สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรั คชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 เลขที่ 204 ถนนรั ชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.
นายขจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 74 ราย รวมจานวนหุ้นได้
132,661 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จานวน 50 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 366,416,363 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ หมดที่
มาร่ วมประชุมจานวน 124 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 366,549,024 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 91.6373 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน 400,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ทังนี
้ ้หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่มเติม
อีกจานวน 7 ราย จานวนหุ้น 82,408 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจานวน 2 ราย จานวนหุ้น 1,020 หุ้น รวมเป็ น
ผู้ถือหุ้นทัง้ ที่ มาด้ วยตนเองและที่ มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทัง้ หมดจานวน 133 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงั ้ สิน้
366,632,452 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 91.6581 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดจ
้
านวน 400,000,000 หุ้น
จากนันประธานฯ
้
ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท และ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทที่ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถาม
และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระด้ วย ดังนี ้
กรรมการบริษัทเข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 คน
1. นายขจรเดช
แสงสุพรรณ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. ดร.การุ ญ
จันทรางศุ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริ ญ กรรมการ
5. นายประทีป
วงศ์นิรันดร์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. นายพยนต์
ศักดิ์เดชยนต์
กรรมการ
7. นายพิชิต
ไม้ พ่มุ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
8. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริ หาร
9. นายกิตติ
สุนทรมโนกุล
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 4 คน
1. นางเสาวลักษณ์ สุวรรณประทีป รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร
(ดูแลงานด้ านการเงินและบัญชี)
2. นายจิรศักดิ์
รักเดช
ผู้อานวยการโรงงานบางปะอิน
3. นายดารงค์
จิตต์ใจฉ่า
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
4. นายเสกสรร
มนทิราภา
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาดและขาย
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 3 คน
1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560
2. นางสาวชิดชนก เกตุเวช
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวอัญมณี อิงศิโรรัตน์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางวีรนุช
เศรษฐเมธีกลุ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี ้แจงรายละเอียดเรื่ องวิธีการประชุมให้ ที่ประชุม
ทราบสรุ ปได้ ดงั นี ้
เลขานุการฯ ได้ กล่าวแนะนานายพรศักดิ์ ชัยวณิ ชยา อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยให้ เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ การประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียงร่ วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด
แสดงความประสงค์ในการร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
เรื่ องข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดั บที่ 5
ของหนังสือนัดประชุม (หน้ า 34-36) ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า พร้ อมทังชี
้ ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและเพื่อให้ การบันทึกรายงาน
การประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน สรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(2) การลงคะแนนลับจะทาได้ เมื่อมีผ้ ูถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอและที่ประชุมลงมติด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงให้ มีการลงคะแนนลับ
(3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่าวาระนันต้
้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร ซึง่ มีการระบุเรื่ องนีใ้ นแต่ละวาระการประชุมของหนังสือนัด
ประชุม หัวข้ อ “คะแนนเสียงสาหรับการรับรองหรื อคะแนนเสียงสาหรับการอนุมตั ิ” รวมทังสิ
้ ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 6 หน้ า 39 ที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าแล้ ว
(4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทัง้
ลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ ชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบ
บาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทังเก็
้ บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องชูมือ
โดยจะขอให้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ รู ั บมอบ
ฉันทะชูมือและลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุ
ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
(5) การนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตามบัตรเสีย
(ถ้ ามี) ออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้ วย
ทังนี
้ ้ “บัตรเสีย” หมายถึงกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน) หรื อมีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกากับ
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นอกจากนี ้เลขานุการฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ ซึง่ อาจมีจานวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน
เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมี
ความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุดและไม่ประสงค์จะลงมติในวาระใด ๆ ขอให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่และคืน
บัตรยืนยันการลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้ วย
และสาหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุมแต่ละวาระ
อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการ
พิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนต่อไป
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนน ซึง่ เป็ นวิธีเดียวกับปี ที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว ประธานฯ จึงได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป
1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ท่ ี 24 มีนาคม 2560
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.qcon.co.th) แล้ วตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 และได้ เผยแพร่ พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมและเอกสารต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทอีกครัง้ หนึ่งตังแต่
้ วนั ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
จากนันประธานฯ
้
ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ดังกล่าว โดยวาระนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24
มีนาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

