
 

 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
 

 

 

 

 

       
 

  บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
 

     วนัที่  25  เมษายน  2556 

       เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 25 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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         วนัท่ี  16  มีนาคม 2556 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2556 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  วาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2556 

  2.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2555 

  3.  รายงานประจาํปี 2555  (CD-ROM) 

  4.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

  5.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) 

  6.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  7.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  8.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัที่  14  กุมภาพนัธ์ 2556 มีมติให้จดัการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังที่ 1/2556 ในวนัที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา               

ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพือ่พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม

ระเบียบวาระดงัน้ี 

 

วาระที ่1 ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

เป็นวาระเพื่อใหป้ระธานกล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 

  เพื่อการรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที ่2

  เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2555 

 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2555  

 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ซ่ึงจดัข้ึนเมื่อ

วนัท่ี 26 เมษายน 2555 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายกาํหนด ไม่ปรากฏวา่

  

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฏในสําเนารายงานการประชุม ตามส่ิงที่ส่งมา

ดว้ยหมายเลข 2 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2555 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯ ไดร้วบรวมจดัทาํรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 

2555 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2555 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3 

(CD-ROM) 

  

เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2555 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร-ขาดทุน ประจําปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงาน

ประจาํปี 2555 นั้น ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงิน

ท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั  มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม

เพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้า่นการพิจารณาสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

       

                          (หน่วย : ลา้นบาท) 

ขอ้มูลในสาระสาํคญัของงบการเงินประจาํปี 2555 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

รวมสินทรัพย ์ 1,038.53 978.99 

รวมหน้ีสิน 224.05 209.16 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 814.47 769.82 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,029.73 901.02 

กาํไรสุทธิ 145.99 127.96 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.73 0.64 
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เห็นชอบให้นาํงบการเงินประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีของบริษทัได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจแล้ว 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั (Annual Report) ตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผา่นทางเวบ็ไซตข์อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนใน

อนาคตด้วย ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานปี 2555 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ  145.99 ล้านบาท 

เท่ากับ 0.73 บาท/หุ้นในงบการเงินรวม  และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรรรวม 

229.40 ลา้นบาท สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียนแลว้ 

       

อน่ึง การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 จากผลดาํเนินงานปี 2554 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

83.92 ล้านบาท เท่ากบั 0.42 บาท/หุ้น และจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.25 บาท/หุ้น                 

คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของกาํไรสุทธิ 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปัน

ผลประจาํปี 2555 จากผลกาํไรในปี 2555ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.43 บาท/หุน้ 

คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 87.163 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.70 

ของกาํไรสุทธิ 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

  

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ

ไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน

ปันผลในวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2556 
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วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั กาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ

ออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการที่ตอ้ง

พน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้ตาํแหน่งอีกได ้

  

  ในปีน้ี มีกรรมการท่ีพน้วาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

  1.  รศ.ดร.ต่อตระกลู        ยมนาค 

        2.  นางพิสมยั           บุณยเกียรติ 

        3.  นายจีรเดช            วรัิชชยั  

คณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกนัอยา่งกวา้งขวาง 

รวมทั้งไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ

บริษทัฯเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ 

ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อย่างมาก 

และไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี

ตลอดมา   จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทน

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

   

  1. รศ.ดร.ต่อตระกลู    ยมนาค  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  2. นางพิสมยั         บุณยเกียรติ  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  3. นายจีรเดช         วิรัชชยั         กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
 

ทั้งน้ี รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 4 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

ตามทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที1่/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติ

อนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัเบ้ีย

ประชุมกรรมการไวแ้ลว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น

ตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงัน้ี 

  

   

   

บําเหน็จกรรมการ    

กาํไรสุทธิ     

   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100.- ลา้นบาท   500,000.- บาท 

บาํเหน็จกรรมการรวม 

   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 ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตาม

ภาระความรับผดิชอบของกรรมการฯ 

   

   

เบีย้ประชุม 

        ประธานคณะกรรมการ   15,000.-  บาท/คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทั 

        กรรมการ    10,000.-  บาท/คน/คร้ัง 

   

   

เบีย้ประชุม 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ     7,500.-  บาท/คร้ัง    

คณะกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบ      5,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
 

   ความเห็นคณะกรรมการฯ
 

  

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2555 โดยเปรียบเทียบขอ้มูล

อา้งอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรให้นาํเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2556 พิจารณาอนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม

กรรมการคงเดิม ตามท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
 

ทั้งน้ี ในปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 145.99 ลา้นบาท จึงเห็นควร

เสนอให้จ่ายบาํเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจดัสรร

กนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 
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วาระที ่8

                   งวดบญัชีประจําปี 2556 

 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล

โดยท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ไดก้าํหนดใหท่ี้ประชุมสามญั

ใหญ่ผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี นั้น 

  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีความสัมพนัธ์และส่วน

ไดเ้สีย กบับริษทัหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ

บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  พจิารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้   พิจารณา

แต่งตั้ งบริษัท สอบบัญชี  ดี  ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยนางสุวิมล                        

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา                  

พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ในปี 2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 2556 รวมเป็นเงิน  1,407,000.00 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 5  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษทั สอบบญัชี ดี 

ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยนางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 5599  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และของบริษทัยอ่ยในปี 2556  และอนุมติั

ค่าสอบบญัชี สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 

2556 เป็นเงิน 1,407,000.00 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที่

  9.1 เชิญผู้ถอืหุ้นซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

 9            พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  9.2 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดวนั กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2556 ในวนัจนัทร์ท่ี 4 มีนาคม 2556 (Record Date)  และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2551) ในวนัองัคารท่ี 5 มีนาคม 2556 
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  ในกรณีทีผู่ถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ ตาม

เอกสารแนบ 5 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 

  อน่ึง เพื่อใหท้่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม ท่านสามารถส่งคาํถามเก่ียวกบั

วาระการประชุมในคร้ังน้ีไดล่้วงหนา้ทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ท่ี 

ส่ง

มายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะของท่านนาํมาแสดงแก่เจา้หนา้ที่ ณ 

จุดตรวจเอกสารในวนัประชุมดว้ย  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.  

