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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23 (ประจําป 2551) 
ของ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

 ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ. หองพินนาเคิล 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล 

กรุงเทพฯ เลขท่ี  971,973  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน  

56 ราย โดยการมอบฉันทะจํานวน 52 ราย รวมท้ังส้ินจํานวน 108 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 780,340,073 หุน คิดเปน        

รอยละ 78.03 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เขารวม

ประชุม 8 คน ดังนี้  

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

6. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7. นายอัศนี ชันทอง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

8. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม มี 1 คน คือ นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย เนื่องจากติดภารกิจไปตางประเทศ 

ผูบริหารของบริษัทฯ มี 3 คน คือ นายไมตรี  ถาวรอธิวาสน รองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม    

นายสุวิทย  แกวอําพันสวัสด์ิ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด และนางสาวธนกานต พันธาภิรัตน             

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน เขารวมประชุมชี้แจงในคร้ังนี้ดวย 

ตัวแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มี 2 คน คือ นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684 และ

นางสาวภัทรพร เตชะเกษมบัณฑิตย แหงบริษัท เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เขารวมประชุมชี้แจงในคร้ังนี้ดวย 

เพื่อความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้  ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวสโรชิน อุบลเลิศ (ผูจัดการฝาย

การตลาด) เปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอ ดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับ

มอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ  
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2. การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพื่อความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออก

เสียง  สวนที่เหลือถือวาเห็นดวย  โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตรลงคะแนนตามที่บริษัทฯ แจก

ในชวงลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผูถือหุนทุกทานใหออก

เสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่ประสานงานภายในหอง

ประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 

หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ เหตุผลที่ตองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 

1/2550 เนื่องจากวารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) ที่ไดประชุมไปเม่ือปที่ผาน

มานั้น ไดรับรองไปแลวในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550  ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 ตามที่เสนอขางตน 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550  ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550  

ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดี มีการเติบโตอยางตอเนื่อง มีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกําไร

เพิ่มขึ้น สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2550 นั้น ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอัศนี    

ชันทอง กรรมการผูจัดการ และนายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด รายงานให

ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ที่ผานมา  

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ที่ผานมาโดย

ไดจัดเตรียมเปนสไลด Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ในป 2550 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายจํานวน 2,614 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งผลิตภัณฑที่มีการขยายตัว

สูงในปที่ผานมา คือ กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต ซึ่งขยายตัว 13.8% บริษัทฯ มีกําไรสุทธิทั้งหมดจํานวน 393 ลานบาท 

ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้น 25.3% จากป 2549 โดยมีกําไรสุทธิเทากับ 0.39 บาทตอหุน สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่

สําคัญ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเทากับ 26.6%  และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

เทากับ 20.8% สําหรับเงินปนผลถาไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯ จะจายเงินปนผล
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สําหรับผลการดําเนินงานของป 2550 เทากับ 300 ลานบาท หรือเทากับ 0.30 บาทตอหุน เม่ือเปรียบเทียบ

อัตราสวนของเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับ 76%   

นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดลงทุนติดต้ังซอฟแวรของ SAP จํานวนเงินทั้งส้ิน 21 ลานบาท และใชระยะเวลาในการติดต้ัง

ซอฟแวรของ SAP ต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2550 โดยเร่ิมใชระบบ SAP เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2551 

สําหรับระบบ SAP เปนระบบขอมูลที่เช่ือมตอการทํางานของทุกหนวยงานเขาดวยกัน ทําให บริษัทฯ ขจัดปญหา

เร่ืองการปอนขอมูลที่ซ้ําซอนและลดความผิดพลาดลง สามารถทราบขอมูลและยอดขายไดทันที ชวยใหจัดสง

สินคาใหลูกคาไดอยางรวดเร็ว และการบริหารจัดการสินคาคงคลังไดดีขึ้นดวย 

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงความสําเร็จ

ในสวนของกิจกรรมทางการตลาดสําหรับในรอบป 2550 ที่ผานมาซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ บริษัทฯ ได

ดําเนินการสรางความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนายอยางตอเนื่อง มีการโฆษณาสินคาทางนิตยสาร Billboard 

และวิทยุ มีการนําเสนอสินคาใหมสูตลาด และเนนการบริการท้ังกอนและหลังการขาย รวมท้ังการบริการรับถอด

แบบและติดต้ังหลังคา 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม 

ผูถือหุน    กลาวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ และเจาหนาที่ของบริษัทฯ ที่ไดทําผลประกอบการของบริษัทฯ ได

เจริญกาวหนาขึ้นมาก และมีการเติบโตไดอยางดีเย่ียม  และสอบถามคณะกรรมการบริษัทฯ วา ในการประชุมคร้ัง

