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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ประชุม ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. 
 

นายขจรเดช  แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 
 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 74 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 

132,661 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมา จ านวน 50 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 366,416,363 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ี
มาร่วมประชมุจ านวน 124 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 366,549,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.6373 ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 400,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดการประชุม
เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพ่ิมเติม
อีกจ านวน 7 ราย จ านวนหุ้น 82,408 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 ราย จ านวนหุ้น 1,020 หุ้น รวมเป็น
ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้หมดจ านวน 133 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 
366,632,452 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 91.6581 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 400,000,000 หุ้น 

จากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถาม 
และตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระด้วย ดงันี ้   

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน   
1. นายขจรเดช  แสงสพุรรณ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 2. ดร.การุญ จนัทรางศ ุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายชีระพงษ์  กมัพลพนัธ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
4. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ กรรมการ 
5. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
6. นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ กรรมการ 
7. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการและกรรมการบริหาร  
8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกลุ กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

กรรมการบริหาร 
9. นายกิตติ  สนุทรมโนกลุ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน  
1. นางเสาวลกัษณ์ สวุรรณประทีป รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  

(ดแูลงานด้านการเงินและบญัชี) 
2. นายจิรศกัด์ิ รักเดช ผู้อ านวยการโรงงานบางปะอิน 
3. นายด ารงค์ จิตต์ใจฉ ่า ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี 
4. นายเสกสรร  มนทิราภา ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน 

1. นางสาวธญัลกัษณ์  เกตแุก้ว ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
2. นางสาวชิดชนก เกตเุวช ตวัแทนผู้สอบบญัชี  
3. นางสาวอญัมณี อิงศิโรรัตน์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี (ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน)  

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
นางวีรนชุ   เศรษฐเมธีกลุ  

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชุมให้ท่ีประชุม
ทราบสรุปได้ดงันี ้

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะน านายพรศักด์ิ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชุมในครัง้นี ้และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยาน
ในการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
แสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนัน้เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ
เร่ืองข้อบังคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 
ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 34-36) ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทัง้ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพ่ือให้การบนัทึกรายงาน
การประชมุเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน สรุปได้ดงันี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง    
(2) การลงคะแนนลบัจะท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและท่ีประชุมลงมติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงให้มีการลงคะแนนลบั 
(3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบวา่วาระนัน้ต้องผ่านการอนมุตัิจากท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วยสดัส่วนคะแนนเสียงเท่าไร ซึง่มีการระบุเร่ืองนีใ้นแต่ละวาระการประชุมของหนังสือนัด
ประชุม หวัข้อ “คะแนนเสียงส าหรับการรับรองหรือคะแนนเสียงส าหรับการอนุมตัิ” รวมทัง้สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 6 หน้า 39 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแล้ว 

(4) ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้
ลงลายมือช่ือในบัตร และขอให้ชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบัตรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องชูมือ 
โดยจะขอให้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 
ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะชมูือและลงคะแนนเสียงตามความเห็นท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุ
ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้  

(5) การนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสยี 
(ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ  โดยสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ท่ีเห็นด้วย  
ทัง้นี ้“บตัรเสีย” หมายถึงกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบัตรยืนยนัการลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง 
(ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน โดยไมล่งช่ือก ากบั 



 

 - 12 - 

 

นอกจากนีเ้ลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมวา่การนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ ซึง่อาจมีจ านวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมี
ความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สดุและไม่ประสงค์จะลงมติในวาระใด ๆ  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีและคืน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุมด้วย 
และส าหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบเม่ือเสร็จสิน้การประชุมแต่ละวาระ 
อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชมุด าเนินการ
พิจารณาในวาระถดัไปตอ่ไปก่อน เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนตอ่ไป  

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนน ซึง่เป็นวิธีเดียวกบัปีท่ีผ่านมาตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระตอ่ไป 

 
1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อ
วนัศุกร์ท่ี 24 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.qcon.co.th) แล้วตัง้แตว่นัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุและเอกสารตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีท้างเว็บไซต์ของบริษัทอีกครัง้หนึ่งตัง้แต่วนัศกุร์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้อง  

จากนัน้ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560
ดงักลา่ว โดยวาระนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 
มีนาคม 2560 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,632,364 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,632,364 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
 

2. รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ
รายงานกิจการประจ าปี 2560 ของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 2 ท่ีจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดัประชมุแล้ว และขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามตอ่ไป 
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กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้

เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยปี 2560 มีอตัราการเติบโตท่ีดีขึน้จากปี 2559 จากการส่งออก การใช้จ่ายของ
ภาครัฐบาล รวมทัง้การบริโภคและลงทุนของภาคเอกชน ตลาดอิฐมวลเบาจึงเติบโตด้วยเช่นกนัในอตัราร้อยละ 5 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการที่ตลาดยอมรับการใช้อิฐมวลเบาเพ่ิมมากขึน้ แตย่งัคงประสบภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง 

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 16 จาก
ปริมาณการส่งออกสินค้าและการขายสินค้ามลูค่าท่ีเพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้การควบคมุต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ส่งผลให้มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึน้จากปีก่อน โดยยังคงด าเนินกลยุทธ์หลกัในเร่ืองการเร่ง
ทดแทนอิฐมอญ การพฒันาสินค้ามลูค่าเพ่ิมท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้า การขยายไปสู่ตลาดใหม่ การควบคมุ
ต้นทุนการผลิต และการมุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความปลอดภยัในโรงงาน โดยในปี 
2560 บริษัทได้รับการรับรองฉลากเบอร์ 5 จากกระทรวงพลงังาน เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีคณุสมบตัิในการ
กนัความร้อนได้ดี น า้หนกัเบา อีกทัง้ยงัแข็งแรงทนทานและเป็นมิตรตอ่ผู้ ใช้เม่ือหยิบสมัผสั โดยโครงการนีถื้อวา่เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีร่วมกันผลกัดนัการลดการใช้พลงังานในประเทศ และการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการ
เลือกใช้วสัดกุ่อสร้างท่ีประหยดัพลงังานด้วย 