                 

ir@dconproduct.com   หรือ

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-937 3328 

 

  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว                              

โดยพร้อมเพรียงกนั  

 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

 

        

(นายวทิวสั  พรกุล) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

mailto:ir@dconproduct.com�
http://www.dconproduct.com/�
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 

ของ 

               บริษทั  ดีคอนโปรดักส์  จํากดั (มหาชน) 

           
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี 

ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู    ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

2.นายธนิต          ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3.นายวทิวสั พรกลุ  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

4.นายวนัชยั          ตนัติกลุ   กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทน 

5.นายชนะ โตวนั  กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 

7.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

8.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ  
 

1.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อ 

หุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมีการมอบฉนัทะรวม 34 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 166,543,500 หุน้ คิด

เป็นอตัราร้อยละ 83.27 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีจาํนวน 

200,000,000 หุน้ อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

ทางบริษทัฯ ไดเ้ชิญคุณวไิลรัตน์  โรจน์นคริทร์  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  

ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด มาเพือ่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกบังบ

การเงินของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ 

 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยบริษทัฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุก 

วาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนให้ผูถื้อ

หุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อน

การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที่ถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง 

สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น 

ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นและ

เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน 

พร้อมแจง้ช่ือ – นามสกุล และจาํนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด 

มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไป

พิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป           โดยถือวา่ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ี

คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระ

การประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 

ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพือ่ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้น

ซ่ึงไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้จดัเตรียมให้ก่อนการ

ประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพื่อให้เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้น

วา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่ีคะแนนเพื่อแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ 

โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หัก

ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ูถื้อหุ้นใน

ท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นดว้ยกบั

กรรมการบางท่านที่บริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงัน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ 

บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ 

ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บตัรคะแนนเสียงที่

บริษทัฯ ไดแ้จกให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไป

ดว้ยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัฯ 

จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ
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ทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในคราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการ

เก็บบตัรและการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน 

5.  ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอาํนว 

   ความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัฯ จะใหมี้การ 

   บนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟลเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com  

   เพื่อใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ ร่วมประชุม 

ดร.ต่อตระกลู ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมแถลงวา่มี 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และผูม้อบฉันทะนบัรวมได ้จาํนวน 31 ท่าน นบัเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน 

168,903,583 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นอนัครบองคป์ระชุม จึงไดก้ล่าวเปิดการ

ประชุมและเสนอวาระการประชุมดงัต่อไปน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

 

วาระที ่1

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ดว้ยความยนิดี และขอบคุณท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมใน 

         ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

วนัน้ี และแจ้งว่าคุณพิสมยั  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ลาประชุมในวนัน้ี

เน่ืองจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ โดยก่อนการประชุมบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่ง

คาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ตั้งแต่ตน้เดือนเมษายน ถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2555 เพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการประชุมในแต่ละวาระ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งคาํถามมา 
 

มติ

 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระที ่2

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี  

         พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2554 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2554  

1/2554  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ซ่ึงส่งใหผ้ ูถื้อหุ้น

รับทราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 

มติ

 

  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังที่ 1/2554                  

ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

 

 

http://www.dconproduct.com/�


11 

 

วาระที ่3

 นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ประจาํปี 2554 โดยเร่ิมจากอดีต ปี 2539 ถึงอนาคต ปี2555 ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

            รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2554 

 ปี 2539 -  บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนโดย นายวทิวสั  พรกุล และนายชนะ  โตวนั  เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539  

                           ดว้ยทุนจดทะเบียน (ชาํระเตม็) 40 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายแผน่ 

           พื้น ภายใตช่ื้อสินคา้ DCON 

 ปี 2546 -  ผลิตและจาํหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง สาํหรับบา้นพกัอาศยัรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 

 ปี 2547 -  บริษทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

  ไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ลา้นบาท 

 ปี 2548 -  สร้างโรงงานมวลเบา CLC สีเทา ชนิดนํ้าซึมผา่นยาก ลดความเส่ียงต่อการเกิดเช้ือรา 

  -  ขยายโรงงานผลิตท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของภาคใต ้

  -  เร่ิมสร้างโครงการบา้นอรดา โครงการ 1 ณ คลอง 8 อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

 ปี 2554 -  เร่ิมมีกาํไรในโรงงานสุราษฎร์ธานี 5.79 ลา้นบาท 

  -  เร่ิมมีกาํไรในโรงงานมวลเบา ในไตรมาส4   1.44 ลา้นบาท 

  -  ภาวะนํ้าท่วมไม่มีผลเสียหายกบัทางโรงงานการผลิต แต่มีผลต่อการจดัส่งสินคา้ ชะงกั 

  ประมาณ 45 วนั เน่ืองจากถนนทางเช่ือมเขา้กรุงเทพฯ มีนํ้าท่วมขงัถนน ทาํใหย้อดขายปี  

  2554 ในไตรมาส 4 จากประมาณการ 193.50 ลา้นบาท ลดลงเหลือเพียง 162.76 ลา้นบาท 

- ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑร้ั์วสาํเร็จรูป พร้อมขายไดใ้นปี 2555 

- กรรมการไดเ้ดินทางไปดูงานท่ีอินเดีย ตามคาํเชิญของผูส้นใจร่วมลงทุนทอ้งถ่ิน เพือ่  

  ศึกษาลู่ทางการลงทุนในอินเดีย ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้

- ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั ตั้งอยูท่ี่ จ.ลาํพนู โดยถือหุน้สดัส่วน 99.99%   

  ซ่ึงเป็นฐานการผลิตจาํหน่ายแผน่พื้นทางภาคเหนือ 

- เร่ิมก่อสร้างบา้นอรดา โครงการ DZIO ท่ี ถ.ราชพฤกษ ์มูลค่าโครงการประมาณ 360 ลา้น  

  บาท ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดรับรู้รายไดใ้นปี 2555 

 ปี 2555  - ประมาณการเติบโตของปี 2555 เท่ากบั 20% ของปี 2554 

 

