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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 (ประจําป 2552) 
ของ 

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ หอง Meeting Room 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนน

รัชดาภิเษกตัดใหม คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายประกิต ประทีปะเสน เปนประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน  87 ราย ถือ

หุนจํานวน 52,523,146  หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 66 ราย ถือหุนจํานวน 744,111,583 หุน รวมทั้งส้ินจํานวน 153 ราย 

นับจํานวนหุนรวมทั้งส้ิน 796,634,729 คิดเปนรอยละ 79.66 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุมตามขอกําหนดของ

บริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้จํานวน 8 คน (กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 9 คน)  

กรรมการที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 

1.   นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 

2.   นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย กรรมการ 

3.   นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

4.   นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

5.   นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.   นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7.   นายอัศนี ชันทอง กรรมการ ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการผูจัดการ 

8.   นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด  
 

กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม มี 1 คน คือ นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน  เนื่องจากมีภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได 

รวมทั้งขอแนะนํานายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ซึ่งจะขอมติที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังเปนกรรมการรายใหมในการประชุมคร้ังนี้ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม มีจํานวน 3 คนดังนี้ 

1. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน   กรรมการจัดการ และรองกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม 

2. นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด 

3.   นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการบัญชีและการเงิน และ            

      เลขนุการบริษัท 

ตัวแทนผูสอบบัญชี แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่เขารวมประชุมมีดังนี้ 

1.   นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และ 

2.   นางสาวนฤมล อุนแกว ผูติดตาม  
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กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมเพื่อใหการดําเนินการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และครอบคลุมทุกเร่ือง

ตามที่กฎหมายกําหนด ประธานฯ จึงมอบหมายให นางสาวพิชญานันท ลอวรลักษณ (ผูจัดการสวนขายตางประเทศ) เปนผูชี้แจง

วิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (ซึ่งรายละเอียด

ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  

1.    ตามที่บริษัทฯ ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม 

ในเร่ืองที่เห็นวาสําคัญและการเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเร่ืองเพื่อ

บรรจุเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือแตงต้ังใหเปนกรรมการรายใหม 

ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และเรียงตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญ

ประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

2.   ตามท่ีบริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 24 (ประจําป 2552) บนเว็บไซตของบริษัทฯ 

โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสงคําถามที่เห็นวาสําคัญเปนการลวงหนาต้ังแตวันที่ 17 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 8 

เมษายน 2552 ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอคําถามเปนการลวงหนา  

3.   การออกเสียงลงคะแนนกําหนดใหกระทําโดยเปดเผย โดยการใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ในกรณีมอบฉันทะผูรับ

มอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

4.   มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   
4.1    กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิ

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

4.2    กรณีอื่นซ่ึงมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการเปนไปตามที่

กําหนดนั้น โดยประธานฯ ในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ 

4.3    กรรมการทุกคนท่ีมีสวนไดเสียโดยตรงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

5.   การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเพ่ือความรวดเร็วจะนับคะแนนเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง 
สวนที่เหลือถือวาเห็นดวย และโปรดลงชื่อกํากับในบัตรลงคะแนนดวย โดยใหผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใชบัตร

ลงคะแนน ตามที่บริษัทฯ ไดแจกในชวงลงทะเบียนกอนเขาประชุม ซึ่งเม่ือส้ินสุดเนื้อหาแตละวาระ ประธานฯ จะแจงผู

ถือหุนทุกทานใหออกเสียงลงคะแนน โดยใหทําเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนดังกลาว และสงใหเจาหนาที่

ประสานงานภายในหองประชุมเพื่อรวบรวมผลการลงคะแนน 

หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดประชุมแลวเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันอังคารท่ี 

17 มิถุนายน 2551 ตามรายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว และไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมผูถือหุนดังกลาวไดบันทึกไว

อยางถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนแลว จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ดังกลาว 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนไดซักถาม  
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ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดแจงวาอาหารวางไมเพียงพอกับผูถือหุนที่มาประชุมและไดสอบถาม

ในเร่ืองสถานที่จัดประชุมในคร้ังนี้ โดยเสนอแนะวาในปหนาไมควรจัดประชุมที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

ประธาน ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ ไมคาดคิดวาจะมีผูถือหุนใหเกียรติมาประชุมมากขนาดน้ี  จึงทําใหจัดเตรียมอาหาร

ไมเพียงพอ สําหรับเร่ืองสถานที่จัดประชุมจะหารือในวาระอื่นๆ  แตขณะนี้ขอใหพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 กอน 

 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ตามที่เสนอขางตน  

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 ประชุมเม่ือ

วันที่ 17 มิถุนายน 2551 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

รับรอง 796,731,035 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมรับรอง                         - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                          - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บตัรเสีย                  - เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (159 ราย) 796,731,035 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551  

ประธานฯ ไดแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2551 โดยมอบหมายใหนายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการและ

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาดไดรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ซึ่งไดจัดทําไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 ในรูปแบบ