366,632,364
366,632,364
0
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

2. รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานกิจการประจาปี 2560 ของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 2 ที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมแล้ ว และขอให้ กรรมการผู้จดั การรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามต่อไป
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กรรมการผู้จดั การได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ ดงั นี ้
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีอตั ราการเติบโตที่ดีขึน้ จากปี 2559 จากการส่งออก การใช้ จ่ายของ
ภาครัฐบาล รวมทังการบริ
้
โภคและลงทุนของภาคเอกชน ตลาดอิฐมวลเบาจึงเติบโตด้ วยเช่ นกันในอัตราร้ อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากการที่ตลาดยอมรับการใช้ อิฐมวลเบาเพิ่มมากขึ ้น แต่ยงั คงประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
สาหรั บผลการดาเนิ น งานในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเพิ่ มขึน้ จากปี ก่อนร้ อยละ 16 จาก
ปริ มาณการส่งออกสินค้ าและการขายสินค้ ามูลค่าที่เพิ่ มมากขึ ้น รวมทังการควบคุ
้
มต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลให้ มีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน โดยยังคงดาเนินกลยุทธ์ หลักในเรื่ องการเร่ ง
ทดแทนอิฐมอญ การพัฒนาสินค้ ามูลค่าเพิ่มที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า การขยายไปสู่ตลาดใหม่ การควบคุม
ต้ นทุนการผลิต และการมุ่งเน้ นและให้ ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อม ชุมชน และความปลอดภัยในโรงงาน โดยในปี
2560 บริ ษัทได้ รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติในการ
กันความร้ อนได้ ดี น ้าหนักเบา อีกทังยั
้ งแข็งแรงทนทานและเป็ นมิตรต่อผู้ใช้ เมื่อหยิบสัมผัส โดยโครงการนี ้ถือว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันการลดการใช้ พลังงานในประเทศ และการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในการ
เลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่ประหยัดพลังงานด้ วย
สาหรับงานด้ านชุมชน บริ ษัทได้ ดาเนินการปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร ห้ องน ้า ห้ องสมุดและห้ องประชุม
บริ จาคอุป กรณ์ การเรี ยนการสอนและสื่อสันทนาการให้ โรงเรี ยน 34 แห่ ง มอบทุนการศึกษาให้ โรงเรี ยน 4 แห่ ง
บริ จาคสินค้ าให้ วดั และศาสนสถาน 102 แห่ง บริ จาคอิฐมวลเบาและร่ วมช่วยเหลือการสร้ างบ้ านโครงการบ้ านประชารัฐ
สร้ างบ้ านให้ ผ้ ยู ากไร้ 2 แห่ง ช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุทกภัย 107 หลังคาเรื อน รวมทังร่้ วมงานสาคัญต่าง ๆ กับชุมชน
นอกจากนี ้บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยในการทางานเป็ นอันดับแรก โดยได้ นาระบบ
การจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (OHSAS 18001:2007) มาใช้
ตังแต่
้ ปี 2557 ซึง่ ในปี 2560 ยังคงติดตามและพัฒนางานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมใน
การทางานอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการยึดมัน่ และการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามรายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการดาเนินการด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน รวมทังการเสริ
้
มสร้ างวัฒนธรรมองค์กร การให้
ความรู้ และคาแนะนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ เรื่ องการประเมินความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชัน และผลกระทบในการปฏิบตั ิงาน
การกาหนดมาตรการป้องกันหรื อแก้ ไขเพื่อลดความเสี่ยงและนาไปปฏิบตั ิ การจัดให้ มีช่องทางการแจ้ งข้ อมูลหรื อให้
เบาะแส (Whistleblowing System) ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี รวมทังการเสริ
้
มสร้ างความตระหนักเรื่ อง
การป้องกันการคอร์ รัปชันให้ พนักงาน เช่น การจัดทาแบบทดสอบ “Ethics e-testing” เรื่ องคุณธรรม อุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัป ชันต่อเนื่ องมาเป็ น ปี ที่ 3 นอกจากนี ใ้ นปี 2560 กรรมการผู้จัดการได้
สื่อสารอย่างชัดเจนไปยังกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคน ให้ ต้องปฏิบตั ิตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 เรื่ องการ
ป้องกันการให้ สินบนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้ าหน้ าที่ขององค์การระหว่างประเทศด้ วย
ทังนี
้ ้การที่บริ ษัทสามารถดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ข้ างต้ นได้ เป็ นอย่างดีเกิดจากความร่ วมมืออย่า งดียิ่ง
ของพนักงานทุกคน คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุด ผู้บริ หาร ผู้แทนจาหน่าย และที่สาคัญยิ่งคือ
ลูกค้ าของบริ ษัทที่ให้ ความไว้ วางใจ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ สรุ ปภาพรวมของตลาดอิฐ มวลเบาในปี 2560 ให้ ที่ป ระชุมทราบเพิ่มเติมว่า
ความต้ องการใช้ อิฐมวลเบาของตลาดในประเทศเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 3-5 มีกาลังการผลิตในประเทศ
รวมทังปี
้ ประมาณ 50 ล้ านตารางเมตร โดยปั จจุบนั ผู้ผลิตในประเทศทัง้ หมดเดินเครื่ องจักรที่ประมาณร้ อยละ 60
ของกาลังการผลิตที่มีอยู่ ในขณะที่บริ ษัทสามารถเดินเครื่ องจักรได้ สงู กว่าที่ประมาณร้ อยละ 80 ซึ่งส่วนเพิ่มจาก
ร้ อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตเพื่อส่งออกสินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์เสริ มเหล็กมวลเบา (Reinforced Panel) ให้
CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ มีราคาขายสูงกว่าราคาขายในประเทศเล็กน้ อย ทาให้ บริ ษัทสามารถควบคุม
ต้ นทุนได้ โดยบริ ษัทมียอดสัง่ ซื ้อสินค้ าจาก CSR ในปี 2560 ประมาณ 700,000 ตารางเมตร เพิ่มขึน้ จากปี 2559
โดย CSR ปรั บลดการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากประเทศจีน เนื่ องจากสินค้ าของบริ ษัทผ่านมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย
และลูกค้ าเชื่อมัน่ ในคุณภาพสินค้ า ส่งผลให้ บริ ษัทได้ เปรี ยบผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จดั การได้ ร่วมกันตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ
แนวทางการบริ หารจัดการเรื่ องต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้น - คาดว่าในปี นี ้ต้ นทุนการผลิตของบริ ษัทจะ
ไม่ได้ ปรับตัวสูงขึน้ จากปี 2560 มากนัก เนื่องจากบริ ษัทได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ
ให้ เป็ นองค์กรแบบลีน (Lean Organization) ตังแต่
้ ปลายปี ที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับการประกาศขึ ้นค่าแรง
ขัน้ ต่าซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าแรงที่โรงงานบางปะอินและหนองแคประมาณ 12 บาท และที่ โรงงานระยอง
ประมาณ 22 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3 ของต้ นทุนค่าแรง โดยบริ ษัทได้ เพิ่มการใช้ ระบบอัตโนมัติทดแทน
แรงงานบางส่วน ปรับลดการจ้ างแรงงานรายวัน รวมทังพยายามลดต้
้
นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายสาหรับ
วัตถุดิบหลัก เช่ น ทราย ค่าขนส่ง และการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตเพื่ อลดอัตราของเสี ย ทัง้ นี ้
สาหรั บต้ นทุนพลังงาน โรงงานหลักที่ บางปะอินจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการปรั บขึน้ ของราคาก๊ าซ
เนื่ องจากใช้ พ ลังงานจากไอนา้ แต่บริ ษัทยังคงติดตามสถานการณ์ ด้านราคาเชื อ้ เพลิงอย่างใกล้ ชิด
เนื่ อ งจากโรงงานหนองแคใช้ พลังงานจากน า้ มัน เตา และโรงงานระยองใช้ พ ลังงานจากก๊ า ซใน
กระบวนการผลิต
ข้ อซักถามของนายชาญชัย โล่วรพงศ์
ผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ที่ลดลงจากไตรมาสที่ 3 ของปี เดียวกัน - ความแตกต่าง
ระหว่างปริ มาณการขายในไตรมาสสุดท้ ายเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี ที่ผ่านมา เป็ นเพียงการบริ หาร
สต็อกสินค้ าและปริ มาณสินค้ าคงคลังของลูกค้ าคือ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย ซึง่ สัง่ ซื ้อ
สินค้ าของบริ ษัทเพื่อเก็บเป็ นสต็อกทาให้ บริ ษัทมียอดส่งออกสินค้ าเพิ่มขึน้ ในไตรมาสที่ 3 ในขณะที่
CSR เริ่ มชะลอการสัง่ ซื ้อเพื่อรักษาระดับของสินค้ าคงคลังในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ส่งผลให้
ยอดขายและรายได้ ของบริ ษัทลดลงด้ วย ประกอบกับภาวะการแข่งขันทางด้ านราคาของตลาดในประเทศ
ที่ยังคงรุ นแรงถึงแม้ ว่าความต้ องการของตลาดจะเพิ่มขึน้ บ้ างก็ตาม โดยราคาขายในปี 2559 ลดลง
จากปี 2558 ประมาณร้ อยละ 15-16 จากผู้ผลิ ตอิฐมวลเบาและก าลังการผลิ ตที่ เพิ่ มขึน้ และราคาขาย
ปรับตัวสูงขึ ้นใน 2560 แต่ในอัตราที่ไม่เกินร้ อยละ 5 ดังนันรายได้
้
ของบริ ษัทจากการขายในประเทศจึง
ยังไม่สูงขึน้ มากนักและยังคงมีรายได้ หลักจากการส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยอด
สัง่ ซื ้อจาก CSR ได้ กลับมาเป็ นปกติแล้ วในไตรมาสแรกของปี นี ้
- 14 -

