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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 22 (ประจําป 2550) 
ของ 

บริษัท  กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

 

ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.30 ณ. หองบอลลรูม 2 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพ  เลขท่ี 971,973 ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 40 ราย โดยการมอบฉันทะ 

38 ราย รวมทั้งส้ิน 78 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 158,084,015 หุน คิดเปนรอยละ 79.04 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองค

ประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการเขารวมประชุม 7 คน ดังนี้ :- 

1. นายประกิต ประทีปะเสน     ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายสุวิทย นาถวังเมือง  กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายอนันต เลาหเรณู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นายอัศนี ชันทอง   กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

7. นายสาธิต สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและตลาด  
 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมในคร้ังนี้มีจํานวน 2 คนคือนายไพฑูรย  กิจสําเร็จ และนายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย เนื่องจากติดภารกิจอื่น   
 

ตัวแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 2 คนคือนางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และนางสาวศศิมา คณาวัฒนกุล 

แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เขารวมประชุมชี้แจงในคร้ังนี้ดวย 
 

เพื่อความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้  ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวปยะนุช ชางพึ่ง (เจาหนาที่การตลาด) เปนผูชี้แจงวิธี

ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  ในกรณีมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะ

จะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  

2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  สวนที่

เหลือถือวาเห็นดวย  โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจกในชวงลงทะเบียนกอนเขา

ประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายใน

บัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 
 
หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 21 [ประจําป 2549]        

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 [ประจําป 2549]  

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 21 [ประจําป 

2549] ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   รับรองดวยคะแนนเสียง         158,084,015  เสียง  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมรับรองดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน             -   เสียง  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2549 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ  ไดรายงานใหที่ประชุมรับทราบถึงผลการดําเนินงานใน

รอบป 2549  ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2549 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนทราบลวงหนาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้   

บริษัทมีการเติบโตจากการขายสินคาอยางตอเนื่อง โดยในป 2549 มีรายไดจากการขายสินคารวมท้ังส้ิน 2,327.86 

ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอน 327.28 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 16.36 ถือวามีอัตราการเติบโตที่สูง สาเหตุหลักมาจาก

ตลาดในประเทศยังมีความตองการกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตและไมฝาซ่ึงเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 27 จากป 2548 

ย่ิงไปกวานั้นการขยายตลาดสงออกไปในตางประเทศก็มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 77 จากป 2548 รวมท้ังการได

สิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดที่ไดจายไปเพื่อการลงทุนเพิ่มสายการผลิตใหม สงผลใหในป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ 

314.04 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 112.91 ลานบาทคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 56.14 จากกําไรสุทธิในป 2548 

 ในสวนของฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,847.75 ลานบาท มีหนี้สินรวม 445.67 

ลานบาทและมีสวนของผูถือหุนรวม 1,402.08 ลานบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.57 ทําใหมีมูลคาหุนตามบัญชี

เพิ่มขึ้นจาก 6.34 บาทตอหุนมาเปน 7.01 บาทตอหุน   

 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดําเนินงานในป 2549 จํานวน 564.93 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 

449.74 ลานบาทโดยเงินสวนน้ีไดใชไปในกิจกรรมลงทุน 264.25 ลานบาท รวมทั้งไดใชไปในการจายเงินปนผลใหกับผู

ถือหุนในป 2549 จํานวน 180 ลานบาท 

 บริษัทมีสภาพคลองอยูในเกณฑดี โดย ณ.วันส้ินป 2549 มีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 2.47 เพิ่มขึ้นจากปกอน ที่ 

1.60 เทา เนื่องจากมีเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 449.74 ลานบาทและมีสินคาคงเหลือและลูกหนี้การคาลดลง 

102.24 ลานบาท รวมทั้งมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.32 เทา, ซึ่งเปนอัตราสวนที่ตํ่า โดยสรุปใน

ป 2549 บริษัทมีผลการดําเนินงานท่ีดี 
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 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถามและเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 

2549 ตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2549 ตามท่ีเสนอ

ขางตนทุกประการ      

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินดังกลาวไดมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนและ

เพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2549 ในสวน

ของ “รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน ” ปรากฏวา บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,847.75 ลานบาท   มี