ของ CD-ROM ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ที่ผานมาโดย

ไดจัดเตรียมเปนสไลด Power Point แสดงประกอบการรายงาน ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มียอดขายจํานวน  2,510 ลานบาท ลดลงจากป 2550 คิดเปน 3% สําหรับยอดขาย

ตามกลุมของสินคาในป 2551 กลุมกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนต มีสัดสวนยอดขายลดลงจาก 71.5% ในป 

2550 มาเปน 67.5% ในป 2551 แตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 12.1% ในป 2550 มาเปน 14.1% ในป 

2551  สําหรับยอดขายตามชองทางการจัดจําหนายในป 2551 ยอดขายตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางมากประมาณ 

29.6% ในขณะท่ียอดขายโครงการไดรับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอโครงการบานเอ้ืออาทรและโครงการบาน

จัดสรรตางๆ จึงทําใหยอดขายลดลง 24.5% และยอดขายผานตัวแทนจําหนายในประเทศลดลง 7.1%  

กําไรสุทธิในป 2551 เทากับ 284.8 ลานบาท คิดเปน 11.35% ของยอดขายและการจายเงินปนผล 248.1 ลานบาท 

คิดเปน Payout Ratio 86%   

 สําหรับโครงการ  NT 9 เปนสายการผลิตใหม ซึ่งบริษัทฯ ไดทําสัญญาซ้ือเคร่ืองจักรกับบริษัท MFL 

Faserzementanlagen Ges.m.b.H ประเทศออสเตรีย เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2551 จุดประสงคเพื่อเพิ่มกําลังการ
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ผลิตในกลุมผลิตภัณฑที่ไมมีใยหิน งบลงทุนทั้งโครงการประมาณ 465 ลานบาท มีกําลังการผลิต 5,300 ตัน/เดือน 

ปจจุบันความกาวหนาโดยรวมของโครงการ NT-9 คิดเปน 55% ซึ่งคาดวาจะผลิตไดในเดือนกุมภาพันธ ป 2553  

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงกลยุทธใน

การแขงขัน กิจกรรมดานการตลาด และผลงานของฝายขายและการตลาด รวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ 

ในรอบป 2551ผานมา ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 บริษัทฯ ไดดําเนินการดานกิจกรรมทางการตลาดใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อสรางภาพลักษณของตรา

สินคาอยางตอเนื่อง กิจกรรมการตลาดในรูปแบบตางๆ จึงถูกสรางสรรคตลอดป 2551 ดังนี้ 

1. การคัดเลือกนายสมจิตร จงจอหอ เปน แบรนด แอมบาสเดอร (BRAND AMBASSADOR)  โดยมีภาพลักษณ

ตรงตามผลิตภัณฑของบริษัทฯ เก่ียวกับ แกรง ทน สมชื่อ ซึ่งผูถือหุนทราบดีวาในปที่ผานมา นายสมจิตร      

จงจอหอ เปนนักชกเหรียญทองโอลิมปค ที่สรางช่ือเสียงใหกับประเทศ และหวังเปนอยางย่ิงวาบริษัทฯ จะมี   

คูแกรง คูทน 

2. การต้ังศูนยกระจายสินคาที่จังหวัดขอนแกน 

3. ความสําเร็จที่มีบทพิสูจนจากความไววางใจของลูกคาในเขตภูมิภาค หมูบานจัดสรรตางๆ  ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล สําหรับกระเบ้ืองหลังคาเจียระไน ไดรับความไววางใจจากโรงเรียนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต และ

สําหรับบานเอื้ออาทร บริษัทฯ ไดแนะนํา ไดมอนแซนวิชบอรด ซึ่งเปนผนังที่หลอจากคอนกรีตสําเร็จรูป  

 ประธานฯ กลาวขอบคุณนายอัศนี ชันทอง และนายสาธิต สุดบรรทัด และขอใหผูถือหุนไดซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดขออนุญาตใหผูถือหุนทุกทาน ปรบมือตอนรับกรรมการทุกทาน และขอ

อนุญาตตอบคําถามนายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ในเร่ืองอาหารและสถานที่จัดประชุมดังนี้ 

1. สถานที่จัดประชุม เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองการใชศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

เปนศูนยการจัดประชุมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีคาใชจายถูกกวาการจัดที่โรงแรม  

2. อาหารวางเปนปญหาใหญของบริษัทจดทะเบียน จึงนําเสนอวาในปตอไปใหแจกเปนคูปอง 1 คูปอง ตอ 1 คน 

และจัดอาหารเปนชุด เพื่อผูถือหุนทุกคนจะไดรับประทานอาหารวางอยางเทาเทียมกัน  

และไดสอบถามวา ปจจุบันการสงออกไปตางประเทศมีก่ีประเทศ การสงออกนั้นสงผลตอการเติบโตอยางไร และมี

ผลกําไรดีกวาการขายในประเทศหรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาการขายในตางประเทศหลายปที่

ผานมาเปนการกระจายความเส่ียง สําหรับกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตจะสงออกไปขายยังประเทศเพ่ือนบาน เชน 

