บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 255 6 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น
พหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
2.นางพิสมัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
3.นายธนิต ชริ นทร์ สาร รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร
5.นายวันชัย ตันติกุล กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
6.นายชนะ โตวัน กรรมการ
7.ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร กรรมการ
8.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ
9.นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ
10.ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ

8 ถนน

เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 255 6 ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีผถู ้ ือหุ น้ มา
ประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับรวมจํานวนหุ น้ ได้ท้ งั สิ้ น 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 80.35 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีจาํ นวน 202,705,000
หุ น้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว
ทางบริ ษทั ได้เชิญคุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ ทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่งเป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ให้กบั ผู ้
ถือหุ น้

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ทุกวาระที่มีการลง
มติให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ น้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุม บริ ษทั ฯจะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในที่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ –
นามสกุล และจํานวนหุน้ ที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป
โดยถือ
ว่าผูถ้ ือหุ น้ มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วย หรื ออนุมตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
แสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี น้ ี ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่งไม่เห็นด้วย
หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้จดั เตรี ยมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พจิ ารณานั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผู ้
ถือหุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4.ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุ น้ อาจไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการบางท่านที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้ง ดังนี้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริ ษทั ฯจะเชิญ
กรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่เข้าร่ วม
ประชุมลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั รคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้วในขณะที่ลงทะเบียน และ
เพื่อให้กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร
และการลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ได้รวดเร็ วขึ้น

5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึงจะคอยอํานวยความ
สะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้บริ ษทั จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็ นคลิป
ไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ น้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า
ร่ วมประชุม
ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานการประชุ ม แจ้ งทีป่ ระชุ มเพื่อทราบ
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความยินดี และขอบคุณที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้สละเวลาเข้าร่ วมประชุม
ระเบียบวิธีการประชุมนี้เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ กฎเกณฑ์น้ ีมีที่มาเพือ่ ให้
การดูแลความเป็ นธรรมให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ไม่วา่ จะถือหุ น้ มากหรื อน้อย เพื่อให้การประชุมนั้นดําเนินการอย่าง
โปร่ งใสและทุกท่านมีโอกาสมีส่วนร่ วมได้อย่างเต็มที่ สําหรับเรื่ องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดงั นี้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านส่ งคําถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นหนังสื อเชิญ
ประชุม และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ตน้ เดือนเมษายนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด
ส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั รวมถึงไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผเู ้ สนอชื่อเพื่อพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผา่ นตลาด
หลักทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ที่ผา่ นมา แต่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ยังคงมีสิทธิ ที่จะซักถามได้ในวาระ
อื่นๆ ได้
การลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ทางเลขานุการได้ช้ ีแจงไปนั้น ทุกท่านจะมีบตั รลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจก
ให้ขณะลงทะเบียน หากมีผลู ้ งคะแนนเสี ยงไม่เป็ นเอกฉันท์จะต้องมีการนับคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อสรุ ปการ
ลงมติในแต่ละวาระ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555

มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/255
162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

5 ด้วยคะแนนเสี ยง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2555
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวถึงผลดําเนินงานปี ที่แล้ว ซึ่ งได้ประกาศลงในเว็บไซต์
Settrade และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และจะได้กล่าวถึงแผนการในปี หน้า ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญของนัก
ลงทุนที่ตอ้ งการทราบอนาคตของบริ ษทั เมื่อการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ปี ที่แล้วนั้น ราคาหุ น้ DCON อยูท่ ี่ 3.50 บาท ใน
วันนี้ราคาหุ น้ อยูท่ ี่ 12.30 บาท ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี การที่ท่านมาร่ วมประชุมวันนี้เป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่าน
จากผลดําเนินการเมื่อปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 210 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 215 ล้าน
บาท ในไตรมาส 3 ยอดขาย 236 ล้านบาท ในไตรมาส 4 มียอดขาย 239 ล้านบาท รวมทั้ง 4 ไตรมาส มียอดขาย
901 ล้านบาท บริ ษทั อรดา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ มีจุดประสงค์เป็ นโชว์รูมของบริ ษทั โดยการทําโครงการ
จัดสรร ปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 1.61 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 6.63 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มี
ยอดขาย 15.85 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 38.56 ล้านบาท รวมทั้งปี มียอดขาย 62.65 ล้านบาท บริ ษทั
ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ บริ ษทั ในเครื อ ดีคอนถือหุ น้ 99.99 % ไตรมาส 1 มียอดขาย 20 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มี
ยอดขาย 19 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 19 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้ น
77 ล้านบาท รวมทั้งปี ดีคอนมียอดขาย 1,029 ล้านบาท ถือว่าเป็ นการทําสถิติใหม่ มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้าน
บาท และมีกาํ ไรรวมทั้งสิ้ น 145.99 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตแผ่นพื้นสู งที่สุดในประเทศ ตั้งโรงงานเมื่อปี 2539 ได้ต้งั วิสยั ทัศน์ไว้ดงั ที่กล่าว
มา และประสบความสําเร็ จมาโดยตลอด ต่อมาได้ทาํ เสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย ซึ่งจะให้ในงานบ้านจัดสรร
ทาว์เฮ้าส์ ได้แก่ เสาเข็มขนาด ไอ 18,22,26 เซนติเมตร และมีผลิตภัณฑ์เสริ ม เช่น รั้วชนิดต่างๆ ซึ่งขายให้กบั
บริ ษทั ที่ทาํ รั้วด้วยกัน คานเสาสําเร็ จรู ป และอิฐมวลเบา ทุกวันนี้เรามีอิฐมวลเบาทั้งสี เทา CLC และสี ขาว AAC
สําหรับ CLC เราผลิตเอง เป็ นอิฐมวลเบาที่ใช้การเติมฟองอากาศเข้าไป เพราะฉะนั้นจะทําให้การซึ มนํ้ายาก ลด
โอกาสการเกิดเชื้อรา ส่ วน AAC สี ขาว รู ปร่ างและผิวสวย นํ้าหนักเบาเหมาะสําหรับลูกค้าที่สร้างตึกสู ง ซึ่ งเรา
ว่าจ้างผลิต โดยเรามีขายทั้ง2 แบบ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
จุดเด่นที่น่าลงทุน กล่าวคือตั้งแต่ที่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯมา เศรษฐกิจเป็ นขาลงตั้งแต่ปี 2548 ถึง
ปี 2550 แต่บริ ษทั ฯ ยังสามารถทํากําไรได้ทุกปี และบริ ษทั ฯ ยังจ่ายเงินปั นผลทุกปี มีฐานะการเงินที่มน่ั คง