นี้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเขาประชุมดวยหรือไม และใครเปนประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เนื่องจากในรายงานประจําป 2550 ไมไดระบุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งนายสาธิต สุดบรรทัดเองไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการฯ สําหรับ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมทุกเดือน และไดรายงานขอสรุปทั้งหมดของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงตอคณะกรรมการตรวจสอบในแตละไตรมาส ในปที่ผานมาจะมีหัวขอในการบริหารความเส่ียงซ่ึงอยูใน

รายงานประจําป 2550 แลว 

ผูถือหุน   หากในอนาคตภาครัฐบาล มีกฎขอบังคับควบคุมเก่ียวกับการใหติดเคร่ืองหมายขอควรระวังเก่ียวกับใยหินบน

กระเบื้อง ซึ่งสินคากระเบื้องไฟเบอรซีเมนตมียอดขายสูงกวาสินคาอื่น ๆ ถาบริษัทฯ จะตองดําเนินการดังกลาว ทาง

บริษัทฯ เตรียมการประชาสัมพันธความปลอดภัยของสินคาอยางไร และจะวางแผนอนาคตผลิตสินคาอยางอื่นหรือ

ปรับปรุงเก่ียวกับสินคาอยางไรบาง 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา เร่ืองเก่ียวกับใยหิน บริษัทฯ ไดเตรียมการไวลวงหนากอนท่ี

ภาครัฐบาลจะมีมาตรการนี้ การเตรียมการจะเปนการแนะนําผูใชผลิตภัณฑ  ซึ่งใยหินถาอยูในสภาพผลิตภัณฑจะ

ไมมีอันตรายใด ๆ  แตจะมีอันตรายตอเม่ือมีการฟุงกระจาย เพราะฉะน้ันบริษัทฯ จึงไดแนะนําผูขายของบริษัทฯ  

และผูใชสินคาใหระมัดระวัง และถามีมาตรการใหมีการติดปายคําเตือน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวคิด

วาไมนาจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ สําหรับการเตรียมตัวในเร่ืองของสินคานั้น บริษัทฯ ไดเตรียมพรอมอยูแลวและป

ที่ผานมาบริษัทฯ ไดสรางสายการผลิตใหม เพื่อผลิตกระเบื้องที่ไมมีใยหินแลว 
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ผูถือหุน  ทําไมยอดขายเติบโตแค 8% แตกําไรสุทธิสูงถึง 25% 

ประธาน นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา เนื่องจากบริษัทฯ พยายามประหยัด และมีมาตรการในการลด

ตนทุนการผลิตตลอดเวลา รวมทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบ เชน ปูนซีเมนตพยายามซ้ึอจากผูขายหลายราย เพื่อจะไดมี

การแขงขัน และการแข็งคาของเงินบาททําใหวัตถุดิบบางอยางถูกลง  

ผูถือหุน  ในงบการเงินรายไดอื่น ซึ่งไมใชรายไดจากการขายปกติ สูงขึ้นจาก 6 ลานบาท เปน 18 ลานบาท นั้น เปนรายไดอื่น

ที่มาจากอะไรบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา เนื่องจากป 2550 ที่ผานมา มีการขายเศษซากเคร่ืองจักรเกาที่

หมดอายุการใชงานประมาณ 8 ลานบาท 

ผูถือหุน ขอทราบความคืบหนาเก่ียวกับแผนการตลาดของผลิตภัณฑประเภทกระเบ้ืองคอนกรีตที่บริษัทฯ แจงวาจะมีการ

ขายตรงเขาสูโครงการบานจัดสรร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีทีมงานขายโครงการ 

ซึ่งเปนการขายตรงเขาโครงการ โดยสัดสวนรายไดปจจุบันประมาณ 5% ของรายไดรวม โดยกลยุทธที่ใชเปนการ

ขายพรอมบริการติดต้ัง ซึ่งในปนี้ บริษัทฯ ต้ังเปาหมายที่จะเติบโตขึ้นประมาณ 1 เทาตัวจากปที่ผานมา 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบ

ป 2550 ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ตามที่

เสนอขางตนทุกประการ  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา รายละเอียดไดปรากฏอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2550 

ดังกลาว ไดแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียง

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเร่ืองใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเรียบรอยแลว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา จากผลกําไรสุทธิในปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว มีมติใหจัดสรร

เงินกําไรจํานวน 20 ลานบาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปน

อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิเทากับ 76%  ซ่ึงเปนอัตราสวนที่สูงกวานโยบายท่ีแจงไว คือ บริษัทฯ มีนโยบาย

การจายเงินปนผลในแตละปไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่

กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย แตในปนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลววา 

หนี้สินของบริษัทฯ มีนอยมาก ซึ่งบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.25 เทา ซึ่งตํ่ามาก และ

ความสามารถในการทํากระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังมีมาก ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีโครงการขยายกําลังการผลิต แต

บริษัทฯ สามารถทํากระแสเงินสดเขามายังบริษัทฯ ไดมากพอสมควร ซึ่งอาจจะตองกูเงินบางแตไมมีปญหากับ

บริษัทฯ มากนัก จึงเห็นวาบริษัทฯ ควรตอบแทนผูถือหุนในปที่บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดี  ดังนั้นจึงเสนอที่จะ

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท ทั้งนี้เม่ือกลางป บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุน

ละ 0.12 บาท และจะจายสําหรับผลการดําเนินงานคร่ึงปหลังอีกในอัตราหุนละ 0.18 บาท โดยจะจายเงินปนผล

ดังกลาวใหผูถือหุนในวันที่ 29 เมษายน 2551  ซึ่งอาจเปนบริษัทฯ ที่จายเงินปนผลไดเร็วที่สุด เพราะวาบริษัทฯ 

ต้ังใจวาจะประชุมเร็ว และจายเงินปนผลใหเร็ว เพื่อประโยชนตอผูถือหุน ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติ ตามที่เสนอขางตน 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน การลงทุนเพิ่มในปนี้จํานวน 465 ลานบาทท่ีจะลงทุนในโครงการผลิตสินคาที่ไมมีใยหิน และจะมีโครงการอ่ืนอีก

หรือไมที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในปนี้ 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทฯ จะลงทุนในการ

ขยายกิจการเทาที่จะทําไดทุก ๆ ป โดยจะสังเกตไดวาในชวง 2-3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีโครงการขยายกําลังการ

ผลิตในดานตาง ๆ ทุกป นอกจากนั้นทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหนโยบายกับฝายจัดการวา บริษัทฯ พรอมที่จะ

ลงทุนเพื่อทําใหสภาพเคร่ืองจักรอยูในสภาพที่ดีอยูสมํ่าเสมอ เพราะฉะน้ันจึงมีการซอมแซมปรับปรุงแกไข

เคร่ืองจักรใหทันสมัยอยูตลอดเวลา สําหรับโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนจํานวน 465 ลานบาทนั้นอยูระหวางการเซ็น

สัญญาคาดวาจะใชระยะเวลาติดต้ังประมาณ 2 ป ซึ่งขณะน้ีบริษัทฯ ยังไมมีโครงการที่จะลงทุนอะไรอีก แตถาหาก

มีโครงการที่ดีตอบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯ จะลงทุนไดอีก  

ผูถือหุน  ตอนนี้ผลิตเต็มกําลังการผลิตหรือยัง และการผลิตจะเพียงพอสําหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือไม 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ขณะน้ีบริษัทฯ ใชกําลังการผลิต 90% ของกําลังการผลิตโดยรวม

และเพียงพอกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  

ผูถือหุน  เร่ืองการลงทุนเพิ่ม 465 ลานบาท ที่กําลังจะเซ็นสัญญา  ขอความชัดเจนมากกวานี้ดวย 
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กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา โครงการใหมนี้ เปนโครงการผลิตกระเบื้องไฟเบอรซีเมนตที่ไมมี  

ใยหิน ระบบ Autoclave Process ซึ่งระยะเวลาในการติดต้ังโครงการนี้ประมาณ 22 เดือน ขณะนี้อยูระหวางเซ็น

สัญญาซ้ือเคร่ืองจักร 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร

เงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไร จํานวน 20 ลานบาท ไวเปนทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.30 

บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการท่ีออกตามวาระมีประธานฯ ซึ่งครบกําหนดจะตองออกตาม

วาระดวย จึงขอเสนอใหประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนประธานที่ประชุมและดําเนินการ

แทนในวาระน้ี 

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือก

แตงต้ังกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งหมด 3 คน ดังนี้ 

1.    นายประกิต ประทีปะเสน ดํารงตําแหนง  กรรมการ และประธานกรรมการ 

2.    นายไพฑูรย กิจสําเร็จ ดํารงตําแหนง  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

3.    นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย ดํารงตําแหนง  กรรมการ  ซึ่งวันนี้ไมไดเขารวมประชุม 

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน นี้ไดถือหุนอยูในบริษัทฯ ดวยแตจํานวนหุนนั้น จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกต้ัง

คร้ังนี้ในนามของกรรมการ เนื่องจากมีสวนไดสวนเสียโดยตรง โดยแตละคน ถือหุนของบริษัทฯ ดังนี้ 

1.    นายประกิต ประทีปะเสน  

 ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 18,839,500 หุน  แตมีสิทธิออกเสียงวันนี้ 18,669,500 เสียง 

2.    นายไพฑูรย กิจสําเร็จ  

 ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,500,100 หุน แตมีสิทธิออกเสียงวันนี้ 1,300,100 เสียง 

3.    นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย  

 ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 2,000,100 หุน แตไมมีสิทธิออกเสียงวันนี้เพราะไมมาประชุม 