ประเทศลาว กัมพูชา พมา เปนตน ซึ่งมีอัตราการเติบโตตอเนื่อง ในปที่ผานมาบริษัทฯ มียอดขายตางประเทศ

จํานวน 309.2 ลานบาท คิดเปน 12.8% ของยอดขายสินคารวมซ่ึงเปนการเติบโตสูงสุด ทั้งนี้ประเทศท่ีสงออก

สินคามากกวา 50% คือประเทศกัมพูชา นอกจากน้ันคือ ประเทศไตหวันและจีน สินคาที่สงออกเปนกระเบื้องแผน

เรียบ เม่ือสายการผลิต NT-9 เสร็จก็จะมีสินคาที่สามารถสงออกไดมากขึ้น 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทฯ ขายสินคากับประเทศเพื่อนบานเปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ หรือสกุลเงินบาท 
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กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาสวนใหญการซ้ือขายกับประเทศ

เพื่อนบานจะเปนสกุลเงินบาท  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามดังนี้ 

1. ตามที่นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการแจงวายอดขายปที่ผานมาลดลง 30% อยากทราบปนี้สามารถ

ประเมินไดหรือไมวายอดขายจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเทาไร 

2. บริษัทฯ มีนโยบายสินคาคงเหลืออยางไร 

3. กระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่บริษัทฯ สงออกไปที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนตลาดหลักนั้น บริษัทฯ มีสัญญา หรือมี

บริษัทยอยอยูในประเทศกัมพูชาหรือไม และมีการดําเนินธุรกิจอยางไร เนื่องจากยอดขายตางประเทศ

สวนมากของบริษัทฯ อยูในประเทศกัมพูชา หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ จะมีผลกระทบตอรายไดคอนขางสูง  

4. ปจจุบัน ราคาแรใยหินคงที่หรือไม หรือยังมีการเปล่ียนแปลงขึ้นๆ ลงๆ เหมือนกับราคาทองคํา 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวายอดขายปที่ผานมาลดลง 3% ไมใช 30% สําหรับนโยบายสินคา

คงเหลือในสวนของสินคาสําเร็จรูปบริษัทฯ มีนโยบายการจัดเก็บไมเกิน 1 เดือน และสําหรับราคาแรใยหินคอนขาง

คงที่ แตบริษัทฯ ซื้อแรใยหินเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ดังนั้นความเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมีผลตอ

ราคาแรใยหิน 

 นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวาปจจุบันแผนการตลาดในเร่ือง

ของการสงออก บริษัทฯ ไมไดจะสงออกเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน ปจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจเพื่อทําตลาดใน

ประเทศจีน เวียดนาม และตลาดอเมริกาใตซึ่งเปนแผนในอนาคต สําหรับสัดสวนการใชกระเบื้องหลังคา ประเทศ

ไทยจะใชกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนตเปนหลัก แตประเทศกัมพูชาจะใชกระเบื้องคอนกรีตเปนหลัก เพราะมี

ความพึงพอใจกับสีสัน การทนความรอน และรูสึกวาการมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทําใหรูสึกเย็น จึงทําให

กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีตเปนที่นิยมในประเทศกัมพูชา ปจจุบันบริษัทฯ ไมไดมีสาขาในประเทศกัมพูชา แตมี

ตัวแทนจําหนายอยูในประเทศกัมพูชา เนื่องจากการส่ือภาษาที่แตกตางกันและมีการลดความเส่ียงโดยการโอนเงิน

กอนรับสินคา การสงสินคาทางบก และทางเรือ ปจจุบันถึงแมจะมีปญหาดานการเมืองที่กระทบกระทั่งกันบางแต

กําลังซ้ือไมไดลดลง ดวยการสงออกไปประเทศกัมพูชามากกวา  5 ป มีสวนแบงตลาดมากกวา 50% ซึ่งถือเปน

โอกาส บริษัทฯ จะขยายชองทางในประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากมีศักยภาพหรือความตองการของประเทศเพ่ือน

บานมีมาก รวมทั้งความนาเช่ือถือสินคาของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับ 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ประเทศกัมพูชามีบริษัทผลิตกระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต

ที่เปนคูแขงกับบริษัทฯ หรือไม 

กรรมการ นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการสายการขายและการตลาด ไดตอบวา ประเทศกัมพูชาไมมีบริษัทผลิต

กระเบ้ืองคอนกรีต แตมีบริษัทไทยที่ไปต้ังอยูคือผลิตกระเบ้ืองซีแพคโมเนีย และยังมีกระเบื้องดินเผาท่ีมาจาก

ประเทศเวียดนามดวย 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 71 สวนของ

เงินกูยืมระยะส้ันกูยืมมาเพื่อทําอะไร หนาที่ 68 สวนของคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพและมูลคาสินคาลดลง จากป 

2550 จํานวน 46 ลานบาท มาเปน 16 ลานบาทในป 2551 อยากทราบวาเปนคาเผ่ือมาจากสินคาประเภทอะไร 
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และอยากทราบวาบริษัทฯ มียอดขายจากบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ในอัตราสัดสวนประมาณเทาไร 

เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธกัน 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา เงินกูยืมระยะส้ันจํานวน 90 ลานบาท เปนเงินกูยืมเพื่อเปนทุนหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ มีหนี้นอย

มาก ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 799 ลานบาท แตมีหนี้สินหมุนเวียนจํานวน 507 ลานบาท 

และมีเงนิกูยืมระยะส้ันจํานวน 186 ลานบาท ดังนั้นเงินกูยืมเพื่อเปนทุนหมุนเวียนยังคงเปนสวนท่ีนอยมาก  

   ประธานฯ ไดตอบเร่ืองยอดขายของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับตนเองนั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิจารณาแลววา ราคาสินคาที่ขายใหบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ไมไดขายในราคาท่ีตํ่ากวาลูกคา

รายอื่น และไมไดใหประโยชนมากกวาลูกคารายอื่น ซึ่งถือวาเปนการซ้ือขายสินคาโดยปกติทั่วไป ซึ่งไดเผยแพรตอ

ผูถือหุนของทั้งสองฝายทราบ และตองการจะผลักดันใหมีการซื้อมากขึ้นเพราะเปนผลดีกับบริษัทฯ 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวา สินคาเส่ือมคุณภาพเปนสินคาที่บริษัทฯ ผลิตเตรียมไวสําหรับ

โครงการบานเอ้ืออาทร ซึ่งสินคานั้นไมไดเสียหาย แตมีระยะเวลาเก็บไวนานโดยตามหลักบัญชีที่รับรองท่ัวไป ตอง

บันทึกคาเผ่ือสินคาเส่ือมคุณภาพและมูลคาสินคาลดลง แตปจจุบันสินคานั้นไดนํามาดัดแปลงเปนสินคาอยางอื่น 

เม่ือนํากลับมาขายก็จะทําการกลับรายการการบันทึกบัญชีดังกลาว  

หลังจากน้ันประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของ

คณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ตามที่เสนอขางตน 

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ตามที่เสนอ

ขางตน 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เรียบรอยแลว โดยได

จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ประจําป 2551 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM 

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลให

มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและ

เพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 6 แลว 

  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 75 คาใชจาย

ตองหามทางภาษี เปนคาใชจายอะไรบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดตอบวาเปนรายจายท่ีไมถือเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 

ตรี เชน คาเส่ือมราคาของรถยนตนั่งสวนบุคคลที่เกิน 1 ลานบาท  และคาเผ่ือผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือรายงานประจําป 2551 หนาที่ 74 คาเผ่ือ 

ผลขาดทุนจากการสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 15 ลานบาท ในป 2551 เกิดขึ้นเพราะอะไร 
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ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา ในการส่ังซื้อเคร่ืองจักรเพื่อเปนการปองกันความเส่ียง จึงไดทําสัญญาซ้ือขายเงินยูโรลวงหนา

ไว  ณ วันส้ินปผูสอบบัญชีเห็นวา เงินยูโรมีราคาตกไปกวาราคาที่บริษัทฯ ซื้อไว จึงตองต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนจากการ

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาไว  

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามท่ีเสนอขางตน โดยมติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขาง

มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย  796,858,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (176 ราย) 796,858,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 

ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละป ไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิที่เหลือ

จากหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมีเหตุจําเปน

อื่นใดและการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร

เพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อกันไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  จํานวน 17,000,000.00 บาท (สิบเจ็ดลานบาทถวน) และ 

2. เพื่อกันไวเปนทุนสํารองสําหรับหุนสามัญซ้ือคืน จํานวน 27,938,661.56 บาท (ย่ีสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืน

แปดพันหกรอยหกสิบเอ็ดบาทหาสิบหกสตางค) และ 

3. เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 86 ของกําไรสุทธิตอหุน  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2551 ใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 19 กันยายน 

2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายเพิ่มเติมคร้ังที่ 2/2551 ใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.10 

บาท คาดวาจะจายภายในวันที่  29 เมษายน 2552  ทานผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในคร้ังนี้จะตองมี

รายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 9 มีนาคม 2552 (Record Date)  ทั้งนี้ทานผูถือหุนจะตองเสีย

ภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากร (บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25) 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาถึงแมวาผลการดําเนินงานในป 2551 จะลดลงจากปกอน แตบริษัทฯ ยังมีฐานะ

การเงินที่ม่ันคง มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราท่ีตํ่ามาก เพื่อเปนการใหกําลังใจกับผูถือหุน จึง

ตัดสินใจจะจายเงินปนผลในอัตราท่ีคอนขางสูง ซึ่งสูงกวาที่บริษัทฯ ไดต้ังนโยบายไว 
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  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา หุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อคืนจํานวน 27 ลานบาท ในปที่

บริษัทฯ จายเงินปนผลจะตองหักหุนสามัญซ้ือคืนออกกอนใชหรือไม จากนั้นจึงคิดเฉล่ียหารเปนเงินปนผล และ