ส าหรับงานด้านชมุชน บริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน า้ ห้องสมดุและห้องประชุม 
บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อสันทนาการให้โรงเรียน 34 แห่ง มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 4 แห่ง 
บริจาคสินค้าให้วดัและศาสนสถาน 102 แห่ง บริจาคอิฐมวลเบาและร่วมช่วยเหลือการสร้างบ้านโครงการบ้านประชารัฐ 
สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ 2 แห่ง ช่วยเหลือพนกังานท่ีประสบอทุกภยั 107 หลงัคาเรือน รวมทัง้ร่วมงานส าคญัตา่ง ๆ กบัชมุชน  

นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการท างานเป็นอนัดบัแรก โดยได้น าระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (OHSAS 18001:2007) มาใช้
ตัง้แต่ปี 2557 ซึง่ในปี 2560 ยงัคงติดตามและพฒันางานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การท างานอย่างตอ่เน่ือง 

นอกเหนือจากการยดึมัน่และการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว 
บริษัทยังให้ความส าคญักับการด าเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั รวมทัง้การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร การให้
ความรู้และค าแนะน าแก่หน่วยงานตา่ง ๆ เร่ืองการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชนั และผลกระทบในการปฏิบตัิงาน 
การก าหนดมาตรการป้องกนัหรือแก้ไขเพ่ือลดความเสี่ยงและน าไปปฏิบตัิ การจดัให้มีช่องทางการแจ้งข้อมลูหรือให้
เบาะแส (Whistleblowing System) ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี รวมทัง้การเสริมสร้างความตระหนักเร่ือง
การป้องกนัการคอร์รัปชนัให้พนกังาน เช่น การจดัท าแบบทดสอบ “Ethics e-testing” เร่ืองคณุธรรม อดุมการณ์ 4 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 3 นอกจากนีใ้นปี 2560 กรรมการผู้ จัดการได้
สื่อสารอย่างชดัเจนไปยงักรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน ให้ต้องปฏิบตัิตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 เร่ืองการ
ป้องกนัการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐตา่งประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหวา่งประเทศด้วย 

ทัง้นีก้ารที่บริษัทสามารถด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ข้างต้นได้เป็นอย่างดีเกิดจากความร่วมมืออย่างดีย่ิง
ของพนกังานทุกคน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการทุกชดุ ผู้บริหาร ผู้แทนจ าหน่าย และท่ีส าคญัย่ิงคือ
ลกูค้าของบริษัทท่ีให้ความไว้วางใจ และสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ของบริษัทด้วยดีตลอดมา  
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จากนัน้ประธานฯ ได้สรุปภาพรวมของตลาดอิฐมวลเบาในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า
ความต้องการใช้อิฐมวลเบาของตลาดในประเทศเพ่ิมขึน้จากปี 2559 ประมาณร้อยละ 3-5 มีก าลงัการผลิตในประเทศ
รวมทัง้ปีประมาณ 50 ล้านตารางเมตร โดยปัจจุบนัผู้ผลิตในประเทศทัง้หมดเดินเคร่ืองจกัรท่ีประมาณร้อยละ 60 
ของก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่ ในขณะท่ีบริษัทสามารถเดินเคร่ืองจักรได้สงูกว่าท่ีประมาณร้อยละ 80 ซึ่งส่วนเพ่ิมจาก
ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือสง่ออกสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์เสริมเหลก็มวลเบา (Reinforced Panel) ให้ 
CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย ซึง่มีราคาขายสงูกว่าราคาขายในประเทศเลก็น้อย ท าให้บริษัทสามารถควบคมุ
ต้นทุนได้ โดยบริษัทมียอดสัง่ซือ้สินค้าจาก CSR ในปี 2560 ประมาณ 700,000 ตารางเมตร เพ่ิมขึน้จากปี 2559  
โดย CSR ปรับลดการสัง่ซือ้สินค้าจากประเทศจีน เน่ืองจากสินค้าของบริษัทผ่านมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย
และลกูค้าเช่ือมัน่ในคณุภาพสินค้า สง่ผลให้บริษัทได้เปรียบผู้ผลิตรายอ่ืนในประเทศ 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จดัการได้ร่วมกนัตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นสรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามของนายอน ุวอ่งสารกิจ 
แนวทางการบริหารจดัการเร่ืองต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้ - คาดวา่ในปีนีต้้นทนุการผลิตของบริษัทจะ
ไม่ได้ปรับตวัสงูขึน้จากปี 2560 มากนกั เน่ืองจากบริษัทได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ
ให้เป็นองค์กรแบบลีน (Lean Organization) ตัง้แต่ปลายปีท่ีผ่านมา เพ่ือรับมือกบัการประกาศขึน้ค่าแรง
ขัน้ต ่าซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าแรงท่ีโรงงานบางปะอินและหนองแคประมาณ 12 บาท และท่ีโรงงานระยอง
ประมาณ 22 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของต้นทุนค่าแรง โดยบริษัทได้เพ่ิมการใช้ระบบอตัโนมตัิทดแทน
แรงงานบางส่วน ปรับลดการจ้างแรงงานรายวนั รวมทัง้พยายามลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายส าหรับ
วัตถุดิบหลัก เช่น ทราย ค่าขนส่ง และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดอัตราของเสีย ทัง้นี ้
ส าหรับต้นทุนพลังงาน โรงงานหลักท่ีบางปะอินจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึน้ของราคาก๊าซ
เน่ืองจากใช้พลังงานจากไอน า้ แต่บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ด้านราคาเชือ้เพลิงอย่างใกล้ชิด
เน่ืองจากโรงงานหนองแคใช้พลังงานจากน า้มันเตา และโรงงานระยองใช้พลังงานจากก๊าซใน
กระบวนการผลิต  

ข้อซกัถามของนายชาญชยั โล่วรพงศ์ 
ผลประกอบการของไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 ท่ีลดลงจากไตรมาสท่ี 3 ของปีเดียวกนั - ความแตกต่าง
ระหว่างปริมาณการขายในไตรมาสสดุท้ายเมื่อเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ของปีท่ีผ่านมา เป็นเพียงการบริหาร
สต็อกสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลงัของลกูค้าคือ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย ซึง่สัง่ซือ้
สินค้าของบริษัทเพ่ือเก็บเป็นสต็อกท าให้บริษัทมียอดส่งออกสินค้าเพ่ิมขึน้ในไตรมาสท่ี 3 ในขณะท่ี 
CSR เร่ิมชะลอการสัง่ซือ้เพ่ือรักษาระดบัของสินค้าคงคลงัในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ส่งผลให้
ยอดขายและรายได้ของบริษัทลดลงด้วย ประกอบกบัภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาของตลาดในประเทศ
ท่ียังคงรุนแรงถึงแม้ว่าความต้องการของตลาดจะเพ่ิมขึน้บ้างก็ตาม โดยราคาขายในปี 2559 ลดลง
จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 15-16 จากผู้ ผลิตอิฐมวลเบาและก าลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ และราคาขาย
ปรับตวัสงูขึน้ใน 2560 แตใ่นอตัราท่ีไม่เกินร้อยละ 5 ดงันัน้รายได้ของบริษัทจากการขายในประเทศจึง
ยังไม่สูงขึน้มากนักและยังคงมีรายได้หลักจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยอด
สัง่ซือ้จาก CSR ได้กลบัมาเป็นปกติแล้วในไตรมาสแรกของปีนี ้
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ข้อซกัถามของนายปวริส สรุกิตติด ารง 

(1) แนวโน้มการขายสินค้าให้ CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย  - คาดว่ายอดการสั่งซือ้
สินค้าจาก CSR ในปี 2561 จะมีอตัราการเติบโตจากปี 2560 ท่ีประมาณร้อยละ 10-15 โดยมียอดการ
สัง่ซือ้สม ่าเสมอเฉลี่ยเท่ากนัทุกเดือนซึ่งขึน้อยู่กับการบริหารจัดการสินค้าคงคลงัของ CSR ด้วย 
ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการวางแผนการผลิตลว่งหน้ารวมทัง้เจรจาและหารือเร่ืองแนวโน้มการสัง่ซือ้สินค้า
ในอนาคตร่วมกับ CSR ด้วย เน่ืองจากบริษัทก็ยังคงมีความกังวลเร่ืองความยั่งยืนของการส่งออก
สินค้าให้ลูกค้ารายนีเ้ช่นเดียวกัน ซึ่ง CSR แจ้งว่ามีโครงการจะขยายโรงงานเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจากปัจจบุนั CSR ใช้เทคโนโลยีท่ีสงูกวา่ท่ีบริษัทใช้ในการผลิตคานรับน า้หนกัท่ีเป็นคอนกรีต
ท่ีมีน า้หนกัเบาแตส่ามารถแบกรับน า้หนกัได้สงูมาก ดงันัน้ผลิตภณัฑ์เสริมเหลก็มวลเบาซึง่ผลิตท่ี
โรงงานบางปะอินท่ีบริษัทสง่ออกให้ CSR จงึเป็นเพียงสว่นประกอบหนึง่ของสินค้าหลกัของ CSR 
นอกจากนีย้งัมียอดสัง่ซือ้อิฐมวลเบา (ALC) ซึง่ผลิตท่ีโรงงานระยองเพ่ิมเติมด้วย  

(2) สาเหตุท่ีบริษัทยังคงไม่สามารถขยายฐานการตลาดอิฐมวลเบาเพ่ือทดแทนตลาดอิฐมอญได้ - 
อัตรา (Penetration Rate) ดังกล่าวในปี 2558-2559 อยู่ ท่ีประมาณร้อยละ 7 และเพ่ิมขึน้
เลก็น้อยเป็นร้อยละ 10 ในปี 2560 โดยอปุสรรคหลกัในการด าเนินการเร่ืองดงักลา่วคือคา่ขนสง่ท่ี
ต ่ากว่า เน่ืองจากอิฐมอญเป็นสินค้าท้องถ่ิน และความเคยชินของช่างบนความเช่ือท่ีว่าอิฐมอญ
แข็งแรง ใช้งานง่ายและสะดวกกว่า บริษัทจึงต้องให้ความรู้เร่ืองคุณสมบัติท่ีดี ความเข้าใจและ
ความเช่ือท่ีถูกต้องเร่ืองอิฐมวลเบาแก่ผู้ ใช้งานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่ม ทัง้นีบ้ริษัทคาดวา่ในอนาคต
อิฐมวลเบามีโอกาสท่ีจะเข้าทดแทนอิฐมอญในอตัราท่ีเร็วขึน้เน่ืองจากอิฐมอญมีต้นทุนพลงังาน
สงู ในขณะท่ีต้นทนุการฉาบส าหรับอิฐมวลเบาอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัอิฐมอญได้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานกิจการ
ประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
 

3. พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท (บริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 (หน้า 115-189) ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้

งบการเงินรวมปรากฏดงันี ้
สินทรัพย์รวม                                      2,021.62 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม  228.27 ล้านบาท 
รายได้รวม  1,711.22 ล้านบาท 
ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
- ล้านบาท  5.46  
- บาทตอ่หุ้น  0.01  

 



 

 - 16 - 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการปรากฏดงันี ้
สินทรัพย์รวม                                     2,231.89 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม  506.75 ล้านบาท 
รายได้รวม  1,462.12 ล้านบาท 
ก าไรส าหรับปี  
- ล้านบาท  28.60 
- บาทตอ่หุ้น  0.07 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จดัการได้ร่วมกันตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามของนายธารา ชลปราณี 

(1) ความสอดคล้องระหวา่งรายได้จากการขายและปริมาณการขาย สดัส่วนของยอดขายในประเทศ
และต่างประเทศ และส่วนแบ่งการตลาดในปี 2560  - บริษัทมียอดขายในปี 2560 ประมาณ 
13.1 ล้านตารางเมตร เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ท่ีประมาณ 12.9 ล้านตารางเมตร โดยยอดขายสว่นท่ี
เพ่ิมเกิดจากการส่งออกแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กไปต่างประเทศ ในขณะท่ียอดขายอิฐ
มวลเบาในประเทศลดลง โดยหากเทียบราคาขายต่อหนึ่งตารางเมตรของทัง้สองผลิตภัณฑ์แล้ว
พบว่าแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กมีราคาขายท่ีสูงกว่าอิฐมวลเบาประมาณเกือบ 4 เท่า 
ส่งผลให้มีก าไรขัน้ต้น (margin) สูงกว่าการขายในประเทศ ดังนัน้ปริมาณการขายเป็นตาราง
เมตรจึงไม่ได้เพ่ิมขึน้ในสดัส่วนเดียวกันกับรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ และบนหลกัการเดียวกนัรายได้จาก
การส่งออกท่ีมีสัดส่วนท่ีประมาณร้อยละ 4 ของรายได้รวมในปี 2559 จะเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนเงิน
เทียบเท่ากบัเป็นร้อยละ 18 ในปี 2560 ในขณะท่ีปริมาณการขายเป็นตารางเมตรจะเพ่ิมขึน้เพียงร้อย
ละ 9-10 เท่านัน้ โดยสว่นแบ่งการตลาดในประเทศของปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ท่ีร้อยละ 46-47 
เป็นประมาณร้อยละ 43-44  

(2) ก าไรขัน้ต้นท่ีเพ่ิมขึน้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ - จากการปรับปรุงเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู่จน
สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กขึน้เป็นประมาณ 100,000 ตาราง
เมตรต่อเดือน ประกอบกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนคงท่ีได้ ส่งผลให้บริษัทมีก าไร
ขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยังมุ่งเน้นเร่ืองการลดอตัราของเสียตามท่ี CSR ก าหนด รวมทัง้
การปรับปรุงมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้เทียบเท่ากบัมาตรฐานของตา่งประเทศเพ่ือให้
สามารถสง่ออกได้  

(3) ความสามารถของผู้ผลิตในประเทศรายอื่นในการผลิตสินค้าประเภทแผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก 
(RLC: Reinforced Lightweight Concrete) - บริษัทมีการผลิตสินค้าประเภทนีม้าแล้วก่อนหน้านี ้
ซึง่เดิมคือ Lintel หรือคานทบัหลงัส าเร็จรูปซึง่เป็นบลอ็กรูปตวัยสู าหรับน าไปใช้เป็นเสาเอน็เท่านัน้ 
โดยต่อมาได้พฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นแผ่นผนงัส าเร็จรูป (Panel) เพ่ือขายในประเทศ ซึง่มีผู้ผลิต
รายอื่นในประเทศท าได้เช่นเดียวกันโดยใช้ทัง้เทคโนโลยีเดียวกันและท่ีแตกต่างกันกับบริษัท 
อย่างไรก็ตามการท าการตลาดของผลิตภณัฑ์ประเภทนีไ้มไ่ด้มุง่เน้นเฉพาะท่ีตวัผลิตภณัฑ์เท่านัน้ 
ผู้ผลิตยงัต้องค านงึถงึความสะดวกในการติดตัง้ท่ีหน้างานด้วย ซึง่ปัจจบุนัลกูค้าท่ีนิยมใช้ผลิตภณัฑ์นี ้
ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเน่ืองจากติดตัง้ได้รวดเร็วกว่าและไม่สกปรกเน่ืองจากเป็นระบบ Dry 
Process ทัง้นีบ้ริษัทและ CSR เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจมานานนบัสิบปี จงึมีความไว้วางใจกนัและ
คาดวา่จะสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกนัตอ่ไปได้ในอนาคต 
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ข้อซกัถามของนายอน ุวอ่งสารกิจ 
ผลกระทบจากเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้และค่าระวางเรือท่ีผนัผวน - บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ
อตัราแลกเปลี่ยนอย่างสม ่าเสมอ โดยพยายามเจรจาซือ้ขายสินค้ากบั CSR โดยตรง และส าหรับค่าระวางเรือ
ซึ่งปรับตัวลดลงมากในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมานัน้ ได้มีการตรวจสอบผลกระทบจากเร่ืองดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
โดยปัจจุบนัยงัไม่พบเคร่ืองบอกเหตเุร่ืองการขาดแคลนเรือ แตย่งัคงต้องเฝา้ระวงัเร่ืองทิศทางการแกว่งตวั
ของคา่ระวางเรืออย่างใกล้ชิด 

