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กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายวิศวกรรม

การประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ของ บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 77 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 3,167,121,321 หุน้ และมีการมอบฉันทะ จานวน
25 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น 445,280,297 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 102 ราย คิ ดเป็ นจานวนหุ ้น 3,612,401,618 หุ ้น คิ ดเป็ น
อัตราร้ อ ยละ 69.42 ของจานวนหุ ้ น ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วัน ปิ ดสมุ ดทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ ้ น เป็ นจานวนเงิ น
520,386,231.90 บาท อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเป็ น
กรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถื อว่า 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง สาหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษ ัท ฯ จะถื อ ตามความประสงค์ข องผูถ้ ื อ หุ ้น ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจะไม่ มี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งในที่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ น้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ น โดยผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็ นให้ยกมือขึ้น พร้ อมแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถื อว่าผูถ้ ื อหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ น
ด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนาเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี น้ ี ให้ผถู ้ ือหุ น้ ซึ่ งไม่เห็น
ด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นามา
ลงคะแนนเสี ยงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ จะเชิญกรรมการ
ผูถ้ ู กเสนอชื่ อแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการออกนอกห้องประชุ มก่ อน และบริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ ม เป็ นคลิ ป ไฟล์เผยแพร่ บ นเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อให้บริ ก ารผูถ้ ื อหุ ้นที่ ส นใจ และไม่ มีโอกาสเข้าร่ วม
ประชุม
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วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุ มประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ทั้งนี้ วาระการ
ประชุ มมีท้ งั สิ้ น 9 วาระ ในตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้
ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการชุ ม และเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนดตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่
มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่ อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2560
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
ได้นาส่ งรายงานให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุ มตามที่กฎหมายกาหนด ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ด
คัดค้าน หรื อขอแก้ไ ข ดัง ปรากฎในส าเนารายงานการประชุ มตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้
ตรวจสอบความถู กต้องของรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2560 จึงเห็ นสมควรให้ผูถ้ ื อหุ ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็น
ด้วย 3,612,401,618 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวสวัสดีผถู ้ ือหุน้ และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจหุ ้น
ของบริ ษัท โดยกล่ า วว่ า ช่ ว งเศรษฐกิ จ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาในปี 2557 ถึ ง ปี 2558 เริ่ ม มี ก าร Over supply ด้ า น
อสังหาริ มทรัพย์ ทาให้บา้ นจัดสรรมีการก่อสร้างลดลง และทยอยขายบ้านของเดิมให้หมดก่อน ทาให้การขายวัสดุ
ก่อสร้างของเราลดลงตามไปด้วย ผลิ ตได้ไม่เต็มกาลังการผลิ ต อยู่ที่ 40 ถึ ง 60 % ถื อว่าเป็ นการประคองตัวที่ดีใน
รอบเศรษฐกิจขาลง และหวังว่าจะเริ่ มฟื้ นตัวในปี 2562 เป็ นต้นไป และในช่วงที่เป็ นขาลงนั้นเราได้วางแผนงานไว้
ให้มีกาไรอย่างต่อเนื่ อง ที่ผ่านมาบริ ษทั ของเราจะปั นผลสู งติ ดอันดับต้นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ โดยในด้านวัสดุ
ก่อสร้างจะปั นผลอยูใ่ นอันดับที่ 1- 3 ตลอด แต่ในปี ที่แล้วบริ ษทั เรามีการเพิ่มทุนในปี 2558 ทาให้จ่ายเงินปั นผลใน
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ปี 2559 น้อยกว่าปกติ เนื่องจากมียอดขายและกาไรลดลงส่ วนหนึ่ ง และมีการเพิ่มทุนอีกเท่าตัว บริ ษทั ได้เงินมาจาก
การเพิ่มทุน และ Warrant เป็ นเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท ทาให้ส่วนผูถ้ ื อหุ ้นของเราจากเดิ ม 800 ล้านหุ ้น เพิ่ม
เป็ น 2,200 ล้านหุน้ โดยประมาณ ทาให้เรามีศกั ยภาพในการขยายงานหรื อออกหุ น้ กู้ ซึ่ งเราได้ขออนุมตั ิหุ้นกูไ้ ปเมื่อ
ปี ที่แล้วในวงเงิน 2,200 ล้านบาท ซึ่ งอัตราส่ วนการกูเ้ งินบริ ษทั มีนโยบายจะควบคุมให้ไม่เกิน 1:1 ซึ่ งเป็ นอัตราที่มี
ความเสี่ ยงต่า ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างดาเนินการออกหุ น้ กู้
ยอดขาย 10 ปี ย้อนหลังจะเห็นได้จากกราฟที่ข้ ึนลงทุก 5 ปี ในปี 2552 บริ ษทั ได้เริ่ มปรับตัวดีข้ ึน
ไปจนถึงปี 2557 ในปี 2557 เราได้ทาคอนโดมิเนียมดีซิโอ-งามวงศ์วาน ซึ่งทาการขายยกโครงการให้มีกาไรเพิ่มขึ้น
ปกติในแต่ละปี บริ ษทั จะมีกาไรจากด้านอสังหาริ มทรัพย์ 7-8 % จากบริ ษทั อรดา จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ จาก
กราฟในปี 2561 นี้ ควรจะลดลงกว่าปี ที่แล้ว เนื่ องจากยังมีการ Over supply อยู่ การก่อสร้างยังไม่ค่อยมี ปี ที่แล้วมี
ยอดขายอยู่ 1,074ล้านบาท ซึ่ งเป็ นยอดขาย 932 ล้านบาท และขายที่ดินบางส่ วนที่โรงงานลพบุรี 141 ล้านบาท โดย
มีกาไรจากที่ดินหลังหักภาษีแล้ว 102 ล้านบาท ทาให้มียอดขายมากกว่าปี 2559 โดยในอนาคตเราจะย้ายโรงงานให้
ใกล้กรุ งเทพฯ มากขึ้นซึ่ งเป็ นแหล่งตลาดของเรา
เงิ นที่ ได้การจากเพิ่มทุ นนั้นเราได้นามาสร้ างคอนโดมิ เนี ยมดี คอนไพร์ ม-รัตนาธิ เบศร์ วิวแม่น้ า
เจ้าพระยา ตั้งอยูก่ ลางสถานี รถไฟไทรม้า สายสี ม่วง ปั จจุบนั ตึกสร้างเสร็ จแล้วโดยที่ไม่ได้กูเ้ งิน ซึ่ งบริ ษทั ใช้เงินที่
เพิ่มทุ นไป คาดว่าจะรับรู ้ รายได้ในไตรมาส 2 เป็ นต้นไป ซึ่ งมียอดขาย 18% จากเดิ มในไตรมาส 1 มีรายได้ 250
ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมียอดขาย 400 ล้านบาทขึ้นไป หากทุกห้องมีการโอนได้ท้ งั หมด และหากเราไม่
มีแผนงานที่วางไว้มาก่อน ในปี 2561 คาดว่าจะมีกาไรเพียง 110 ล้านบาท แต่ในขณะนี้ เราได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
แล้วทาให้มีกาไรเพิ่มมากขึ้น และเรายังได้สร้างโรงงานที่ลาลูกกาคลอง 12 เพื่อเตรี ยมรองรับช่ วงเศรษฐกิจขาขึ้น
ในปี 2562 ซึ่ งโรงงานจะเสร็ จในไตรมาส 2 ของปี 2562 เป็ นโรงงานพรี คาสท์ เป็ นการหล่อชิ้นส่ วนจากโรงงานทา
ให้การก่อสร้างเร็ วขึ้น ทาให้ประหยัด Overhead
บริ ษ ัท จะเปลี่ ยนการรับ รู ้ รายได้เดิ มจากใน 100 ส่ วนนั้น มี รายได้จากอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ 7-8%
ยกเว้นในช่วงปี 2557 ซึ่ งเราขายยกโครงการ ในปี หน้าเราจะมีโครงการ Low Rise เพิ่มขึ้นมาประมาณ 5 โครงการ
และมี ตึกสู ง 3 โครงการ ซึ่ งจะทยอยรับรู ้ รายได้ในช่ วง 3 ปี คอนโดมิเนี ยมที่ แพรกษาจะเริ่ มตอกเสาเข็มในเดื อน
พฤษภาคมนี้ ซึ่ งอยูต่ ิดสถานี รถไฟฟ้ าแพรกษา จากนี้ ไปมีแผนที่จะปรับราคาต่อตารางเมตรสู งขึ้นปี ละ 4% ในช่วง
3 ปี ปี นี้ หลังจากที่เราได้เตรี ยมแผนสารองไว้แล้วมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการปั นผล ซึ่ งจะขออนุ มตั ิผถู ้ ือหุ น้ ที่จะ
จ่ายเงินปั นผลในวาระถัดไป ซึ่ งในวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเรื่ องการจ่ายปั นผล ทาให้บริ ษทั ติดอันดับที่ 4 ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ประมาณการยอดขายปี 2561 เท่ากับ 1,538 ล้านบาท ซึ่ งคาดว่าจะมียอดขายคอนโดมิเนียมดีคอน
ไพร์ ม -รั ต นาธิ เบศร์ ไ ด้ 30% และในปี 2562 ประมาณการยอดขายเท่ า กับ 2,763 ล้านบาท ซึ่ งมาจากยอดขาย
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คอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิ เบศร์ ได้ 30% และโครงการ Low Rise และปิ ดการขายโครงการบ้านราชพฤกษ์
และโครงการบ้านลาลูกกา และมีแผนที่จะขึ้นโครงการแนวราบอีก 5 โครงการ โครงการที่ 1 เราได้ซ้ื อที่ดินบริ เวณ
บางกรวย ใกล้กบั ศาลายา คาดว่าจะเริ่ มรับรู ้ รายได้ในปี 2562 ส่ วนในปี 2563 ประมาณการยอดขายเท่ากับ 2,912
ล้า นบาท ซึ่ งมาจากยอดขายคอนโดมิ เนี ย มดี ค อนไพร์ ม -รั ต นาธิ เบศร์ ไ ด้ 40% ที่ เหลื อ และมาจากโครงการ
Low Rise 4 โครงการ คาดว่าในปี 2564 จะเป็ นปี ที่มียอดขายสู งสุ ด คาดว่าจะมียอดขาย เท่ากับ 3,170 ล้านบาท ซึ่ ง
คอนโดมิ เนี ยมแพรกษาจะเริ่ ม รั บรู ้ รายได้ รวมกับ โครงการ Low Rise 4 โครงการ สรุ ปประมาณการกาไรในปี
2561 จะมี กาไร 234 ล้านบาท ในปี 2562 จะมี กาไร 424 ล้านบาท ในปี 2563 จะมี กาไร 453 ล้านบาท และในปี
2564 จะมีกาไร 531 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นแผนการในอนาคตที่บริ ษทั ได้เตรี ยมการไว้ใน 4 ปี ข้างหน้า
นายสุ พจน์ ประสพธรรม ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าราคาคอนโดมิเนี ยมที่รัตนาธิ เบศร์ และแพรกษา
และหากโครงการไม่ เป็ นไปตามเป้ า หมายจะมี แ ผนรองรั บ อย่า งไร และอยากให้ ศึ ก ษาคอนโดมิ เนี ย มของ
ผูป้ ระกอบการอื่นๆ ด้วย
นายวิท วัส พรกุ ล ประธานกรรมการบริ หารกล่ าวว่าจะขอตอบราคาเป็ นราคาตารางเมตร แต่
ราคาของคอนโดมิเนี ยมอื่นๆ นั้นราคาจะไม่เหมือนกัน เพราะสเปคไม่เหมือนกัน เช่น วัสดุที่ใช้ ตาแหน่งที่ต้ งั บาง
ที่อยูใ่ กล้สถานี รถไฟฟ้ าแต่ไม่เห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยา บางที่อยูใ่ กล้สถานี แต่ไม่ได้แถมเฟอร์ นิเจอร์ หรื อการตกแต่ง
ภายในไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นราคาแต่ละที่ข้ ึนอยูก่ บั สเปค เสมือนเราซื้ อเพชรที่น้ าไม่เหมือนกัน ที่คอนโดของ
เรามี 2 วิว คื อ City View เริ่ ม ต้น ที่ 70,000 บาทต่ อ ตารางเมตร และ River View (วิวแม่ น้ าเจ้าพระยา) เริ่ ม ต้น ที่
75,000 บาทต่อตารางเมตร โดยในแต่ละชั้นราคาจะสู งขึ้นไป ราคาจะเพิ่มตั้งแต่ 250 – 550 บาทต่อตารางเมตร โดย
ขนาดห้องมี 3 ขนาด ได้แก่ 30, 45 และ 60 ตารางเมตร ซึ่ งจะมีเศษตารางเมตรบวกลบบ้าง ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ น
ขนาด 30 ตารางเมตร และโครงการคอนโดของเรามีบริ การ Wifi ส่ วนที่เป็ นล็อบบี้ ห้องสมุด และแต่ละห้องสมา
รถติดต่อขอใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตได้ แต่หากขายได้ชา้ เราก็จะปรับราคาตารางเมตรให้สอดคล้องกับราคาที่ดิน ซึ่ ง
ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ไม่ตอ้ งห่วงว่าจะมีเจ้านี้มาเร่ งรัด เพราะของเราใช้เงินกูไ้ ม่มาก เราจะใช้เงินด้วยความ
ระมัดระวังขอให้ผถู ้ ือหุน้ วางใจ
นายสิ รภพ อภิเลิศวรกร ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าอนาคตธุ รกิ จวัสดุ ก่อสร้ างของบริ ษทั ที่ประมาณ
การยอดขายและกาไรมาจากอะไรบ้าง และในประเทศกัมพูชามีโครงการของทางรัฐบาล ไม่ทราบว่าทางบริ ษทั จะ
เข้าไปมีบทบาทบ้างหรื อไม่
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นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวว่ายอดขายของวัสดุก่อสร้าง นั้นเวลาที่เราขยาย
งานจะมีปัญหาอยู่ 2 เรื่ อง คือเรื่ องแรงงาน และเรื่ องการขนส่ ง ปั จจุบนั คนขับรถหายากและแรงงานต่างด้าวเข้ามา
มากและมีปัญหา เราพยายามไปศึกษาด้านพลังงานแต่อาจจะต้องมีการวางเงินใต้โต๊ะบ้าง ซึ่ งบริ ษทั ของเรา Good
Governance เราจึงถอยไป เพราะฉะนั้นเราจึงตัดสิ นใจขยายงานทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ ส่ วนทางด้านกัมพูชา ทาง
บริ ษทั ได้ศึกษาดู งานหลายครั้งแล้ว เคยลงทุ นและยุติการลงทุนไปแล้ว ที่ กมั พูชามีการเจริ ญเติบโตทางด้านการ
ก่อสร้าง แต่พบว่ามีประชากรน้อยมาก คงไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว ปั จจุบนั เราเน้นค้าขายภายในประเทศ
ซึ่ งมีสาขาอยูท่ ุกภาค และพยายามประคองสิ่ งที่ทาอยูใ่ ห้ดีและทาผลิตภัณฑ์ทดแทนขึ้นมา รวมไปถึงปรับปรุ งระบบ
Online Marketing การเข้าถึงผูใ้ ช้สินค้า รวมทั้งในด้านอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ย
น.ส.พรทิพย์ หวังหิ รัญโชติ ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวว่าตนเองเป็ นสมาชิ กเพจข่าวคนนนท์ในเฟสบุ๊ค ได้
พบป้ ายโฆษณาติดกี ดขวางอาจทาให้เกิ ดอุบตั ิเหตุได้ ซึ่ งทราบมาว่าบริ ษทั ได้จา้ งติดตั้งป้ ายโฆษณา แต่ขอให้ช่วย
กาชับการติดป้ ายไม่ให้กีดขวางทางเดิน เนื่องจากอาจทาให้ภาพลักษณ์บริ ษทั เสี ยหายได้
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวว่า ทางบริ ษทั ได้รับทราบเรื่ องนี้ แล้ว เนื่ องจาก
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่มาผ่านเราเร่ งการโฆษณาเปิ ดจองคอนโด ซึ่ งช่วงนั้นได้มีการติดป้ ายจานวนมาก เนื่ องจาก
การว่าจ้างกับทีมติดตั้งป้ ายโฆษณาไม่ได้ตามสเปค ทางบริ ษทั จึงจ่ายค่าจ้างเพียง 70% และเมื่อเราทราบเรื่ องได้ทา
การแก้ไขทันทีภายในวันนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แก้ไขลดจานวนป้ าย และปรับขนาดป้ ายให้เล็กลง รวมทั้งโฆษณาทา
การตลาดออนไลน์อีกด้วย
น.ส.พรทิ พ ย์ หวังหิ รัญ โชติ ผูถ้ ื อหุ ้น กล่ าวว่าทางเพจได้ชื่ น ชมบริ ษ ัท ที่ มี ก ารแก้ไขย้ายป้ า ย
โฆษณาที่กีดขวางทันที
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า ทางบริ ษทั ได้ทาอิฐมวลเบาหรื อไม่ ทราบข่าวว่า
ตอนนี้ Super Block เปลี่ยนเป็ น Super Energy เพื่อไปทาด้านพลังงานทดแทน แล้วทางบริ ษทั จะมีแนวทางทาวัสดุ
ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวว่า ผมเป็ นคนแรกที่นาอิฐมวลเบาเข้ามาใน
ประเทศไทย คือของ Q-CON ขณะนั้นถื อหุ ้นอยู่ 40% ซึ่ งปั จจุบนั ทางซี เมนต์ไทยได้ซ้ื อไปแล้ว ปั จจุบนั มี คนทา
เยอะมากทาให้การแข่งขันสู งทาให้ไม่มีกาไร บริ ษทั เราทามวลเบาแต่เป็ นอีกประเภทคือ CLC ซึ่ งเป็ นการเติมฟอง
ลงไปในเนื้ อคอนกรี ต แต่อิฐมวลเบาสี ขาว AAC เป็ นการนาอะลู มิเนี ยมไปทาปฏิ กิริยากับเนื้ อคอนกรี ตทาให้เกิ ด
ฟอง อิ ฐมวลเบา CLC มี ขอ้ ดี คื อป้ องกันความชื้ น น้ าซึ มผ่านได้ยากกว่าเนื่ องจากฟองไม่ ต่อเนื่ องกัน แต่ก ารนา
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อะลู มิเนี ยมใส่ เข้าไปทาให้ฟองชนกับฟอง ทาให้น้ าผ่านตามเซลล์ของฟองได้ AAC มี อตั ราการซึ มน้ า 35% แต่
CLC มี อตั ราการซึ มน้ าเพียง 22% ทาให้ลดอัตราการเกิ ดเชื้ อรา จะเหมาะสาหรับคนที่เป็ นโรคที่มีภูมิตา้ นทานต่ า
ขณะนี้ โรงงานมวลเบามีการขาดทุ นประมาณเดื อนละ 400,000 บาท หากขาดทุ นมากกว่านี้ จะทาให้เงินสดไหล
ออกคงต้องหยุดโรงงาน แต่ตอนนี้ทางบริ ษทั ยังรักษาสถานการณ์ได้ดีอยู่
น.ส.จันทร์ ฉาย พลยะเรศ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าทางบริ ษทั มีนโยบายอะไรที่จะสร้างแบรนด์ของ
ตนเองให้แตกต่างจากคู่แข่ง และอยากให้เพิ่มรายได้ให้บริ ษทั โดยการหาแนวทางในการลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ อาจจะใช้พลังงานทางเลือกโวล่าเซลล์ในสานักงาน
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวว่า ขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะ ทางบริ ษทั ได้
ทาแผ่นพื้นมาตั้งแต่ปี 2527 แผ่นพื้นตารางเมตรละ 185 บาท โค้กราคากระป๋ องละ 4 บาท แรงงาน 60 บาทต่อวัน
ปูนราคา 1,000 กว่าบาท ปั จจุบนั โค้กราคากระป๋ องละ 12 บาท แรงงาน 400 บาทต่อวัน ปูนราคาเกือบ 2,000 บาท
แต่ราคาขายแผ่นพื้นของเรายัง 185 บาทต่อตารางเมตร เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องรู ้วธิ ี การลดต้นทุนการผลิต เช่น
ใช้ Fly Ash เข้ามาเสริ มทาให้ Final Strength สู งขึ้น และลดต้นทุ นลง มีการทาการขนส่ งเอง และให้ไฟ LED ใน
สานักงาน แต่การติดโซล่าเซลล์อาจจะไม่คุม้ การลงทุน และมีระยะเวลาใช้งานที่จากัด แต่ตอนนี้เห็นบางสานักงาน