หน้ีสินรวม 445.67 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนรวม 1,402.08 ลานบาท มีรายไดรวม 2,404.55 ลานบาท และมีกําไร

สุทธิ 314.04 ลานบาท รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดเพียงวันที่ 31 

ธันวาคม 2549  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม โดยมีคําถามและคําตอบ ดังนี้ :- 

ผูถือหุน นายฮ้ังใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวา ในงบกระแสเงินสด มีรายการที่จะต้ังขอสังเกต

เก่ียวกับคาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและมูลคาสินคาลดลงในป 2549  จํานวน 22.1 ลานบาท   แตในป 2548  มีจํานวน  

3.3 ลานบาท และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยในป 2549 จํานวน 13.0 ลานบาท แตในป 2548 ไมมี ถามวาสาเหตุ

มาจากอะไร 

กรรมการ นายอัศนี  ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพและมูลคาสินคาลดลงเกิดจากสินคาทดลอง

ผลิตจาก 2 สายการผลิตที่ติดต้ังใหม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย เกิดจากการดอยคาของที่ดินที่จังหวัดชลบุรี  

ผูถือหุน นายฮ้ังใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวา ในงบดุล คาสิทธิและการชวยเหลือทางเทคนิค

รอตัดบัญชีในป 2548 จํานวน 25.8 ลานบาท แตในป 2549 มีจํานวน 23.3 ลานบาท และการตัดจําหนาย ในป 2548 

จํานวน 0.8 ลานบาท แตในป 2549 มีจํานวน 2.7 ลานบาท ขอทราบรายละเอียดวาจายใหใคร เพราะอะไร และตองตัด

จําหนายก่ีป 

กรรมการ นายอัศนี  ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เปนการซ้ือ Know How จากบริษัท REDCO S.A. ประเทศสวีเดน ซึ่ง

เปนบริษัทในเครือ Etex Group เพื่อผลิตกระเบ้ืองหลังคาท่ีไมใชใยหิน เปนจํานวนเงิน 26.7 ลานบาท ซึ่งไดทําสัญญา

เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 และมีระยะเวลาตัดจําหนายทั้งหมด 10 ป ประมาณปละ 2.6 ลานบาท 

ผูถือหุน นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวา ในงบดุล การระดมทุนในป 2548 ที่ไดรับเงินมา 

302.2 ลานบาทน้ัน เอาไปทําอะไร และการจัดสรรสํารองตามกฎหมายในป 2549  จํานวน 27 ลานบาทน้ัน มี

หลักเกณฑการต้ังสํารองอยางไร 
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กรรมการ นายอัศนี  ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เงินที่ไดรับจากการระดมทุนนั้นนําไปใชในการลงทุน 2 สายการผลิต 

คือ  CT-5 และ NT-8 สวนการจัดสรรสํารองตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้น 27 ลานบาท นั้น บริษัทไดต้ังสํารองตามกฎหมาย

สําหรับป 2549 จํานวน 16 ลานบาท และสําหรับป 2548 จํานวน 11 ลานบาท  

ผูถือหุน นายสถาพร  ผังนิรันดร  ผูถือหุนรายยอย ถามวา ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 6 และ ขอที่ 7 หนา 49 นั้นเห็น

ไดวาลูกหนี้การคาลดลง แตมีขอสังเกตวามีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากป 2548  ซึ่งถาดูใน Aging ยอด

คางชําระมากกวา 1 ป ปรับเพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณเกือบ 1 ลานบาท จะมีปญหาเร่ืองการชําระหน้ีหรือไม จึงเปน

เหตุใหตองต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 

กรรมการ นายอัศนี  ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สําหรับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ลานบาท ถาคิดเปน

เปอรเซ็นตตอยอดขายจํานวน 2,000 กวาลานบาทถือวาเพิ่มขึ้นไมมาก สําหรับการติดตามหน้ี บริษัทมีความ

ระมัดระวัง โดยมีการประชุมเพื่อติดตามหนี้คางชําระแตละรายทุกเดือน  

กรรมการ นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญนั้น ต้ังตามอายุหนี้และคุณภาพหนี้ หากคุณภาพหนี้ลดลง คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งแตละอายุหนี้จะมี

อัตราเปอรเซ็นตในการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่กําหนดไวตางกัน สําหรับลูกหนี้จํานวน 19 ลานบาท อยูระหวางการ