ข้ อซักถามของนายปวริ ส สุรกิตติดารง
(1) แนวโน้ ม การขายสิ น ค้ าให้ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลี ย - คาดว่ายอดการสั่ง ซื อ้
สินค้ าจาก CSR ในปี 2561 จะมีอตั ราการเติบโตจากปี 2560 ที่ประมาณร้ อยละ 10-15 โดยมียอดการ
สัง่ ซื ้อสม่าเสมอเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือนซึ่งขึน้ อยู่กับการบริ หารจัดการสินค้ าคงคลังของ CSR ด้ วย
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ มีการวางแผนการผลิตล่วงหน้ ารวมทังเจรจาและหารื
้
อเรื่ องแนวโน้ มการสัง่ ซื ้อสินค้ า
ในอนาคตร่ วมกับ CSR ด้ วย เนื่ องจากบริ ษัทก็ยังคงมีความกังวลเรื่ องความยั่งยื นของการส่งออก
สินค้ าให้ ลูกค้ ารายนี เ้ ช่นเดียวกัน ซึ่ง CSR แจ้ งว่ามีโครงการจะขยายโรงงานเพิ่ มเติม อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากปั จจุบนั CSR ใช้ เทคโนโลยีที่สงู กว่าที่บริ ษัทใช้ ในการผลิตคานรับน ้าหนักที่เป็ นคอนกรี ต
ที่มีน ้าหนักเบาแต่สามารถแบกรับน ้าหนักได้ สงู มาก ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์เสริ มเหล็กมวลเบาซึง่ ผลิตที่
โรงงานบางปะอินที่บริ ษัทส่งออกให้ CSR จึงเป็ นเพียงส่วนประกอบหนึง่ ของสินค้ าหลักของ CSR
นอกจากนี ้ยังมียอดสัง่ ซื ้ออิฐมวลเบา (ALC) ซึง่ ผลิตที่โรงงานระยองเพิ่มเติมด้ วย
(2) สาเหตุที่บริ ษัทยังคงไม่สามารถขยายฐานการตลาดอิฐมวลเบาเพื่ อทดแทนตลาดอิ ฐมอญได้ อัต รา (Penetration Rate) ดั ง กล่ า วในปี 2558-2559 อยู่ ที่ ป ระมาณร้ อยละ 7 และเพิ่ ม ขึ น้
เล็กน้ อยเป็ นร้ อยละ 10 ในปี 2560 โดยอุปสรรคหลักในการดาเนินการเรื่ องดังกล่าวคือค่าขนส่งที่
ต่ากว่า เนื่องจากอิฐมอญเป็ นสินค้ าท้ องถิ่น และความเคยชินของช่างบนความเชื่อที่ ว่าอิฐมอญ
แข็งแรง ใช้ งานง่ายและสะดวกกว่า บริ ษัทจึงต้ องให้ ความรู้ เรื่ องคุณสมบัติที่ดี ความเข้ าใจและ
ความเชื่อที่ถูกต้ องเรื่ องอิฐมวลเบาแก่ผ้ ใู ช้ งานและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่ม ทังนี
้ ้บริ ษัทคาดว่าในอนาคต
อิฐมวลเบามีโอกาสที่จะเข้ าทดแทนอิฐมอญในอัตราที่เร็ วขึ ้นเนื่องจากอิฐมอญมีต้นทุนพลังงาน
สูง ในขณะที่ต้นทุนการฉาบสาหรับอิฐมวลเบาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอิฐมอญได้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการ
ประจาปี 2560
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
3. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท (บริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด) และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2560 (หน้ า 115-189) ที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุ ปสาระสาคัญ
ได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมปรากฏดังนี ้
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
- ล้ านบาท
- บาทต่อหุ้น
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2,021.62 ล้ านบาท
228.27 ล้ านบาท
1,711.22 ล้ านบาท
5.46
0.01

