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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
ของ 

บริษัท บวิเดอสมาร์ท จาํกัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 

ประชมุวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 14.18 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระรามท่ี 
3 กรุงเทพมหานคร 

 
รายช่ือกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

 
มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 จํานวน 6 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้จํานวน 7 ท่าน ซึง่มีรายช่ือ

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 1. นายสเุรช  ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 2. นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ 
 3.  นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 4.  ดร.ธีรธร  ธาราไชย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ กรรมการ 
 6. นายเอนก  พิเชฐพงศา กรรมการ 
 
ผู้ถอืหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 

 
มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 47 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้จํานวน 115,381,105 หุ้น คิด

เป็น 76.92% จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 150,000,000 หุ้น 
 
กจิการเบือ้งต้น 

 
บริษัทฯ ได้แนะนําคณะกรรมการบริษัทแตล่ะท่านท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และได้แจ้งให้ทราบวา่คณุหยาง ชวน โมห์ กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้เน่ืองจากติดภารกิจ และผู้สอบบญัชี คือ คณุอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3500 
และคณุกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั และท่ีปรึกษาด้านการเงิน คือ คณุสมศกัด์ิ ศิริชยั
นฤมิตร และ คณุสพุล ค้าพลอยดี จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั มาเข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจาก
นัน้จงึแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระก่อน
จะเร่ิมการประชมุในวาระถดัไป 
 นายสเุรซ ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) และได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ 
รองประธานกรรมการ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ โดยผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจํานวน 45 คน นบัจํานวน
หุ้นรวมกนัได้ 115,374,905 หุ้น คิดเป็น 76.92% ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทข้อ 38 
ผู้ ดําเนินการประชมุจงึขอเปิดประชมุเวลา 14.18 น. โดยประชมุตามลําดบัวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 : พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/ 2555 
ผู้ ดําเนินการประชมุได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2555 ท่ีจดัขึน้

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาพร้อมกนักบัหนงัสือเชิญ
ประชมุแล้ว 

 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1 ประจําปี 2555 ท่ีจดัขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 

20 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 วา่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน 
 
 มตดิังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 รับรอง 115,374,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่รับรอง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 115,374,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2555 
 ผู้ ดําเนินการประชมุ ได้มอบหมายให้คณุวิวฒัน์ แซโ่ง้ว, ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ของบริษัท เพ่ือนําเสนอรายงานในวาระนี ้ตอ่ท่ี
ประชมุผู้ ท่ีหุ้น เพ่ือรับทราบรายงานผลดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่รายงานประจําปี 2555 ให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว โดยคณุวิวฒัน์ แซโ่ง้วได้แถลงสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555 ของบริษัทฯ ดงันี ้
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555  
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 ปี2555 บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศและตา่งประเทศ เท่ากบั 90.39% และ 9.61% ตามลําดบั 
 รายได้จากการขายในประเทศเพ่ิมขึน้จากปี 2554 เท่ากบั 15.64% เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณสินค้าท่ีขายในปี 2555 จากผล

ของการเน้นการทําตลาดเฉพาะกลุม่สินค้าหลกั 3 กลุม่ คือ ระบบผนงักัน้ห้อง (Alloy Partition System) ซึง่มีการออกสินค้าใหม ่
ผลิตภณัฑ์ยิปซัม่ (Gypsum Products) ระบบประตหูน้าตา่ง (Fletcher Door & Window Systems)  

 รายได้จากการขายตา่งประเทศเพ่ิมขึน้จากปี2554 เท่ากบั 10.10% เป็นผลมาจากการเปิดตลาดต่างประเทศตามแผนธรุกิจ โดยบริษัทได้
ตัง้บริษัทย่อยและแตง่ตัง้ Dealer ท่ีประเทศอินเดีย  

 
 

 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2554 ปี 2555

กําไรข ัน้ต้น - ในประเทศ 74.52 104.96

อตัรากําไรขัน้ต้น - ในประเทศ (%) 21.85% 26.61%

กําไรข ัน้ต้น - ต่างประเทศ 18.64 15.05

อตัรากําไรขัน้ต้น - ต่างประเทศ (%) 48.91% 35.86%

กําไรขัน้ต้น 93.16 120.00

อัตรากําไรขัน้ต้น (%) 24.57% 27.50%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (5.49) 13.95