ดําเนินคดีและผอนชําระบางสวน  

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา บริษัทมี Gross Profit  ดีขึ้นคอนขางมาก เกิดจากอะไร 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา การที่บริษัท มี Gross Profit ดีนั้นเกิดจากสาเหตุ 4 ประการดังนี้ 

1. ความสามารถของฝายจัดการในการเพิ่มยอดขาย 

2. การปรับปรุงราคาสินคาบางประเภท 

3. การลดคาใชจายตาง ๆ 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต ทําใหการสูญเสียลดลง 

ผูถือหุน นายนพดล  พันธุสัมฤทธิ์  ผูถือหุนรายยอย ถามวา  Margin ดังกลาว จะคงที่ตอเนื่องหรือไม และถาเปรียบเทียบกับ 

ชวง 3 เดือนที่ผานมาในป 2550 สัญญาณของ Margin ดังกลาวลดลงหรือคงที่อยางไร 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ไมแนใจเพราะตองเปนไปตามภาวะของตลาด แตในชวง 3 เดือนที่

ผานมาในป 2550 ก็ยังดีอยู  

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา บริษัทไดรับผลกระทบของคาเงินอยางไรบาง 

กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและตลาด   ไดชี้แจงวาบริษัทมียอดสงออกไม

สูงมากนัก จึงไดรับผลกระทบนอยมากจากการแข็งคาของเงินบาท แตกลับมีผลดีในดานการนําเขาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศ ทําใหมีตนทุนการผลิตลดลง 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายสินคาแตละชนิดอยางไร 
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กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด  กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและตลาด ไดชี้แจงวา โครงสรางรายไดมาจาก

กระเบื้องไฟเบอรซีเมนตประมาณ 68% ไมฝาประมาณ 14% และกระเบื้องคอนกรีตประมาณ 16%  

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา สายการผลิต CT-5 บริษัทไดมีการผลิตเต็มกําลังการผลิตหรือยัง และเร่ิมตนเม่ือไร 

กรรมการ นายสาธิต  สุดบรรทัด  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการสายการขายและตลาด   ไดชี้แจงวาเร่ิมทําการผลิตต้ังแต

ไตรมาสที่ 3 ป 2549 ปจจุบันผลิตเต็มกําลังการผลิตแลว    

 เม่ือไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเรียบรอยแลว 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผาน

การตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเรียบรอยแลว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง         158,084,015  เสียง  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน                    -  เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่  31
ธันวาคม 2549 

 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา   

(ถามี) จนกวาบริษัทจะมีทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิ  314,042,471 บาท ประธานฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไร

สวนหนึ่งจํานวน 16,000,000 บาท ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ในอัตราหุนละ 1.10 บาท  โดยคณะกรรมการบริษัท ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

ใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2549  และจายใหผูถือหุนในวันที่ 22 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.50 

บาท (จํานวน 200 ลานหุน) จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายใหกับผูถือหุนอีกหุนละ 0.60 บาท (จํานวน 200 ลานหุน) 

โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น.  รวม

จํานวนเงินทั้งส้ิน 120,000,000 บาท ทั้งนี้กําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนภายในวันที่ 19 เมษายน 2550 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม โดยมีคําถามและคําตอบ ดังนี้ :- 

ผูถือหุน นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวาการจายเงินปนผลทําไมมีอัตราลดลง ทั้งที่บริษัท 

ไมมีการขยายการผลิตหรือเพิ่มการลงทุน โดยสรุปเปรียบเทียบในป 2547 มีกําไรสุทธิ 1.35 บาทตอหุน จายเงินปนผล 

1.25 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 93% และในป 2548  มีกําไรสุทธิ 1.22 บาทตอหุน จายเงิน

ปนผล 1.00 บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 88% และในป 2549 มีกําไรสุทธิ 1.57 บาทตอหุน 

จายเงินปนผล 1.10 บาทตอหุน  คิดเปนอัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิ 70 %   
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ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัท มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวา 50 % ของกําไรสุทธิ

ในป 2547 บริษัทยังไมไดเปนบริษัทมหาชน มีผูถือหุนรายเดียว การจายเงินปนผลจึงไมไดคํานึงถึงผูถือหุนรายอื่นๆ แต

