เอกสารการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2556
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

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

วันที่ 16 มีนาคม 2556
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2556
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. วาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2556
2. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2555
3. รายงานประจําปี 2555 (CD-ROM)
4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
6. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
7. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
8. แผนที่สถานที่ประชุม
จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้จดั การประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ครั้ งที่ 1/2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา
ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1

ประธานการประชุ ม แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เป็ นวาระเพื่อให้ประธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อ
วัน ที่ 26 เมษายน 2555 และได้จ ั ดส่ ง ให้ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ปรากฏว่า
1

มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ดังกล่าว
วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี
2555 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
(CD-ROM)
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2555 ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร-ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงาน
ประจําปี 2555 นั้น ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็ นงบการเงิน
ที่ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
เพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ นการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
ข้อมูลในสาระสําคัญของงบการเงินประจําปี 2555
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

งบการเงินรวม

รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุ น้ (บาท)

1,038.53
224.05
814.47
1,029.73
145.99
0.73
2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
978.99
209.16
769.82
901.02
127.96
0.64

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นชอบให้นาํ งบการเงินประจําปี 2555 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษ ทั ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจแล้ว
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษทั (Annual Report) ตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) และเผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษ ทั ฯมี นโยบายการจ่า ยเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 25 ของกํา ไรสุ ท ธิ ข องงบ
การเงินรวม โดยคํานึงถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนใน
อนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2555 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ 145.99 ล้านบาท
เท่ า กับ 0.73 บาท/หุ ้น ในงบการเงิ นรวม และมี ก าํ ไรสะสมที่ ย งั ไม่ ไ ด้จ ัดสรรรวม
229.40 ล้านบาท สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว
อนึ่ ง การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 จากผลดําเนินงานปี 2554 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
83.92 ล้านบาท เท่ากับ 0.42 บาท/หุ ้น และจ่ายเงิ นปั นผลในอัตรา 0.25 บาท/หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 59.58 ของกําไรสุ ทธิ
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2555 จากผลกําไรในปี 2555ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.43 บาท/หุน้
คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 87.163 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.70
ของกําไรสุ ทธิ
ทั้งนี้ หากที่ประชุ มใหญ่ผถู้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ
ได้กาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงิน
ปั นผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556

3

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั กําหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญใหญ่ผถู้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ ง
พ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตําแหน่งอีกได้
ในปี นี้ มีกรรมการที่พน้ วาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย
บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช
วิรัชชัย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้หารื อกันอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้ งพ้นวาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา ช่ วยเหลื อบริ ษทั ฯ อย่างมาก
และได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุ กรรมการได้เป็ นอย่างดี
ตลอดมา จึ งมี มติเห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทน
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระดังนี้
1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
3. นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2555
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามที ป่ ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที 1่ /2548 เมื่ อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มี ม ติ
อนุ มตั ิค่าบําเหน็จกรรมการบริ ษทั และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุ มตั ิเบี้ย
ประชุมกรรมการไว้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
ต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี้
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 สรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตาม
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ
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
ความเห็นคณะกรรมการฯ
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนซึ่ งได้พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2555 โดยเปรี ยบเทียบข้อมูล
อ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็ นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มใหญ่
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2556 พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ค่ า บํา เหน็ จกรรมการและเบี้ ย ประชุ ม
กรรมการคงเดิม ตามที่ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
ทั้งนี้ ในปี 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็ นควร
เสนอให้จ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรร
กันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
5

วาระที่ 8

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับ
งวดบัญชี ประจําปี 2556
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ได้กาํ หนดให้ที่ประชุมสามัญ
ใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่ วน
ได้เสี ย กับบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
แต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํา กั ด โดยนางสุ วิ ม ล
กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 2982 หรื อ นางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ในปี 2556 โดยคิ ดค่า สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและค่ าตรวจสอบงบการเงิ น
ประจําปี 2556 รวมเป็ นเงิน 1,407,000.00 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2982 หรื อนางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และของบริ ษทั ย่อยในปี 2556 และอนุ มตั ิ
ค่าสอบบัญชี สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิ นประจําปี
2556 เป็ นเงิน 1,407,000.00 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
9.1 เชิ ญผู้ถอื หุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิม่ เติม
9.2 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2556 ในวันจันทร์ ท่ ี 4 มีนาคม 2556 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556
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ในกรณี ทีผ่ ูถ้ ื อหุ ้นท่า นใดประสงค์จะแต่ง ตั้ง บุ ค คลอื ่นให้เข้ าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุ มครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ ตาม
เอกสารแนบ 5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 ส่ ง
มายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม หรื อมอบให้ผรู้ ับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ
จุดตรวจเอกสารในวันประชุ มด้วย โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.
อนึ่ง เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม ท่านสามารถส่ งคําถามเกี่ยวกับ
วาระการประชุมในครั้งนี้ ได้ล่วงหน้าทางจดหมายอีเล็กทรอนิ กส์ท่ี

ir@dconproduct.com

หรื อ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com หรื อทางโทรสารหมายเลข 02-937 3328
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม ตาม วัน เวลา และสถานที ่ดัง กล่ า ว
โดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร

7

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 2555
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี
ชั้น 8 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
2.นายธนิต
ชริ นทร์ สาร
รองประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.นายวิทวัส
พรกุล
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
4.นายวันชัย
ตันติกลุ
กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
5.นายชนะ
โตวัน
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6.ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
กรรมการ
7.นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
กรรมการ
8.นายจีรเดช
วิรัชชัย
กรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.นางพิสมัย
บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีผถู้ ือ
หุ น้ มาประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 34 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 166,543,500 หุน้ คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 83.27 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีจาํ นวน
200,000,000 หุน้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิญคุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ ทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
ซึ่ ง เป็ นตัวแทนของบริ ษ ทั สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํา กัด มาเพือ่ ตอบข้ อสงสัย เกี ่ย วกับ งบ
การเงินของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั ฯ จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุก
วาระที่มีการลงมติให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้ แจงขั้นตอนให้ผถู้ ือ
หุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อน
การประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง
สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระการประชุ ม บริ ษทั ฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น
ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้ แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุ มแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ ้นและ
เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น
พร้อมแจ้งชื่ อ – นามสกุล และจํานวนหุ ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด
มีความเห็ นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไป
พิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป
โดยถือว่าผูถ้ ือหุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วย หรื ออนุมตั ิตามที่
คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระ
การประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้น
ซึ่ ง ไม่เห็ นด้วย หรื อต้ องการงดออกเสี ย ง ส่ ง บัตรลงคะแนนเสี ย งที ่ไ ด้จดั เตรี ย มให้ก่ อนการ
ประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้น
ว่า มีคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ
โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หัก
ออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผถู้ ือหุ ้นใน
ที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุ ้นอาจไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการบางท่า นที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้ง ดังนี้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ นได้โดยอิสระ
บริ ษทั ฯ จะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุ มลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั รคะแนนเสี ยงที่
บริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็ นไป
ด้วยความรวดเร็ วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ
จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการ
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ทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่ งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการ
เก็บบัตรและการลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ได้รวดเร็ วขึ้น
5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอยอํานว
ความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้บริ ษทั ฯ จะให้มีการ
บันทึกภาพการประชุมเป็ นคลิปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com
เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ น้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า ร่ วมประชุม
ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมแถลงว่ามี
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง และผูม้ อบฉันทะนับรวมได้ จํานวน 31 ท่าน นับเป็ นจํานวนหุ ้นทั้งสิ้ น
168,903,583 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 84.45 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมด เป็ นอันครบองค์ประชุ ม จึงได้กล่าวเปิ ดการ
ประชุมและเสนอวาระการประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานการประชุ ม แจ้ งทีป่ ระชุ มเพือ่ ทราบ
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ด้วยความยินดี และขอบคุณที่สละเวลาเข้าร่ วมประชุมใน
วันนี้ และแจ้ งว่า คุ ณ พิ ส มัย บุ ณยเกี ย รติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ลาประชุ ม ในวันนี้
เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ โดยก่อนการประชุ มบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถส่ ง
คําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ตน้ เดือนเมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุมในแต่ละวาระ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดส่ งคําถามมา

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่
1/2554 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ซึ่ งส่ งให้ผ ถู ้ ื อหุ ้น
รับทราบพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
มติ

ที ่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น รั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจํา ปี ครั้ งที ่ 1/2554
ด้วยคะแนนเสี ยง 166,543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2554
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร รายงานสรุ ปเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2554 โดยเริ่ มจากอดีต ปี 2539 ถึงอนาคต ปี 2555 ซึ่ งมีสาระสําคัญ ดังนี้
ปี 2539 - บริ ษทั ฯ ก่อตั้งขึ้นโดย นายวิทวัส พรกุล และนายชนะ โตวัน เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2539
ด้วยทุนจดทะเบียน (ชําระเต็ม) 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตและจัดจําหน่ายแผ่น
พื้น ภายใต้ชื่อสิ นค้า DCON
ปี 2546 - ผลิตและจําหน่ายเสาเข็มคอนกรี ตอัดแรง สําหรับบ้านพักอาศัยรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
ปี 2547 - บริ ษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 200 ล้านบาท
ปี 2548 - สร้างโรงงานมวลเบา CLC สี เทา ชนิดนํ้าซึ มผ่านยาก ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดเชื้อรา
ขยายโรงงานผลิตที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้
เริ่ มสร้างโครงการบ้านอรดา โครงการ 1 ณ คลอง 8 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ปี 2554 - เริ่ มมีกาํ ไรในโรงงานสุ ราษฎร์ ธานี 5.79 ล้านบาท
เริ่ มมีกาํ ไรในโรงงานมวลเบา ในไตรมาส4 1.44 ล้านบาท
ภาวะนํ้าท่วมไม่มีผลเสี ยหายกับทางโรงงานการผลิต แต่มีผลต่อการจัดส่ งสิ นค้า ชะงัก
ประมาณ 45 วัน เนื่องจากถนนทางเชื่อมเข้ากรุ งเทพฯ มีน้ าํ ท่วมขังถนน ทําให้ยอดขายปี
2554 ในไตรมาส 4 จากประมาณการ 193.50 ล้านบาท ลดลงเหลือเพียง 162.76 ล้านบาท
- ได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ร้ ัวสําเร็ จรู ป พร้อมขายได้ในปี 2555
- กรรมการได้เดินทางไปดูงานที่อินเดีย ตามคําเชิญของผูส้ นใจร่ วมลงทุนท้องถิ่น เพือ่
ศึกษาลู่ทางการลงทุนในอินเดีย ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้
- ได้เข้าซื้ อหุน้ บริ ษทั ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด ตั้งอยูท่ ี่ จ.ลําพูน โดยถือหุน้ สัดส่ วน 99.99%
ซึ่ งเป็ นฐานการผลิตจําหน่ายแผ่นพื้นทางภาคเหนือ
- เริ่ มก่อสร้างบ้านอรดา โครงการ DZIO ที่ ถ.ราชพฤกษ์ มูลค่าโครงการประมาณ 360 ล้าน
บาท ซึ่ งจะทําให้เกิดรับรู ้รายได้ในปี 2555
ปี 2555 - ประมาณการเติบโตของปี 2555 เท่ากับ 20% ของปี 2554
วาระที่ 3

มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานสรุ ปงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี 2554 ซึ่ งบริ ษทั
มียอดขายรวม 820.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากก่อน คิ ดเป็ นร้อยละ 12 และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 83.92 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จํานวน 12.49 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 17.5 มีกาํ ไรต่อหุ ้นเท่ากับ 42 สตางค์ต่อหุ ้น
และมีอตั ราส่ วนเงินสดรับสุ ทธิ จากการดําเนินงานต่อกําไรสุ ทธิ เท่ากับ 1.88 เท่า
สําหรับฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์
รวม 839.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 24.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 3 มีหนี้ สนรวมเท่ากับ
121.25 ล้านบาท ซึ่ งใกล้เคียงกับของปี ก่อนคือ 121.48 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ
718.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.17
เท่า
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงาน
ประจําปี 2554 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ซึ่ งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ตั ิ ง บการเงิ นประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง 166,543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่
มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคํานึงถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน
ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ผลการดําเนินงานปี 2554 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 83.92 ล้านบาท เท่ากับ 42 สตางค์ต่อหุ ้น
ในงบการเงินรวม ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ล้านบาท
สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2554 จากผลกําไรในปี 2554 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงิ น
ปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.58 ของกําไรสุ ทธิ รวม
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้
กําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายชื่อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที่ 12
มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุน้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2555
12

มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 50 ล้านบาท หรื อเท่ากับ
ร้ อ ยละ 59.58 ของกํา ไรสุ ท ธิ จ ากการดํา เนิ น งานปกติ ข องบริ ษ ั ทฯ ด้ว ยคะแนนเสี ย ง
166,543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ่ ้นวาระและแต่ งตั้งกรรมการทดแทน
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ โดยใน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9 ท่าน ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระ
เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
ในปี นี้ มีกรรมการที่พน้ วาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายธนิต
ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย
ตันติกลุ
3. นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง
3 ท่ า นที ่ต้ องพ้น วาระในครั้ งนี้ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ค วามรู้ ความสามารถ และเสี ย สละ ทุ่ม เทเวลาและ
กําลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้ง
กรรมการ บริ ษทั ฯ จะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ทีต่ อ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่
อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี้
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 166,543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผไู ้ ม่
เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 166,543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 166,543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู ้
ไม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 โดยเปรี ยบเทียบข้อมูล
อ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นเสนอให้ทบทวนค่าเบี้ยประชุ มของ
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ให้สูงกว่ากรรมการท่านอืน่ คือประธาน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น 5,000.-บาท/ครั้ง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น 2,500.- บาท/
ครั้ง เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากกว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้นาํ เสนอให้ปรับปรุ งค่าเบี้ยประชุ มของประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้
เบี้ยประชุม – คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการ
15,000.บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000.บาท/คน/ครั้ง
เบี้ยประชุม – คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
7,500.บาท/ครั้ง
กรรมการ
5,000.บาท/คน/ครั้ง
บําเหน็จกรรมการ
ส่ วนบําเหน็จกรรมการเห็นสมควรคงไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผล
กําไรสุ ทธิ ดังนี้
กําไร
บําเหน็จกรรมการ
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 สรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ
ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ แต่ละท่าน
วาระที่ 7
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มติ

ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้ 166, 543,500 คิดเป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู้
ไม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การ
ไม่มีความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของ
ผูส้ อบบัญชี เห็ นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3104 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2555 รวมเป็ นเงิ น 1,340,000.00 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็ นจํานวนเงิน 20,000.- บาท หรื อเพิ่มขึ้นคิด
เป็ นร้อยละ 1.52