งบการเงินเฉพาะกิจการปรากฏดังนี ้
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี
- ล้ านบาท
- บาทต่อหุ้น

2,231.89 ล้ านบาท
506.75 ล้ านบาท
1,462.12 ล้ านบาท
28.60
0.07

จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จดั การได้ ร่วมกันตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามของนายธารา ชลปราณี
(1) ความสอดคล้ องระหว่างรายได้ จากการขายและปริ มาณการขาย สัดส่วนของยอดขายในประเทศ
และต่างประเทศ และส่วนแบ่ งการตลาดในปี 2560 - บริ ษัท มีย อดขายในปี 2560 ประมาณ
13.1 ล้ านตารางเมตร เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ที่ประมาณ 12.9 ล้ านตารางเมตร โดยยอดขายส่วนที่
เพิ่มเกิดจากการส่งออกแผ่นคอนกรี ตมวลเบาเสริ มเหล็กไปต่างประเทศ ในขณะที่ยอดขายอิฐ
มวลเบาในประเทศลดลง โดยหากเที ยบราคาขายต่อหนึ่งตารางเมตรของทัง้ สองผลิตภัณฑ์ แล้ ว
พบว่าแผ่ น คอนกรี ตมวลเบาเสริ มเหล็กมีราคาขายที่ สูงกว่าอิฐมวลเบาประมาณเกื อบ 4 เท่ า
ส่งผลให้ มีกาไรขัน้ ต้ น (margin) สูงกว่าการขายในประเทศ ดังนัน้ ปริ มาณการขายเป็ นตาราง
เมตรจึงไม่ได้ เพิ่มขึ ้นในสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ ที่เพิ่มขึน้ และบนหลักการเดียวกันรายได้ จาก
การส่งออกที่ มีสัดส่วนที่ ประมาณร้ อยละ 4 ของรายได้ รวมในปี 2559 จะเพิ่ มขึน้ เป็ นจานวนเงิ น
เทียบเท่ากับเป็ นร้ อยละ 18 ในปี 2560 ในขณะที่ปริ มาณการขายเป็ นตารางเมตรจะเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อย
ละ 9-10 เท่านัน้ โดยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ที่ร้อยละ 46-47
เป็ นประมาณร้ อยละ 43-44
(2) กาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นจากการส่งออกสินค้ าไปต่างประเทศ - จากการปรับปรุ งเครื่ องจักรที่มีอยู่จน
สามารถเพิ่มปริ มาณการผลิตแผ่นคอนกรี ตมวลเบาเสริ มเหล็กขึ ้นเป็ นประมาณ 100,000 ตาราง
เมตรต่อเดือน ประกอบกับ ความสามารถในการควบคุมต้ น ทุน คงที่ ได้ ส่ง ผลให้ บ ริ ษัท มีกาไร
ขันต้
้ นเพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังมุ่งเน้ นเรื่ องการลดอัตราของเสียตามที่ CSR กาหนด รวมทัง้
การปรับปรุ งมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ เทียบเท่ากับมาตรฐานของต่างประเทศเพื่อให้
สามารถส่งออกได้
(3) ความสามารถของผู้ผลิตในประเทศรายอื่นในการผลิตสินค้ าประเภทแผ่นคอนกรี ตมวลเบาเสริ มเหล็ก
(RLC: Reinforced Lightweight Concrete) - บริ ษัทมีการผลิตสินค้ าประเภทนี ม้ าแล้ วก่อนหน้ านี ้
ซึง่ เดิมคือ Lintel หรื อคานทับหลังสาเร็ จรู ปซึง่ เป็ นบล็อกรู ปตัวยูสาหรับนาไปใช้ เป็ นเสาเอ็นเท่านัน้
โดยต่อมาได้ พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องเป็ นแผ่นผนังสาเร็ จรู ป (Panel) เพื่อขายในประเทศ ซึง่ มีผ้ ผู ลิต
รายอื่นในประเทศท าได้ เช่นเดียวกัน โดยใช้ ทัง้ เทคโนโลยี เดียวกัน และที่ แตกต่างกันกับ บริ ษัท
อย่างไรก็ตามการทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ไม่ได้ มงุ่ เน้ นเฉพาะที่ตวั ผลิตภัณฑ์เท่านัน้
ผู้ผลิตยังต้ องคานึงถึงความสะดวกในการติดตังที
้ ่หน้ างานด้ วย ซึง่ ปั จจุบนั ลูกค้ าที่นิยมใช้ ผลิตภัณฑ์นี ้
ส่วนใหญ่เป็ นงานโครงการเนื่องจากติดตังได้
้ รวดเร็ วกว่าและไม่สกปรกเนื่องจากเป็ นระบบ Dry
Process ทังนี
้ ้บริ ษัทและ CSR เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจมานานนับสิบปี จึงมีความไว้ วางใจกันและ
คาดว่าจะสามารถดาเนินธุรกิจร่ วมกันต่อไปได้ ในอนาคต
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ข้ อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ
ผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นและค่าระวางเรื อที่ผนั ผวน - บริ ษัทได้ ติดตามความเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่าเสมอ โดยพยายามเจรจาซื ้อขายสินค้ ากับ CSR โดยตรง และสาหรับค่าระวางเรื อ
ซึ่งปรับตัวลดลงมากในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานัน้ ได้ มีการตรวจสอบผลกระทบจากเรื่ องดังกล่าวเช่นเดียวกัน
โดยปั จจุบนั ยังไม่พบเครื่ องบอกเหตุเรื่ องการขาดแคลนเรื อ แต่ยงั คงต้ องเฝ้าระวังเรื่ องทิศทางการแกว่งตัว
ของค่าระวางเรื ออย่างใกล้ ชิด
ข้ อซักถามของนายพรศักดิ์ ชัยวณิ ชยา อาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
แนวทางการปรับปรุ งผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย (บริ ษัทคิว -คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE)) ที่มี
ผลกาไรลดลง - ถึงแม้ ว่าผลการดาเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 จะยังคงไม่เป็ นที่
น่าพอใจนัก แต่หากเทียบกับปี 2559 แล้ วนับว่าปรับตัวดีขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญจากความพยายามในการ
ลดต้ นทุ นและการผลักดั นการขาย อย่ างไรก็ ตามโรงงาน QCE ที่ ตั ง้ อยู่ ที่ จั งหวัดระยองยั งคงได้ รั บ
ผลกระทบค่ อนข้ างมากจากภาวะการแข่ งขันด้ านราคาที่ สูงมากจากผู้ผลิ ตรายใหญ่ รายอื่ นในภาค
ตะวันออก ทาให้ ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาขายได้ ประกอบกับต้ นทุนการผลิตที่สงู กว่าโรงงานบางปะอินที่
ใช้ พลังงานไอน ้าจากโรงไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่ สามารถควบคุมต้ นทุนการผลิตให้ สามารถแข่งขันได้
มากกว่า อีกทังยั
้ งต้ องแข่งขันกับบล็อกขนาด 7 เซนติเมตรของผู้ผลิตรายอื่นในพื ้นที่ โดยต้ องพยายามให้
ความรู้ แก่ลกู ค้ าให้ เข้ าใจถึงคุณสมบัติและข้ อดีของสินค้ าของบริ ษัทที่เป็ นบล็อกขนาด 7.5 เซนติเมตร
รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ว่ามีคณ
ุ ภาพสูงกว่า เพื่อให้ ปรับขึ ้นราคาขายและแข่งขันได้ ในตลาด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนีต้ ้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น
เห็นด้ วย
จานวน
366,612,343 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
8 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
4. พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท
ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทระบุให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิ ในแต่ละปี หากบริ ษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจาเป็ นอื่นใด รวมทัง้ พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 47 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบันบริ ษัทมีทุนสารองตามกฎหมายจานวน 40
ล้ านบาท เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
- 17 -