ในป 2548  บริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีการระดมทุนเพื่อมาขยายการผลิต โดยใน 2 ปใชเงินลงทุน

ประมาณ 500 ลานบาท บริษัทจึงควรจะรักษาความม่ันคงในฐานะการเงิน ดูแลรักษาเครื่องจักรใหสมบูรณ ทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ดังนั้นการจายเงินปนผล บริษัทจะจายในอัตราท่ีเหมาะสมและมากที่สุดเทาที่จะจายได 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา คาใชจายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเคร่ืองจักรเฉล่ียปละเทาไร 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา คาใชจายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเคร่ืองจักรใหสมบูรณ ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยเฉล่ียจะใกลเคียงกับคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักรในแตละป 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา กําไรสุทธิที่ยังเหลืออยูทําไมไมต้ังเปนสํารองตามกฎหมายใหครบ 10% ของทุนจดทะเบียน 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา เพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหารทางการเงิน และบริษัทไดต้ัง

สํารองตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

 เม่ือไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งจํานวน 16,000,000 บาท ไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท 

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง         158,084,015  เสียง  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง  

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  ดวยขอบังคับของบริษัท ขอ 21 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติ  บริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 วรรคสองวา “ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออก

จากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม (1/3 เปนอัตราสวน) ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็

ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด

ทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัดนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง

นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”   
   

 ซึ่งการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 [ประจําป 2550] ถือเปนการประชุมปที่ 3 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพ

เปนบริษัทมหาชนจํากัด มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน คือ 

     (1)  นายสาธิต สุดบรรทัด 

    (2)  นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  

    (3)  นายอนันต เลาหเรณู 
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สําหรับประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 คน ที่ เสนอใหแตงต้ังในคร้ังนี้อันไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ความรู 

ประสบการณ  และการดํารงตําแหนงในธุรกิจ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว สวนหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดรวมกับ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิจารณาคุณสมบัติดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดาน

คุณวุฒิ ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท

ในชวงที่ผานมา 
 

(1.)  ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการท่ีออกตามวาระกลับ

เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง        157,444,015  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน         640,000 เสียง  
  

(2.)  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายสมบูรณ ภูวรวรรณ  กรรมการท่ีออกตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง          156,984,015  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน      1,100,000 เสียง 
 

(3.)  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นายอนันต เลาหเรณู กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง นายอนันต เลาหเรณู กรรมการท่ีออกตามวาระกลับ

เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้     

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง          158,084,015  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

 ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา 

“หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนผลตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท” 
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ขอบังคับของบริษัท ขอ 35 กําหนดวา“กรรมการมีสิทธิไดรับผลตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล 

เบี้ยประชุม เงินบําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนลักษณะอื่นตามขอบังคับ หรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ 

ซึ่งอาจจะกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือเปนหลักเกณฑกําหนดไวเปนคราวๆ หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเล้ียง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท” 
 

  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดกล่ันกรองและพิจารณาอยางละเอียด

ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท ไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

จายเงินบําเหน็จประจําป 2549 และผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ประจําป 

2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 1.    ผลตอบแทนประจําเดือน 

  คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการไดรับเดือนละ  50,000  บาท  สวนกรรมการจํานวน 8 คนไดรับเดือนละ  

20,000 บาทตอคน  และเลขานุการไดรับเดือนละ 10,000 บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน 
  

 2.    ผลตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้ 

  2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 30,000 บาท สวน

กรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอน 

  2.2   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 4 คน เดิมไมไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการเปน

กรรมการในคณะอนุกรรมการนี้ สําหรับในป 2550 ขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหจายผลตอบแทนคงที่ทุกเดือน โดย

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 12,000 บาท สวนกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนจํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 
  

 3.  เงินบําเหน็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 

  เงินบําเหน็จจายใหกรรมการ ที่ปรึกษาและเลขานุการรวม 11 คน รวมจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,725,000 บาท โดยใช

หลักเกณฑดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน คิดเปนจํานวนเงิน 225,000 บาท กรรมการ ที่ปรึกษา และเลขานุการ