มติ

 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที ่4 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานสรุปงบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจาํปี 2554 ซ่ึงบริษทั 

           พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

มียอดขายรวม 820.83 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากก่อน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีกาํไรสุทธิรวม 83.92 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 12.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 มีกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 42 สตางคต่์อหุ้น 

และมีอตัราส่วนเงินสดรับสุทธิจากการดาํเนินงานต่อกาํไรสุทธิเท่ากบั 1.88 เท่า 

สาํหรับฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีสินทรัพย ์

รวม 839.72 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 24.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3 มีหน้ีสนรวมเท่ากบั 

121.25 ลา้นบาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัของปีก่อนคือ 121.48 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่เท่ากบั 

718.48 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.17 

เท่า 

งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงาน 

ประจาํปี 2554 นั้น ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินที่ไดจ้ดัทาํข้ึนอย่าง

ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่

รับรองทัว่ไป และไดผ้า่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 

มติ

 

 ที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่

มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่5

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  

           พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 

25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน

ในอนาคตดว้ย ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานปี 2554 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 83.92 ลา้นบาท เท่ากบั 42 สตางคต่์อหุ้น 

ในงบการเงินรวม ประกอบกบับริษทัฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ลา้นบาท 

สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปัน 

ผลประจาํปี 2554 จากผลกาํไรในปี 2554 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน

ปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.58 ของกาํไรสุทธิรวม 

ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯได ้

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 12 

มีนาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หุน้ในวนัท่ี   13 มีนาคม 2555 
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มติ

หุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท หรือเท่ากบั

ร้อยละ 59.58 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 

166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 จากกาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 

 

วาระที ่6

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยใน 

           พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการทีพ้่นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน  

ปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระ

เป็นอตัรา 1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้

ในปีน้ี มีกรรมการท่ีพน้วาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

  1. นายธนิต    ชรินทร์สาร 

       2. นายวนัชยั    ตนัติกลุ 

       3. นายนิรุธ          อินทรท่าฉาง 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 

3 ท่านที่ต้องพน้วาระในคร้ังน้ี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและ

กาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน 

ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 

  ทั้งน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง

กรรมการ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส 

บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง วา่เห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 

 

มติ

 1. นายธนิต   ชรินทร์สาร  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ทีต่อ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่

อีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

                       ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่ 

                       เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

        2. นายวนัชยั   ตนัติกุล  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ 

                       บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500  คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น  

                       ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 



14 

 

       3. นายนิรุธ    อินทรท่าฉาง   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

           ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู ้ 

           ไม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

 

วาระที ่7

  นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ซ่ึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2555 โดยเปรียบเทียบขอ้มูล

อา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดใ้ห้ความเห็นเสนอให้ทบทวนค่าเบ้ียประชุมของ

ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ให้สูงกวา่กรรมการท่านอืน่ คือประธาน

คณะกรรมการบริษทัฯ เพิ่มข้ึน 5,000.-บาท/คร้ัง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มข้ึน 2,500.- บาท/

คร้ัง เน่ืองจากภาระหนา้ที่และความรับผิดชอบที่มากกวา่กรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไดน้าํเสนอใหป้รับปรุงค่าเบ้ียประชุมของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดงัน้ี 

         พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2555 

  ประธานคณะกรรมการ   15,000.-  บาท/คร้ัง 

เบ้ียประชุม – คณะกรรมการบริษทั 

  กรรมการ    10,000.-  บาท/คน/คร้ัง 

  ประธานคณะกรรมการ   7,500.-   บาท/คร้ัง 

เบ้ียประชุม – คณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการ    5,000.-  บาท/คน/คร้ัง 

  ส่วนบาํเหน็จกรรมการเห็นสมควรคงไวต้ามหลกัเกณฑเ์ดิมท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี 

บาํเหน็จกรรมการ 

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผล

กาํไรสุทธิ ดงัน้ี 

       กาํไร     

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100.- ลา้นบาท      500,000.-   บาท 

บาํเหน็จกรรมการ 

 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 ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ  

ตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการฯ แต่ละท่าน  
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มติ

 

 ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 166, 543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู ้

ไม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่8

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความน่าเช่ือถือ การ

ไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ

ผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษทั 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยนางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 

2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 เป็นจาํนวนเงิน 20,000.- บาท หรือเพิ่มข้ึนคิด

เป็นร้อยละ 1.52 

          พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 

 

มติ

 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้งนางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3104 หรือนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 5599  จากบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ในปี 2555 และอนุมติัค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ

การเงินประจาํปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิด

เป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่9

  ประธานฯ กล่าวตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธ์ิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดที่จาํหน่าย

แลว้ สามารถเสนอวาระ เพือ่ทราบ เพือ่พิจารณาหรือเพือ่อนุมติั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอวาระ

เพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมติั แต่คณะกรรมการเห็น

ว่าในวาระน้ีสามารถให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้โดยอิสระ โดยคณะกรรมการเห็นว่า

ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานต่อไป ประธานไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุ้นสอบถาม

หรือใหข้อ้เสนอแนะ โดยมีผูถื้อหุน้ถามคาํถามและใหข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

           พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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1. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล  ถือหุน้จาํนวน 100 หุน้ สอบถาม เร่ืองค่าแรง 300 บาท ท่ี 

ทางรัฐบาลเสนอปรับข้ึนจะมีผลกระทบกบับริษทัฯ หรือไม่ 

 

คุณวทิวสั พรกุล ตอบวา่ปัจจุบนัเราจา้งค่าแรงคนงานเกิน 300 บาท เน่ืองจากคนงานหายาก 

มาก ซ่ึงขณะน้ียงัตอ้งการคนงานอีกจาํนวนมาก บริษทัฯ เราการันตีจ่ายขั้นตํ่า 10,000 บาท เพื่อให้มีคนมา

ทาํงานแต่ยงัหาไม่ค่อยได ้  

 

2. คุณภูวนารถ  ณ สงขลา ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมถือหุน้จาํนวน  