ข้อซกัถามของนายพรศกัด์ิ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย (บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE)) ท่ีมี
ผลก าไรลดลง - ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 จะยังคงไม่เป็นท่ี
น่าพอใจนัก แต่หากเทียบกบัปี 2559 แล้วนบัว่าปรับตวัดีขึน้อย่างมีนัยส าคญัจากความพยายามในการ
ลดต้นทุนและการผลักดันการขาย อย่างไรก็ตามโรงงาน QCE ท่ีตัง้อยู่ ท่ีจังหวัดระยองยังคงได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างมากจากภาวะการแข่งขันด้านราคาท่ีสูงมากจากผู้ ผลิตรายใหญ่รายอื่นในภาค
ตะวนัออก ท าให้ไมส่ามารถปรับเพ่ิมราคาขายได้ ประกอบกบัต้นทนุการผลิตท่ีสงูกวา่โรงงานบางปะอินท่ี
ใช้พลงังานไอน า้จากโรงไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึง่สามารถควบคมุต้นทนุการผลิตให้สามารถแข่งขนัได้
มากกว่า อีกทัง้ยงัต้องแข่งขนักบับล็อกขนาด 7 เซนติเมตรของผู้ผลิตรายอื่นในพืน้ท่ี โดยต้องพยายามให้
ความรู้แก่ลกูค้าให้เข้าใจถึงคณุสมบตัิและข้อดีของสินค้าของบริษัทท่ีเป็นบล็อกขนาด 7.5 เซนติเมตร
รวมถงึผลิตภณัฑ์ประเภทอื่น ๆ วา่มีคณุภาพสงูกวา่ เพ่ือให้ปรับขึน้ราคาขายและแข่งขนัได้ในตลาด 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,343 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  8 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

 
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.03 บาท 
ตามท่ีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิในแต่ละปีหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมและไม่มีความจ าเป็นอื่นใด รวมทัง้พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 40 
ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
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ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในปี 2560 บริษัทมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสทุธิ) ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 28.60 ล้านบาท และมีก าไรส าหรับปีของงบการเงินรวมจ านวน 5.46 ล้านบาท ส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไร
ประจ าปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 42 ของก าไรส าหรับปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาปรากฏอยู่ในหนงัสือนดัประชมุหน้าท่ี 3 สรุปได้ดงันี  ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีของ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

28.60 (80.62) 196.85 

2. ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีของ 
งบการเงินรวม (ล้านบาท) 

5.46 (107.74) 7.22 

3. จ านวนหุ้น (หุ้น) 400,000,000 400,000,000 400,000,000 
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.03 งดจา่ย 0.14 
5. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 12 งดจา่ย 56 
6. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบั 
 ก าไรส าหรับปีของงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

42 
 

งดจา่ย 28 
 

7.ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) ส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว (40 ล้านบาท) 
 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิก าหนด คือเงินปันผลจ านวน 0.03 บาทตอ่หุ้น เป็นการจ่ายจาก
ก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากบัเงินปันผล
คณูย่ีสิบสว่นแปดสิบ 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคบับริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจันทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2561) โดยมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จงึเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาการจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท โดย
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.03 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,351 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
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5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
หนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบั
สว่นหนึ่งในสาม ทัง้นีก้รรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ ซึง่ในปีนีม้ีกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ดงันี ้

1. ดร.การุญ  จนัทรางศ ุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ                

กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
3. นายกิตต ิ สนุทรมโนกลุ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

ทัง้นีเ้พ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้กรรมการทัง้ 3 คนข้างต้นขอออกจากห้องประชมุจนกว่า
การลงคะแนนเสียงในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 

(กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนออกจากหอ้งประชมุโดยความสมคัรใจ) 
อนึง่ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการเพ่ิมเติม 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเป็นกรรมการ
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวุฒิ
และผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญซึง่รวมถงึบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและ
ก าหนดวา่จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แนวทางบรรษัทภิบาล
ของบริษัท แนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และแนวทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้น าและวิสยัทศัน์กว้างไกล 
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและ
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณา
ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือ
ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย  

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี)้ ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอจ านวน 3 คน 
ซึง่เป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคณุสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ และมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิมทัง้ 3 คน ได้แก่ ดร.การุญ จนัทรางศ ุ
นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สนุทรมโนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจผลิตภัณฑ์วสัดกุ่อสร้าง
และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง มีช่ือเสียงด้านงานวิศวกรรม และสามารถเข้าถงึทัง้ผู้ ใช้งานอิฐมวลเบา
และลกูค้าได้เป็นอย่างดี รวมทัง้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการสอบทานงบการเงิน มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์
กว้างไกล อีกทัง้ยงัมีคณุธรรมและประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระ 
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ
ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จงึเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาเลือกตัง้ดร.การุญ จนัทรางศ ุ
นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สนุทรมโนกลุ เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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โดยประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้ นสามญัในบริษัท ข้อมูลการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ
ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 (หน้า 28-32) ของหนงัสือนดัประชมุ 

ทัง้นีน้ายกิตติ สนุทรมโนกุล เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและ
อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการแข่งขนักบับริษัทคือเป็นกรรมการผู้จดัการของบริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE) ซึง่เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทด้วย นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ดร.การุญ จนัทรางศ ุและนายประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทโดยได้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกวา่ 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

จากนัน้ประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เพ่ิมเติมว่าข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ท่ีพงึมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดและไมม่ีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม ประธานฯ
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลตามช่ือท่ีปรากฏอยู่ในบตัรยืนยนัการลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้ดร.การุญ จนัทรางศุ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สนุทรมโนกุล 
กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

1. ดร.การุญ จันทรางศุ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

2. นายประทปี วงศ์นิรันดร์ 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,243 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  108 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
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3. นายกติต ิ    สุนทรมโนกุล 
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,343 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  8 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

 ทัง้นีป้ระธานฯ ได้กลา่วสรุปวา่เน่ืองจากในปีนีม้ีผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน เท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นี ้จงึถือได้ว่า
ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้ ดร.การุญ จนัทรางศ ุนายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายกิตติ สนุทรมโนกุล กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

(กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้ับการเลือกตัง้กลบัเขา้เป็น 
กรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึงทัง้ 3 คนกลบัเขา้มาร่วมประชมุต่อ) 

ประธานฯ ได้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงให้กรรมการทัง้ 3 คนข้างต้นทราบและกล่าวแสดงความยินดีต่อ
กรรมการทัง้ 3 คน 

 
6. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ท่ีก าหนดให้ท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ก าหนดให้บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมให้ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและลงลายมือช่ือในงบการเงินต่อไปได้ไม่เกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และบริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
คนเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประทีป วงศ์นิรันดร์) ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี  ้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั (KPMG) เป็นส านกังาน
สอบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากมีช่ือเสียง มีศกัยภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญใน
การสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 
รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเม่ือเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอตัรา
คา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า KPMG เสนอคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสมและข้อเสนอ
ของ KPMG จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้บคุคล
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้
- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565)   หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณี ยิม้สวุรรณ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235) 
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โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นปีแรก รวมเป็นเวลา 1 ปี ในขณะท่ีนางสาวดษุณี ยิม้สวุรรณ ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นครัง้แรก ซึ่งการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีข้างต้นจะช่วยให้บริษัทได้รับ
มมุมองจากความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมากขึน้  

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัและผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น
เป็นผู้ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว และจะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 ของบริษัทคิว-
คอน อีสเทอร์น จ ากัด (QCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมทัง้บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ ากดั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย โดยประวตัิของผู้สอบบญัชีและข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี
ท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

2. อนุมตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นเงินจ านวน 406,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 
2560 จ านวน 21,000 บาท) รวมทัง้ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมี
บริษัทย่อย (QCE) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 
374,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ านวน 12,000 บาท) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 780,000 บาท 
(เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ านวน 33,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เน่ืองจากข้อก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มงวดมากขึน้เพ่ือยกระดบัให้เทียบเท่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ส่วนต่าง (2561-2560) 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 406,000 385,000  21,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวม 43,000 42,000  1,000 
3. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
และงบการเงินรวม 

331,000 320,000  11,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 780,000 747,000  33,000 

 
3. รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 217,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2560 

จ านวน 12,000 บาท) ซึง่ QCE เป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

ทัง้นีค้า่สอบบญัชีของบริษัทท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มี
การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2560 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยรองกรรมการผู้จดัการฯ ได้ตอบข้อซกัถามและ
รับฟังข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) เร่ืองการขอให้ปรับถ้อยค าในตารางค่าสอบบญัชีตามท่ีปรากฏ
ในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 6 ข้อ 3 ให้ชดัเจนย่ิงขึน้ เป็นดงันี ้“ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบ
การเงินรวม” 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 ดงันี ้

- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565)   หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณี ยิม้สวุรรณ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงิน 406,000 บาท รวมทัง้ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีของงบการเงินรวมจากการมีบริษัทย่อย 
(บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จ ากดั (QCE)) และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม จ านวน 
374,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 780,000บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จ านวน 33,000 บาท รวมทัง้รับทราบคา่สอบบญัชี
ประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อย (QCE) จ านวน 217,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,343 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  8 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
 

7. พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 

ประธานฯขอให้ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล (นายชีระพงษ์ กมัพลพนัธ์) ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนี ้

ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 
ประจ าปี 2560 ซึง่สอดคล้องกับข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ท่ีก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบของเงินเดือน เงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ี
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท  
กรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  
กรรมการตรวจสอบ  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ

ตามนิยามของบริษัท ซึง่เข้มกว่าเดิมท่ีบริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ในลกัษณะเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีกรรมการอิสระมาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาลจริง ในอตัราตอ่ไปนี ้
ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ)  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000 บาท  
กรรมการอิสระ  ได้รับเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

2. การงดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีไมม่ีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 
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คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
การงดจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกบัความเหมาะสมและปัจจัย
ประการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจ าปี 2560 ตลอดจนการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท
และสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั รวมทัง้เปรียบเทียบข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ
ชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรับปี 2561 และเพ่ือทราบจ านวนคา่ตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท
และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ในปี 2560 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การคงอตัราคา่ตอบแทน (รายเดือน) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ การคงหลกัเกณฑ์
และอตัราคา่ตอบแทน (เบีย้ประชมุ) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่าย
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 
2560 ได้มีมติอนมุตัิไว้ 