นโยบายบริษัทที่จะซ้ือหุนคืน 5% ปจจุบันบริษัทฯ ซื้อหุนคืนแลวจํานวน 19 ลานหุน ในหนังสือรายงานประจําป 

หนาที่ 73 และคงเหลืออีกประมาณ 31 ลานหุน บริษัทฯ มีนโยบายซ้ือหุนคืนตอไปอีกหรือไม หรือจะชะลอไวกอน 

เนื่องจากไมมีการเคล่ือนไหวอะไร และแหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อหุนคืนมาจากที่ใด 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา ใช การคํานวณตองหักสวนที่ซื้อคืนออกกอนการจายเงินปนผล และการซ้ือหุนคืนนั้นมียังมี

การซื้ออยางตอเนื่อง โดยใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  และเหตุผลที่ซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ 

เห็นวาผลตอบแทนของบริษัทฯ สูงกวาการลงทุนในรูปแบบอื่น  การลงทุนในการซ้ือหุนคืนถือเปนการลงทุนที่ดีมาก

เพราะเปนการถือหุนของบริษัทฯ เอง 

  ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการ

จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอขางตน โดยมติที่ประชุมใน

วาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย  796,878,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                  -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  ประธานฯ ไดแถลงวา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ถือเปนการประชุมปที่ 5 หลังจากจด

ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด  มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระจํานวน 3 คน 

ดังนี้  คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม  (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสุวิทย นาถวังเมือง  โดยนายสุวิทย นาถวังเมือง

ไดแจงวาจะไมขอรับทุกตําแหนงอีกเม่ือครบวาระแลว (ตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน) 

ประธานฯ ไดขอใหผูถือหุนทุกทานปรบมือใหนายสุวิทย นาถวังเมือง  เนื่องจากเปนกรรมการของบริษัทฯ ที่มีสวน

ชวยในการดําเนินกิจการตางๆ รวมทั้งตลอดเวลาท่ีดํารงตําแหนงไดนําประสบการณเก่ียวกับอุตสาหกรรมนี้มาใช

เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ ตลอดเวลา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการสรรหากรรมการ ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพิจารณาสรรหา

บุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาว โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ   

แลวมีมติเห็นควรใหเสนอแตงต้ังบุคคลตอไปนี้เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน  คือ  
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1.   นายชัยยุทธ ศรีวิกรม เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอีกวาระหน่ึง 

2.   นายอัศนี ชันทอง เสนอกลับเขาดํารงตําแหนง กรรมการอีกวาระหน่ึง   

สําหรับนายสุวิทย นาถวังเมือง ที่ไมขอรับทุกตําแหนงอีกเม่ือครบวาระน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาสรรหา

ตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบใหเสนอ นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนง กรรมการ, 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวิทย นาถวังเมือง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ไดสรรหาและเสนอแนะดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. ทั้ง 3 คนเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

2. ทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามขอบังคับของ

บริษัทฯ และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3. สําหรับนายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  และนายอัศนี  ชันทอง  ซึ่งทั้งสองคนไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหน่ึงนั้น  ในรอบปที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอและไดเขารวมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังรวมทั้งส้ิน 13 คร้ังยกเวน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ไมไดเขารวมประชุม 1 คร้ัง 

เนื่องจากมีภารกิจในตางประเทศ 

4. สําหรับนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย ที่เสนอกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ, กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ แทนนายสุวิทย นาถวังเมืองนั้น เคยเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเคยเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการและกรรมการผูจัดการต้ังแต

วันที่  1  มกราคม  2550 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในชวงเวลา

ดังกลาวไดบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง มีคุณวุฒิและประสบการณ

การทํางานท่ีเปนประโยชนกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติตาม

ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่ จ.77/2552 เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2552 

สําหรับขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผูที่

จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา  (ซึ่ง

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว) 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 3 คน โดยการลงมติในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  (กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน มีสวนได

เสียโดยตรง กรรมการที่ถือหุนของบริษัทฯ จึงของดออกเสียงในวาระการประชุมนี้) 

1. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตาม

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง   

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายชัยยุทธ ศรีวิกรม ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นดวย  796,128,137 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.91 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

งดออกเสียง                 750,100 เสียง  คิดเปนรอยละ    0.09 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ประธานฯ ไดเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระ

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายอัศนี ชันทอง ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย  796,878,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย           -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. ประธานฯ ไดเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนง

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทน นายสุวิทย นาถวังเมือง ท่ีไมขอรับทุกตําแหนงหลังจาก

ที่พนจากตําแหนงตามวาระ   

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังนายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย เปนกรรมการ กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย  791,278,237 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.30 

ไมเห็นดวย                -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

งดออกเสียง              5,600,000 เสียง  คิดเปนรอยละ    0.70 

บัตรเสีย          -  เสียง  คิดเปนรอยละ    0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (177 ราย) 796,878,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6   พิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดชี้แจงวาโครงสรางผลตอบแทนกรรมการในปจจุบันประกอบดวยรายการตอไปนี้ (ซึ่งรายละเอียด

ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว) 

1.   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

  1.1   ผลตอบแทนรายเดือนซ่ึงจายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนสําหรับกรรมการจํานวน 9 คน โดยประธาน

กรรมการไดรับเดือนละ 60,000 บาท และกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับเดือนละ 30,000 บาทตอคน  

  1.2   เงินบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยใชเกณฑการ

จัดสรรดังนี้ ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 300,000 บาท กรรมการจํานวน 8 คน ไดรับ    

คนละ 1 สวนเทา ๆ กัน เปนเงินคนละ 200,000 บาท   
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 2.  คณะอนุกรรมการ 2 คณะไดรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ 1 ดังนี้ 

 2.1   คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับเดือนละ 30,000 บาท สําหรับกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน 

ไดรับเดือนละ 15,000 บาทตอคน  

 2.2   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) จํานวน 4 คน ไดรับผลตอบแทนรายเดือนซึ่ง

จายเปนจํานวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ไดรับเดือนละ 20,000 บาท สําหรับ

กรรมการ ก.ส.ต.จํานวน 3 คนไดรับเดือนละ 10,000 บาทตอคน 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอผลตอบแทน 
บริษัทฯ มีหลักเกณฑการพิจารณาผลตอบแทน ผานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ 

ซึ่งไดพิจารณาถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ โดยการเปรียบเทียบอางอิงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ และพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ของบริษัทฯ แลวเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินผลตอบแทนกรรมการป 2552 เทากับผลตอบแทนป 2551 ตามที่เสนอขางตน 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายผลตอบแทน

กรรมการ ประจําป 2552 เทากับผลตอบแทนป 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน โดยมติที่ประชุมในวาระนี้

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สําหรับวาระน้ีกรรมการทุกคนมีสวนไดเสียโดยตรง

จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมจํานวน 33,319,800 เสียง 

มติ ที่ประชุมผู ถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายผลตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 เทากับ

ผลตอบแทนป 2551 ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย   763,558,437 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                         -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                   -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (170 ราย) 763,558,437 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ ไดแถลงวาขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคา

สอบบัญชีของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535  มาตรา 120  กําหนดวา  “ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคา

สอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และ มาตรา 121 กําหนด

วา “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท” 

บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยใชวิธีการติดตอผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอเงื่อนไขและคาสอบบัญชีแลวคณะกรรมการตรวจสอบ
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พิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเง่ือนไขที่ดีและเหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ  (ซึ่งรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดนําสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนากอนการประชุมแลว)  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีราย

ใหมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ในป 2552 ไดแก นายมนตรี พาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3461 หรือนางนัชลี บุญญะ

การกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3126 หรือนางวิภาวี บุญยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 3096 โดยกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําปจํานวน 550,000 บาท  และคาสอบทานงบการเงินราย

ไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาส ๆ ละ 100,000 บาท  รวมจํานวนเงินทั้งส้ิน 850,000 บาท  ลดลงจากป 2550 เปน

จํานวนเงิน 170,000 บาทหรือลดลง 16.67% 

 ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม 

ผูถือหุน    นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดกลาวขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบดวยใจจริง เนื่องจากเปนบริษัทที่

สามารถลดคาสอบบัญชีได ทั้งๆ ที่เปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหม จึงขอถามวาบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ   

ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ถึงสาเหตุที่ลดคาสอบบัญชี 16.67%  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไมไดเขารวมการประชุมในคร้ังนี้ จึงขอให

ประธานกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงแทน 

กรรมการ นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดตอบวา ในการดําเนินการคัดเลือก

ผูสอบบัญชีนั้น ไดเชิญผูสอบบัญชีทั้งหมด 5 บริษัทใหเสนอราคา หลังจากที่แตละบริษัทเสนอราคามาแลวไดทํา

การตอรอง ซึ่งบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด ไดเสนอราคาที่ตํ่ากวาทุกราย  

ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา บริษัทสอบบัญชีรายเดิมใชบริษัทอะไร จะไดบันทึกไว

ใหผูถือหุนไดทราบวาทําไมคิดคาสอบบัญชีแพง  และบริษัทสอบบัญชี 5 บริษัทที่เสนอราคาเขามามีบริษัทเดิมเขา

มาเสนอราคาดวยหรือไม  

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวาวา บริษัทเดิม คือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งในความเปนจริงแลวไมไดคิด

คาสอบบัญชีที่แพง  และคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ยังถูกกวาหลายบริษัท แตในการเสนอราคาเพ่ือการแขงขันนั้น 

ทุกบริษัทตองแขงขันกัน จึงตองยอมลดอัตราคาสอบบัญชีในปแรกๆ ซึ่งถือวาเปนกลยุทธในการแขงขัน ไมใชวา