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน และ       

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ เปนผูวางนโยบาย กําหนดทิศทางของบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการ       

อีก 2 คน ถือวาเปนผูทุมเทและใหความรู และพัฒนาบริษัทฯ ตลอดเวลา จนทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ

อยางเชนทุกวันนี้ 
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ดังนั้น จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการทั้ง 3 คน ที่จะตองออกตามวาระ เขากลับดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทฯ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ซึ่งประวัติโดยสังเขป วุฒิการศึกษา ความรู ประสบการณ นั้นไดแนบมาใน

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ดวยแลว ดังนั้นจึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังกรรมการกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจาณาแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ที่ออกตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ ที่

ออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 761,670,573 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง           -  เสียง 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน   18,669,500 เสียง 

2. ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจาณาแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ ที่ออกตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 779,039,973 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน     1,300,100 เสียง 

3. ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชุมพิจาณาแตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ ที่ออกตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน 

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ ที่ออกตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน  เนื่องจากไดเขารวมประชุมหลายบริษัท โดยปกติแลวการเลือกกรรมการขึ้นมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระน้ัน 

กรรมการเดิมจะตองออกจากท่ีประชุม แลวใหที่ประชุมเลือกต้ังลงมติกัน โดยจะมีบัตรที่ใหแสดงความเห็นวา    

เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย จึงเสนอใหเปนไปตามระเบียบดังกลาวในปถัดไป 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ที่กลาวมานั้นไมใชระเบียบแตเปนเพียงวิธีปฏิบัติ และไดมีการถาม

ในวาระน้ีแลววามีผูถือหุนไมเห็นดวยหรือไม ปรากฏไมมีผูถือหุนยกมือ ก็แสดงวาไมมีผูถือหุนที่ไมเห็นดวย ทั้งนี้

เพื่อใหไมเสียเวลาจึงถามเชนนั้น 
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ผูถือหุน  บัตรลงคะแนนที่ไดแจกมา มีแตใหแสดงความเห็น วา ไมเห็นดวย กับ งดออกเสียง เทานั้น แตไมมีวา เห็นดวย ซึ่ง

ตามระเบียบปกติตองมีการเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุมทั้ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงด

ออกเสียง แตที่บริษัทฯ ทํามาน้ันมีเพียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น ทําใหไมสามารถเก็บบัตรลงคะแนนได 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ในชวงตนของการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาว   

สโรชิน อุบลเลิศไดชี้แจงในเร่ืองของการลงคะแนนเสียงไปแลววา เพื่อความรวดเร็วในการประชุมจึงขอใหผูถือหุนที่

เห็นดวยไมตองใชบัตรลงคะแนนและถือวาเห็นดวย แตผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงใหใชบัตรลงคะแนน

เสียง 

ผูถือหุน  เนื่องจากไดเขารวมประชุมกับหลายบริษัทเหมือนกัน และไมเห็นดวยท่ีจะใหกรรมการที่ออกตามวาระเดินออกจาก

ที่ประชุม เนื่องจากไมใชสาระสําคัญ แตบางบริษัทที่กรรมการจะตองเดินออกจากที่ประชุมนั้น การเลือกแตงต้ัง

กรรมการรายนั้นจะตองมีเหตุสําคัญกระทบกับกรรมการโดยตรงจึงควรพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป จะเหมาะสมกวา 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดแสดงความคิดเห็นวาเห็นดวย หากวามีผูถือหุนทักทวงกรรมการที่ออกตาม

วาระวากรรมการทานนั้นไมสมควรอยูในที่ประชุม ก็ใหกรรมการทานนั้นออกจากที่ประชุมเปนกรณี ๆ ไป 

 เม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป 

วาระที่ 6  พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปนผูอธิบาย

รายละเอียดผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรายงานวา ต้ังแตป 2548 เปนตนมา 

บริษัทฯ ยังไมไดปรับผลตอบแทนกรรมการ จึงขอช้ีแจงโครงสรางผลตอบแทนในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยรายการ

ตอไปนี้ 

1.   ผลตอบแทนประจําเดือน  ซึ่งยังคงเปนอัตราที่จายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนต้ังแตป  2548 สําหรับ

คณะกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 50,000 บาท  และกรรมการจํานวน 8 คน 

ไดรับเดือนละ 20,000 บาทตอคน  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 156 (3/2548) เม่ือวันที่ 18 

มีนาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติอัตราผลตอบแทนดังกลาว ซึ่งเร่ิมใชต้ังแตเดือนมีนาคม 2548 เปนตนมา โดยมิได

มีการเปล่ียนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

2. เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละป ๆ ไป สําหรับเงินบําเหน็จ

ประจําป  2549 ที่ผานมา ดวยที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) ไดมีมติอนุมัติจายเงิน