วาระที่ 8

มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบี ยน 3104 หรื อนางสาวสมจิ นตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 5599 จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2555 และอนุ มตั ิค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงิ นประจําปี 2555 รวมเป็ นเงิน 1,340,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง 166,543,500 คิด
เป็ นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ กล่าวตามมาตรา 89/29 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดให้ผถู้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่จาํ หน่าย
แล้ว สามารถเสนอวาระ เพือ่ ทราบ เพือ่ พิจารณาหรื อเพือ่ อนุ มตั ิ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด เสนอวาระ
เพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ แต่คณะกรรมการเห็น
ว่า ในวาระนี้ ส ามารถให้ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามหรื อให้ข ้อเสนอแนะได้โดยอิ ส ระ โดยคณะกรรมการเห็ นว่า
ข้อเสนอแนะของผูถ้ ื อหุ ้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานต่อไป ประธานได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุ ้นสอบถาม
หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ถามคําถามและให้ขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
วาระที่ 9
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1. คุณสิ นโชค พิริโยทัยสกุล ถือหุน้ จํานวน 100 หุ น้ สอบถาม เรื่ องค่าแรง 300 บาท ที่
ทางรัฐบาลเสนอปรับขึ้นจะมีผลกระทบกับบริ ษทั ฯ หรื อไม่
คุณวิทวัส พรกุล ตอบว่าปั จจุบนั เราจ้างค่าแรงคนงานเกิน 300 บาท เนื่องจากคนงานหายาก
มาก ซึ่ งขณะนี้ยงั ต้องการคนงานอีกจํานวนมาก บริ ษทั ฯ เราการันตีจ่ายขั้นตํ่า 10,000 บาท เพื่อให้มีคนมา
ทํางานแต่ยงั หาไม่ค่อยได้
2. คุณภูวนารถ ณ สงขลา ผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สมาคมถือหุน้ จํานวน
100 หุ น้ สอบถามว่า ดีคอนมีฝ่าย R&D เพื่อรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นเรื่ อยๆ หรื อไม่
คุณวิทวัส พรกุล ตอบคําถามเรื่ องฝ่ าย R&D ของบริ ษทั โดยได้กล่าวแนะนํา ดร.กวิน วร
กาญจนา ซึ่ งจบจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และจบปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโตเกี ยว ปั จจุบนั ดํารง
ตําแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ ซึ่ งคอยดูแลด้าน R&D ซึ่ งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าเรา
อยู่
โดยคุณภูวนารถ ณ สงขลา ผูแ้ ทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
ขอชมท่านประธานฯ และCEO ที่พยายามสร้างบรรยากาศในการประชุมในอบอุ่นและเป็ นกันเอง ทําให้นกั
ลงทุ นมี รอยยิ้ม และสี หน้า ที ม่ ี ค วามสุ ขในการประชุ ม อย่า งไรก็ตามก็ มี สิ่ง เล็ก ๆน้อยๆที่เป็ นห่ วงในการ
ประชุ มในบางประเด็น สิ่ งแรกคือวิธีการให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงควรใช้คาํ พูดว่า “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง” ไม่ควรใช้คาํ ว่า “ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่เห็นต่าง” ผมรู้สึกว่าเป็ นคําของนักการเมืองมากเกินไป
อันนี้คือข้อสังเกตหนึ่ง ส่ วนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เมื่อสักครู่ ใช้เวลานาน 10 กว่านาที จึงขอเสนอแนะให้
ประธานฯ ถามว่าใครที่ไม่เห็ นด้วย และงดออกเสี ยง ให้ส่ งบัตรลงคะแนนก่อน ส่ วนท่านที่เห็นด้วยก็เก็บ
บัตรเหมือนกันเนื่องจากเป็ นหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ก็จะประหยัดเวลาได้มากกว่าที่เป็ น กรรมการ
ทั้ง 3 ท่านจะได้ไม่ตอ้ งคอยนาน จะได้กลับเข้ามาประชุมได้เร็ วขึ้น
ประธานฯ ชี้แจงว่าในความคิดผม ศัพท์คาํ ว่า “เห็นต่าง” เป็ นคําที่ใช้ทว่ั ไปในการประชุมใน
การบริ หารยุคใหม่น้ ี ผมคิดว่าการมีความเห็นต่างเป็ นเรื่ องที่ดี มีความคิดที่ออกไปนอกกรอบ ถึงอย่างไรผม
ขอขอบคุณ และจะใช้คาํ ศัพท์เต็มรู ปเต็มคําว่า “ความเห็นแตกต่าง” ต่อไปในโอกาสประชุมครั้งหน้า