รวม 10 คน ไดรับคนละ 1 สวน เทาๆ กัน คิดเปนจํานวนเงินคนละ 150,000 บาท   

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม โดยมีคําถามและคําตอบ ดังนี้:- 

ผูถือหุน นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เม่ือปที่แลวไมมีผลตอบแทนประจําเดือน แตในปนี้ประธานกรรมการสรรหาฯ ไดรับเดือนละ 12,000 บาท สวน

กรรมการสรรหาฯ จํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน อยากทราบวาผลตอบแทนที่จายดังกลาวมีความ

จําเปนอยางไร 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา เนื่องจากกรรมการทุกทานมีความรูความสามารถ มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกเดือน  บริษัทก็ควรตอบแทนกรรมการอยางที่กรรมการทุกคนไดทุมเทตอบริษัท และการจาย

คาตอบแทนก็มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวก็ตํ่ากวาคาเฉล่ียของกรรมการท่ีอยูใน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ   
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กรรมการ   นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทได

บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีวิธีการทํางานแบบมืออาชีพ ปราศจากการควบคุมจากผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง เห็น

ไดจากวิธีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน การยึดหลักการจายผลตอบแทนใหกับผูถือหุนสูงสุด ในสวนของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดรับแตงต้ังขึ้นมาเพื่อใหตรวจสอบและติดตามผลการทํางานของ

ผูบริหารอยางใกลชิด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร มีการสรรหาผูบริหารใหมๆที่มีความรูความสามารถ 

เขามาเสริมทีมผูบริหารใหมีความแข็งแกรงขึ้น  เปนการเพิ่มจุดแข็งในการแขงขันที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต้ังแตปนี้

เปนตนไป ในฐานะที่เปนกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ขอยืนยันวาผลตอบแทนท่ี

ไดรับเปนส่ิงที่คุมคาในการดูแลและติดตามผลการทํางานของผูบริหาร เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท 

 เม่ือไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอขางตน 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติใหจายผลตอบแทนและเงินบําเหน็จตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง        158,084,015  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน             -  เสียง  

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง  นายวินิจ  ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378  หรือ นาย

เทอดทอง  เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3787  หรือ นางสาวบงกช  อ่ําเสงี่ยม  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  

3684   แหงบริษัท เคพีเอ็มจี   ภูมิไชย  สอบบัญชี จํากัด  เปนผูสอบบัญชีในป 2549  โดยกําหนดคาตอบแทนเปน

จํานวนเงินไมเกิน 990,000 บาทตอป เพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณ 5.32% ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม โดยมีคําถามและคําตอบ ดังนี้:- 

ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา ดูจากรายงานประจําป หนา 39 คาสอบบัญชีป 2548 จํานวน 490,000 บาท และในป 2549 

เพิ่มขึ้นเปน  580,000 บาท และในป 2550 ก็เพิ่มขึ้น เปนเพราะอะไร ทั้งๆที่บริษัทไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

แลว งานดานบัญชีนาจะคงท่ี จํานวนช่ัวโมงตอคนนาจะลดลง บริษัทก็มีหนวยงานควบคุมภายใน ดังนั้นงานของผูสอบ

บัญชีภายนอก จํานวนช่ัวโมงที่ตองใชไมนาจะเปนสาเหตุใหเพิ่มขึ้น และบริษัทไดมีการเปรียบเทียบราคากับสํานัก

งานสอบบัญชีอื่นหรือไม 

กรรมการ นายอนันต  เลาหเรณู  กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดชี้แจงวา นโยบายการเลือกผูสอบบัญชี  

บริษัทไดคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และมีการเสนอราคาแขงขัน โดยเชิญผูสอบบัญชีมาเสนอราคาจํานวน 3 ราย และไดคัดเลือกรายที่เสนอ

ราคาตํ่าสุดและเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีราคาคาสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 5.32% จากปกอน เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จาก 2 สายการผลิตใหม 
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ผูถือหุน นายสถาพร  ผังนิรันดร  ผูถือหุนรายยอย ขอทราบจํานวนช่ัวโมงการทํางานของผูสอบบัญชีในป 2548 และ 2549 และ