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ) ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 28.60 ล้ านบาท และมีกาไรสาหรับปี ของงบการเงินรวมจานวน 5.46 ล้ านบาท สาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
ประจาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงิน 12 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 42 ของก าไรสาหรั บปี ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทข้ างต้ น โดยรายละเอียดการ
จ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้ าที่ 3 สรุ ปได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
2. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ของ
งบการเงินรวม (ล้ านบาท)
3. จานวนหุ้น (หุ้น)
4. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
5. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับ
กาไรสาหรับปี ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (ร้ อยละ)
7.ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

28.60

(80.62)

196.85

5.46

(107.74)

7.22

400,000,000
0.03
12
42

400,000,000
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

400,000,000
0.14
56
28

สารองครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว (40 ล้ านบาท)

สาหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกาหนด คือเงินปั นผลจานวน 0.03 บาทต่อหุ้น เป็ นการจ่ายจาก
กาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผล
คูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
ทังนี
้ ก้ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 (ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยจะขึน้ เครื่ องหมาย XD หรื อวัน ที่ ไม่มีสิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผลในวัน ศุก ร์ ที่ 30 มีน าคม 2561) โดยมี
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดย
วาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.03 บาท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

366,612,351
366,612,351
0
0
0
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หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0

คิดเป็ นร้ อยละ

0

5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อย
หนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึ่งในสาม ทังนี
้ ้กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ซึง่ ในปี นี ้มีกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน ดังนี ้
1. ดร.การุ ญ
จันทรางศุ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายกิตติ
สุนทรมโนกุล กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้เพื่อความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี ้ กรรมการทัง้ 3 คนข้ างต้ นขอออกจากห้ องประชุมจนกว่า
การลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะแล้ วเสร็ จ
(กรรมการที ค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ)
อนึง่ ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อ
บุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเป็ นกรรมการเพิ่มเติม
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ กาหนดให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึง่ รวมถึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนและ
กาหนดว่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทังแนวทางบรรษั
้
ทภิบาล
ของบริ ษัท แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และแนวทางการกลัน่ กรองผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย พร้ อมทัง้ ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผลและ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา
ความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อ
ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้ วย
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ นี)้ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารเสนอจานวน 3 คน
ซึง่ เป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
รวมทังผลการปฏิ
้
บตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิมทั ้ง 3 คน ได้ แก่ ดร.การุ ญ จันทรางศุ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทโดยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้ าง
และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง มีชื่อเสียงด้ านงานวิศวกรรม และสามารถเข้ าถึงทังผู
้ ้ ใช้ งานอิฐมวลเบา
และลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี รวมทังมี
้ ความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ธรรมและประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ดา่ งพร้ อย และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาเลือกตังดร.การุ
้
ญ จันทรางศุ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
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โดยประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลการถือหุ้ นสามัญในบริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 (หน้ า 28-32) ของหนังสือนัดประชุม
ทังนี
้ น้ ายกิตติ สุนทรมโนกุล เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
อาจพิจารณาได้ ว่าเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทคือเป็ นกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE) ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า
ดร.การุ ญ จันทรางศุ และนายประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัทโดยได้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 9 ปี นนั ้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ อีกทังได้
้ นาความรู้ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ในการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จากนันประธานฯ
้
ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เพิ่มเติมว่าข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตังกรรมการดั
้
งต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรยืนยันการลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตังดร.การุ
้
ญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล
กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
1. ดร.การุ ญ จันทรางศุ
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
บัตรเสีย
จานวน