บําเหน็จสําหรับคณะกรรมการจํานวน 9 คน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1,425,000 บาท โดยใชเกณฑการจัดสรร

ดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวนเปนจํานวนเงิน 225,000 บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 

สวนเทา ๆ กัน เปนจํานวนเงินคนละ 150,000 บาท   

3. ผลตอบแทนเพิ่มเติมสําหรับการเปนอนุกรรมการ 2 คณะ ดังนี้  
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  3.1    คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุก

เดือนโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000 บาท  สําหรับกรรมการตรวจสอบ

จํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือน

พฤษภาคม 2549 เปนตนมาหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 21 

(ประจําป 2549) 

  3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คน ไดรับผลตอบแทนประจําเดือน ซึ่งจาย

เปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดรับเดือนละ 

12,000 บาท สําหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 10,000 

บาทตอคน ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชต้ังแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนมา หลังจาก

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) 

 สําหรับจํานวนเงินผลตอบแทนท่ีจายใหคณะกรรมการในระหวางป 2550 และขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการแตละชุดนั้นไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2550 ในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่ง

ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 189 (2/2551) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดกล่ันกรองและพิจารณา

อยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ แลวโดยเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ ไดมีมติให

นําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้  

1. เนื่องจากผลตอบแทนประจําเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนสําหรับประธานกรรมการและกรรมการ

ไมไดมีการปรับมาตั้งแตป 2548 อีกทั้งคณะกรรมการก็ไดบริหารงานใหบริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการ

ดําเนินงานในชวง 3 ปที่ผานมาในเกณฑที่ดีมาก จึงเสนอใหปรับผลตอบแทนประจําเดือนดังนี้ สําหรับ

ประธานกรรมการปรับจาก 50,000 บาทตอเดือนเปน 60,000 บาทตอเดือน สําหรับกรรมการปรับจาก 20,000 

บาทตอเดือนเปน 30,000 บาทตอเดือน  

2. ป 2550 ที่ผานมาบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานดีมากสูงกวาเปาหมายที่ต้ังไวจึงเสนอจายเงินบําเหน็จประจําป

ดังนี้ สําหรับประธานกรรมการเสนอจาย 300,000 บาท สําหรับกรรมการเสนอจาย 200,000 บาทตอคน 

3. เนื่องจากผลตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังตํ่ากวาเกณฑเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงเสนอใหปรับผลตอบแทนประจําเดือนของคณะกรรมตรวจสอบจํานวน 2 คน

จาก 10,000 บาทตอเดือน เปน 15,000 บาทตอเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบใหจายในอัตราเดิม

เชนเดียวกับปกอนเดือนละ 30,000 บาท  

4. เพื่อใหผลตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนไปตามเกณฑปฏิบัติของบริษัท

ทั่วไป จึงเสนอปรับผลตอบแทนประจําเดือนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจาก 

12,000 บาทตอเดือนเปน 20,000 บาทตอเดือน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนใหจายใน

อัตราเดิมเชนเดียวกับปกอนเดือนละ 10,000 บาทตอคน  
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หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทนกรรมการ ซึ่งปรากฏอยูหนาที่ 20 ในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนคร้ังที่ 23 (ประจําป 2551) สําหรับการกําหนดผลตอบแทนกรรมการไดผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน โดยเม่ือนําขอมูลคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2549 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมไดเสนอปรับมากกวา

เกณฑเฉล่ียของขอมูลดังกลาว เม่ือเปรียบเทียบกับเวลาและการทุมเทของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดพิจารณาวา

เหมาะสมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตามที่เสนอขางตน 

ผูถือหุน  สําหรับวาระท่ี 6 นี้ มีขอทักทวง วาการจายผลตอบแทนกรรมการที่ผานมาน้ัน จากรายงาน 2 ป ที่ผานมา การจาย

ผลตอบแทนกรรมการไมวากรรมการจะมาประชุมหรือไมมาประชุมจะจายผลตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ควรจะ

จายผลตอบแทนกรรมการทุกคร้ังที่เขาประชุม สําหรับการปรับเพิ่มผลตอบแทนกรรมการในปนี้ เห็นดวยเปน  

อยางย่ิง เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น จึงสมควรเพิ่มผลตอบแทนกรรมการ แตผลตอบแทนไมใช

เงินเดือนแตเปนผลตอบแทนท่ีอิงกับผลประกอบการมากกวา  แตทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ แนวปฏิบัติที่ผาน

มานั้น เม่ือปหนึ่งมีการปรับเพิ่มผลตอบแทนกรรมการแลว แตเม่ือไรที่กําไรสุทธิหรือผลประกอบการของบริษัท

ลดลงไมเคยเห็นวาบริษัทไหนจะเสนออนุมัติผลตอบแทนกรรมการลดลงตามไปดวย แตการจายเงินปนผลใหผูถือ

