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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 21 (ประจําป 2549) 

ของ 
บริษัท  กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 
 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2549 เวลา 10.30 ณ. หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 
กรุงเทพ  เลขท่ี 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม 136 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังส้ิน 160,997,660 หุน คิดเปนรอยละ 80.50 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของบริษัทฯ (หุนของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 200,000,000 หุน) จึงครบเปนองคประชุม  โดยมีคณะกรรมการเขารวมประชุมครบท้ัง 
9 คนดังนี้ :- 

 
1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 
2. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 
4. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  กรรมการ 
5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายสุวิทย นาถวังเมือง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายอนันต เลาหเรณู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
9. นายสาธิต สุดบรรทัด  กรรมการ กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและตลาด  

 
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1.   นางสาวบงกช อํ่าเสงี่ยม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
2.   นางสาวอารีย อัศวนุภาพ  ตัวแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

เพ่ือความเรียบรอยในการประชุมครั้งนี้ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวปยะนุช ชางพ่ึง (เจาหนาท่ีการตลาด) 
เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะ
จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  
สวนท่ีเหลือถือวาเห็นดวย  โดยใหผูท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนซึ่งมีสีแตกตางกันไปในแตละ
วาระ โดยกรอกขอความในบัตรลงคะแนนใหครบถวนและสงใหเจาหนาท่ีประสานงานภายในหองประชุมเพ่ือ
รวบรวมผลการลงคะแนน 
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เมื่อประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 20 (ประจําป 2548)             

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 (ประจําป 2548)  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 20 
(ประจําป 2548)  ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการ  ไดรายงานใหท่ีประชุม
ทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2548  ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ท่ีไดจัดสงใหผูถือ
หุนทุกคนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลวซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้   

บริษัทฯ มีความสามารถในการดําเนินงานอยูในเกณฑดี  โดยมีรายไดรวมท้ังส้ิน 2,108.02 ลานบาท ซึ่งสูง
กวาปกอน 33.80 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.63  และมีกําไรสุทธิ 201.13 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 
6.66 และมีกําไรตอหุนเทากับ 1.22 บาทตอหุน  สวนของฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,767.67 ลานบาท   มีหนี้สินรวม 499.63 ลานบาท  มีสวนของผูถือหุนรวม 1,268.04 ลาน
บาท  และมีมูลคาหุนตามบัญชีเทากับ 6.34 บาทตอหุน  เพ่ิมขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 3.44  สําหรับงบกระแส
เงินสดของบริษัทฯ อยูในเกณฑดี  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนิน 115.19 ลานบาท  มีเงินสดสุทธิใช
ไปในกิจกรรมลงทุน 256.02 ลานบาท  และมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 176.24 ลานบาท  รวมเปนเงิน
สดสุทธิเพ่ิมขึ้น 35.41 ลานบาท  ซึ่งสูงกวาปกอน 95.61 ลานบาท  สําหรับสภาพคลองบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพ
คลองเทากับ 1.60 เทา, อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.82 เทา, สภาพคลองกระแสเงินสดเทากับ 0.27 เทา
, อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาเทากับ 6.61 เทา, ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเทากับ 54 วัน, อัตราสวนหมุนเวียน
สินคาคงเหลือเทากับ 27 วัน, อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคาเทากับ 35 วัน และมี Cash Cycle เทากับ 46 วัน  
สําหรับความสามารถในการกูยืมและการชําระหนี้มีดังนี้  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.39 เทา, 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยเทากับ 18.38 เทา และ อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน
เทากับ 0.23 เทา 

มติ ท่ีประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2548 ตามท่ี     
เสนอขางตน  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2548  

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2548 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลวตามรายละเอียด
ซึ่งคุณศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการไดชี้แจงไปแลวในวาระท่ี 2   
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบป
บัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวตามท่ีเสนอขางตน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี  31
ธันวาคม 2548 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาบริษัทฯ จะมีทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 ท่ีผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน  201,133,956 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุม
พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจํานวน 11,000,000 บาท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ในอัตราหุนละ 1.00 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2548  และจายใหผูถือหุน ณ วันท่ี 
29 กันยายน 2548  ในอัตราหุนละ 0.60 บาท (จํานวนหุน 160 ลานหุน)  จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือ
หุนอีกหุนละ 0.40 บาท (จํานวนหุน 200 ลานหุน) โดยจะจายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 10 เมษายน 2549  รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 80,000,000.00 บาท  ท้ังนี้บริษัทฯ กําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2549 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลตามที่เสนอ
ขางตนทุกประการ 

วาระท่ี 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา  ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติ      
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองวา “ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  ใหกรรมการออก      
จากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็
ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) ”   กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”   ซึ่งการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 21 (ประจําป 2549)  ถือเปนการประชุมปท่ี 2 
หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตาม
การจัดสลากไดจํานวน 3 คน ดังนี้ คือ (1) นายสุวิทย  นาถวังเมือง   (2) นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย                
(3) นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม    