100 หุน้ สอบถามวา่ ดีคอนมีฝ่าย R&D เพื่อรองรับการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ หรือไม่  

 

คุณวทิวสั  พรกุล ตอบคาํถามเร่ืองฝ่าย R&D ของบริษทั โดยไดก้ล่าวแนะนาํ ดร.กวนิ วร 

กาญจนา ซ่ึงจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัโตเกียว ปัจจุบนัดาํรง

ตาํแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ ซ่ึงคอยดูแลดา้น R&D ซ่ึงจะช่วยพฒันาคุณภาพของสินคา้เรา

อยู ่

 

โดยคุณภูวนารถ  ณ สงขลา ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอชมท่านประธานฯ และCEO ที่พยายามสร้างบรรยากาศในการประชุมในอบอุ่นและเป็นกนัเอง ทาํให้นกั

ลงทุนมีรอยยิ้มและสีหน้าทีมี่ความสุขในการประชุม อย่างไรก็ตามก็มีส่ิงเล็กๆน้อยๆที่เป็นห่วงในการ

ประชุมในบางประเด็น ส่ิงแรกคือวิธีการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงควรใช้คาํพูดว่า “เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง” ไม่ควรใชค้าํวา่ “ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีเห็นต่าง” ผมรู้สึกวา่เป็นคาํของนกัการเมืองมากเกินไป 

อนัน้ีคือขอ้สงัเกตหน่ึง ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เม่ือสกัครู่ใชเ้วลานาน 10 กวา่นาที จึงขอเสนอแนะให้

ประธานฯ ถามว่าใครที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ให้ส่งบตัรลงคะแนนก่อน ส่วนท่านที่เห็นดว้ยก็เก็บ

บตัรเหมือนกนัเน่ืองจากเป็นหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์ก็จะประหยดัเวลาไดม้ากกวา่ที่เป็น กรรมการ

ทั้ง 3 ท่านจะไดไ้ม่ตอ้งคอยนาน จะไดก้ลบัเขา้มาประชุมไดเ้ร็วข้ึน  

 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ในความคิดผม ศพัทค์าํวา่ “เห็นต่าง” เป็นคาํที่ใชท้ัว่ไปในการประชุมใน

การบริหารยุคใหม่น้ี ผมคิดวา่การมีความเห็นต่างเป็นเร่ืองที่ดี มีความคิดที่ออกไปนอกกรอบ ถึงอยา่งไรผม

ขอขอบคุณ และจะใชค้าํศพัทเ์ตม็รูปเตม็คาํวา่ “ความเห็นแตกต่าง” ต่อไปในโอกาสประชุมคร้ังหนา้ 
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3. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล  สอบถามวา่บา้นอรดา นอกจากโครงการ Dzio แลว้มีแผนจะ

เปิดโครงการท่ีอ่ืนอีกหรือไม่ 

 

คุณวิทวสั พรกุล ช้ีแจงว่าสําหรับปี 2555 ตั้งแต่ตน้ปีไดมี้การลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์

และประสานงานกบัทีมงานช่วยกนัหาที่ดินเป็นระยะๆ ก็มีแปลงที่น่าสนใจเสนอเขา้มา 1 แปลง ซ่ึงถา้สรุป

กนัไดภ้ายในสปัดาห์หนา้ก็จะสามารถซ้ือท่ีดินไดท้นัที และขอแนะนาํคุณจีรเดช  วิรัชชยั กรรมการผูจ้ดัการ

บริษทั อรดา จาํกดั และเป็นกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงคอยดูแลทางดา้นน้ีอยู ่ 
 

 

4. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล ขอสอบถามเพิ่มเติม วา่ปกติคนที่มาซ้ืออิฐมวลเบา หรือวา่มา

ซ้ือวสัดุจากบริษทัฯ น่าจะทราบวธีิการก่อสร้างดีอยูแ่ลว้หรือไม่ จาํเป็นตอ้งมีโครงการสาธิตหรือไม่ 

 

คุณวิทวสั พรกุล กล่าวว่าสินคา้ที่คนงานชาํนาญในการทาํงานสมยัก่อน ก็คืออิฐมอญหรือ

คอนกรีตบล็อค ซ่ึงปัจจุบนัคอนกรีตบล็อคคนก็นิยมนาํไปสร้างร้ัว เพราะว่ากนัความร้อนได้ไม่ดีนัก เมื่อ

เปรียบเทียบกนัแล้วอิฐมอญในสมยัก่อนจะดีกว่าคอนกรีตบล็อคมาก แต่ปัจจุบนัน้ีอิฐมวลเบาจะดีกว่าอิฐ

มอญ 7-8 เท่า ซ่ึงใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีดีกวา่ แต่ขณะเดียวกนัเม่ือเรามีคุณสมบติัท่ีดี ก็มีกอ้นขาว AAC 

ตามมา กล่าวคือ AAC จะเป็นของที่ไม่หดตวั แต่ปูนฉาบทุกชนิดเป็นส่วนผสมของซีเมนตจ์ะเกิดการหดตวั 

เพราะฉะนั้นจะตอ้งพยายามฉาบให้บาง หรือไม่ก็ตอ้งใช้วสัดุที่ฉาบแลว้เกิดการสูญเสียนํ้ าช้า ทาํให้เกิดการ

อุม้นํ้า ทาํใหเ้กิดการแตกร้าวชา้ ซ่ึง AAC รุ่นแรกท่ีออกมา ตอนนั้นคนงานยงัไม่เคยชินกบัวิธีการฉาบแบบน้ี

จึงต้องระมัดระวงัในการฉาบมาก ทาํให้โครงการบ้านที่ใช้ AAC รุ่นแรกๆ ตอนนั้นมีการเสียหายมาก

เน่ืองจากยงัเรียนรู้งานไม่ทนั ภายในบา้นตอ้งปู Wall Paper หรือใชไ้มฝ้าตีปิดรอยแตกร้าวดว้ยซํ้ า สาํหรับ 

CLC ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ของวงการก่อสร้างและผูรั้บเหมาเมืองไทย เพราะระหวา่งฉาบอตัราการซึมนํ้ าตํ่า กนั