หุนไมสามารถจายเทากันทุกปหรือเพิ่มขึ้นทุกปได หากผลประกอบการของบริษัทลดลงก็จะจายเงินปนผลลดลง  

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ปจจุบันนี้แนวโนมการจายเบี้ยประชุมของกรรมการน้ันได

เปล่ียนไปแลว เนื่องจากกรรมการไมไดปฏิบัติงานเฉพาะวันที่มาประชุมเทานั้น แตตองรับผิดชอบตลอดเวลาถึงแม

จะเปนชวงที่ไมไดมีการประชุม บางคร้ังกรรมการจะออกไปแนะนําสินคาใหลูกคาของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน สําหรับเงินบําเหน็จของกรรมการควรจะเก่ียวโยงกับกําไรสุทธิอยาง

เดียวคงไมใช แตที่มีการปรับเพิ่มเนื่องจากอางอิงกับอุตสาหกรรมเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพราะภาระความรับผิดชอบของกรรมการในขณะน้ีมีมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ฉบับลาสุด ซึ่งเดิมมีโทษแคปรับ แตขณะน้ีกรรมการมีสิทธิติดคุกหาก

กระทําการใดไมเปนไปตามกฎขอบังคับตาง ๆ ฉะนั้นกรรมการที่มีความสามารถ และทุมเทกับบริษัทนั้นในปจจุบัน

นี้หายาก จึงจําเปนตองจายผลตอบแทนตามความสามารถและความทุมเทท่ีกรรมการใหกับบริษัทฯ และอยูใน

อัตราท่ีใกลเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติกําหนด

ผลตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอขางตน 

 มต ิ ที่ประชุมพิจารณาอยางละเอียดแลว มีมติอนุมัติใหจายผลตอบแทนและเงินบําเหน็จตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงเปนเอก

ฉันทดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 
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วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูอธิบายรายละเอียดการ

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 

 นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการคัดเลือก

ผูสอบบัญชีประจําป 2551 จํานวน 4 ราย ซึ่งไดมีการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 189 

(2/2551) เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง นายวินิจ       

ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 

หรือ นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3684  แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 630,000 บาท  และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 

ไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 1,020,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 เปนเงิน 30,000 บาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 3.03 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยแลว จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

ตามที่เสนอขางตน 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน  เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเวลาประมาณ 3 ปแลว หรือ

อาจจะนานกวานั้น ทางบริษัทฯ ไดมีนโยบายหรือไมวาในระยะเวลาหน่ึง บริษัทฯ จะตองเปล่ียนผูสอบบัญชี หรือ

จะใชบริษัทนี้ตอไปเร่ือย ๆ เพราะหากบริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนผูสอบบัญชีบางอาจจะทําใหไดรับขอมูลใหม ๆ ที่เปน

ประโยชนกับผูถือหุนได  

กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายในแนวทางเดียวกันกับที่ทานผูถือหุนเสนอ

ขางตน โดยบริษัทฯ ไดออกหนังสือเชิญบริษัทผูสอบบัญชีทั้งหมด 6 ราย แตมีบริษัทผูสอบบัญชีเสนอเพียง 4 ราย 

สวนอีก 2 ราย ไมไดเสนอ และใน 4 รายที่เสนอมานั้น เปนบริษัทใหญพอสมควร ซึ่งบริษัทฯ ตองพิจารณา

คุณสมบัติของผูสอบบัญชีวาเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด       

สามารถตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนได ซึ่งจากการเปรียบเทียบปรากฏวา    

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเสนอราคาที่ตํ่าที่สุด ทําใหบริษัทฯ ประหยัดคาใชจายได หากเลือก

บริษัทผูสอบบัญชีที่เสนอราคาสูงกวา บริษัทฯ จะช้ีแจงกับผูถือหุนไดยาก แตสําหรับในปตอ ๆ ไป ถามีบริษัทผูสอบ

บัญชีใดเสนอราคาที่ตํ่ากวา บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกบริษัทผูสอบบัญชีดังกลาวแทน ยกเวนผูถือหุนมีนโยบาย

เปนอยางอื่น  

ผูถือหุน  สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) ที่ผานมา มีผูถือหุนถามเร่ืองคาสอบบัญชีที่

เพิ่มขึ้นซ่ึงเปนการปรับเพิ่มคาสอบบัญชีประจําป แตในการประชุมคร้ังนี้เปนการปรับเพิ่มคาสอบทานงบการเงิน

ระหวางกาล ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหเหตุผลในการประชุมคร้ังกอนวาเปนเพราะบริษัทฯ ไดเขาตลาดหลักทรัพยฯ  จึง