บริษัทเดิมจะคิดราคาแพงเสมอไป 

กรรมการ นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงรายชื่อบริษัทสอบบัญชีที่เสนอราคาทั้งหมด 

5 บริษัท คือ 

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

2. บริษัท ดี ลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

3. บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

4. บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด  

5. สํานักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท 
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ประธาน    ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ผูสอบบัญชีจะเปล่ียนแปลงทุกปไมได เพราะวาการเปล่ียนทุกคร้ังจะเกิดปญหาดาน

ความไมคลองตัว คือผูสอบบัญชีจะตองศึกษาและใชเวลาเรียนรูงานของบริษัทฯ  ดังนั้นตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยจึงมีนโยบาย 3 – 5 ป จึงจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเปล่ียนแปลงในกรณีที่

เห็นวาราคาคาสอบบัญชีไมเหมาะสม และในคร้ังนี้ถือเปนคร้ังแรกท่ีเปล่ียนแปลงบริษัทสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดใหผูถือหุนซักถาม และเม่ือไมมีคําถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหม

จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2552 โดยมีคาสอบบัญชี

ประจําปและคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอขางตน 

มต ิ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2552 โดยมีคาสอบบัญชีประจําปและคาสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส รวมเปนจํานวนเงิน 850,000 บาท ตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังนี้ 

เห็นดวย   796,879,237 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย                          -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

งดออกเสียง                         -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

บัตรเสีย                    -  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

ของจํานวนเสียงทั้งหมด (178 ราย) 796,879,237 เสียง ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 8   เรื่องอ่ืน ๆ 

 

ประธาน    ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมสําหรับคําตอบของนายฮ้ังใช อัคควัสกุล ที่ตอบแทนในเร่ืองสถานที่จัดประชุมโดยความ

เปนจริงแลวตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองการใหบริษัทจดทะเบียนมาใชศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ซึ่ง

เปนเจตนารมณที่ดี โดยบริษัทฯ เห็นดวย เนื่องจากคาใชจายในการจัดประชุมที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ มี

คาใชจายถูกกวาการจัดประชุมที่โรงแรมมาก และบริษัทฯ ตองการลดคาใชจาย สําหรับปญหาเร่ืองอาหารวาง 

บริษัทฯ จะจัดอาหารใหเพียงพอตอผูถือหุน เนื่องจากวันนี้เห็นไดชัดเจนวาผูถือหุนใหเกียรติเขารวมประชุมมากขึ้น

กวาเดิม  

ผูถือหุน    นายวิโรจน ปรีชาธนโชติ  ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวาในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2552 ยังคงมีภาวะเศรษฐกิจที่

ไมดีอยู ดังนั้นรายไดของบริษัทฯ นาจะลดลงอีก ซึ่งประธานฯ ไดแจงวาบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพ่ิมรายได 10% 

โดยการเพิ่มตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศ ถาเปนไปตามเปาหมายผลการดําเนินงานจะเปนอยางไร และหากไม

เปนไปตามเปาหมายจะมีการดําเนินการอยางไร  และอยากทราบวาในชวงไตรมาสที่ 1 ปนี้ ผลการดําเนินงานเปน

อยางไร และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อปองกันไมใหกําไรสุทธิลดลงหรือการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางไร 

และการบริหารมีความจําเปนตองประหยัดคาใชจายเพื่อใหไดกําไรสุทธิเปนไปตามเปาหมายน้ัน บริษัทฯ มี

แผนการดําเนินการอยางไร และหุนที่บริษัทซื้อคืน ปจจุบันหุนของบริษัทฯ ราคา 1.90 บาทตอหุน ซึ่งประธานฯ ได

แจงวา ขณะนี้บริษัทฯ ทําการซ้ือคืนหุนทุกวัน และมูลคาหุนปจจุบันไมไดสะทอนถึงความเปนจริง นั่นหมายความ

วา ราคาหุนขณะน้ีตํ่ากวาความเปนจริง หากเปนอยางนั้นผูถือหุนรายยอยควรจะซ้ือหุนไวใชหรือไม  
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ประธาน    ประธานฯ ไดชี้แจงวา การซ้ือหุนคืนไมไดเปนการปนหุน ซึ่งบริษัทฯ พยายามหลีกเล่ียงในเร่ืองนี้อยูแลว แตการ

ตัดสินใจเขาไปซื้อคืนเพราะเห็นวาราคาหุนตํ่ากวาที่ควรจะเปน ซึ่งหมายความวา บริษัทฯ มีอัตราสวนผลตอบแทน

ตอสวนของผูถือหุนในป 2551 เทากับ 18.75% จึงไดซื้อหุนคืนมาเร่ือย ๆ โดยไมไดเปนการปนหุน บริษัทฯ จะทํา

การซื้อหุนคืนตามโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินตามที่ไดแจงใหผูถือหุนทราบแลว ปจจุบันบริษัทฯ ซ้ือ

หุนคืนประมาณ 35 ลานหุน คงเหลืออีกประมาณ 15 ลานหุน ซึ่งผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดการซ้ือหุนคืนได