อัตราส่ วนหนี้ต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ตํ่ามาก คือ 0.28 เท่า ทําให้เวลาขยายงานไม่ตอ้ งกูเ้ งินมาก ความเสี่ ยงตํ่า และมี
สภาพคล่องเพื่อจ่ายเงินปั นผลได้ทุกปี
สรุ ปยอดขายย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 มียอดขาย 573 ล้านบาท ปี 2553 มียอดขาย 738 ล้านบาท ปี 2554 มี
ยอดขาย 820 ล้านบาท ปี 2555 มียอดขาย 1,029 ล้านบาท ตั้งแต่ต้ งั บริ ษทั ฯมาไม่เคยปั นผลตํ่ากว่า 50% ของกําไร
แผนงานในอนาคต บริ ษทั ฯ ต้องการวางรากฐานให้มน่ั คง เราขยายทีมงานเพิ่ม วิสัยทัศน์คือ ขยายธุ รกิจ
ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 โดยได้ทาํ การซื้อที่เพื่อสร้างโรงงาน 2
แห่งที่จงั หวัดระยอง และจังหวัดมหาสารคาม (ห่างจากจังหวัดขอนแก่นเพียง 30 กิโลเมตร) ซึ่ งคาดว่าจะรับรู ้
รายได้ในเดือนสิ งหาคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯ ได้วางแผนจะสร้างโรงงานในปี 2557 ทางตอนใต้ของ
กรุ งเทพฯ บริ เวณศาลายา สามพราน ขณะนี้กาํ ลังดําเนินการหาที่ดิน เพื่อลดค่านํ้ามันเชื้อเพลิง และทําเที่ยวใน
การขนส่ งระยะใกล้ และบริ ษทั อรดา ได้ข้ ึนคอนโด 792 ยูนิต ตั้งอยูท่ ี่ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งจะเปิ ดจองในวันเสาร์ ที่
27 เมษายน 2556 สามารถเข้าดูได้ในเว็บไซต์
www.dziocondo.com
พ.ต.อ.เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ถือหุ น้ จํานวน 500 หุ น้ กล่าวชื่นชมจุดเด่นที่ประธานกรรมการบริ หาร
ได้บรรยายในข้างต้น ที่ประสบความสําเร็ จด้วยดี และชื่นชมคณะกรรมการบริ หารที่มีความสามารถและทํางาน
อย่างแข็งขัน ส่ งผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับประโยชน์จากเงินปั นผลตลอดมา อีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกถือหุ น้ ดีคอน
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษทั ท่านเป็ นวิศวกรมือหนึ่งของประเทศ
ไทย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณเป็ นหลักในการทํางาน และได้ถ่ายทอดไปจนถึงคณะกรรมการและพนักงาน
ในบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ ก้าวหน้ามาตลอด
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้ให้กาํ ลังใจและแสดงความคิดเห็น และกล่าวเสริ มว่า ทั้งนี้ ผลงาน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นของคณะกรรมการบริ หารและพนักงานบริ ษทั ทุกคนที่เป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั ฯ ประสบ
ความสําเร็ จได้ทุกวันนี้
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2555 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดขายรวมทั้งสิ้ น 1,029.73 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 25 และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 145.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน
62.70 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 74 มีกาํ ไรต่อหุ น้ เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุ น้ สําหรับฐานะทางการเงินของบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 1 ,038.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
ก่อน 198.81 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 224.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2554