ขอปรับเน่ืองจากตองทํางบการเงินเพิ่มขึ้น คาใชจายในการตรวจสอบบัญชีประจําปจึงเพิ่มขึ้น แตสําหรับในการ

ประชุมคร้ังนี้คาสอบทานงบการเงินระหวางกาลที่ขอปรับเพิ่มขึ้นน้ันมีเหตุผลมากจากอะไร เพราะวาบริษัทฯ  ไมได

มีงบการเงินอะไรเพิ่มขึ้น และไมมีความซับซอนอะไรเก่ียวกับโครงสรางของบริษัทยอย ฉะนั้นจึงอยากทราบเหตุผล

ในการขอปรับเพิ่มคาสอบบัญชีดังกลาว 
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กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวา เนื่องจากปริมาณช่ัวโมงการทํางานท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งปที่ผานมามี

การเพิ่มสายการผลิต NT8 ทําใหปริมาณงานเพ่ิมขึ้น และในปนี้มีการขยายกําลังการผลิตสายการผลิต NT9 ซึ่ง

ปริมาณงานเพ่ิมขึ้นอีก ดังนั้นบุคลากรของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จึงตองปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น

ซึ่งเปนเร่ืองปกติ และไมไดมีการปรับที่มากมายแตปรับเพิ่มตามปริมาณงานและช่ัวโมงการทํางานท่ีเพิ่มขึ้น 

ผูสอบบัญชี นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดชี้แจงวา สําหรับขอมูลหนาที่ 21นั้น คาสอบบัญชีประจําป 

2550 จํานวน 990,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบระหวางป 2550 และ ป 2551 ที่บริษัทเพิ่มขึ้น 30,000 บาทน้ันในป 

2550 เปนคาสอบบัญชีประจําป 600,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 390,000 บาท ซึ่งส่ิงที่ทาง

บริษัทพิจารณาขอปรับเพิ่มขึ้นจะเปนคาสอบบัญชีประจําป ไมใชคาสอบทานงบการเงินระหวางกาล โดยเหตุผลใน

การขอปรับเพิ่ม 3% นี้มาจากจํานวนช่ัวโมงที่บริษัทประมาณการเปรียบเทียบกับจํานวนช่ัวโมงที่เกิดขึ้นจริง และ

เปรียบเทียบกับส่ิงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในปถัดไป และเปนเร่ืองของการขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ และ

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับเปล่ียน ซึ่งบริษัทไดมีการพิจารณากันทุก ๆ ไตรมาส จึงพิจารณาขอปรับเพิ่ม ตามที่

เสนอขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ ตามที่เสนอ

ขางตน 

 มติ    ที่ประชุมไดพิจารณาอยางละเอียดแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดคาสอบบัญชี 

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมตรวจสอบ ตามท่ีเสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรองดวยคะแนนเสียง 780,340,073 เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ไมรับรองดวยคะแนนเสียง          -  เสียง 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  งดออกเสียงลงคะแนน -  เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทดังนี้ 

ผูถือหุน  มีเร่ืองจะถามทั้งหมด 3 หมวด ใหญ ๆ ดังนี้  

1. ขอใหกรรมการแสดงความเห็นเก่ียวกับขนาดของบริษัทฯ และผลกระทบเร่ืองของ Economy of Scale วา

บริษัทฯ มีหรือไม 

2. ในปจจุบันวัตถุดิบราคาขึ้นตลอด ถาบริษัทฯ สามารถขยายขนาดของบริษัทฯ ขึ้นไป บริษัทฯ จะสามารถมี

อํานาจในการตอรองดีขึ้นขนาดไหน 

3. เร่ือง Distribution Channels และ Sale Channels มีการเปล่ียนแปลงเร่ือย ๆ หากขนาดของบริษัทฯ ใหญขึ้น 

จะมีการเปล่ียนแปลงเร่ือง Distribution Channels และ Sale Channels อยางไรบาง  

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ในปจจุบัน วัตถุดิบหลัก คือ ปูนซีเมนต ผูขายปูนซีเมนตมีหลาย

ราย และบริษัทฯ เปนผูซื้อรายใหญจึงมีอํานาจในการตอรอง สําหรับเร่ืองการกระจายสินคาในปจจุบันมีชองทาง

กระจายสินคาใหมในลักษณะของรานคาแบบ Modern Trade ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาไปอยูในตลาดนี้แลว 
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ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีความตองการท่ีขยายกิจการใหใหญขึ้น แตบริษัทฯ 

จะตองคอย ๆ เติบโตอยางม่ันคงและแข็งแกรง โดยขณะน้ีบริษัทฯ มีโรงงานที่มีขนาดใหญพอสมควร และหลังจาก

เพิ่มสายการผลิต NT9 แลวไมสามารถเพิ่มสายการผลิตอะไรไดอีกในบริเวณโรงงานปจจุบัน แตคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะพิจารณาวาหากมีอะไรที่จะทําใหบริษัทฯ เจริญกาวหนาตอไปก็จะขยายไป Site อื่นแทน 