2. เพ่ือทราบจ านวนคา่ตอบแทน (รายเดือน) ท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบในปี 2560 จ านวน 2,220,000 บาท เท่ากับปี 2559 และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายให้
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของ
บริษัท ตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมจริงในปี 2560 จ านวน 60,000 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
2,280,000 บาท รวมทัง้การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิไว้  

โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2561 ท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ซึง่ไม่เปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติ
อนมุตัิไว้ได้ดงันี ้
 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ปี 2561 และปี 2560  
(หลักเกณฑ์และอัตราเดียวกัน) 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 8 คน) 

ประธาน 25,000 ไมไ่ด้ก าหนด กรรมการ 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 20,000 ไมไ่ด้ก าหนด กรรมการ 10,000 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภบิาล 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 2 คน) 

ประธาน 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) ไมไ่ด้ก าหนด 

20,000 

กรรมการ 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 
(ประธาน 1 คนและกรรมการ 3 คน) 

ประธาน 
งดจา่ย งดจา่ย กรรมการ 
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ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากท่ีระบไุว้
ข้างต้น โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการทุกชุดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2560 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชดุตา่ง ๆ ในปี 2560 โดยละเอียดเป็นรายบคุคลปรากฏในหวัข้อเดียวกนั หน้า 41 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม รวมทัง้รับทราบจ านวนค่าตอบแทนรายเดือนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเบีย้ประชุมท่ีบริษัทจ่ายให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่ีมีคณุสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุมจริงในปี 2560 และการงดจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ดงัรายละเอียดข้างต้น  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม รวมทัง้
รับทราบจ านวนคา่ตอบแทนท่ีบริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ในปี 2560 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,351 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  355,362,331 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.9313 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวน 11,250,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0687 

 
8. พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเนื่องจากค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 
เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ท าให้ข้อบงัคบับริษัท 
ข้อ 34 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัได้ต่อไปเน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย
เป็นดงันี ้

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
“ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน

นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ “การประชมุวิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบั
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่  ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนีถื้อว่า
เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้
ให้แก่บริษัท 

การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดั
ใกล้เคียงหรือท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด” 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั
ของบริษัท ข้อ 34 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัรายละเอียดข้างต้น โดยหากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้ีมติอนุมตัิตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอแล้ว ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 จะเป็นดงัท่ีเสนอข้างต้น  

มตทิี่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  รวมจ านวนหุ้นได้ 366,612,315 หุ้น  
เห็นด้วย  จ านวน  366,612,315 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง  จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
บตัรเสีย จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 
 

9. เร่ืองอื่นๆ  (ไมม่ี) 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จดัการ
ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อเสนอแนะและข้อซกัถามของนางสาวเสาวลกัษณ์ จิรายสุโยธิน 
(1) การจดักิจกรรมผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมโรงงาน - บริษัทขอรับข้อเสนอแนะนีไ้ปพิจารณา 
(2) ความคืบหน้าของการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท - ปัจจบุนับริษัทอยู่

ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขการกระจายการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด แตย่งัคงไมส่ามารถแก้ไขได้  

(3) นโยบายของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเร่ืองการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน - บริษัทยงัไม่มีนโยบายในเร่ืองดงักล่าว เน่ืองจากบริษัทยงัคงต้องการการลงทุนจากผู้ ถือหุ้น
รายย่อย รวมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยด้วย 
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(4) เปรียบเทียบคณุสมบตัิระหว่างอิฐมวลเบาและอิฐมอญ - อิฐมวลเบามีคณุสมบตัิเป็นฉนวนกนัความร้อน
และกนัไฟ เน่ืองจากเนือ้อิฐมีรูพรุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้าประเภท G3 และ G4 ท่ีมีเนือ้อิฐแน่น ซึง่
มีการทดสอบข้อดีนีเ้ป็นเคร่ืองพิสจูน์แล้ว ในขณะท่ีอิฐมอญมีคณุสมบตัิเป็นสื่อน าความร้อน อย่างไรก็ตาม
ลกูค้าส่วนใหญ่ยงัคงมีความเช่ือวา่อิฐมอญมีความแข็งแรง หนาแน่นและทนทานกวา่อิฐมวลเบา บริษัท
จึงต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเร่ืองคุณสมบัติและข้อดีของอิฐมวลเบาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัท
ขอให้ผู้ ถือหุ้นช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุและแนะน าสินค้าของบริษัทตอ่ด้วย 

ข้อซกัถามของนายอน ุวอ่งสารกิจ 
แผนการรับมือกบัผลิตภณัฑ์หรือวสัดใุหม่ เช่น พลาสติก ท่ีจะเข้ามาทดแทนอิฐมวลเบา - ปรากฏการณ์นี ้
ถือวา่เป็นเร่ืองปกติเน่ืองจากอิฐมวลเบาก็เป็นผลิตภณัฑ์หนึ่งซึง่ได้รับการคิดค้นและพฒันาขึน้เพ่ือทดแทน
อิฐมอญเช่นเดียวกัน และเป็นเร่ืองท่ีป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าผลิตภัณฑ์วสัดุ
ก่อสร้างท่ีใช้ซีเมนต์เป็นวตัถุดิบหลกัพืน้ฐานมีต้นทุนต ่ากว่าวสัดุอื่น ๆ เช่นเหล็ก จึงสามารถแข่งขันด้าน
ราคาได้ถงึแม้วา่จะใช้เวลาในการก่อสร้างนานกวา่ก็ตาม อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงไมห่ยดุพฒันาและเพ่ิม
มลูค่าและความหลากหลายของสินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น ก าแพงกนัเสียงเพื่อเสนอขายต่อ
กรมทางหลวง บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพด้วย 