เช้ือราได ้พรมนํ้ าแลว้ไม่อุม้นํ้ าแต่พอเราฉาบเขา้ไปแลว้ จะเร่ิมดึงนํ้ าออกจากปูนก่อฉาบก็จะทาํให้เกิดการ

แตกร้าวได ้ 

ช่วงหลงับริษทัฯ พยายามลด Workmanship ลง โดยเพิ่มอตัราการซึมนํ้าใหสู้งข้ึนคือลด  

Density ลงจาก 1075 เหลือ 815 ก็จะทาํให้การซึมนํ้ าปรับข้ึนมาเป็น 23% แต่การซึมนํ้ ายงัคงตํ่ากวา่อิฐมอญ

ซ่ึงมีอตัราการซึมนํ้า 30% และกอ้นขาว AAC ซ่ึงมีอตัราการซึมนํ้ าถึง 33% ทั้งน้ีเรายงัตอ้งระมดัระวงัในการ

ฉาบอยู ่เพราะฉะนั้นหากเราไม่มีการสาธิต หรือไม่มีการอธิบายขั้นตอนใหล้ะเอียด บางคร้ังช่องไฟในการก่อ

ก็ไม่สมํ่าเสมอมีแสงส่องลอดมาอีกฝ่ังได ้ซ่ึงเมื่อถูกนํ้ าหนักกดทบัจะทาํให้เกิดโอกาสแตกร้าวได้ ถ้าเป็น

โครงการบา้นใหญ่ๆ เม่ือฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯไปอธิบายหนา้งานแลว้ผูก่้อสร้างยงัไม่สามารถทาํได ้บริษทั

ฯก็จะเชิญมาดูที่โครงการของเรา เป็นการสาธิตของจริงให้เห็นวา่หากคุณทาํถูกวิธีแลว้จะไม่มีความเสียหาย

เกิดข้ึน ลูกคา้ก็จะเกิดความมัน่ใจและกาํชบัผูคุ้มโครงการใหเ้ป็นไปตามน้ีได ้ 
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5. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล  ผูถื้อหุน้ถามวา่ อิฐมวลเบาของเราแตกต่างจากบริษทัอ่ืน 

อยา่งไร  

 

คุณวทิวสั พรกุล ช้ีแจงวา่เม่ือเราเขา้มาอยูใ่นวงการน้ี เราก็จะเร่ิมรู้การหดตวัของปูนฉาบ ถา้ 

เราใชปู้นทรายละเอียดก็จะหดตวัสูง ถา้ใชปู้นกลาง ทรายหยาบก็จะหดตวัตํ่า หรือวา่การฉาบหนาก็จะหดตวั

สูง ฉาบบางหดตวัตํ่า ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีคนที่ก่อสร้างบางคร้ังไม่รู้ เพราะฉะนั้นแลว้สินคา้ ACC กอ้นสีขาว 

ขอ้เสียจะอยูต่รงท่ีวา่กอ้นไม่หดตวั เพราะใช้วิธีอบแห้ง แต่ปูนที่ฉาบเขา้ไปจะหดตวั เขา้จึงตอ้งผสมปูนเพื่อ

ทาํให้ปูนหดตวัชา้ที่สุด เพือ่ไม่ให้ตวักอ้นถูกแรงดึงยึดแลว้แตก ส่วนของเราโชคดีที่วา่คอนกรีตของเราเป็น

คอนกรีตธรรมดา ใช้ผสมมอร์ตา้ ซีเมนต์ และทราย ไม่ไดผ้่านการอบ เพราะฉะนั้นการหดตวัก็จะเหมือน

คอนกรีตทัว่ไป แต่กระนั้นการซึมนํ้ าตํ่าของเรา เมื่อนํ้ าไม่สามารถซึมเขา้มาในตวับล็อคได ้ตอ้งคอยให้นํ้ า

ขณะฉาบแต่ปัจจุบนั AAC แกปั้ญหาดว้ยการใช้ปูนฉาบมวลเบา ซ่ึงจะหน่วงการหดตวัให้ชา้ลง สรุปแลว้

ปัญหามีคนละแบบ แต่เมื่อนาํไปใช้งานฉาบเขา้ไปแลว้ ทาสีแลว้ก็เหมือนกนัไม่วา่จะกอ้นสีเทา หรือสีขาว  

ถามวา่ เราทาํกอ้นสีขาวไดไ้หม ถา้จะใหท้าํเราก็จะเปล่ียนซีเมนต ์Port Land Type I ให้เป็นซีเมนตข์าว ซ่ึงจะ

ทาํให้ราคาสูงข้ึน 4-5 บาทต่อกอ้น เพราะฉะนั้น บางโครงการทีย่งัไม่ไดใ้ชสิ้นคา้ของเรา ก็เน่ืองจากยงัไม่

สามารถอธิบายให้ลูกคา้ฟังไดว้า่ ไม่ไดน้าํอิฐบล็อกที่ใชท้าํร้ัวมาสร้างอาคาร แต่เป็นบล็อคมวลเบาอย่างดีสี

เทา แต่หลงัจากที่ฉาบแลว้ ทาสีแลว้ ก็ดูไม่ออกว่าขา้งในเป็นอะไร แต่เมื่อฉาบแลว้สีเทาของเรากลบัดีกว่า

ตรงที่ว่านํ้ าจะซึมเขา้ยาก ที่ช่วงนํ้ าท่วมที่ผ่านมา คนที่ใช้บล็อคก้อนสีขาวนํ้ าซึมเขา้ผนังได้สูง แต่ถ้าเป็น

บล็อคมวลเบาสีเทานํ้าจะซึมเขา้มายากมาก ยากกวา่อิฐมอญดว้ยซํ้ า 

 

ประธานฯ กล่าวสรุปวา่ผลิตภณัฑข์องดีคอนโปรดกัส์ ในแง่ของเทคโนโลยเีรานาํ หากใน 

แง่ของการโฆษณาการเผยแผเ่ราอาจจะไม่มีงบ แต่ขอยืนยนัวา่เป็นบริษทัของนกัคิด นกัปฏิบติั มีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ือง เช่น บล็อคมวลเบา ก็พฒันามาตลอด จนถึงจุดน้ีเราสามารถพดูไดว้า่เป็นของท่ีดี ไม่อยากพูดวา่