มติ ท่ีประชุมมีมติแตงตั้งกรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  โดยใหท่ีประชุมลงมติเปนรายบุคคลดังนี้ 

1. แตงตั้งนายสุวิทย  นาถวังเมือง  ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยออกเสียงเห็นดวย 
160,477,660 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.68 ของจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม) และงดออกเสียง 
520,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.32 ของจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม) 
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2. แตงตั้งนายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยออกเสียงเห็นดวย 
159,877,660 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.30 ของจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม) และงดออกเสียง 
1,120,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.70 ของจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม) 

3. แตงตั้งนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  โดยออกเสียงเห็นดวย 
160,947,640 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.97 ของจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม) และงดออกเสียง 
50,020 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.03 ของจํานวนเสียงท่ีเขารวมประชุม) 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.  คาตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการ 
          ประธานกรรมการไดคาตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท  กรรมการ จํานวน 8 คนได
คาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท  ตอคน  และเลขานุการไดคาตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท โดย
ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน 

1.2 คณะกรรมการบริหาร 
          ประธานกรรมการบริหารไดคาตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท  สวนกรรมการบริหารจํานวน 
2 คน ไมไดรับคาตอบแทนแตอยางใด โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประธานกรรมการตรวจสอบไดคาตอบแทนตามหลักเกณฑเดิมเดือนละ 30,000 บาท  ในสวน
ของกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ขอปรับคาตอบแทนเพ่ิมเปนเดือนละ 10,000 บาทตอคน 
(เปล่ียนแปลงเพิ่มจากหลักเกณฑเดิมเดือนละ 5,000 บาทตอคน) 
 

 2.  คาบําเหน็จ 
คาบําเหน็จท่ีจายใหกรรมการและเลขานุการรวม 10 คน เปนเงินท้ังส้ิน 1,050,000 บาท โดยใช

หลักเกณฑเชนเดียวกับปกอนดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 2 สวน เปนเงิน 200,000 บาท กรรมการรวม 8 คน 
ไดรับคนละ 1 สวน เทา ๆ กัน เปนเงินคนละ 100,000 บาท และเลขานุการไดรับ 0.5 สวนเปนเงิน       
50,000 บาท 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนและคาบําเหน็จใหแกกรรมการดัง

รายละเอียดท่ีเสนอขางตน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3378 หรือ นาย
เทอดทอง  เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787  หรือ นางสาวบงกช  อํ่าเสง่ียม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขท่ี  3684   แหง บริษัท เคพีเอ็มจี   ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีในป 2549  โดยกําหนด
คาตอบแทนเปนเงินจํานวนไมเกิน 940,000 บาทตอป ท้ังนี้ไมรวมคาใชจายอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดวยแลว  

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาสอบ
บัญชีตามท่ีเสนอขางตน 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ ดังนี ้
 
ผูถือหุน บริษัทฯ จะเจาะตลาดภาคโครงการดวยวิธีใด ถาไมใชดานราคาท่ีถูกกวาซึ่งจะมีผลทําใหกําไรของบริษัทฯ ลดลง 
กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงดังนี้ 

1.   การเจาะตลาดภาคโครงการนั้นในอดีต บริษัทฯ ไมไดใหความสนใจ เพราะบริษัทฯมีกําลังการผลิตท่ีจํากัด แต
การขยายกําลังการผลิตในปจจุบัน จะทําใหสามารถเจาะตลาดภาคโครงการเพิ่มขึ้นได 

2.   สินคาจะตองมีมาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ซึ่งสินคาของบริษัทฯ ก็ไดรับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ทุกผลิตภัณฑ  เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของโครงการอสังหาริมทรัพยและสถาปนิก 

 3.   เนนเรื่องการทําสีสัน เพ่ือสรางความโดดเดนของสินคากับคูแขงขัน 
4.   การใหบริการหลังการขาย  
5.   การสรางเครือขายการขาย และการทําตลาดเพ่ือสราง Brand 

 
ผูถือหุน ทําไมสินคาคงเหลือจึงเพ่ิมสูงขึ้นกวาปท่ีผานมา 
กรรมการ นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เนื่องจากในชวงไตรมาสที่ 3-4 เปนชวง

หนาฝน  ผูบริโภคจะชะลอการซื้อสินคาของบริษัทฯ ซึ่งในอดีตบริษัทฯจะผลิตสินคาลดลง เพ่ือลดสินคาคงเหลือ
ในชวงนั้น แตพอถึงหนาขายประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 สินคาไมพอขายจึงไดมีการเปล่ียนแปลงใหทําการผลิต
เต็มกําลังการผลิตเทากันทุกเดือนเพ่ือใหมีสินคาเพียงพอตอการขายในชวงไตรมาสท่ี 1 และ 2 เพราะบริษัทฯ 
ตองการใหการผลิตเปน Economic of Scale ตนทุนจะไดถูกลง และเนื่องจากไตรมาสท่ี 1 และ 2 การผลิตเต็มกําลัง
ก็ยังไมเพียงพอกับการขายสินคา จึงเพ่ิมสินคาในชวงนี้ทําใหสินคาคงเหลือเพ่ิมสูง 

 
ผูถือหุน ป 2549 บริษัทฯ มีความกังวลอะไรที่สุดในการดําเนินธุรกิจ และความเส่ียงจะมาจากอะไร 
ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน  ประธานฯ ไดชี้แจงวา จากผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 1 ป 2549 โดยรวมตัวเลขจะ

ยังดีกวาปท่ีแลวเล็กนอย   ความเสี่ยงดานการขายไมนารุนแรงเนื่องจากความตองการของผูใชยังมีคอนขางมาก 
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน เห็นวาจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ  เนื่องจากบริษัทฯสงออกไมมากนักและเปนเงินบาท
สวนใหญ  แตกลับเปนผลดีกับราคาวัตถุดิบท่ีตองนําเขาจากตางประเทศท่ีซื้อไดถูกลง 
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ผูถือหุน รายไดอ่ืน ๆ ท่ีระบุไวเปนการเวนคืนท่ีดินของบริษัทฯ ท่ีจังหวัดสุราษฏรธานี เปนสวนท่ีเปน Office หรือไม 
กรรมการ นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีโครงการจะขยายโรงงานไปทางภาคใต เนื่องจากมีระยะทางการ

ขนสงไกลและคาขนสงสูงมาก  แตเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจจึงไดชะลอการลงทุน  และตอมากรมทางหลวงได
เวนคืนท่ีดินจํานวน 10 ไรเศษเพ่ือสรางทางหลวง  ทําใหท่ีต้ังของท่ีดินเหลือประมาณ 23 ไรเศษมีความเจริญขึ้น 
เพราะมีหนาท่ีดินติดกับถนนเพ่ิมขึ้น บริษัทฯไดรับเงินคาเวนคืนตามราคาประเมิน  ขณะนี้ไดมีการยื่นอุทธรณเพ่ือ
ขอเงินคาเวนคืนเพ่ิมขึ้น  สําหรับท่ีดินท่ีเหลือบริษัทฯ อาจจะสรางเปนคลังสินคาเพ่ือใชในการกระจายสินคาใน
ภาคใต 

 
ผูถือหุน ทําไมมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินลงทุนระยะส้ันจึงเพ่ิมสูงขึ้น 
ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯไดชี้แจงวา เนื่องจากกอนท่ีบริษัทฯจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ 

ไดมีการทําโครงการ CT5 และ NT8 ซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุน โดยทั้ง 2 โครงการไมไดกูเงินระยะยาวมาใชแตได
ใชเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ันมาใช และในป 2549 บริษัทฯ จะพิจารณาวาจะใชการกูยืมเงินระยะยาวหากมี
ตนทุนทางการเงินท่ีลดลง 

 
ผูถือหุน ทําไมคาสอบบัญชีจึงเพ่ิมขึ้นถึง 90,000 บาท 
กรรมการ นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา เมื่อบริษัทฯ ไดเขามาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ ผูสอบบัญชีก็มีภาระและความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งราคาดังกลาวเห็นวาเหมาะสม และบริษัทฯ ได
มีการใหบริษัทฯ ผูสอบบัญชีรายอื่นเสนอราคาเปรียบเทียบดวย ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  
เสนอราคาต่ําท่ีสุด 

 
ผูถือหุน บริษัทฯ ไมไดมีการขยายโรงงาน ดังนั้นปริมาณงานก็ไมไดเพ่ิมขึ้น ทําไมจึงไดเพ่ิมคาสอบบัญช ี
กรรมการ นายอนันต  เลาหเรณู  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา ขณะนี้บริษัทฯ กําลังทําการขยายโครงการอีก 

2 โครงการ คือ CT5 และ NT8 ซึ่งจะเพ่ิมปริมาณงานและภาระหนาท่ีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
 
ผูถือหุน ทําไมคาใชจายการผลิตจึงเพ่ิมสูงขึ้น 
กรรมการ นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา  เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเพ่ิม

สูงขึ้นมีผลทําใหคาขนสงสินคาปรับตัวสูงขึ้น และคาปูนซีเมนตและทรายก็มีการปรับตัวสูงขึ้น 

 

ปดประชุม เวลา 11.45 น. 

                  
  (นายประกิต ประทีปะเสน) 
  ประธานท่ีประชุม 

 

   
นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการท่ีประชุม   

 