ผูถือหุน  มีเร่ืองที่จะถาม 3 ขอ ดังนี้  

1. สินคาคงเหลือและลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นในปที่ผานมามาจากอะไร และวิธีการแกไขในปตอไป 

2. เปาหมายการดําเนินงานในปนี้ 

3. สายการผลิต NT9 สามารถดําเนินงานไดในชวงไหน 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นตอนปลายปเกิดจากการผลิตเพื่อเก็บเปน

สินคาคงคลังเพื่อเตรียมขายตอนตนปซึ่งเปนชวงหนาขาย  สําหรับลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตอนปลายปเกิดจากการ

จัด Promotion ที่เรียกวา Diamond Warehouse ซึ่งเปนการจัดสงสินคาใหลูกคาเพื่อเก็บเปนสินคาคงคลังเพื่อขาย

ในชวงหนาขาย ทําใหลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น  

กรรมการ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ต้ังเปาที่จะเจริญเติบโตประมาณ 7-10% สําหรับ

สายการผลิต NT9 จะใชระยะเวลาติดต้ังประมาณ 22 เดือน  

ผูถือหุน สําหรับแผนเกี่ยวกับสินคาเจียระไนนั้น ทางบริษัทฯ มีแผนงานอยางไรบาง และในงบดุลรายการท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณที่ลดลงไป 33 ลานบาท เปนเพราะอะไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา แผนการตลาดสําหรับกระเบื้อง

เจียระไนนั้น บริษัทฯ มุงเนนไปยัง กลุมสถาปนิก และผูออกแบบ รวมท้ังบริษัทฯ ยังมีทีมบริการติดต้ังเหมามุงเพื่อ

จะรุกงานโครงการบานจัดสรรหรือรีสอรท ซึ่งในปนี้งานสถาปนิกป 2551 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2551 ถึงวันที่          

4 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ จะมี Profile ใหมเพื่อเปดตัวในงานสถาปนิกป 2551 นี้ 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา สําหรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ลดลง 33 ลานบาท เปน

การตัดคาเส่ือมตามปกติ 

ผูถือหุน เนื่องจากมีกฎหมายเก่ียวกับใยหินขึ้น จะสามารถดัดแปลงสายการผลิต 1 – 6 ใหผลิตสินคาไมมีใยหินไดหรือไม 

และจะตองลงทุนเทาไร 

ประธาน นายประกิต ประทีปะเสน ประธานฯ ไดชี้แจงวา ในขณะนี้บริษัทฯ ไดเตรียมตัวและเร่ิมดําเนินการทดลอง

เปล่ียนแปลงสายการผลิตเดิมใหสามารถผลิตกระเบื้องไมมีใยหิน โดยจะใชเงินประมาณ 100 ลานบาท 

ผูถือหุน  คาดวาจะขายสินคาที่ใชใยหินไดอีกก่ีป และอีกนานแคไหนรัฐบาลถึงจะเขมงวดในเร่ืองนี้ และมองปญหาตรงน้ี

อยางไรบาง 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา คาดวารัฐบาลยังไมมีการหาม

ใช ดังนั้นจึงยังคงใชใยหินตอไปเร่ือย ๆ 



 

                                            69- 70 หมู1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท: 0-3622-4001-10 โทรสาร: 0-3622-4011-14  

                                                             69-70 MOO 1 Mitraphap rd. KM.115, Talingchan, Muang, Saraburi 18000, Tel: 0-3622-4001-10 Fax: 0-3622-4011-14 
14 

ผูถือหุน  แผนการตลาดในระยะส้ัน ในชวงปที่ผานมาสินคาเกษตรมีราคาสูงขึ้นมาก ซึ่งกลุมเปาหมายของกระเบ้ืองไฟเบอร

ซีเมนต คือเกษตรกรทําใหมีกําลังในการซ้ือมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีปญหาเร่ืองกําลังการผลิต แผนการตลาด

ระยะส้ันจะสามารถรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางไร 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดชี้แจงวา สายการผลิตในปจจุบันมีการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและเดินเต็มกําลังการผลิตตลอดเวลาเพื่อจะไดสามารถเก็บเปนสินคาคงคลัง

พรอมขายในชวงหนาขาย ซึ่งถัวเฉลี่ยแลวตามกําลังการผลิตที่บริษัทฯ มีนั้น จะสามารถรองรับความตองการซื้อ

ของลูกคาได 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม  

ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมแลว 

ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมในคร้ังนี้และไดรวมแสดง

ความคิดเห็นที่เปนประโยชน ซึ่งบริษทัฯ จะรวบรวมขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ตอไป 

ปดประชุมเวลา  12.30  น. 

 

 

 

              

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 

 

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

                                    เลขานุการที่ประชุม 


