยในการบริหารระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ใหถูกตอง  

 หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยพิจารณา

จากคุณสมบัติในดานตางๆ ที่มีความเหมาะสม แลวมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงต้ังบุคคลทั้ง 3 คนตามรายชื่อขางตน     

ใหเขามาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชน

ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. สําหรับนายนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ปจจุบันเปนผูบริหารของบริษัทฯ ในตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ

สายการผลิตและวิศวกรรม โดยเขามารวมงานตั้งแตป 2547 ซึ่งชวงนั้น บริษัทฯ มีการขยายกําลังการผลิต 2 

สายการผลิตคือ สายการผลิต NT-8 และ CT-5 และในป 2551 ก็ดําเนินการขยายสายการผลิต NT-9 จนกระท่ังใน

ปจจุบันอยูในระหวางการเพ่ิมสายการผลิต NT-10 ตลอดระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนงในชวงเวลาดังกลาวไดบริหาร

กิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง มีคุณวุฒิและประสบการณการทํางานดานวิศวกรรม

และการผลิตซ่ึงเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกําหนด

ของสํานักงาน ก.ล.ต. ต้ังแตป 2548 

4. สําหรับนายกฤษณ พันธรัตนมาลา ปจจุบันเปนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนหลายแหง    

มีความรู ความสามารถ และประสบการณในเร่ืองของการลงทุน โดยสามารถใหคําแนะนําเพื่อใหบริษัทฯ มีการ

บริหารจัดการในเร่ืองของการเงินและการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชนกับการขยายธุรกิจของ

บริษัทฯ ในอนาคต และไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 

5. สําหรับนายวุฒิไกร โสตถิยานนท  เปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในเร่ืองของกฎหมาย และ

ขอกําหนดตางๆ ซึ่งจะสามารถเขามาใหคําแนะนําในเร่ืองของการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ 

เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีย่ิงๆ ขึ้น และไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตามขอกําหนดของ  

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามหนังสือที่ จ.201/2553 เม่ือวันที่                   

23 พฤศจิกายน 2553 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาววา มีความภูมิใจแทนบริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

ที่กองทุนไทยทวี 2 นั้นมองเห็นคุณคา นั่นหมายความวาคณะกรรมการและประธานกรรมการไดบริหารงานอยางมี 

ธรรมาภิบาล แมแตหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในอดีตเคยช่ืนชมอยางไร ปจจุบันก็ยังชื่นชมอยู เพราะในรายละเอียด
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ของหนังสือเชิญประชุมมีการชี้แจงเก่ียวกับแตละวาระแตกยอยออกไป และตองการใหกรรมการรายใหมทั้ง 3 คน ซึ่ง

อยูในหองประชุมนี้ ไดแสดงวิสัยทัศน ใหกับผูถือหุนทุกคนทราบกอนลงมติ  

ประธาน    ประธานฯ ไดเสนอใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ไดแนะนําตัวกับผูถือหุน 

ผูบริหาร นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม และไดรับการ 

เสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ  ในการประชุมคร้ังนี้ ไดกลาววา โดยหนาที่จะดูแลเก่ียวกับการผลิตโดยเนน

เร่ืองการหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใชในการลดตนทุนของสินคาทุกประเภท เพราะตลาดมีการแขงขันอยางรุนแรง ฉะนั้น

จุดสําคัญคือตนทุนท่ีตํ่าที่สุด และขอใหผูถือหุนทุกคนมั่นใจไดวาทีมงานของบริษัทฯ ต้ังใจทํางานดวยความละเอียด

รอบคอบ ต้ังแตการซื้อวัตถุดิบจนถึงคุณภาพของผลผลิตที่ออกมา ในการลดตนทุนนั้น คุณภาพสินคาตองไมลดลง ซึ่ง

บริษัทฯ จะรักษาคุณภาพสินคาที่ดีไวตลอดไป 

ประธาน    ประธานฯ ไดกลาววา นายไมตรี ถาวรอธิวาสน เปนผูที่ดูแลเร่ืองการผลิต ไมไดนั่งอยูในหองทํางานอยางเดียว แตจะ

เดินไปสํารวจในสถานปฏิบัติงานตางๆ ในโรงงาน เพื่อดูแลความเรียบรอยของการผลิต อีกทั้งยังเปนผูบริหารของ

บริษัทฯ ที่ยึดม่ันในเร่ืองของการทําใหขบวนการผลิตดีขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงทําใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ 

ลดลงมามากมาย 

  นายกฤษณ พันธรัตนมาลา ผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังนี้ ไดกลาววา

โดยประสบการณสวนใหญจะดูแลในเรื่องการเงินการลงทุน การเขามารับตําแหนงนี้ก็จะชวยดูแลในเรื่องดังกลาว ซึ่ง

จะดูระยะเวลา แนวทาง และการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว โดยเฉพาะการขยายการ

ผลิตไปสูผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อการเพิ่มมูลคาของบริษัทฯ ตอไปไดในอนาคต 

 นายวุฒิไกร โสตถิยานนท  ผูที่ไดรับการเสนอช่ือเลือกต้ังเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังนี้         

ไดกลาววาโดยประสบการณสวนใหญไดผานงานทางดานกฎหมาย ไมวาจะเปนงานคดีความ งานดานสัญญา งาน

ดานการตรวจสอบ การที่ไดรับโอกาสในการเสนอช่ือเขามาเปนกรรมการอิสระในคร้ังนี้จะนําความรูตางๆ มาชวยให  

