เอกสารการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2555

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2555
เวลา 14.00 น.

ณ ห้ องไอยรา ตึกช้ าง อาคาร บี ชั ้น 25
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2555
เรื่ อง ขอเชิ ญประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2555

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย
1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2554
2. รายงานประจําปี 2554 (CD-ROM)
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
4. หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ก. และ แบบ ข. )
5. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
6. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ
7. แผนที่สถานที่ประชุม
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้จดั การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 สี่
แยกรัชโยธิ น ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2554 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่
กฎหมายกําหนด ไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขใด ๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจําปี 2554 ดังกล่าว
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2554 ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2554 ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ ในการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ น้ ประจําปี 2555
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไร-ขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2554 นั้น
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคํานึงถึง
ปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานปี 2554 บริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิ 83.92 ล้านบาท เท่ากับ 0.42 บาท/หุ น้ ในงบการเงินรวม ประกอบกับบริ ษทั ฯมีฐานะทางการเงินที่ดี
โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ล้านบาท ขณะที่ไม่มียอดเงินกูย้ มื จากธนาคาร และมีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรรวม 151.44 ล้านบาท สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554
จากผลกําไรในปี 2554ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท/หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 50
ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.58 ของกําไรสุ ทธิ รวม
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้กาํ หนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2555 (Record Date)
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 13
มีนาคม 2555
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ วาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้วา่ ใน
การประชุมสามัญใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้

ในปี นี้ มีกรรมการทีพ่ ้ นวาระจํานวน 3 ท่ าน ดังนี้
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้หารื อกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้พิจารณา
จากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้ งพ้น
วาระในครั้งนี้เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริ ษทั
ฯ อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึง
มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้ง
กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระดังนี้
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีก
วาระหนึ่ง
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีก
วาระหนึ่ง
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีก
วาระหนึ่ง
ทั้งนี้รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ไว้แล้ว และให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นดังนี้

เบีย้ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการ
10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000.- บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
5,000.- บาท/คน/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
กําไรสุ ทธิ
บําเหน็จกรรมการรวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100.- ล้านบาท
500,000.- บาท
101.-ล้านบาท ถึง 200.- ล้านบาท
1,000,000.- บาท
201.-ล้านบาท ถึง 300.- ล้านบาท
2,000,000.- บาท
301.-ล้านบาท ถึง 400.- ล้านบาท
3,000,000.- บาท
โดยการจัดสรรบําเหน็จกรรมการนั้น ให้จดั สรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการฯ
ความเห็นคณะกรรมการฯ
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2555 โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ให้ความเห็นเสนอให้ทบทวนค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ให้สูงกว่ากรรมการท่านอื่น เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากกว่ากรรมการ โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นาํ เสนอให้ปรับปรุ งค่าเบี้ยประชุมของประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
เบีย้ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการ

15,000.- บาท/ครั้ง

กรรมการ
10,000.- บาท/คน/ครั้ง
เบีย้ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
5,000.- บาท/คน/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
เห็นสมควรคงไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2548
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯประจําปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ได้กาํ หนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ย กับบริ ษทั หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดยนาง
วิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2555 รวมเป็ นเงิน 1,340,000.00 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็ น
จํานวนเงิน 20,000.-บาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ1.52
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และของ

บริ ษทั ย่อยในปี 2555 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี 2555 รวมเป็ นเงิน 1,340,000.00 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 และ
รับเงินปั นผล ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม 2551) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม
ครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ส่ งมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรื อ
มอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย โดยบริ ษทั ฯ จะ
เปิ ดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
อนึ่ง เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม ท่านสามารถส่ งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใน
ครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ที่ir@dconproduct.com หรื อผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
ฯ www.dconproduct.com หรื อทางโทรสารหมายเลข 02-937 3328

จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร

รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
ของ
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั ฯ เลขที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคาร
บี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุ ม
ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแถลงว่ามีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
รวมตนเอง และผูม้ อบฉันทะนับรวมได้ จํานวน 31 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 168,903,583 หุ น้ คิดเป็ นร้อย
ละ 84.45 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด เป็ นอันครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2553
คณะกรรมการมีความเห็นให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่
1/2553 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2553 ด้วยคะแนนเสี ยง
168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผูถ้ ือหุ น้ ได้เสนอให้กรรมการบริ หาร ชี้แจ้งรายละเอียดการดําเนินงาน และความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ

บัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง 168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสะสมเป็ นเงินสํารองตามกฏหมายและพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2553
คณะกรรมการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานปี 2553 ซึ่ งมีกาํ ไรสุ ทธิ 71.43 ล้านบาท เท่ากับ
0.36 บาท/หุ น้ ในงบการเงินรวม ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคาร 40.51 ล้าน
บาท ขณะที่ไม่มียอดเงินกูย้ มื จากธนาคาร และกําไรสะสมรวม111.81 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ และเนื่องจากบริ ษทั ฯ จะต้องจัดสรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง
ตามกฏหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 47 คือ จะต้องมีเงินสํารอง
ตามกฏหมายเท่ากับ 20.60 ล้านบาท จึงสมควรพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร เป็ นเงินสํารอง
ตามกฏหมายอีกเป็ นจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาท เพื่อให้ครบ 20.60 ล้านบาท ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2553 จากผลกําไรในปี 2553 ให้แก่ผู ้
ถือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.18 บาท/หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 36 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ
50 ของกําไรสุ ทธิ และพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสะสมเป็ นเงินสํารองตามกฏหมายจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาท
เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้กาํ หนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2554
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2553 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.18
บาท/หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 36 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานปกติของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิจดั สรรกําไรสะสมเป็ นเงินสํารองตามกฏหมายจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาท
เพื่อให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยง 168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ วาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน
คณะกรรมการฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตอ้ 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 มีกรรมการทีพ่ ้ นวาระจํานวน 3 ท่ าน ดังนี้
1. คุณวิทวัส พรกุล
2. คุณชนะ โตวัน
3. คุณธนัย ชริ นทร์ สาร
มติ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ และเสี ยสละ
ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญาช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ระหว่างการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการ และเพื่อให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส
กรรมการทั้ง 3 ท่านที่มีส่วนได้เสี ยได้ออกจากห้องประชุม และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระดังนี้
1. คุณวิทวัส พรกุล กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
2. คุณชนะ โตวัน กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
3. คุณธนัย ชรินทร์ สาร กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 5 แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2554
คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3104 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสํานักงาน
สอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2554โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2554 รวมเป็ นเงิน 1,320,000.00 บาท
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3104 หรื อนางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จากสํานักงานสอบบัญชี

ดี ไอ เอ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และของบริ ษทั ย่อยในปี 2554 และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ค่าสอบทานงบ
การเงิน และค่าสอบบัญชีรวมเป็ นเงิน 1,320,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง 168,903,583 คิดเป็ นร้อยละ 84.45
โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม

บุคคลทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ

ชื่ อ

นายธนิต ชริ นทร์ สาร

สั ญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

อายุ

74 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)
667,500 คิดเป็ นร้อยละ 0.33
ทีอ่ ยู่

13/44 หมู่ที่ 1 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
- รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ 7 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม

ชื่ อ

นายวันชัย ตันติกุล

สั ญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

อายุ

64 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)
0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0
ทีอ่ ยู่

15 ซอยเพชรเกษม 35 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 8)

ประสบการณ์ การทํางานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารี ยาพร๊ อพเพอตี้
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. คณิ ต อัญชัญ
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ 7 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม

ชื่ อ

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง

สั ญชาติ

ไทย

ศาสนา

พุทธ

อายุ

52 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)
0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0
ทีอ่ ยู่

23/164 หมู่ที่ 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ ่ านมา
- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ 5 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม

