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บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน)  

          

วนัที ่13 มีนาคม 2555  

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2555 

 
  

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

  1.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2554  

  2.  รายงานประจาํปี 2554  (CD-ROM)  

  3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ  

  4.  หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ก. และ แบบ ข. )  

  5.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

  6.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ  

  7.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม  

       จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23  กุมภาพนัธ์ 2555 มีมติใหจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2555 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้นท่ี 25 ส่ี

แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัน้ี  

วาระที ่1 ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 

2554 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

        บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 

และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ี

กฎหมายกาํหนด ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใด ๆ ดงัปรากฏในสาํเนารายงานการประชุม ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ยหมายเลข 1  



  

ความเห็นคณะกรรมการฯ  

      คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2554 ดงักล่าว 

 

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2554 

  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

        บริษทัฯ ไดร้วบรวมจดัทาํรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2554 ดงัรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2554 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2  

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ  

        เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2554 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ในการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี 2555 

  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไร-ขาดทุนประจาํปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

        งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2554 นั้น 

ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสาํคญั  มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้า่น

การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้   

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ  

        คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 

 

  



วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554  

  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

        บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึง

ปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานปี 2554 บริษทัฯ

มีกาํไรสุทธิ  83.92 ลา้นบาท เท่ากบั 0.42 บาท/หุน้ในงบการเงินรวม  ประกอบกบับริษทัฯมีฐานะทางการเงินท่ีดี 

โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ลา้นบาท ขณะท่ีไม่มียอดเงินกูย้มืจากธนาคาร และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จดัสรรรวม 151.44 ลา้นบาท สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

แลว้  

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ  

        คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 

จากผลกาํไรในปี 2554ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท/หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 50 

ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.58 ของกาํไรสุทธิรวม  

       ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้าํหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 (Record Date) 

และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 

มีนาคม 2555 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้วาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน   

  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

        ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดไวว้า่ใน

การประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได้    

     

 

 

 



    ในปีนี ้มีกรรมการทีพ้่นวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้  

    1.  นายธนิต ชรินทร์สาร  

    2.  นายวนัชยั ตนัติกุล  

    3.  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง   

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ  

         คณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกนัอยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งไดพ้ิจารณา

จากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัฯเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้งพน้

วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทั

ฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา    จึง

มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง 

  

กรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระดังนี้  

  1. นายธนิต ชรินทร์สาร     กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก

วาระหน่ึง  

  2. นายวนัชยั ตนัติกุล       กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก

วาระหน่ึง  

  3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก

วาระหน่ึง  

ทั้งน้ีรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 

   

วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ ประจาํปี 2555  

  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

        ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทัไวแ้ลว้ และใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืนดงัน้ี  

  

 



เบีย้ประชุม   

     คณะกรรมการบริษทั   

          ประธานคณะกรรมการ          10,000.- บาท/คร้ัง   

          กรรมการ                       10,000.- บาท/คน/คร้ัง   

     คณะกรรมการตรวจสอบ   

          ประธานกรรมการตรวจสอบ     5,000.- บาท/คร้ัง     

          กรรมการตรวจสอบ             5,000.- บาท/คน/คร้ัง  

  

บําเหน็จกรรมการ    

   กาํไรสุทธิ                                         บําเหน็จกรรมการรวม  

 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100.- ลา้นบาท                    500,000.- บาท  

 101.-ลา้นบาท ถึง 200.- ลา้นบาท                    1,000,000.- บาท  

 201.-ลา้นบาท ถึง 300.- ลา้นบาท                    2,000,000.- บาท  

 301.-ลา้นบาท ถึง 400.- ลา้นบาท                    3,000,000.- บาท  

 

        โดยการจดัสรรบาํเหน็จกรรมการนั้น ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตามภาระความรับผดิชอบ

ของกรรมการฯ  

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ   

        จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2555 โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไดใ้หค้วามเห็นเสนอใหท้บทวนค่าเบ้ียประชุมของประธานคณะกรรมการบริษทัฯและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ใหสู้งกวา่กรรมการท่านอ่ืน เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมากกวา่กรรมการ โดย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดน้าํเสนอใหป้รับปรุงค่าเบ้ียประชุมของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ

และประธานกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

  

เบีย้ประชุม   

     คณะกรรมการบริษทั   

            ประธานคณะกรรมการ          15,000.- บาท/คร้ัง   



            กรรมการ                       10,000.- บาท/คน/คร้ัง 

เบีย้ประชุม   

     คณะกรรมการตรวจสอบ   

            ประธานกรรมการตรวจสอบ      7,500.- บาท/คร้ัง     

            กรรมการตรวจสอบ              5,000.- บาท/คน/คร้ัง  

  

บําเหน็จกรรมการ     

     เห็นสมควรคงไวต้ามหลกัเกณฑเ์ดิมท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 

มีนาคม 2548 

     คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2555 เพื่อพิจารณา

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯประจาํปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอ 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555  

  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

        โดยท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ไดก้าํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุน้แต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี นั้น   

        คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สีย กบับริษทัหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการใหบ้ริการของผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั

ฯ  พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้   พิจารณาแต่งตั้งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยนาง

วไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินราย

ไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 เป็น

จาํนวนเงิน 20,000.-บาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ1.52  

  

ความเห็นคณะกรรมการฯ   

        คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยนางวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 หรือ

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และของ



บริษทัยอ่ยในปี 2555 และอนุมติัค่าสอบบญัชี สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

        ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดวนั กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 และ

รับเงินปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 12 มีนาคม 2555 (Record Date)  และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพิ่มเติม 2551) ในวนัองัคารท่ี 13 มีนาคม 2555 

 

        ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

คร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 พร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ส่งมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือ

มอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะของท่านนาํมาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุมดว้ย   โดยบริษทัฯ จะ

เปิดใหล้งทะเบียนในวนัประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

 

        อน่ึง เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชุมใน

คร้ังน้ีไดล่้วงหนา้ทางจดหมายอีเลก็ทรอนิกส์ท่ีir@dconproduct.com   หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั

ฯ www.dconproduct.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-937 3328 

  

  

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   

             ขอแสดงความนบัถือ      

      

       (นายวทิวสั  พรกุล)       

                ประธานกรรมการบริหาร     

 

  

  

mailto:ir@dconproduct.com
http://www.dconproduct.com/


รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554  

ของ  

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
  

เวลาและสถานที่  

        ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทัฯ เลขท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคาร

บี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

  

เร่ิมการประชุม  

        ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมแถลงวา่มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม

รวมตนเอง และผูม้อบฉนัทะนบัรวมได ้จาํนวน 31 ท่าน นบัเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 168,903,583 หุน้ คิดเป็นร้อย

ละ 84.45 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด เป็นอนัครบองคป์ระชุม จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

วาระที ่1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553    

        คณะกรรมการมีความเห็นใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 

1/2553  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 

  

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2553 ดว้ยคะแนนเสียง 

168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

        ผูถื้อหุน้ไดเ้สนอใหก้รรมการบริหาร ช้ีแจง้รายละเอียดการดาํเนินงาน และความเป็นมาของบริษทัฯ    

        คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน   และรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 

สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอ และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

  

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ



บญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองตามกฏหมายและพจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2553  

        คณะกรรมการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงานปี 2553 ซ่ึงมีกาํไรสุทธิ 71.43 ลา้นบาท เท่ากบั 

0.36 บาท/หุน้ในงบการเงินรวม ประกอบกบับริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีดี โดยมีเงินฝากธนาคาร 40.51 ลา้น

บาท ขณะท่ีไม่มียอดเงินกูย้มืจากธนาคาร และกาํไรสะสมรวม111.81 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิ และเน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินสาํรอง

ตามกฏหมายใหค้รบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 47 คือ จะตอ้งมีเงินสาํรอง

ตามกฏหมายเท่ากบั 20.60 ลา้นบาท จึงสมควรพิจารณาจดัสรรเงินกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร เป็นเงินสาํรอง

ตามกฏหมายอีกเป็นจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท เพื่อใหค้รบ 20.60 ลา้นบาท ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  

        จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2553 จากผลกาํไรในปี 2553 ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท/หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 

50 ของกาํไรสุทธิ และพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองตามกฏหมายจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท 

เพื่อใหค้รบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

        ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้าํหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 

 

มติ    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2553 จากกาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 

บาท/หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ และอนุมติัจดัสรรกาํไรสะสมเป็นเงินสาํรองตามกฏหมายจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท 

เพื่อใหค้รบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น

ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

  

วาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้วาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน   

        คณะกรรมการฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยในปัจจุบนั

บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา 1 

ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกได้  



  

        ในปีนี ้มีกรรมการทีพ้่นวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้  

        1. คุณวทิวสั    พรกุล  

        2. คุณชนะ     โตวนั  

        3. คุณธนยั     ชรินทร์สาร  

  

มติ    คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ 

ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 

  

        ทั้งน้ีระหวา่งการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ และเพื่อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียไดอ้อกจากหอ้งประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นสมควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี  

  

        1. คุณวทิวสั พรกุล  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระ

หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

        2. คุณชนะ โตวนั  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระ

หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 168,903,583  คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

        3. คุณธนัย ชรินทร์สาร   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่5   แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2554  

        คณะกรรมการฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางวไิลรัตน์   โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  จากสาํนกังาน

สอบบญัชี ดี ไอ เอ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2554โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่า

ตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2554 รวมเป็นเงิน 1,320,000.00 บาท 

  

มติ    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นสมควรแต่งตั้งนางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 

3104 หรือนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  จากสาํนกังานสอบบญัชี 



ดี ไอ เอ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และของบริษทัยอ่ยในปี 2554 และอนุมติัค่าสอบบญัชี  ค่าสอบทานงบ

การเงิน และค่าสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 1,320,000.00  บาท ดว้ยคะแนนเสียง 168,903,583 คิดเป็นร้อยละ 84.45 

โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

  

วาระที ่6  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

  -  

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

ผูบ้นัทึกการประชุม               

       (นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)             

เลขานุการคณะกรรมการ             

  

  รับรองรายงานการประชุม 

    

(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)  

      ประธานท่ีประชุม  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

 
  

 

ช่ือ นายธนิต ชรินทร์สาร 

สัญชาติ  ไทย 

ศาสนา พุทธ 

อายุ 74  ปี 

จํานวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่12 มีนาคม 2555) 

  667,500 คิดเป็นร้อยละ 0.33 

ทีอ่ยู่ 13/44 หมู่ท่ี 1 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพร้าว 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

  -  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ   7 ปี 

  

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม 

 
    

  



 

ช่ือ นายวนัชยั   ตนัติกุล 

สัญชาติ  ไทย 

ศาสนา พุทธ 

อายุ 64  ปี 

จํานวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่12 มีนาคม 2555) 

  0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 

ทีอ่ยู่ 15 ซอยเพชรเกษม 35 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     

หลกัสูตร  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

  -  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

-  กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอต้ี   

-  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั 

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ   7 ปี 

  

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม 

 
    

  



 

ช่ือ นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 

สัญชาติ  ไทย 

ศาสนา พุทธ 

อายุ 52  ปี 

จํานวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่12 มีนาคม 2555) 

  0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 

ทีอ่ยู่ 23/164  หมู่ท่ี 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงานในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 

  -  กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  

-  รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ   5 ปี 

  

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม 

  

 