ข้อซกัถามของนายปวริส สรุกิตติด ารง 

(1) ประโยชน์จากโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC : Eastern Economic Corridor) 
ตอ่บริษัท - ประโยชน์เบือ้งต้นของโครงการดงักล่าวต่อบริษัทคือปริมาณการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึน้มากใน
พืน้ท่ีดงักล่าว นอกจากนีเ้น่ืองจากบริษัทมีโรงงานอยู่ท่ีจงัหวดัระยอง จึงมีข้อได้เปรียบเร่ืองค่าขนส่ง 
โดยหากฐานลกูค้าหรือนกัออกแบบมีความรู้ในเร่ืองคณุสมบตัิและการใช้อิฐมวลเบาแล้ว บริษัทก็จะ
ย่ิงมีโอกาสที่จะได้เปรียบผู้ผลิตรายอ่ืนเพ่ิมขึน้อีก 

(2) โอกาสในการหาลกูค้าในต่างประเทศเช่นเดียวกบั CSR Hebel (CSR) ประเทศออสเตรเลีย - บริษัท
ก าลงัพยายามหาลกูค้าในตา่งประเทศเพ่ิมเติมจาก CSR และยงัเคยสง่ออกสินค้าไปประเทศสิงคโปร์
ด้วย แต่ยงัคงมีข้อจ ากัดเร่ืองค่าขนส่งสูงเน่ืองจากเมื่อบรรจุลงในคอนเทนเนอร์แล้วปริมาตรจะเต็ม
ก่อนท่ีน า้หนักจะถึง จึงต้องมีการบริหารจดัการโดยส่งออกสินค้าประเภทแผ่นคอนกรีตจากโรงงาน
บางปะอิน และอิฐมวลเบาจากโรงงานระยอง ซึง่จะท าให้ลดต้นทุนคา่ขนส่งได้ ทัง้นีก้ารหาลกูค้าท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนักบั CSR ไมใ่ช่เร่ืองง่ายเน่ืองจากมีความไว้วางใจในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัมาเป็น
เวลานาน ราคาสินค้าของบริษัทสามารถแข่งขนัได้ และเป็นผลิตภณัฑ์ประกอบสินค้าหลกัของ CSR 

(3) กลยุทธ์ส าหรับตลาดอิฐมวลเบา - ปัจจุบนัผู้ผลิตในประเทศทัง้หมดเดินเคร่ืองจกัรท่ีประมาณร้อยละ 60 
ของก าลงัการผลิตที่มีอยู่ ในขณะที่บริษัทสามารถเดินเคร่ืองจกัรได้มากกว่าที่ประมาณร้อยละ 80 
และถึงแม้ว่าตลาดในประเทศยังคงประสบภาวะการแข่งขันท่ีสงูอยู่ แต่หากเทียบแนวโน้มการก่อสร้าง
ในปัจจบุนักบัสถานการณ์เมื่อสองปีท่ีผ่านมาแล้วจะพบวา่เร่ิมมีสญัญาณท่ีดีขึน้จากปริมาณงานก่อสร้าง
ท่ีจะเพ่ิมขึน้ทัง้แนวราบและแนวสงูตามแนวรถไฟฟ้า โครงการ EEC รวมทัง้งานของหน่วยงานราชการ
ท่ีได้รับงบประมาณส าหรับเร่ืองดงักลา่วเพ่ิมมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะและข้อซกัถามของนายธารา ชลปราณี 

(1) การผลิตอิฐมวลเบาเป็นสีอื่น ๆ นอกเหนือจากสีเทาเหมือนในปัจจุบันเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า
และลดเวลาในการฉาบเรียบ - บริษัทรับข้อเสนอแนะนีไ้ปพิจารณา 
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(2) ความต้องการใช้แผ่นคอนกรีตมวลเบา (Panel) ของตลาดในประเทศ - ปัจจุบันตลาดในประเทศมี
ความต้องการใช้แผ่นคอนกรีตมวลเบาเพ่ิมมากขึน้จากเดิมประมาณหนึง่เท่าตวั เน่ืองจากใช้เวลาใน
การก่อและฉาบน้อยกว่าอิฐมอญเกือบสามเท่าตวั ส่งผลให้ค่าแรงโดยรวมลดลงด้วย นอกจากนีย้ัง
ช่วยลดอตัราการสญูเสียในกระบวนการก่ออิฐฉาบปูนและเพ่ิมความสะดวกในการก่อและฉาบจากเดิม
ท่ีเป็น wet process ซึง่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรกและเสียเวลาในการท าความสะอาดหน้างาน อย่างไรก็ตาม
แผ่นมวลเบายงัคงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งของผู้ ใช้งานนอกเหนือจากอิฐบล็อกดัง้เดิม บริษัทจึงยงัคงต้อง
ใช้ความพยายามต่อไปในการเร่งขยายฐานลกูค้าของผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือทดแทนตลาดอิฐมอญ
ท่ียงัครองตลาดผนงัอยู่กวา่ร้อยละ 80 

 
เมื่อท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดท่ีจะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้

โดยกลา่วอวยพรให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดประชมุ 
 

 ปิดประชมุเวลา 15.55 น. 
 

 

 (นายขจรเดช แสงสุพรรณ) 
 ประธานกรรมการ 
 
ลงช่ือ 
 (นางวีรนชุ เศรษฐเมธีกลุ) 
เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
 ผู้จดัท ารายงาน 
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