ดีท่ีสุด แต่ผมคิดวา่ดีกวา่โปรดกัส์ท่ีเรารู้จกักนัมาก  

 

4. คุณทิพพาพร  วเิลปนพฤกษ ์ถือจาํนวนหุน้  80,000 หุน้ ถามวา่หุน้ของดีคอนตอนน้ีเงียบ 

มาก ไม่มี Volume ซ้ือขายเลยเป็นเพราะเหตุใด 

 

คุณวทิวสั พรกลุ กล่าววา่โดยส่วนตวัแลว้ก็เป็นนกัลงทุนของหุน้ตวัอ่ืนๆ อยูเ่หมือนกนั  

แลว้ของดีคอนเองก็ถือหุน้ใหญ่อยู ่ตอ้งขอแยกเป็น 2 เร่ือง 

เร่ืองท่ี 1 คือ เร่ืองการบริหารงานใหไ้ดค้วามโปร่งใส และใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดี 
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เร่ืองท่ี 2 คือ เร่ืองของธรรมชาติของหุ้น บางบริษทัก็มีการทาํให้หุ้นดี ไม่ดี ทาํให้ผูถื้อหุ้น

บางท่านคิดวา่การทาํใหหุ้น้เปล่ียนสภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีดี เม่ือวานผมก็ไปประชุมผูถื้อหุน้บริษทัหน่ึงเหมือนกนั 

มีท่านผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีหุ้นอยูจ่าํนวนเยอะพอสมควร เขาไดต้่อวา่กรรมการของบริษทันั้นวา่ทาํไมราคาหุ้น

ไม่ไปไหนเลย ผมไดใ้หก้าํลงัใจกบักรรมการของบริษทัที่ผมไปประชุมว่าตอนน้ีคือโชคดีของผูถื้อหุ้นที่ยงั

สามารถซ้ือของถูกได ้แต่ถา้เป็นเร่ืองของการเก็งกาํไร หรือเป็นเร่ืองของการพนนั ผมก็คิดวา่อาจตอ้งผิดหวงั 

ผมคิดวา่กรรมการของเราคงทาํส่ิงทีดี่ที่สุด คือเร่ืองของการทาํผลประกอบการให้มีความกา้วหน้าข้ึนทุกปี 

ในภาวะท่ีเศรษฐกิจแยก่็ประคองตวัให้ไดดี้ที่สุด เพือ่ให้มีเงินปันผลคุม้กบัค่าลงทุน ปัจจุบนัน้ีผมขอเรียนให้

ท่านทราบวา่ในตลาดหลกัทรัพย ์ผมคิดวา่มีไม่เกิน 5-6 บริษทัเท่านั้นที่ราคากบัผลประกอบการดูแลว้พอจะ

ลงทุนได ้ที่เหลือนั้นหุ้นเขาดี แต่ราคามนัแพงเกินไปแลว้ บางตวั Over book ไปกวา่ 17 เท่า ไม่เคยปันผลมา 

5 ปีแลว้ยงัซ้ือกนัอยูเ่ลย ผมคงวจิารณ์บอกเป็นรายตวัไม่ได ้แต่ผมก็ยงัยืนยนัวา่ ณ วนัน้ีประสบการณ์ชัว่ชีวิต

ในการเป็นนกัลงทุนของผม ผมก็พดูในเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  

 

5. คุณทิพพาพร   วเิลปนพฤกษ ์กล่าววา่ ดิฉนัไม่ไดส้งสัยวา่บริษทัฯ จะไม่สุ่มทาํอะไรท่ี 

ทุจริต แต่สงสัยวา่ทาํไมถึงเงียบไม่มี Volume เลย เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการดี หากลองสังเกตดูบาง

วนัไม่มี Volume เลย  

 

คุณวิทวสั ช้ีแจงว่าผมก็สงสัยเช่นกนั ตอนนั้นผมสั่งปิดสมุดทนัที เสียเงิน 2,000 บาท เรา

กวา่จะรู้ผลก็ประมาณ 2 สัปดาห์ ตลาดหลกัทรัพยมี์ระเบียบวา่ถา้เจา้ของหุ้นหรือบริษทัท่ีจะขอปิดสมุดเพื่อ

จะตรวจดูวา่มีอะไรผิดปกติหรือไม่ ปรากฏวา่พอผมปิดสมุดดูรายช่ือ ดูไม่ออก แต่ละคนถือหุ้นไม่ถึง 1 ลา้น

หุ้น มองไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรข้ึน คนอื่นก็สงสัยว่าคุณชนะกบัคุณวิทวสั ทาํอะไรกนั ผมเองก็ยงัสงสัย

เหมือนกนั ดูแลว้คนที่ถือหุ้นก็คือเพือ่น และญาติมิตร ที่มีความเช่ือถือบริษทัสูง เขาก็ยงัถือหุ้นอยู่ตามเดิม 

ส่วนอนัดบั 1 ลา้นหุน้ กระจายกนัอยูม่องไม่เห็น ไม่เห็นมา้มืดอะไร ส่ิงที่ท่านสงสัยก็จะมีคนสงสัยกนัมาก 

บางบริษทัถา้เขาทาํอะไร เขาคงไม่บอก แต่ของเราไม่ไดท้าํอะไรจริงๆ เลยกลา้พูดชดัเจน เพราะวา่เราคิดว่า

ส่ิงทีส่าํคญัคือการบริหารจดัการให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ส่วนราคาหุ้นนั้นจะเป็นอยา่งไรก็อีกเร่ือง

หน่ึง ซ่ึงส้ินปีน้ี ทางตลาดหลกัทรัพยไ์ด้เชิญผมไปบรรยาย เพราะเขาดูแลว้เห็นว่าหุ้นของเราอตัราเงินปัน

ผลตอบแทน (Dividend Yield) เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขาย บริษทัเราอยูอ่นัดบัท่ี 1  
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ประธานฯ กล่าวกบัผูถื้อหุน้วา่ขอรับรองวา่ในบรรดาผูถื้อหุน้ กรรมการ หรือผูถื้อหุน้ราย 

ใหญ่ จะไม่ไดท้าํอะไรทีเ่ป็นการมิชอบกบัการข้ึนลงของราคาหุ้น และจะนาํเร่ืองที่ท่านเสนอไปพูดคุยกนัใน

ระหวา่งประชุมกรรมการ เพราะมีหลายเร่ืองท่ีท่านเสนอตรงกบัใจผม ผมก็จะเป็นปากเสียงแทนของผูถื้อหุ้น

ยอ่ยให ้

 

6. คุณธนกร  วอ่งสินไพบลูย ์ถือหุน้จาํนวน  720,000 หุน้ สอบถามเก่ียวกบัโครงการบา้น 

อรดา วา่จะเป็น Profit ท่ีคอยเพิ่มเขา้มาในบริษทัเร่ือยๆ ใช่หรือไม่ 

 

คุณวทิวสั กล่าววา่เป็นวตัถุประสงคท์างออ้ม วตัถุประสงคห์ลกัผมไดป้ระกาศกบัทางลูกคา้ 

ชดัเจนวา่เป็น R&D ของเรา แต่ทางออ้มเราไม่มีเจตนาที่จะทาํ R&D ที่เสียเงินเปล่า ที่เราข้ึนมานั้นกาํไรมาก

กาํไรนอ้ยข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ตอนน้ีทางเราพร้อมแลว้เพราะฉะนั้นงาน Real Estate คงไม่ขาดทุน เพราะ

หากขาดทุนเราคงหยดุ ไม่ขาย  

 

7. คุณเจษฎา  โตะ๊สุวรรณโรจน์  ถือหุน้จาํนวน 90,000 หุน้ สอบถามเร่ืองคดีท่ีถูกฟ้อง 

ประมาณ 400 ลา้นบาท จะหมดอายคุวามเม่ือไหร่ 

 

คุณวิทวสั กล่าววา่ คงไม่ใช่อายุความ สําหรับคดีนั้น เน่ืองจากว่ามีบริษทัอสังหาริมทรัพย

แห่งหน่ึง ทาํเกี่ยวกบัวสัดุก่อสร้างดว้ย คดีที่ฟ้องร้องน้ีคือ คดีหม่ินประมาทซ่ึงเราไดมี้การต่อว่าต่อขานใน

จดหมายส่วนตวั ไม่ใช่จดหมายเปิดเผย ให้ระงบัการละเมิดสิทธิบตัรรูปแบบของผลิตภณัฑ์เรา หลงัจาก

เหตุการณ์ผา่นไป 3-4 ปีแลว้ สิทธิบตัรตกเป็นของเรา จึงมีการฟ้องร้องให้ยุติการละเมิด ซ่ึงทนายของเราได้

นาํเอกสารที่บอกกล่าวไปส่งศาล เมื่อส่งศาลไปแลว้เขามาอ่านดูว่าขอ้ความขา้งตน้นั้น เป็นการต่อว่าแบบ

หม่ินประมาท ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวกบัวา่ถูกหรือผิด เมื่อเขาคิดวา่เขา้ข่ายหม่ินประมาท เขาจึงส่งฟ้อง 2 คดี คดีหน่ึง 

คนที่ฟ้องมานั้นเป็นกรรมการบริษทัที่เราเป็นคดีความในเร่ืองของสิทธิบตัรอยู่ ศาลไม่รับเพราะถือว่าศาล

ไม่ไดเ้ป็นบุคคลท่ี 3ไม่เขา้ข่ายหม่ินประมาท ส่วนคดีที่หลงเหลืออยู่เน่ืองจากว่า เขาแยง้ว่าเขาไม่ได้เป็น

กรรมการและไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงทาํการไต่สวน เม่ือเราให้การจนชดัเจนแลว้วา่ไม่ได้

เก่ียวทางตรงแต่เก่ียวทางออ้ม มีตวัแทนเป็นกรรมการ เป็นผูถื้อหุ้นอยูศ่าลจึงยกฟ้อง ปัจจุบนัคดีก็อยูร่ะหวา่ง

การอุทธรณ์ ก็เป็นการอุทธรณ์วา่ศาลชั้นตน้ ยงัตดัสินไม่เป็นท่ีพอใจของขา้พเจา้ ถามวา่โอกาสจะชนะไหม ก็

คงจะแทบไม่มีเพราะวา่ศาลก็ไม่ใช่บุคคลท่ี 3 เราไม่ไดเ้อาเร่ืองราวน้ีไปเปิดเผยกบัใครที่ไหน เร่ืองน้ีผมคิดวา่

ไม่มีอะไรเป็นเพียงการฟ้องแก้เก้ียว เพื่อจะกลบเกลื่นคดีสิทธิบตัรมากกว่า และคดีน้ีน่าจะส้ินสุดเร็วๆน้ี 

เพราะวา่อยูศ่าลอุทธรณ์มาระยะหน่ึงแลว้ 
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ประธานฯ ขอช้ีแจงท่านที่ไม่ทราบเร่ืองมาก่อนเกี่ยวกบัเร่ืองที่มีการฟ้องร้องน้ี ซ่ึงถ้าฟัง

ผา่นๆ อาจจะคิดวา่เราอาจจะตอ้งแพค้ดีและมีโอกาสท่ีจะเสียเงิน 400 ลา้นบาท ที่คุณวิทวสัเล่าให้ฟังว่าเขา

ฟ้องแกเ้ก้ียว ท่ีจริงแลว้เราถูกละเมิดเร่ืองสิทธิบตัรเราจึงไปฟ้องเขาก่อน เร่ืองจริงคือเขาเอาผลิตภณัฑ์ของเรา

ไปทาํเลียนแบบ แลว้ผลิตภณัฑ์ของเรามีลิขสิทธ์ิอยู่ แลว้ศาลก็ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่เราจดทะเบียนก่อนเขา 7 วนั 

ตอนนั้นเราฟ้องเขาไป 200 ลา้นบาท แต่เขาฟ้องกลบัมา 400 ลา้นบาท เพื่อแกเ้ก้ียวมา แลว้ไปอธิบายกบัผูถื้อ