อัตรากําไรสุทธิ (%) -1.45% 3.20%  
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 อตัรากําไรขัน้ต้นจากการขายในประเทศ ปี 2555 เท่ากบั 26.61% เพ่ิมขึน้จากปี 2554 เน่ืองจากได้ปรับกลยทุธ์ โดยการจดัทํา
โครงการสง่เสริมการขายพิเศษให้กบัลกูค้าสําคญัในผลิตภณัฑ์ยิบซัม่, การออกผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ในระบบผนงักัน้ห้อง และแตง่ตัง้
ตวัแทนจําหน่ายผลิตภณัฑ์ระบบประตหูน้าตา่งเฟลทเชอร์  

 อตัรากําไรขัน้ต้นจากการขายต่างประเทศ ปี 2555 เท่ากบั 35.86% ลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากมีการแตง่ตัง้ Dealer ในประเทศ
อินเดียจากเดิมท่ีบริษัทฯ เคยขายตรงไปยงัลกูค้า 

 อตัรากําไรขัน้ต้นในปี 2555 เท่ากบั 27.50% เพ่ิมขึน้จากปี 2554 ซึง่เท่ากบั 24.57% เน่ืองจากบริษัทฯ เน้นการทําตลาดกลุม่สินค้า
ท่ีมีกําไรตอ่หน่วยสงูเพ่ิมขึน้ และมียอดรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ในปี 2555 

 ปี 2555 บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิเท่ากบั 13.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิเท่ากบั 3.20% ของรายได้รวม ซึง่ปรับตวัดีขึน้
จากปี 2554  

 
บริษัท อินสตอลไดเรค จํากัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2554 ปี 2555

+ %

รายได้รวม 32.32         28.80             (3.52) -10.89%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.17) 1.37 1.54      905.88%

สินทรพัย์รวม 9.62           16.12             6.50      67.57%

หนีสิ้นรวม 5.36           10.48             5.12      95.52%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4.26 5.64 1.38 32.39%

การเปล่ียนแปลง

 
 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท คอนสตรัคช่ัน ซิสเต็ม จํากัด

หน่วย : ล้านบาท

รายการ ปี 2554 ปี 2555

+ %

รายได้รวม 2.64           6.17               3.54      134.16%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (3.15) (1.95) 1.20      38.10%

สินทรพัย์รวม 1.37           3.25               1.88      136.61%

หนีสิ้นรวม 3.82           7.65               3.83      100.18%

ส่วนของผู้ถือหุ้น (2.45) (4.40) (1.95) -79.75%

การเปล่ียนแปลง

 
 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณารับทราบรายงานผลดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2555 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

 
 วาระที่ 3 : พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจาํปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรับทราบรายงาน
ของผู้สอบบญัชี 
 เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ท่าน ถือหุ้นจํานวน 6,000 หุ้น ดงันัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ตัง้แตว่าระท่ี 
3 เป็นต้นไป มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 46 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 115,380,905 หุ้น 
 
 ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ี
กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทฯ เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุ
สามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้ว ได้ถกูจดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุ
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ท่านเพ่ือพิจารณาพร้อมกนักบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบญัชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขวา่งบ
การเงินถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 มตดิังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุติั 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุติั --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 วาระที่ 4 : พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรกาํไรและงดการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 
 ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัทท่ีกําหนดให้
บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 
 คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิปี 2555 จํานวน 448,343.56 บาท คิดเป็น 3.44% 
ของกําไรสทุธิประจําปีไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีสํารองตามกฎหมายจํานวน 1,948,343.56 บาท 
คิดเป็น 2.60% ของทนุจดทะเบียน และคณะกรรมการมีมติอนมุติังดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ มีความ
จําเป็นต้องสํารองกระแสเงินสดไว้เพ่ือใช้ในการลงทนุ 
  

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติังดการจดัสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 

 มตดิังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 อนมุติั 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุติั --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 วาระที่ 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2556 

ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 กําหนดให้ในการประชมุสามญั
ประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งไปนัน้
อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนีมี้รายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ได้แก่ 

1. นายหยาง ชวน โมห์ 

2. นายเอนก พิเชฐพงศา 

3. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์ 
ผู้ ดําเนินการประชมุจงึได้เชิญกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ได้ออกจากห้องประชมุไปเป็นการชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุ

สอบถามข้อมลูได้อย่างเตม็ท่ี จากนัน้จึงนําเสนอข้อมลูประวติับคุคลท่ีถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทให้ท่ีประชมุรับทราบเป็นรายบคุคล 
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คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ซึง่
ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บคุคลดงักลา่วทัง้ 3 ท่าน
เป็นผู้ มีคณุสมบติัครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ทัง้ 3 
ท่านยงัมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธรุกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแต่งตัง้  นายหยาง ชวน โมห์, นายเอนก พิเชฐพงศา และนายคริสโตเฟอร์ จอห์น 
คาร์ทไรท์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 มตดิังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
  

 1) นายสเุรซ  ซูบรามาเนียม 2) นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ 3) ดร.ธีรธร  ธาราไชย 
อนมุติั 
ไม่อนมุติั 
งดออกเสียง 
รวมจํานวนเสียง 

115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
 --  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทน

กรรมการประจําปี 2556 ให้เป็นไปในอตัราเดียวกนักบัปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบตอ่การประชมุ 

- ประธานกรรมการ   25,000 บาทตอ่การประชมุ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาทตอ่การประชมุ 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่การประชมุ 

 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจําปี 2556 
 มตดิังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุติั 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุติั --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 115,380,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 วาระที่ 6 : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 2556 
 เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 1 ท่าน ถือหุ้นจํานวน 200 หุ้น ดงันัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ตัง้แต่วาระท่ี 6 
เป็นต้นไป มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 47 คน นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 115,381,105 หุ้น 
 ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบับริษัท ซึง่กําหนดให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขท่ี 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4054 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5946 แห่ง
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556 เน่ืองจากพิจารณาวา่ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังาน 
ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาแล้ว 1 ปี โดยพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีจากเดิมจํานวน 440,000 บาท เป็น 700,000 บาท 
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มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2556 

ตามท่ีได้เสนอมา 
 มตดิังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

 อนมุติั 115,381,105  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่อนมุติั --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง --  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 รวมจํานวนเสียง 115,381,105  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 วาระที่ 7 : พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ ดําเนินการประชมุ ได้สอบถามท่านผู้ ถือหุ้นวา่ผู้ ใดมีประเดน็คําถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นและคําเสนอแนะแก่บริษัทฯ  

  
 ผู้ ถือหุ้นไม่ได้แจ้งรายช่ือ ตัง้คําถามโดยอ้างถึงจากการท่ีบริษัทฯมีการแถลงข่าววา่ ปีนีจ้ะมีผลกําไรเพ่ิมขึน้อีก 50% บริษัทฯยงัคงยืนยนั
ตามเดิมหรือไม่ 
 คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ, ผู้ ดําเนินการประชมุ, ชีแ้จงวา่เป็นการคาดการณ์ตามเป้าหมายซึง่ยงัไม่สามารถตอบได้ขณะนี ้
  
 ผู้ ถือหุ้น ตัง้คําถาม ดงันี ้

1) อตัรากําไรขัน้ต้น ของผลิตภณัฑ์ประเภทอลัลอยด์, ยิปซัม่ และเฟลทเชอร์  
 คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ 
  อตัรากําไรขัน้ต้นของผลิตภณัฑ์อลัลอยด์ และเฟลทเชอร์ อยู่ท่ีประมาณ 30-35% 
  อตัรากําไรขัน้ต้นของผลิตภณัฑ์ยิปซัม่ อยู่ท่ีประมาณ 10-15% 

2) ในสว่นของผลิตภณัฑ์เฟลทเชอร์ มีการเซน็ต์สญัญาเข้าจําหน่ายในสว่นของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้าน และคอนโดบ้าง
หรือไม่ และมีมลูคา่งานรวมประมาณเท่าไหร่ 

คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ ท่ีบริษัทฯมีติดตอ่ด้วยคือท่ีสมยุ และ โครงการ Toscana และเป็นโปรเจคตอ่เน่ืองซึง่มี

การเซน็ต์สญัญาไปแล้วประมาณเกือบ 10 ล้านบาท 
 
นายศกัดา นวโอฬาร, ผู้ ถือหุ้น, สอบถามถึงวา่ปีหน้าจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 
คณุสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ ตอบตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทฯคาดหวงัวา่น่าจะมีการจ่ายเงินปันผลได้  แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัมติคณะกรรมการ
บริษัทฯในขณะนัน้ด้วย 

  
ปิดประชุม  ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดพิจารณาอีกและไม่มีข้อซกัถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและกลา่วปิดประชมุเวลา 

15.08 น. 
 
 ________________________________ 
 นายสเุรซ ซบูรามาเนียม 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานในท่ีประชมุ 