102.81 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 814.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม 0.28 เท่า
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2555
นั้น ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
อนุมตั ิงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สุ ทธิ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ผลการดําเนินงานปี 2555 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 145.99 ล้านบาท เท่ากับ 0.73 บาท
ต่อหุ น้ และมีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรรวม 280.03 ล้านบาท สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2555 จากผลกําไรในปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.43 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ น 87.163 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกําไรสุ ทธิ รวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 ซึ่ง
ได้จ่ายให้ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 59.58 ของกําไรสุ ทธิ รวม
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้กาํ หนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจําปี 2556 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.43
บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 87.163 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกําไรสุ ทธิ
จากการดําเนินงานปกติของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ่ ้ นวาระและแต่ งตั้งกรรมการทดแทน
ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9 ท่าน ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็ นอัตรา
1 ใน 3 ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
ในปี นี้ มีกรรมการที่พน้ วาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช วิรัชชัย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่
ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ และเสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา
ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระ
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ระหว่างการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษทั ฯจะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3
ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
นายธนิต ชริ นทร์ สาร รองประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่แทนประธานฯ ในวาระนี้ และได้
ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
มติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่ง ประธาน กรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 1 62,880,300 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี
ผูไ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
3. นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี
ผูไ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน เสนอพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 2555 ดังนี้
เนื่องจากปี 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่าย
บําเหน็จกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากกรรมการเห็นชอบจะได้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่าย
ต่อไป
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานคณะกรรมการ 15,000.- บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ 10,000.- บาท/คน/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
รวมทั้งสิ้ น
1,000,000.-บาท ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมตั ิจาก
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548
โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ

กําไรสุ ทธิ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท 500
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท 1
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท 2
301 ล้านบาท ถึง400 ล้านบาท 3

บําเหน็จกรรมการ (รวม)
,000.บาท
,000,000.- บาท
,000,000.- บาท
,000,000.- บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500.- บาท/คน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ 5,000.- บาท/คน/ครั้ง
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี
ความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
พิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั ดีไอเอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในปี
2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,407,000.-บาท และ
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก 2 บริ ษทั รวมเป็ นเงิน 470,000.- บาท
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ และ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2556 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก 2 บริ ษทั รวมเป็ นเงิน
470,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
น.ส. สุ ขทิพย์ อภิวฒั น์อุดมคุณ ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ถือหุ น้ จํานวน 100 หุ น้ ได้
สอบถามคณะกรรมการว่า ขณะนี้มีปัจจัยราคาวัสดุ ที่ดิน และค่าแรงงานสู งขึ้นมาก ซึ่ งจะส่ งผลให้ทางบริ ษทั ฯ มี
ต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วย ทางบริ ษทั ฯ มีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรบ้างในการควบคุมต้นทุนดังกล่าว และ
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไว้ได้
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงว่าจากประสบการณ์ที่ทาํ งานมา 30 ปี ราคาแผ่นพื้น
ของเราเท่าเดิม การปรับราคาทําได้ยากมาก แต่หากของขาดเราจะสามารถขึ้นราคาสิ นค้าได้ ความเสี่ ยงเกือบจะ
ไม่มีเนื่องจากว่าลูกค้าไม่เกี่ยงราคา แต่ตอ้ งการของ ปั จจุบนั ราคาหิ นเพิ่มสู งมาก ต้องใช้รถจากโรงงานไปเข้าคิว
เพื่อไปขอซื้ อ ไม่มีเจ้าไหนยอมทําสัญญาซื้อขายกับเรา บางรายถึงกับไม่รับลูกค้าหน้าใหม่ ทุกวันนี้เราใช้
สัมพันธภาพที่เป็ นลูกค้ามานาน และจ่ายเงินตรงเวลาตลอด และพยายามไปเข้าคิวกระจายตามโรงโม่หิน เรา
ดําเนินไปตามกลไกตลาด และโชคดีที่โรงงานเราอยูใ่ กล้โรงหิ น ทําให้สามารถขนหิ นทําเที่ยวได้หลายรอบ การ
ป้ องกันความเสี่ ยงของเราคือ ปั จจุบนั เราไม่ยนื ราคาให้ลูกค้า ซึ่ งเป็ นมาตรการที่ชดั เจนและไม่มีคาํ ว่าผิดพลาด
แรงงานวันนี้กบั เมื่อ 30 ปี ที่แล้ว แรงงาน 60 บาท วันนี้ 300 บาทขั้นตํ่า ทุกอย่างเป็ นไปตามกลไกลตลาด ถ้าโรง
โม่หินมีหินเยอะเมื่อไหร่ ราคาก็จะลดลงมาเอง เราก็ซ้ื อตามราคาตลาดเช่นเคย
ประธานฯ สําหรับคําถาม และขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกับบริ ษทั เรา เราก็คงจะให้ความมัน่ ใจกับผู ้
ถือหุ น้ ได้วา่ ราจะพยายามทําให้ท่านไม่ผดิ หวังในผลประกอบการ ปี หน้าขอเชิญท่านมาทุกปี เราจะจัดการ
ประชุมให้ดีข้ ึนทุกปี ขอบคุณครับ
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.10 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม
(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม