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3. คุณสิ นโชค พิริโยทัยสกุล สอบถามว่าบ้านอรดา นอกจากโครงการ Dzio แล้วมีแผนจะ
เปิ ดโครงการที่อ่ืนอีกหรื อไม่
คุณวิทวัส พรกุล ชี้ แจงว่าสําหรับปี 2555 ตั้งแต่ตน้ ปี ได้มีการลงโฆษณาทางหนังสื อพิมพ์
และประสานงานกับทีมงานช่วยกันหาที่ดินเป็ นระยะๆ ก็มีแปลงที่น่าสนใจเสนอเข้ามา 1 แปลง ซึ่ งถ้าสรุ ป
กันได้ภายในสัปดาห์หน้าก็จะสามารถซื้ อที่ดินได้ทนั ที และขอแนะนําคุณจีรเดช วิรัชชัย กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อรดา จํากัด และเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งคอยดูแลทางด้านนี้อยู่
4. คุณสิ นโชค พิริโยทัยสกุล ขอสอบถามเพิ่มเติม ว่าปกติคนที่มาซื้ ออิฐมวลเบา หรื อว่ามา
ซื้ อวัสดุจากบริ ษทั ฯ น่าจะทราบวิธีการก่อสร้างดีอยูแ่ ล้วหรื อไม่ จําเป็ นต้องมีโครงการสาธิ ตหรื อไม่
คุณวิทวัส พรกุล กล่าวว่าสิ นค้าที่คนงานชํานาญในการทํางานสมัยก่อน ก็คืออิฐมอญหรื อ
คอนกรี ตบล็อค ซึ่ งปั จจุ บนั คอนกรี ตบล็อคคนก็นิยมนําไปสร้ างรั้ว เพราะว่ากันความร้อนได้ไม่ดีนัก เมื่อ
เปรี ยบเทียบกันแล้วอิ ฐมอญในสมัยก่อนจะดี กว่าคอนกรี ตบล็อคมาก แต่ปัจจุบนั นี้ อิฐมวลเบาจะดี กว่าอิฐ
มอญ 7-8 เท่า ซึ่งใช้เป็ นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่า แต่ขณะเดียวกันเมื่อเรามีคุณสมบัติท่ีดี ก็มีกอ้ นขาว AAC
ตามมา กล่าวคือ AAC จะเป็ นของที่ไม่หดตัว แต่ปูนฉาบทุกชนิดเป็ นส่ วนผสมของซี เมนต์จะเกิดการหดตัว
เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามฉาบให้บาง หรื อไม่ก็ตอ้ งใช้วสั ดุที่ฉาบแล้วเกิดการสู ญเสี ยนํ้าช้า ทําให้เกิดการ
อุม้ นํ้า ทําให้เกิดการแตกร้าวช้า ซึ่ ง AAC รุ่ นแรกที่ออกมา ตอนนั้นคนงานยังไม่เคยชินกับวิธีการฉาบแบบนี้
จึ ง ต้ องระมั ดระวัง ในการฉาบมาก ทํา ให้โครงการบ้ านที ่ใ ช้ AAC รุ่ น แรกๆ ตอนนั้นมี ก ารเสี ย หายมาก
เนื่องจากยังเรี ยนรู ้งานไม่ทนั ภายในบ้านต้องปู Wall Paper หรื อใช้ไม้ฝาตีปิดรอยแตกร้าวด้วยซํ้า สําหรับ
CLC ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหม่ของวงการก่อสร้างและผูร้ ับเหมาเมืองไทย เพราะระหว่างฉาบอัตราการซึ มนํ้าตํ่า กัน
เชื้ อราได้ พรมนํ้าแล้วไม่อุม้ นํ้าแต่พอเราฉาบเข้าไปแล้ว จะเริ่ มดึงนํ้าออกจากปูนก่อฉาบก็จะทําให้เกิ ดการ
แตกร้าวได้
ช่วงหลังบริ ษทั ฯ พยายามลด Workmanship ลง โดยเพิ่มอัตราการซึ มนํ้าให้สูงขึ้นคือลด
Density ลงจาก 1075 เหลือ 815 ก็จะทําให้การซึ มนํ้าปรับขึ้นมาเป็ น 23% แต่การซึ มนํ้ายังคงตํ่ากว่าอิฐมอญ
ซึ่งมีอตั ราการซึ มนํ้า 30% และก้อนขาว AAC ซึ่ งมีอตั ราการซึ มนํ้าถึง 33% ทั้งนี้เรายังต้องระมัดระวังในการ
ฉาบอยู่ เพราะฉะนั้นหากเราไม่มีการสาธิ ต หรื อไม่มีการอธิ บายขั้นตอนให้ละเอียด บางครั้งช่องไฟในการก่อ
ก็ไม่สมํ่าเสมอมีแสงส่ องลอดมาอี กฝั่ งได้ ซึ่ งเมื่อถูกนํ้าหนักกดทับจะทําให้เกิดโอกาสแตกร้ าวได้ ถ้าเป็ น
โครงการบ้านใหญ่ๆ เมื่อฝ่ ายเทคนิคของบริ ษทั ฯไปอธิ บายหน้างานแล้วผูก้ ่อสร้างยังไม่สามารถทําได้ บริ ษทั
ฯก็จะเชิญมาดูที่โครงการของเรา เป็ นการสาธิ ตของจริ งให้เห็นว่าหากคุณทําถูกวิธีแล้วจะไม่มีความเสี ยหาย
เกิดขึ้น ลูกค้าก็จะเกิดความมัน่ ใจและกําชับผูค้ ุมโครงการให้เป็ นไปตามนี้ได้
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5. คุณสิ นโชค พิริโยทัยสกุล ผูถ้ ือหุน้ ถามว่า อิฐมวลเบาของเราแตกต่างจากบริ ษทั อื่น
อย่างไร
คุณวิทวัส พรกุล ชี้แจงว่าเมื่อเราเข้ามาอยูใ่ นวงการนี้ เราก็จะเริ่ มรู ้การหดตัวของปูนฉาบ ถ้า
เราใช้ปูนทรายละเอียดก็จะหดตัวสู ง ถ้าใช้ปูนกลาง ทรายหยาบก็จะหดตัวตํ่า หรื อว่าการฉาบหนาก็จะหดตัว
สู ง ฉาบบางหดตัวตํ่า สิ่ งต่างๆเหล่านี้ คนที่ก่อสร้างบางครั้งไม่รู้ เพราะฉะนั้นแล้วสิ นค้า ACC ก้อนสี ขาว
ข้อเสี ยจะอยูต่ รงที่วา่ ก้อนไม่หดตัว เพราะใช้วิธีอบแห้ง แต่ปูนที่ฉาบเข้าไปจะหดตัว เข้าจึงต้องผสมปูนเพื่อ
ทําให้ปูนหดตัวช้าที่สุด เพือ่ ไม่ให้ตวั ก้อนถูกแรงดึงยึดแล้วแตก ส่ วนของเราโชคดีที่วา่ คอนกรี ตของเราเป็ น
คอนกรี ตธรรมดา ใช้ผสมมอร์ ตา้ ซี เมนต์ และทราย ไม่ได้ผ่านการอบ เพราะฉะนั้นการหดตัวก็จะเหมือน
คอนกรี ตทัว่ ไป แต่กระนั้นการซึ มนํ้าตํ่าของเรา เมื่อนํ้าไม่สามารถซึ มเข้ามาในตัวบล็อคได้ ต้องคอยให้น้ าํ
ขณะฉาบแต่ปัจจุบนั AAC แก้ปัญหาด้วยการใช้ปูนฉาบมวลเบา ซึ่ งจะหน่วงการหดตัวให้ชา้ ลง สรุ ปแล้ว
ปั ญหามีคนละแบบ แต่เมื่อนําไปใช้งานฉาบเข้าไปแล้ว ทาสี แล้วก็เหมือนกันไม่วา่ จะก้อนสี เทา หรื อสี ขาว
ถามว่า เราทําก้อนสี ขาวได้ไหม ถ้าจะให้ทาํ เราก็จะเปลี่ยนซี เมนต์ Port Land Type I ให้เป็ นซี เมนต์ขาว ซึ่ งจะ
ทําให้ราคาสู งขึ้น 4-5 บาทต่อก้อน เพราะฉะนั้น บางโครงการทีย่ งั ไม่ได้ใช้สินค้าของเรา ก็เนื่องจากยังไม่
สามารถอธิ บายให้ลูกค้าฟั งได้วา่ ไม่ได้นาํ อิฐบล็อกที่ใช้ทาํ รั้วมาสร้างอาคาร แต่เป็ นบล็อคมวลเบาอย่างดี สี
เทา แต่หลังจากที่ฉาบแล้ว ทาสี แล้ว ก็ดูไม่ออกว่าข้างในเป็ นอะไร แต่เมื่อฉาบแล้วสี เทาของเรากลับดีกว่า
ตรงที่ว่านํ้าจะซึ มเข้ายาก ที่ช่วงนํ้าท่วมที่ผ่านมา คนที่ใช้บล็อคก้อนสี ขาวนํ้าซึ มเข้าผนังได้สูง แต่ถ้าเป็ น
บล็อคมวลเบาสี เทานํ้าจะซึ มเข้ามายากมาก ยากกว่าอิฐมอญด้วยซํ้า
ประธานฯ กล่าวสรุ ปว่าผลิตภัณฑ์ของดีคอนโปรดักส์ ในแง่ของเทคโนโลยีเรานํา หากใน
แง่ของการโฆษณาการเผยแผ่เราอาจจะไม่มีงบ แต่ขอยืนยันว่าเป็ นบริ ษทั ของนักคิด นักปฏิบตั ิ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น บล็อคมวลเบา ก็พฒั นามาตลอด จนถึงจุดนี้เราสามารถพูดได้วา่ เป็ นของที่ดี ไม่อยากพูดว่า
ดีที่สุด แต่ผมคิดว่าดีกว่าโปรดักส์ที่เรารู ้จกั กันมาก
4. คุณทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ ถือจํานวนหุน้ 80,000 หุ น้ ถามว่าหุ น้ ของดีคอนตอนนี้เงียบ
มาก ไม่มี Volume ซื้ อขายเลยเป็ นเพราะเหตุใด
คุณวิทวัส พรกุล กล่าวว่าโดยส่ วนตัวแล้วก็เป็ นนักลงทุนของหุ น้ ตัวอื่นๆ อยูเ่ หมือนกัน
แล้วของดีคอนเองก็ถือหุ น้ ใหญ่อยู่ ต้องขอแยกเป็ น 2 เรื่ อง
เรื่ องที่ 1 คือ เรื่ องการบริ หารงานให้ได้ความโปร่ งใส และให้ได้ประสิ ทธิ ภาพที่ดี
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เรื่ องที่ 2 คือ เรื่ องของธรรมชาติของหุ ้น บางบริ ษทั ก็มีการทําให้หุ้นดี ไม่ดี ทําให้ผถู้ ือหุ ้น
บางท่านคิดว่าการทําให้หุน้ เปลี่ยนสภาพนั้นเป็ นสิ่ งที่ดี เมื่อวานผมก็ไปประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั หนึ่ งเหมือนกัน
มีท่านผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ง มีหุ้นอยูจ่ าํ นวนเยอะพอสมควร เขาได้ต่อว่ากรรมการของบริ ษทั นั้นว่าทําไมราคาหุ ้น
ไม่ไปไหนเลย ผมได้ให้ก าํ ลังใจกับกรรมการของบริ ษทั ที่ผมไปประชุ มว่าตอนนี้คือโชคดีของผูถ้ ือหุ ้นที่ยงั
สามารถซื้อของถูกได้ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องของการเก็งกําไร หรื อเป็ นเรื่ องของการพนัน ผมก็คิดว่าอาจต้องผิดหวัง
ผมคิดว่ากรรมการของเราคงทําสิ่ งทีด่ ี ที่สุด คือเรื่ องของการทําผลประกอบการให้มีความก้าวหน้าขึ้นทุกปี
ในภาวะที่เศรษฐกิจแย่ก็ประคองตัวให้ได้ดีที่สุด เพือ่ ให้มีเงินปั นผลคุม้ กับค่าลงทุน ปั จจุบนั นี้ผมขอเรี ยนให้
ท่านทราบว่าในตลาดหลักทรัพย์ ผมคิดว่ามีไม่เกิน 5-6 บริ ษทั เท่านั้นที่ราคากับผลประกอบการดูแล้วพอจะ
ลงทุนได้ ที่เหลือนั้นหุ ้นเขาดี แต่ราคามันแพงเกินไปแล้ว บางตัว Over book ไปกว่า 17 เท่า ไม่เคยปั นผลมา
5 ปี แล้วยังซื้ อกันอยูเ่ ลย ผมคงวิจารณ์บอกเป็ นรายตัวไม่ได้ แต่ผมก็ยงั ยืนยันว่า ณ วันนี้ประสบการณ์ชว่ั ชีวิต
ในการเป็ นนักลงทุนของผม ผมก็พดู ในเรื่ องที่ถูกต้อง
5. คุณทิพพาพร วิเลปนพฤกษ์ กล่าวว่า ดิฉนั ไม่ได้สงสัยว่าบริ ษทั ฯ จะไม่สุ่มทําอะไรที่
ทุจริ ต แต่สงสัยว่าทําไมถึงเงียบไม่มี Volume เลย เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการดี หากลองสังเกตดูบาง
วันไม่มี Volume เลย
คุณวิทวัส ชี้ แจงว่าผมก็สงสัยเช่นกัน ตอนนั้นผมสั่งปิ ดสมุดทันที เสี ยเงิน 2,000 บาท เรา
กว่าจะรู้ผลก็ประมาณ 2 สัปดาห์ ตลาดหลักทรัพย์มีระเบียบว่าถ้าเจ้าของหุ ้นหรื อบริ ษทั ที่จะขอปิ ดสมุดเพื่อ
จะตรวจดูวา่ มีอะไรผิดปกติหรื อไม่ ปรากฏว่าพอผมปิ ดสมุดดูรายชื่อ ดูไม่ออก แต่ละคนถือหุ ้นไม่ถึง 1 ล้าน
หุ ้น มองไม่ออกเลยว่าเกิ ดอะไรขึ้ น คนอื่นก็ สงสัยว่าคุ ณชนะกับคุ ณวิทวัส ทําอะไรกัน ผมเองก็ยงั สงสัย