เริ่ มมีการใช้แบตเตอรี่ ไฮบริ ด ซึ่ งจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ได้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่างบการเงินประจาปี 2560 ของ
บริ ษทั ฯ ทั้งงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 อยูใ่ นรู ปของแผ่นซี ดี ผูส้ อบบัญชี ได้ทาการตรวจสอบ
บัญชี และออกรายงานของผูส้ อบบัญชี แบบไม่มีเงื่ อนไข และได้ผ่านการพิ จารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้ นพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว ดังนี้
ในปี 2560 รายได้จากธุ รกิจวัสดุก่อสร้าง 860.99 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็ นเงิน 72.39 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 8 รายได้จากธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ 71.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็ นเงิน 8.48 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 11 รายได้รวมลดลง 80.87 ล้านบาท กาไรขั้นต้นในส่ วนงานธุ รกิจก่อสร้าง เท่ากับ 291.74 ล้านบาท
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หรื อเท่ากับร้อยละ 33.9 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 350.87 ล้านบาท ลดลง 59.13 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 17 สาเหตุเนื่ องจากราคาวัตถุ ดิบมีการปรับตัวสู งขึ้น ทาให้กาไรขั้นต้นเมื่อเทียบจากยอดขายลดลงร้อยละ
37.6 ในปี 2559 ลงมาเหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2560 งานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์มีกาไร 36.05 ล้านบาท เพิ่มสู งขึ้นจาก
ปี 2559 เป็ นเงิน 3.06 ล้านบาท นอกจากนี้ รายได้อื่นๆ ในปี 2560 มีรายได้อื่นจากการขายที่ดินที่ ไม่ได้ใช้ในการ
ดาเนิ นงานจานวน 132 ล้านบาท สรุ ปในปี 2560 ปี บริ ษทั มี กไรทั้งสิ้ น 223.31 ล้านบาท สู งกว่าปี 2559 เป็ นเงิ น
85.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป้ นร้อยละ 62
ในส่ วนของสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 2,469.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 328.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีหนี้ สินรวมลดลงจากเดิมปี 2559 เท่ากับ
272.28 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 252.11 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มสู งขึ้น
จาก 1,868.62 ล้านบาทเป็ น 2,217.69 ล้านบาท อัตราส่ วนทางการเงิ นที่ สาคัญ ซึ่ งทางบริ ษทั มีความเข้มแข็งทาง
การเงิน อัตราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 9.42 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 5.86 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ
3.16 เท่า ในปี 2559 เท่ากับ 2.70 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 46 วัน ระยะเวลาการชาระหนี้ เฉลี่ยเท่ากับ 96
วัน และอัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 0.11 เท่า
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ งบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญ ชี ด้วยคะแนนเสี ย งเห็ น ด้วย 3,623,900,287 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ 99.997 ไม่ เห็ น ด้วย
104,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.003 และผูง้ ดออกเสี ยง 45,199 หุน้

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 28 ราย คิดเป็ นจานวน 11,647,868 หุน้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2560
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย จนกว่าเงิ นทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็ นควรขอ
อนุมตั ิเงินจานวน 1,068,423.49 บาท
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และสาหรับการจ่ายเงินปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไร
สุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคานึ งถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย ใน
ปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ รวม 223.31 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ ้นเท่ากับ 4.30 สตางค์ต่อหุ ้น จึง
เรี ยนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 4.30 สตางค์ และจ่ายจาก
กาไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 0.20 สตางค์ รวมเงินปั นผลจ่ายหุ ้นละ 4.50 สตางค์ คิดเป็ นจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
234,173,804 บาท คิดเป็ นร้อยละ 104 ของกาไรสุ ทธิ รวม
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2561 (Record Date)
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
3,624,004,287 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง 45,199 หุน้

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี นี้มีกรรมการที่จะพ้น
ตาแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายธนิต
ชริ นทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ตอ้ งพ้น
วาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่ทรงคุ ณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละทุ่มเทเวลาและกาลังสติปัญญาช่ วยเหลือบริ ษทั
อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้ ท้ งั 3 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายธนิต
ชริ นทร์สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
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โดยรายละเอี ยดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มเอกสารแนบหมายเลข 3
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ได้มี ส่ วนร่ วมโดยการเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อรับการพิจารณา
ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561
โดยกาหนดให้ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่า
ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดเสนอรายชื่ อบุ คคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ โดย
ข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก และ
บริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ี เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เรี ยนเชิ ญ กรรมการที่ พ ้นวาระทั้ง 3 ท่ านออกนอกห้ องประชุ ม เพื่ อท าการเลื อกตั้ง
กรรมการได้อย่างโปร่ งใส
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายธนิ ต ชริ นทร์ สาร กรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งกรรมการอี ก
วาระหนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 3,623,859,287 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง 190,199 หุน้
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 3,623,859,287 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
190,199 หุน้
3. นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งกรรมการอี ก
วาระหนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 3,623,859,287 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยง 190,199 หุน้
ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สาหรับงวดบัญชี
ประจาปี 2561
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาความน่ าเชื่ อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถใน
การให้บริ การของผูส้ อบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณานาเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดย
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
2. นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรื อ
3.นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ในปี 2561 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า
ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2561 รวมเป็ นเงิน 1,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็ นเงิน 70,000 บาท เพิ่มขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 5