366,612,351
366,612,243
108
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2. นายประทีป
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

366,612,351
366,612,243
108
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วงศ์ นิรันดร์
รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
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คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ

0

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ

0

3. นายกิตติ
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

สุนทรมโนกุล
รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

366,612,351
366,612,343
8
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ

0

ทังนี
้ ้ประธานฯ ได้ กล่าวสรุ ปว่าเนื่องจากในปี นี ้มีผ้ ไู ด้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 คน เท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้ จึงถือได้ ว่า
ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ ดร.การุ ญ จันทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สุนทรมโนกุล กลับเข้ าเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
(กรรมการที ค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รับการเลื อกตัง้ กลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่งทัง้ 3 คนกลับเข้ามาร่ วมประชุมต่อ)
ประธานฯ ได้ แจ้ งผลการลงคะแนนเสียงให้ กรรมการทัง้ 3 คนข้ างต้ นทราบและกล่าวแสดงความยินดีต่อ
กรรมการทัง้ 3 คน
6. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมให้ ทาหน้ าที่
ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในงบการเงินต่อไปได้ ไม่เกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน และบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คนเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
ประธานฯ ขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ) ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสาหรับปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตาม
ข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ นสานักงาน
สอบบัญชีของบริ ษัท เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศกั ยภาพ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน
การสอบบัญชี มีกระบวนการหรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตการให้ บริ การ ปริ มาณงาน และอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้ อเสนอ
ของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคล
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2561 ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นางสาวดุษณี
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
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โดยนายไวโรจน์ จินดามณี พิทกั ษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2560 เป็ นปี แรก รวมเป็ น เวลา 1 ปี ในขณะที่นางสาวดุษณี ยิ ้มสุวรรณ ได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นครัง้ แรก ซึ่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีข้างต้ นจะช่วยให้ บริ ษัทได้ รับ
มุมมองจากความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ ้น
ทังนี
้ ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัดและผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น
เป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้ รับการเสนอชื่ อให้ เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 ของบริ ษัทคิวคอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท รวมทัง้ บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
จากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2561 เป็ นเงินจานวน 406,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี
2560 จานวน 21,000 บาท) รวมทังค่
้ าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวมจากการมี
บริ ษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงินรวม จานวน
374,000 บาท (เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2560 จ านวน 12,000 บาท) รวมเป็ น เงิ น ทั ง้ สิ น้ 780,000 บาท
(เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 33,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4 เนื่องจากข้ อกาหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้ มงวดมากขึน้ เพื่ อยกระดับให้ เที ยบเท่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท
รายการ

ปี 2561

ปี 2560 ส่ วนต่ าง (2561-2560)

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวม
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท
และงบการเงินรวม

406,000
43,000
331,000

385,000
42,000
320,000

21,000
1,000
11,000

รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัท

780,000

747,000

33,000

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จานวน 217,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2560
จานวน 12,000 บาท) ซึง่ QCE เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มี
การให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2560
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยรองกรรมการผู้จดั การฯ ได้ ตอบข้ อซักถามและ
รับฟั งข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี ) เรื่ องการขอให้ ปรับถ้ อยคาในตารางค่าสอบบัญชีตามที่ปรากฏ
ในหนังสือนัดประชุม หน้ า 6 ข้ อ 3 ให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เป็ นดังนี ้ “ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบ
การเงินรวม”
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้น ซัก ถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ ป ระชุมพิ จารณาแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นางสาวดุษณี
ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และกาหนดค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษัทประจาปี
2561 เป็ นจานวนเงิน 406,000 บาท รวมทัง้ ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของงบการเงินรวมจากการมีบริ ษัทย่อย
(บริ ษัทคิว-คอน อีสเทอร์ น จากัด (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงินรวม จานวน
374,000 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 780,000บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 33,000 บาท รวมทังรั้ บทราบค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อย (QCE) จานวน 217,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

366,612,351
366,612,343
8
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ

0

7. พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ ประจาปี 2561
ประธานฯขอให้ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ ) ชี ้แจง
รายละเอียดในวาระนี ้
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2560 ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ที่กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทใน
รู ปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป
หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
กรรมการบริ ษัท ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของบริ ษัท ซึง่ เข้ มกว่าเดิมที่บริ ษัทอ้ างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ในลักษณะเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลจริ ง ในอัตราต่อไปนี ้
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 20,000 บาท
กรรมการอิสระ ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท
2. การงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้ พิจารณาขอบเขตหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัย
ประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือผลประกอบการของบริ ษัทประจาปี 2560 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัท
และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมทังเปรี
้ ยบเทียบข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สาหรับปี 2561 และเพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงอัตราค่าตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลักเกณฑ์
และอัตราค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2560 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทน (รายเดือน) ที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2560 จ านวน 2,220,000 บาท เท่ ากั บ ปี 2559 และเบี ย้ ประชุ ม ที่ บ ริ ษั ท จ่ ายให้
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาลที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของ
บริ ษั ท ตามจ านวนครั ง้ ที่ เข้ า ประชุม จริ งในปี 2560 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็ น เงิ น จ านวน
2,280,000 บาท รวมทังการงดจ่
้
ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิไว้
โดยเปรี ยบเที ยบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะอนุ กรรมการชุ ดต่ าง ๆ ประจ าปี 2561 ที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ ซึง่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้ มีมติ
อนุมตั ิไว้ ได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการบริษัท
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

คณะกรรมการสรรหา
(เฉพาะกรรมการอิสระ)
ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการ
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ปี 2561 และปี 2560
(หลักเกณฑ์ และอัตราเดียวกัน)
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง้ )

25,000
15,000
20,000
10,000

ไม่ได้ กาหนด

(เฉพาะกรรมการอิสระ)

คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน)

ประธาน

กรรมการ
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งดจ่าย

ไม่ได้ กาหนด
ไม่ได้ กาหนด
20,000
10,000
งดจ่าย

ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ กรรมการบริ ษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้ างต้ น โดยรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุดปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2560 หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ รวมทัง้ การจ่ายค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2560 โดยละเอียดเป็ นรายบุคคลปรากฏในหัวข้ อเดียวกัน หน้ า 41
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทัง้ รั บทราบจานวนค่าตอบแทนรายเดือนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้ ประชุมที่บริ ษัทจ่ายให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัทตามจานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุมจริ งในปี 2560 และการงดจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หาร ดังรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม รวมทัง้
รับทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2560 ตามที่
คณะกรรมการเสนอข้ างต้ น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
รวมจานวนหุ้นได้
เห็นด้ วย
จานวน
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
งดออกเสียง
จานวน
บัตรเสีย
จานวน
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จานวน

366,612,351
355,362,331
0
0
0
11,250,020

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.9313
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ 3.0687

8. พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 34
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเนื่องจากคาสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่ องการแก้ ไขเพิ่ มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิ จได้ แก้ ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญ ญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทาให้ ข้อบังคับบริ ษัท
ข้ อ 34 ซึง่ กาหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้ บงั คับได้ ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
เป็ นดังนี ้
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
“ข้ อ 34 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทัง้ หมดจะเข้ าชื่ อกันท าหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถื อหุ้ นเป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่จัดให้ มี การประชุ มภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ ถื อหุ้ น
ทัง้ หลายซึ่งเข้ าชื่ อกัน หรื อผู้ถื อ หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จ านวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นัน้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ถือว่า
เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครั ง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคห้ าต้ องร่ วมกันรั บ ผิ ดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั ง้ นัน้
ให้ แก่บริ ษัท
การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัด
ใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด”
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อ 34 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดข้ างต้ น โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้มีมติอนุมตั ิตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอแล้ ว ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 จะเป็ นดังที่เสนอข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ น
เอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามที่ คณะกรรมการ
เสนอข้ างต้ น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

รวมจานวนหุ้นได้
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

366,612,315
366,612,315
0
0
0

หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0
0

9. เรื่ องอื่นๆ (ไม่มี)
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จดั การ
ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อเสนอแนะและข้ อซักถามของนางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน
(1) การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน - บริ ษัทขอรับข้ อเสนอแนะนี ้ไปพิจารณา
(2) ความคืบหน้ าของการแก้ ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริ ษัท - ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่
ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการแก้ ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด แต่ยงั คงไม่สามารถแก้ ไขได้
(3) นโยบายของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทเรื่ องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน - บริ ษัทยังไม่มีนโยบายในเรื่ องดังกล่าว เนื่องจากบริ ษัทยังคงต้ องการการลงทุนจากผู้ถือหุ้น
รายย่อย รวมทังข้
้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้ วย
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(4) เปรี ยบเทียบคุณสมบัติระหว่างอิฐมวลเบาและอิฐมอญ - อิฐมวลเบามีคณ
ุ สมบัติเป็ นฉนวนกันความร้ อน
และกันไฟ เนื่องจากเนื ้ออิฐมีรูพรุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้ าประเภท G3 และ G4 ที่มีเนื ้ออิฐแน่น ซึง่
มีการทดสอบข้ อดีนี ้เป็ นเครื่ องพิสจู น์แล้ ว ในขณะที่อิฐมอญมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสื่อนาความร้ อน อย่างไรก็ตาม
ลูกค้ าส่วนใหญ่ยงั คงมีความเชื่อว่าอิฐมอญมีความแข็งแรง หนาแน่นและทนทานกว่าอิฐมวลเบา บริ ษัท
จึงต้ องให้ ความรู้ แก่ลูกค้ าทุกกลุ่มเรื่ องคุณสมบัติและข้ อดีของอิฐมวลเบาอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัท
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนและแนะนาสินค้ าของบริ ษัทต่อด้ วย
ข้ อซักถามของนายอนุ ว่องสารกิจ
แผนการรับมือกับผลิตภัณฑ์ หรื อวัสดุใหม่ เช่น พลาสติก ที่จะเข้ ามาทดแทนอิฐมวลเบา - ปรากฏการณ์ นี ้
ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติเนื่องจากอิฐมวลเบาก็เป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งซึง่ ได้ รับการคิดค้ นและพัฒนาขึ ้นเพื่อทดแทน
อิฐมอญเช่นเดียวกัน และเป็ น เรื่ องที่ ป้ องกันไม่ให้ เกิ ดไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทเชื่ อว่าผลิตภัณ ฑ์ วสั ดุ
ก่อสร้ างที่ ใช้ ซีเมนต์เป็ นวัตถุดิบหลักพืน้ ฐานมีต้นทุนต่ากว่าวัสดุอื่น ๆ เช่นเหล็ก จึง สามารถแข่งขันด้ าน
ราคาได้ ถงึ แม้ วา่ จะใช้ เวลาในการก่อสร้ างนานกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตามบริ ษัทยังคงไม่หยุดพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าและความหลากหลายของสินค้ าของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อง เช่น กาแพงกันเสียงเพื่อเสนอขายต่อ
กรมทางหลวง บริ ษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพด้ วย
ข้ อซักถามของนายปวริ ส สุรกิตติดารง
(1) ประโยชน์จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor)
ต่อบริ ษัท - ประโยชน์เบื ้องต้ นของโครงการดังกล่าวต่อบริ ษัทคือปริ มาณการก่อสร้ างที่เพิ่มขึ ้นมากใน
พื ้นที่ดงั กล่าว นอกจากนี ้เนื่องจากบริ ษัทมีโรงงานอยู่ที่จงั หวัดระยอง จึงมีข้อได้ เปรี ยบเรื่ องค่าขนส่ง
โดยหากฐานลูกค้ าหรื อนักออกแบบมีความรู้ ในเรื่ องคุณสมบัติและการใช้ อิฐมวลเบาแล้ ว บริ ษัทก็จะ
ยิ่งมีโอกาสที่จะได้ เปรี ยบผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มขึ ้นอีก
(2) โอกาสในการหาลูกค้ าในต่างประเทศเช่นเดียวกับ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย - บริ ษัท
กาลังพยายามหาลูกค้ าในต่างประเทศเพิ่มเติมจาก CSR และยังเคยส่งออกสินค้ าไปประเทศสิงคโปร์
ด้ วย แต่ยงั คงมีข้อจากัดเรื่ องค่าขนส่งสูงเนื่องจากเมื่อบรรจุลงในคอนเทนเนอร์ แล้ วปริ มาตรจะเต็ม
ก่อนที่น ้าหนักจะถึง จึงต้ องมีการบริ หารจัดการโดยส่งออกสินค้ าประเภทแผ่นคอนกรี ตจากโรงงาน
บางปะอิน และอิฐมวลเบาจากโรงงานระยอง ซึง่ จะทาให้ ลดต้ นทุนค่าขนส่งได้ ทังนี
้ ้การหาลูกค้ าที่มี
ลักษณะเดียวกันกับ CSR ไม่ใช่เรื่ องง่ายเนื่องจากมีความไว้ วางใจในการดาเนินธุรกิจร่ วมกันมาเป็ น
เวลานาน ราคาสินค้ าของบริ ษัทสามารถแข่งขันได้ และเป็ นผลิตภัณฑ์ประกอบสินค้ าหลักของ CSR
(3) กลยุทธ์ สาหรับตลาดอิฐมวลเบา - ปั จจุบนั ผู้ผลิตในประเทศทัง้ หมดเดินเครื่ องจักรที่ประมาณร้ อยละ 60
ของกาลังการผลิตที่ มีอยู่ ในขณะที่บริ ษัทสามารถเดินเครื่ องจักรได้ มากกว่าที่ประมาณร้ อยละ 80
และถึงแม้ ว่าตลาดในประเทศยังคงประสบภาวะการแข่งขันที่สงู อยู่ แต่หากเทียบแนวโน้ มการก่อสร้ าง
ในปั จจุบนั กับสถานการณ์เมื่อสองปี ที่ผ่านมาแล้ วจะพบว่าเริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ดีขึ ้นจากปริ มาณงานก่อสร้ าง
ที่จะเพิ่มขึ ้นทังแนวราบและแนวสู
้
งตามแนวรถไฟฟ้า โครงการ EEC รวมทังงานของหน่
้
วยงานราชการ
ที่ได้ รับงบประมาณสาหรับเรื่ องดังกล่าวเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะและข้ อซักถามของนายธารา ชลปราณี
(1) การผลิตอิฐมวลเบาเป็ นสีอื่น ๆ นอกเหนือจากสีเทาเหมือนในปั จจุบันเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ า
และลดเวลาในการฉาบเรี ยบ - บริ ษัทรับข้ อเสนอแนะนี ้ไปพิจารณา
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(2) ความต้ องการใช้ แผ่นคอนกรี ตมวลเบา (Panel) ของตลาดในประเทศ - ปั จจุบันตลาดในประเทศมี
ความต้ องการใช้ แผ่นคอนกรี ตมวลเบาเพิ่มมากขึ ้นจากเดิมประมาณหนึง่ เท่าตัว เนื่องจากใช้ เวลาใน
การก่อและฉาบน้ อยกว่าอิฐมอญเกือบสามเท่าตัว ส่งผลให้ ค่าแรงโดยรวมลดลงด้ วย นอกจากนี ้ยัง
ช่วยลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการก่ออิฐฉาบปูนและเพิ่มความสะดวกในการก่อและฉาบจากเดิม
ที่เป็ น wet process ซึง่ ก่อให้ เกิดสิ่งสกปรกและเสียเวลาในการทาความสะอาดหน้ างาน อย่างไรก็ตาม
แผ่นมวลเบายังคงเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้ งานนอกเหนือจากอิฐบล็อกดังเดิ
้ ม บริ ษัทจึงยังคงต้ อง
ใช้ ความพยายามต่อไปในการเร่ งขยายฐานลูกค้ าของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเพื่อทดแทนตลาดอิฐมอญ
ที่ยงั ครองตลาดผนังอยู่กว่าร้ อยละ 80
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้
โดยกล่าวอวยพรให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.55 น.

(นายขจรเดช แสงสุพรรณ)
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ

(นางวีรนุช เศรษฐเมธีกลุ )
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้จดั ทารายงาน
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