เหมือนกัน ดูแล้วคนที่ถือหุ ้นก็คือเพือ่ น และญาติมิตร ที่มีความเชื่อถือบริ ษทั สู ง เขาก็ยงั ถือหุ ้นอยู่ตามเดิ ม
ส่ วนอันดับ 1 ล้านหุน้ กระจายกันอยูม่ องไม่เห็น ไม่เห็นม้ามืดอะไร สิ่ งที่ท่านสงสัยก็จะมีคนสงสัยกันมาก
บางบริ ษทั ถ้าเขาทําอะไร เขาคงไม่บอก แต่ของเราไม่ได้ทาํ อะไรจริ งๆ เลยกล้าพูดชัดเจน เพราะว่าเราคิดว่า
สิ่ งทีส่ าํ คัญคือการบริ หารจัดการให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู้ ือหุ ้น ส่ วนราคาหุ ้นนั้นจะเป็ นอย่างไรก็อีกเรื่ อง
หนึ่ ง ซึ่ งสิ้ นปี นี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ได้เชิ ญผมไปบรรยาย เพราะเขาดูแล้วเห็นว่าหุ ้นของเราอัตราเงินปั น
ผลตอบแทน (Dividend Yield) เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาซื้อขาย บริ ษทั เราอยูอ่ นั ดับที่ 1
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ประธานฯ กล่าวกับผูถ้ ือหุ น้ ว่าขอรับรองว่าในบรรดาผูถ้ ือหุน้ กรรมการ หรื อผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ จะไม่ได้ทาํ อะไรทีเ่ ป็ นการมิชอบกับการขึ้นลงของราคาหุ ้น และจะนําเรื่ องที่ท่านเสนอไปพูดคุยกันใน
ระหว่างประชุมกรรมการ เพราะมีหลายเรื่ องที่ท่านเสนอตรงกับใจผม ผมก็จะเป็ นปากเสี ยงแทนของผูถ้ ือหุ ้น
ย่อยให้
6. คุณธนกร ว่องสิ นไพบูลย์ ถือหุน้ จํานวน 720,000 หุ น้ สอบถามเกี่ยวกับโครงการบ้าน
อรดา ว่าจะเป็ น Profit ที่คอยเพิ่มเข้ามาในบริ ษทั เรื่ อยๆ ใช่หรื อไม่
คุณวิทวัส กล่าวว่าเป็ นวัตถุประสงค์ทางอ้อม วัตถุประสงค์หลักผมได้ประกาศกับทางลูกค้า
ชัดเจนว่าเป็ น R&D ของเรา แต่ทางอ้อมเราไม่มีเจตนาที่จะทํา R&D ที่เสี ยเงินเปล่า ที่เราขึ้นมานั้นกําไรมาก
กําไรน้อยขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ ตอนนี้ทางเราพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นงาน Real Estate คงไม่ขาดทุน เพราะ
หากขาดทุนเราคงหยุด ไม่ขาย
7. คุณเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ถือหุน้ จํานวน 90,000 หุ น้ สอบถามเรื่ องคดีที่ถูกฟ้ อง
ประมาณ 400 ล้านบาท จะหมดอายุความเมื่อไหร่
คุณวิทวัส กล่าวว่า คงไม่ใช่อายุความ สําหรับคดีน้ นั เนื่ องจากว่ามีบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย
แห่ งหนึ่ ง ทําเกี่ยวกับวัสดุ ก่อสร้ างด้วย คดี ที่ฟ้องร้องนี้ คือ คดีหมิ่นประมาทซึ่ งเราได้มีการต่อว่าต่อขานใน
จดหมายส่ วนตัว ไม่ใช่ จดหมายเปิ ดเผย ให้ระงับการละเมิดสิ ทธิ บตั รรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์เรา หลังจาก
เหตุการณ์ผา่ นไป 3-4 ปี แล้ว สิ ทธิ บตั รตกเป็ นของเรา จึงมีการฟ้ องร้องให้ยุติการละเมิด ซึ่ งทนายของเราได้
นําเอกสารที่บอกกล่าวไปส่ งศาล เมื่อส่ งศาลไปแล้วเขามาอ่านดูว่าข้อความข้างต้นนั้น เป็ นการต่อว่าแบบ
หมิ่นประมาท ซึ่ งไม่ได้เกี่ยวกับว่าถูกหรื อผิด เมื่อเขาคิดว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาท เขาจึงส่ งฟ้ อง 2 คดี คดีหนึ่ ง
คนที่ฟ้องมานั้นเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่เราเป็ นคดีความในเรื่ องของสิ ทธิ บตั รอยู่ ศาลไม่รับเพราะถือว่าศาล
ไม่ได้เป็ นบุ คคลที่ 3ไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท ส่ วนคดี ที่หลงเหลื ออยู่เนื่องจากว่า เขาแย้งว่าเขาไม่ได้เป็ น
กรรมการและไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ น้ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง จึงทําการไต่สวน เมื่อเราให้การจนชัดเจนแล้วว่าไม่ได้
เกี่ยวทางตรงแต่เกี่ยวทางอ้อม มีตวั แทนเป็ นกรรมการ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นอยูศ่ าลจึงยกฟ้ อง ปั จจุบนั คดีก็อยูร่ ะหว่าง
การอุทธรณ์ ก็เป็ นการอุทธรณ์วา่ ศาลชั้นต้น ยังตัดสิ นไม่เป็ นที่พอใจของข้าพเจ้า ถามว่าโอกาสจะชนะไหม ก็
คงจะแทบไม่มีเพราะว่าศาลก็ไม่ใช่บุคคลที่ 3 เราไม่ได้เอาเรื่ องราวนี้ไปเปิ ดเผยกับใครที่ไหน เรื่ องนี้ผมคิดว่า
ไม่มีอะไรเป็ นเพียงการฟ้ องแก้เกี้ ยว เพื่อจะกลบเกลื่นคดี สิทธิ บตั รมากกว่า และคดี น้ ี น่าจะสิ้ นสุ ดเร็ วๆนี้
เพราะว่าอยูศ่ าลอุทธรณ์มาระยะหนึ่งแล้ว

20

ประธานฯ ขอชี้ แจงท่านที่ไม่ทราบเรื่ องมาก่อนเกี่ยวกับเรื่ องที่มีการฟ้ องร้ องนี้ ซึ่ งถ้าฟั ง
ผ่านๆ อาจจะคิดว่าเราอาจจะต้องแพ้คดีและมีโอกาสที่จะเสี ยเงิน 400 ล้านบาท ที่คุณวิทวัสเล่าให้ฟังว่าเขา
ฟ้ องแก้เกี้ยว ที่จริ งแล้วเราถูกละเมิดเรื่ องสิ ทธิ บตั รเราจึงไปฟ้ องเขาก่อน เรื่ องจริ งคือเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเรา
ไปทําเลียนแบบ แล้วผลิตภัณฑ์ของเรามีลิขสิ ทธิ์ อยู่ แล้วศาลก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราจดทะเบียนก่อนเขา 7 วัน
ตอนนั้นเราฟ้ องเขาไป 200 ล้านบาท แต่เขาฟ้ องกลับมา 400 ล้านบาท เพื่อแก้เกี้ยวมา แล้วไปอธิ บายกับผูถ้ ือ
หุ ้นของเขาว่าโดนเราไปกล่าวหาเขา ความจริ งศาลก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเราจดสิ ทธิ บตั รก่อนเขา ความจริ งเรา
น่าจะฟ้ องเขากลับ แต่ควรจะตกลงกันในที่สุดให้เลิกแล้วต่อกันดีกว่า แต่สิ่งที่ต่อไปบริ ษทั ฯ เราต้องดูแลเรื่ อง
สิ ทธิ ทางปั ญญาของเรา จะต้องปกป้ องให้ดี ให้ผถู้ ือหุ ้นทราบว่าเรามีสิ่งที่ดี เป็ นสิ ทธิ ของเรา เป็ นสิ่ งทีร่ ิ เริ่ ม
โดยเรา เป็ นสิ่ งที ่มี คุ ณ ค่ า ไม่ เ ช่ น นั้ นเราก็ จ ะโดนแบบนี้ อี ก คนอื ่น เขามี อิ ท ธิ พ ลทางด้ า นโฆษณา
ประชาสัมพันธ์มากกว่า ก็อาจจะพลิกความจริ งที่สาธารณะชนจะทราบไปได้ ในประวัติศาสตร์ ก็มีเรื่ องแบบ
นี้เยอะ คนที่เป็ นคนค้นคิดจริ งๆ อาจจะไม่มีคนรู้จกั เราก็จะเป็ นลักษณะนั้น เราต้องขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นที่ยก
เรื่ องมา เพราะจะได้มีโอกาสชี้แจงให้ผอู ้ ื่นทราบด้วย
คุณเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้กล่าวขอขอบคุ ณคณะท่านผูบ้ ริ หารทุกท่านที่
สร้างผลงานที่ดี
ประธานฯ ได้ถามคณะกรรมการท่านอื่นๆว่าจะมีอะไรที่จะพูดคุยกับผูถ้ ือหุ ้นก่อนปิ ดการ
ประชุมหรื อไม่
คุณวิทวัส ขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกับบริ ษทั เรา เราก็คงจะให้ความมัน่ ใจกับผูถ้ ือหุ ้น
ได้วา่ เราจะพยายามทําให้ท่านไม่ผิดหวังในผลประกอบการ ปี หน้าขอเชิญท่านมาทุกปี เราจะจัดการประชุ ม
ให้ดีข้ ึนๆทุกๆ ปี ขอบคุณครับ
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.10 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

รับรองรายงานการประชุม

(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 4
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร. ต่ อตระกูล ยมนาค
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
65 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S.C.E. Master of Science in Civil Engineering (University of Washington U.S.A)
- D.B.A.( Doctor of Business Administation) Nova Southeastern University
หลักสู ตร
- Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 16) 2547
- Director Certification Program (DCP รุ่ น 46) 2547
- วปรอ. รุ่ นที่ 4111 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ การทํางาน
- ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- ประธานกรรมการ TACE .LTD.,(บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะจํากัด
- อดีตสมาชิกสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุ ดที่ 1 (ประธานคณะทํางาน ตป.)
- อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548)
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ที่ปรึ กษา สหพันธ์ธุรกิจบริ การออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)
- อาจารย์สอนหลักสู ตรปริ ญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล” ม.ราชภัฎจันทรเกษม
- คณะผูก้ ่อตั้งเครื อข่ายประชาชนต้านคอร์ รับชัน่ (ค.ป.ต.)
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
7 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
2553
2554
2555
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4/4
4/4
4/4
2. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1/1
1/1
1/1
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เอกสารแนบ 4
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
68 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท – พาณิ ชย์ศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สถาบัน Research Institute for
Management Science ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร - การบริ หารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์ แลนด์
Director Certification Program (DCP) ปี 2546
ประสบการณ์ การทํางาน
- ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
7 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
2553
2554
2555
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4/4
4/4
4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
3. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1/1
1/1
0/1
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เอกสารแนบ 4
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายจีรเดช วิรัชชัย
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
35 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556)
60,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.03
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท – วิศวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT
ปริ ญญาโท – บริ หารธุ รกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทํางาน
- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก.อรดา
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น

1 ปี

2553
4/4
4/4
1/1
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2554
4/4
4/4
1/1

2555
4/4
4/4
1/1

บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 6

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

• การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ต้งั แต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2556
• การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน ในกรณี ท่ีมีการแก้ไขชื่ อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
• การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ น้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพือ่ ความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรื อ ขีดลง
ข้อความที่สาํ คัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
(2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ งออก
ให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิ น
3 เดือน
• สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของ
คําแปล
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิน
ทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
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1. องค์ ประชุ ม
ข้อ 37 ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดแล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือ
หุ น้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอ
ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่ถา้ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณี ที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุม แต่ถา้ รองประธานไม่มี หรื อถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผูถ้ ือ
หุ น้ หนึ่ง(1)คน ขึ้นเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในคราวนั้น
2. การออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมนั้นเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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ข้อ 17 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้กรรมการจับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 40 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นบั หุ น้
หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจํากัดอื่นหรื อบริ ษทั จํากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุ น้ กู้
(ฉ)การควบหรื อการเลิกบริ ษทั
ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน่ ๆ
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