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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 20  
ของ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชรจํากดั (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชมุ 
 

ประชมุเมื่อวันอังคารท่ี 12 เมษายน 2548 เวลา 10.00 ณ. หองประชมุใหญ   ชั้น  2   อาคาร  1  เลขท่ี  69-70  

หมู 1  ถนนมิตรภาพ  กม. 115  ตําบลตลิ่งชนั  อาํเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี    

 
เริ่มการประชมุ 
 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานท่ีประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดย

การมอบ ฉันทะรวม 16 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 159,939,960 หุน คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังหมดของบริษัท (หุนของบริษัทมจีํานวนท้ังส้ิน 160,000,000 หุน) ครบเปนองคประชมุ จึงกลาวเปดประชมุตาม

ระเบียบวาระดังตอไปน้ี  

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2548 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2548 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือ

หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

1/2548ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบและอนุมตัิผลการดาํเนนิงานของบรษัิทในรอบป 2547 และอนุมัติรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547 

[ปรากฏรายละเอียดตามรายงานท่ีนําเสนอตอท่ีประชุม] และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ 

ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประจําปของคณะกรรมการท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบป 2547 และอนุมัติรายงานประจําปของคณะกรรมการ  
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2547  

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบป

บัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตาม

รายละเอียดสําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน  

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบ

ปบัญชี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถามี) จนกวาบริษัทจะมีทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปบัญชี

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ท่ีผานมา บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน  215,474,765 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจํานวน 11,000,000 บาท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

และการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถือหุน ณ. วันท่ี 4 เมษายน  

2548 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 120,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 29  เมษายน  2548 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลตามท่ี

เสนอขางตนทุกประการ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชมุวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 กําหนดวาในการ

ประชมุผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการคิดเปนจํานวนหน่ึงในสาม หรือจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่ง

ในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการท่ีจะออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัท ใหใชวิธจีับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ซึ่งการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ในคร้ังน้ีเปนการประชมุปแรกของบริษัทภายหลังท่ีบริษัทจด

ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจาํกัด  
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รายชื่อกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงกรรมการของบริษทัตามท่ีจับสลากไดมีดังตอไปนี้  

1. นายประกิต  ประทีปะเสน 

2. นายเจมส  แพท็ตริค  รูน่ีย 

3. นายไพฑูรย  กจิสําเร็จ 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการดังมีรายชื่อดังกลาวขางตนท่ีตองออกตามวาระกลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2548 เปนเงิน

จาํนวนเงินท้ังส้ินไมเกิน 3,800,000 บาทตอป  และอนุมัติใหจายเงินบําเหน็จ ประจําป 2547 ใหแกกรรมการ

และท่ีปรึกษาของบริษัทจํานวนไมเกิน 1,250,000 บาท  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการดังกลาวขางตนซึ่งเปนกรรมการท่ีตอง

ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง และกําหนด

คาตอบแทนสําหรับป 2548 ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 

และ/หรือ นายเทอดทอง  เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787  และ/หรือ นางสาวบงกช  อ่ําเสง่ียม  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี  3684   แหง บริษัท เค พี เอ็ม จี   ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด โดยกําหนด

คาตอบแทนเปนเงินจํานวนไมเกิน 850,000 บาทตอป โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและการกําหนด

คาตอบแทนตามท่ีเสนอขางตน 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดตอท่ีประชมุเพื่อพจิารณา 

ปดประชมุ เวลา 11.30 น. 

 

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานท่ีประชุม 

 

 
นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการท่ีประชุม   
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