บริษัทฯ ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายตางๆ และนําเสนอในหัวขอตางๆ ที่ผูบริหารควรตอง

ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตางๆ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอผูถือหุนทุกทาน 

ประธาน    ประธานฯ ไดกลาววา คณะกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ มีความรูและประสบการณในดานตางๆ มากมาย ไมวา

จะเปนดานการบริหารดานการผลิต ดานการเงิน ดานกฎหมาย เพราะฉะน้ันจะเปนส่ิงที่ยืนยันใหกับผูถือหุนไดม่ันใจ

วาคณะกรรมการทุกทานจะดูแลบริษัทฯ ใหดีที่สุด 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง

กรรมการใหม 3 คนตามที่เสนอขางตน โดยประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติแตงต้ังกรรมการเปน

รายบุคคล ดังนี้ 

1) ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายไมตรี ถาวรอธิวาสน  ใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งในวาระน้ีนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ไดงดออกเสียงในวาระน้ีดวย 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายไมตรี ถาวรอธิวาสน ใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นดวย     796,436,764 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.87 

ไมเห็นดวย               - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                1,061,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.13 

บัตรเสีย               - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด     797,498,064 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2) ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายกฤษณ พันธรัตนมาลา  ใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ   

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายกฤษณ พันธรัตนมาลา  ใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย     797,396,764 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย               - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                   101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย               - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด     797,498,064 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง นายวุฒิไกร โสตถิยานนท  ใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ   

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายวุฒิไกร โสตถิยานนท  ใหเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย    797,396,764 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.99 

ไมเห็นดวย               - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  101,300 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 

บัตรเสีย              -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด    797,498,064 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาการเปนสปอนเซอรทีมฟุตบอล เพราะไดโฆษณา

ชื่อตราเพชรใหเปนที่รูจักมากย่ิงขึ้น  

ประธาน    ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณคุณฮ้ังใชและจะรับเร่ืองที่เสนอแนะไปพิจารณา 

ผูถือหุน นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาทําไมหุนของ DRT และ DCC จึงมีราคาแตกตางกัน

มาก ซึ่งหุนของ DRT ไมคอยขยับและมีราคาอยูประมาณ 4 - 6 บาทตอหุน เทานั้น  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา สําหรับเร่ืองราคาหุน ทางบริษัทฯ ไมไดเขาไปยุง แตหากดูสถิติแลวราคาหุนของ DRT ปรับขึ้นใน

อัตราท่ีนาพอใจ ซึ่งราคาตํ่าสุดของหุน DRT อยูที่ 1.50 บาท ใชเวลาประมาณ 2 ป ปจจุบันราคามาอยูที่ประมาณ      

6 บาท ซึ่งเปนอัตราท่ีนาพอใจ และราคาหุนที่ขึ้นมาจนถึงปจจุบันนี้เกิดจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ไมไดเกิดจากการปนหุน และบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราเฉล่ีย 10% ทุกป 
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ผูถือหุน นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา หากชื่อบริษัทเปล่ียนไปแลวตัวยอหลักทรัพยวา DRT ยังคงใช

เหมือนเดิมหรือไม  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา ยังคงใช DRT เหมือนเดิม 

ผูถือหุน นายอภิชาติ เมฆมาสิน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ขณะนี้บริษัทฯ กําลังขายหุนคืนในตลาดหลักทรัพย           

แหงประเทศไทย ซึ่งเปนหุนที่บริษัทซ้ือมาตอนชวงที่ราคาหุนตกตํ่า ซึ่งไดติดตามมาตลอด และเห็นวาถาหุนราคา

ประมาณ 6 บาทกวาๆ ทางบริษัทฯ จะขายหุนซื้อคืน และขายเปนจํานวนมาก แตพอราคาหุนอยูที่ 6 บาททางบริษัทฯ 

จะชะลอการขาย จึงถามวา บริษัทฯ ไดกําหนดราคาขายหุนไวในใจอยางไร และมีการกําหนดราคาท่ีควรขายไวหรือไม 

และเงินที่ไดมาจากการขายหุนคืน บริษัทฯ มีแผนที่จะนําไปใชลงทุนหรือทําอยางไรบาง 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เร่ืองการขายหุนซ้ือคืนนั้น ทางบริษัทฯ ขายในราคาตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย          

แหงประเทศไทยและกฎหมายกําหนดอยูแลว แตสําหรับการขายในชวงที่ผานมาเปนจังหวะที่ดีเนื่องจากตลาดในชวง

นั้นดีขึ้น และมีนักลงทุนสนใจในหุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ระมัดระวังสําหรับการขายหุนซ้ือคืนอยูแลว เนื่องจากไม

ตองการใหมีผลกระทบ หากตลาดมีมูลคาการซ้ือขายสูงก็จะขายออก เพื่อเปนการกระจายหุนออกไป  เงินที่ไดจาก

การขายหุนซ้ือคืน บริษัทฯ จะนําไปลงทุนในโครงการ NT10 ซึ่งบริษัทฯ จะตองใชเงินประมาณ 450 ลานบาท ทําให

บริษัทฯ กูเงินนอยลง 

  หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

  ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

 ปดประชุมเวลา 11.20 น. 

 

 

 

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

 

  

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัทฯ 

ผูจดบันทึกการประชุม 

  