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้นาเสนอ เห็ นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิ น จานวนเงิน 1,580,000 บาท และมีอตั ราเพิ่มขึ้ นจาก
ปี 2560 ร้อยละ 5 นั้นเป็ นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
อนุมตั ิค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอ
ประธานฯ กล่ าวว่าคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้ รวจสอบบัญ ชี ท าหน้าที่ ไ ด้
อย่างดี จึงนาเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สาหรับงวด
บัญชีประจาปี 2561
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติให้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดย
1. นางสาวสมจินตนา
2. นายนพฤกษ์
3. นางสาวสุ ภาภรณ์

พลหิรัญรัตน์
พิษณุวงษ์
มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
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เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ ในปี 2561 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า
ตรวจสอบงบการเงิ น ประจ าปี 2561 รวมเป็ นเงิ น 1,580,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ย งเห็ น ด้ว ย
3,623,797,187 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง 252,299 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บาเหน็จตอบแทนกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560
นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง กรรมการและเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ กล่ า วว่ า จากการเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั โดย
เปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าบาเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสาหรับปี 2561 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2560 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7,500 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บาเหน็จกรรมการ
พิจารณาจ่ายตามผลกาไรสุ ทธิ รวม ดังนี้
กาไรสุ ทธิ

บาเหน็จกรรมการรวม
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

ทั้งนี้ ให้จดั สรรบาเหน็ จกรรมการกันเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรั บผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน
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ผลประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มี สาหรับปี 2560 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ รวม 223.31 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควร
นาเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายบาเหน็จกรรมการเป็ นจานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณา
จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ
อนุมตั ิไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2561 และพิจารณา
อนุ ม ัติ จ่ า ยบ าเหน็ จ ตอบแทนกรรมการส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานปี 2560 เป็ นจ านวนเงิ น
2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระ
ความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ย งเห็ น ด้ว ย 3,645,232,325 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อยละ
99.997 ไม่เห็นด้วย 105,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.003 และงดออกเสี ยง 87,415 หุน้

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็ นจานวน 21,375,254 หุน้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ กล่าวว่าสาหรับวาระนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่
จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติมได้หลัง
จบการประชุม ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมและคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุมในครั้งนี้
ปิ ดประชุม เวลา 14.57 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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