จากขาวท่ีบริษัทฯ แจงกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับผลการดําเนินงานในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2552 

ขณะน้ีบริษัทฯ ยังไมไดแจงขาวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดังนั้นจึงไมสามารถช้ีแจงผลการดําเนินงาน

ใหผูถือหุนทราบได  และบริษัทฯ ยังคงมีการดําเนินธุรกิจไดดีกวาธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งไมมีแนวโนมที่จะตองปลด

คนงาน สําหรับการประหยัดคาใชจายน้ันเปนนโยบายของบริษัทฯ มานานแลว โดยฝายจัดการไดพิจารณา

ตลอดเวลาวาส่ิงใดจะทําใหบริษัทฯ สามารถลดคาใชจายลงได และขอเรียนใหผูถือหุนทราบวา ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการและรองกรรมการผูจัดการสายการผลิต

และวิศวกรรม ไดรายงานตอคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ังวา บริษัทฯ สามารถลดคาใชจายอะไรไดบาง 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา การเพิ่มขึ้น 10% นั้นเปนการเพิ่มขึ้นของจํานวนตัวแทนจําหนาย

ในประเทศไมใชการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 

ผูถือหุน    นายสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามดังนี้ 

1. ในป 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 43,487,665 บาท ลดลงจากป 2550 ประมาณ 

56.50% อยากทราบวาบริษัทฯ มีปญหาเก่ียวกับสภาพคลองหรือไม 

2. สําหรับป 2552 บริษัทฯ มีแนวทางเก่ียวกับความตองการกระเบื้องที่ลดลงอยางไร 

ประธาน    ประธานฯ ไดตอบวา บริษัทฯ ไมมีปญหาดานสภาพคลอง แตบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยูไดดวยเงินสดหมุนเวียนของ

บริษัทฯ ถึงแมบริษัทฯ จะมีเงินกูยืมระยะส้ัน หรือระยะยาวแตยังคงมีฐานะการเงินที่ม่ันคง และในชวง 4 – 5 ปที่

ผานมา บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลในอัตราที่สูงมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ม่ันคง รวมท้ังมี

อัตราสวนดานการเงินตางๆ อยูในเกณฑดี อีกทั้งบริษัทฯ ใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด และดําเนิน

ธุรกิจดวยความระมัดระวัง ดังนั้นจึงไมมีปญหาดานสภาพคลอง  

ผูถือหุน    นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามวา ในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญคร้ังที่ 24 หนาที่ 22 คําวา 

ก.ส.ต. ยอมาจากคําวาอะไร  และขอแสดงความเห็นวาเห็นดวยกับการเลือกนายสมจิตร จงจอหอ นักมวยเหรียญ

ทองโอลิมปคมาเปน แบรนด แอมบาสเดอร (BRAND AMBASSADOR) การโฆษณาแบบนี้ถือวาดี แตมีหลาย 

บริษัทเห็นวาเม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยางนี้ จึงลดการโฆษณาลง ซึ่งเปนส่ิงที่ไมถูกตอง และมีความเห็นวาหาก

วิกฤตเศรษฐกิจอยางนี้ บริษัทควรทําการโฆษณาเพื่อทําใหยอดขายเพิ่มขึ้น 

กรรมการ นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงวา ก.ส.ต. ยอมาจากคําวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน  

ประธาน    ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณนายนายฮั้งใช อัคควัสกุล และจะนําขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณาตอไป เพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัทฯ  
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ผูถือหุน    นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี  ผูถือหุนรายยอย ไดชี้แจงวา การใหขอเสนอแนะกอนหนานี้วาไมควรจัดการประชุมที่

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เนื่องจากหากอาหารวางไมเพียงพอจะไมสามารถจัดอาหารวางสํารองได เพราะไม

มีครัวเสริม โดยไมไดหมายความวาใหไปจัดเฉพาะท่ีโรงแรมเทานั้น แตสถานท่ีใดสามารถประหยัดคาใชจายไดก็

สมควรจัดการประชุม และคําถามที่อยูในวาระอื่น ๆ นั้นมีหลายประเด็นที่สําคัญขอใหบันทึกใหครบถวนดวย 

ประธาน    การจัดประชุมผูถือหุนในคร้ังหนาจะส่ังอาหารเผ่ือไวใหเกินพอ จะไมใหเกิดปญหาเร่ืองนี้อีก  

 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวา มีผูถือหุนทานใด มีเร่ืองอื่นที่จะสอบถามในที่ประชุมอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมีใครไดซักถามในเร่ืองอื่นใดอีกในที่ประชุมนี้แลว 

    ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมและกลาว ขอบคุณผูถือหุนทุกคนท่ีสละเวลามาเขาประชุมในคร้ังนี้   

ปดประชุมเวลา 11.10 น. 

 

 

      

  (นายประกิต ประทีปะเสน) 

  ประธานที่ประชุม 

 

 

 

  

นางสาวธนกานต  พันธาภิรัตน   

เลขานุการบริษัท 

ผูจดบันทึกการประชุม 

  