หุ้นของเขาว่าโดนเราไปกล่าวหาเขา ความจริงศาลก็ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าเราจดสิทธิบตัรก่อนเขา ความจริงเรา

น่าจะฟ้องเขากลบั แต่ควรจะตกลงกนัในท่ีสุดใหเ้ลิกแลว้ต่อกนัดีกวา่ แต่ส่ิงท่ีต่อไปบริษทัฯ เราตอ้งดูแลเร่ือง

สิทธิทางปัญญาของเรา จะตอ้งปกป้องให้ดี ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่เรามีส่ิงที่ดี เป็นสิทธิของเรา เป็นส่ิงทีริ่เร่ิม

โดยเรา เป็นส่ิงที ่มี คุณค่า  ไม่ เ ช่นนั้ นเราก็จะโดนแบบน้ีอีก คนอื ่นเขามีอิทธิพลทางด้านโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์มากกวา่ ก็อาจจะพลิกความจริงท่ีสาธารณะชนจะทราบไปได ้ในประวติัศาสตร์ก็มีเร่ืองแบบ

น้ีเยอะ คนท่ีเป็นคนคน้คิดจริงๆ อาจจะไม่มีคนรู้จกั เราก็จะเป็นลกัษณะนั้น เราตอ้งขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ียก

เร่ืองมา เพราะจะไดมี้โอกาสช้ีแจงใหผู้อ่ื้นทราบดว้ย  

 

คุณเจษฎา  โต๊ะสุวรรณโรจน์  ผูถื้อหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณคณะท่านผูบ้ริหารทุกท่านที่

สร้างผลงานท่ีดี 

ประธานฯ ไดถ้ามคณะกรรมการท่านอ่ืนๆวา่จะมีอะไรท่ีจะพูดคุยกบัผูถื้อหุ้นก่อนปิดการ

ประชุมหรือไม่  

คุณวิทวสั ขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกบับริษทัเรา เราก็คงจะให้ความมัน่ใจกบัผูถื้อหุ้น

ไดว้า่ เราจะพยายามทาํให้ท่านไม่ผิดหวงัในผลประกอบการ ปีหนา้ขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจดัการประชุม

ใหดี้ข้ึนๆทุกๆ ปี ขอบคุณครับ 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น. 

 

                                                                                                               ผูบ้นัทึกการประชุม 

        

     (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

รับรองรายงานการประชุม      เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 

(รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนาค) 

      ประธานท่ีประชุม 



        เอกสารแนบ 4 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 

ช่ือ   รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล    ยมนาค   

สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

อายุ   65 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ  (ณ วนัที ่4 มีนาคม 2556) 

    0 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 

วุฒิการศึกษา       

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

-  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                      

หลกัสูตร            

-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)  2547  

-  Director Certification Program (DCP รุ่น 46)    2547  

-  วปรอ. รุ่นท่ี 4111  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

ประสบการณ์การทาํงาน      

- ประธานกรรมการ  บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

- ประธานกรรมการ TACE .LTD.,(บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษาต่อตระกลู ยมนาคและคณะจาํกดั 

- อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดท่ี 1 (ประธานคณะทาํงาน ตป.) 

- อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2548) 

- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล 

- ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON) 

- อาจารยส์อนหลกัสูตรปริญญาเอก “ การพฒันาธรรมาภิบาล”  ม.ราชภฎัจนัทรเกษม 

- คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ    7  ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2553 2554 2555 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 

2. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 1/1 1/1 



        เอกสารแนบ 4 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ช่ือ   นางพสิมัย    บุณยเกยีรติ 
สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

อายุ   68  ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่4 มีนาคม 2556) 
    0   หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0 

 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี  –  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท –  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร                
ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ สถาบนั Research Institute for   

    Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ประกาศนียบตัร - การจดัการดา้นการตลาด สถาบนั ILO ประเทศอิตาลี 

ประกาศนียบตัร - การศึกษาโครงการ สถาบนั APO ประเทศญ่ีปุ่น  

ประกาศนียบตัร - การบริหารโครงการ สถาบนั IDA ประเทศไอร์แลนด ์ 
Director Certification Program (DCP) ปี  2546  

ประสบการณ์การทาํงาน 

-  ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

-  ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                     

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 7 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2553 2554 2555 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 4/4 

3. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 1/1 0/1 

 
 



        เอกสารแนบ 4 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ช่ือ   นายจีรเดช   วรัิชชัย   

สัญชาต ิ  ไทย 
ศาสนา   พุทธ 

อายุ   35 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่4 มีนาคม 2556) 

   60,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.03 

 

วุฒิการศึกษา                     

ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโท –  วศิวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT 

ปริญญาโท –  บริหารธุรกิจ  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

    
ประสบการณ์การทาํงาน 
-  กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

-  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. อรดา 

-  กรรมการ บจก.อรดา 

 
จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 1 ปี 

 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2553 2554 2555 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 4/4 

3. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 1/1 1/1 

 



บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

        เอกสารแนบ 6 

30 

 

      

เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ   

  สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 25 เมษายน 2556 

• การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

  (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐาน 

         รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

• การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง 

  ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- เพือ่ความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุม   

  ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง  

  ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

(1) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี 

ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือ 

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 

(2) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให ้

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออก 

ใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
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• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                               

ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล

ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอาํนาจไม่เกิน                     

3 เดือน 

• สาํหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษา 

องักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ยและให้ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของ                  

คาํแปล 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดิน 

ทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 
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 ข้อบังคบับริษทั 

เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

1. องค์ประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ 

ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 39  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชุม แต่ถา้รองประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมแต่งตั้งผูถื้อ

หุน้หน่ึง(1)คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวนั้น 

 

ขอ้ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน   

     เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน         

     กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง 

     มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น       

     ประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

 

 



บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

          เอกสารแนบ 7 

  33 

 

 

ขอ้ 17 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน

หน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหก้รรมการจบั

สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 

ขอ้ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้

หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์

จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้

(ฉ)การควบหรือการเลิกบริษทั 

 

ขอ้ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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