จํานวนช่ัวโมงที่คาดวาจะใชในป 2550  

ผูสอบบัญชี     นางสาวบงกช  อ่ําเสงี่ยม  ผูสอบบัญชี แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดชี้แจงวา ในป 2548 ชั่วโมงการ

ทํางาน 874 ชั่วโมง ในป 2549 จํานวน 935 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบงบการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชี และในป 2550 คาดวาจะใชประมาณ 910 ชั่วโมง  

ผูถือหุน นายสถาพร  ผังนิรันดร  ผูถือหุนรายยอย ใหขอสังเกตวา บริษัทควรมีการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีทุก 3 – 5 ป ซึ่ง

อาจจะไมตองเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีแตควรเปล่ียนทีมผูสอบบัญชีในการใหความเห็นในงบการเงินเพื่อสรางความ

ไววางใจ ที่ประธานฯ แจงวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 5.32% นั้นเปนยอดรวม แตถาคิดเฉพาะคาสอบบัญชี

ประจําปจะเพิ่มขึ้น 8.62 % สวนที่ไมเพิ่มคือคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล ฉะนั้นในการนําเสนอขอมูลควรแสดง

ใหชัดเจน 

ผูถือหุน นายมานิตย  เจริญชีวินทร  ผูถือหุนรายยอย ถามวาถาสายการผลิตลดลงในปใดแลว คาตอบแทนผูสอบบัญชีจะลดลง

ดวยหรือไม 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา จะพิจารณาเปนปๆ หากปริมาณงานลดลงอยางเห็นไดชัดเจนก็ตอง

เจรจากันใหมเพราะการทําสัญญาจะทําขอตกลงกันเปนปๆ ไป 

 เม่ือไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดคาสอบบัญชี ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติดวยคะแนนเสียง        157,800,431  เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง           104,284 เสียง 

   ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   งดออกเสียงลงคะแนน        179,300 เสียง  

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัท ดังนี้ 

ผูถือหุน นายนพดล  พันธุสัมฤทธิ์  ผูถือหุนรายยอย ถามวา  ในหนา 69 เก่ียวกับการแขงขันในธุรกิจ ไดบอกรายละเอียดของ

คูแขง ไดแก  กลุมปูนซีเมนตไทย และกลุมมหพันธ บริษัทมีนโยบายรองรับการแขงขันอยางไร 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทมีความม่ันใจวาสามารถแขงขันได ดวยเหตุผล 4 ประการ คือ 

1. มีฝายจัดการที่เข็มแข็ง และเปนมืออาชีพ 

2. มีเครือขายทางการตลาดมากกวา 600 รายทั่วประเทศ 

3. มีที่ต้ังโรงงานในทําเลที่เหมาะสม มีเคร่ืองจักรและเครื่องมือ ในสภาพท่ีสมบูรณ 

4. มีหนี้สินนอยมาก 
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ผูถือหุน ผูถือหุนรายยอย ถามวา ในป 2550 มีการประมาณการเจริญเติบโตของยอดขายก่ีเปอรเซ็นต 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ประมาณ 10 % จากป 2549  

ผูถือหุน นายฮั้งใช  อัคควัสกุล  ตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดกลาวขอบคุณ ทานประธานฯ คณะกรรมการ

ตลอดจนผูเขารวมประชุม ที่ไดทํางานอยางเหน็ดเหนื่อยตลอดปที่ผานมา ถึงแมวาตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ก็

สามารถทํากําไรใหกับผูถือหุน เปนส่ิงที่ผูถือหุนไดฝากขอบคุณจากใจจริง ทุกคําถามที่มีขึ้นในเวทีการประชุมนี้บงบอก

ถึงผูถือหุนที่ศรัทธาในบริษัท มิไดมาตําหนิเพื่อที่จะจับผิด มิไดมากลาวโทษประธานฯ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ แตเปนการถามเพื่อใหกรรมการมีโอกาสช้ีแจงบนเวทีการประชุม

นี้ ดังนั้นจึงขอขอบคุณทานประธานฯและกรรมการทุกทาน 

 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวามีผูถือหุนทานใดมีเร่ืองที่จะสอบถามในที่ประชุมนี้อีกหรือไม   
  

 ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 
        

 ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่สละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   
  

 ปดประชุมเวลา  12.15  น. 

 

 

                  

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการที่ประชุม   
 


