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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

 

 
 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
ของ 

                                    บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน)  

           

ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งประชุมของบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18            
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน จากกรรมการจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด มีรายนามดงัตอ่ไปน้ี 
 

1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการอิสระ 
2.     นางพิสมยั บุณยเกียรติ   รองประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3.     นายวทิวสั พรกลุ    ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
4.     พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.     นายวนัชยั ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
6.     นายชนะ โตวนั    กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.     นายนิรุธ อินทรท่าฉาง   กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (สายบญัชี-การเงิน) 
8.     ดร.ธนยั ชรินทร์สาร   กรรมการ 
9.     ดร.กวนิ       วรกาญจนา   กรรมการ 
 
 

เร่ิมกำรประชุม   เวลา 13.00 น.  

                       การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 26 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,439,507,412 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
454,000,804 หุ้น รวมทั้ งส้ิน 31 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,893,508,216 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.28 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจ านวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ 
บริษทัแลว้ ทั้งน้ี ระหวา่งประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองอีก จ านวน 3 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้52,451 หุ้น 
และมอบฉนัทะ จ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 1,040 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 29 ราย จ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 
3,439,559,863 หุน้ และรวมการมอบฉันทะ จ านวน 6 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 454,001,844 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อ
หุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 35 ราย นับรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้ งส้ิน 3,893,561,707 หุ้น  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.29 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ครบองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 
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       ทางบริษทั ไดเ้ชิญนายอนุชา สุธาทิพารักษ ์ผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั 
       ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส บริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นกรรมการในการ

ตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง
วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อน 
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึง
ผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม           
บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และ 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหเ้ขียน ช่ือ – นามสกุล ลงในกระดาษ
บตัรค าถาม เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แลว้ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ืออ่านค าถามให้คณะกรรมการ หากไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระ
ถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะ
แสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3.  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้น และน ามาลงคะแนน
เสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

4.   ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถ้กู
เสนอช่ือแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัจะใหมี้การถ่ายทอดสดและบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.dconproduct.com เพ่ือให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุม  

  
วำระที ่1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทรำบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ทั้งน้ีวาระการประชุมมีทั้งส้ิน 9 วาระ ใน
ตามท่ีบริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุมเพ่ิมเติมและไม่มีผูเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อใหพ้ิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

http://www.dconproduct.com/
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วำระที ่2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  
 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าบริษทัได้จดัท ารายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น 

หรือขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งของรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 แลว้ จึงเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,893,508,216 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย         0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วำระที ่3 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีไม่ค่อยดีนกั มียอดขายลดลง
จากปีก่อนๆ แต่เม่ือพน้ปี 2563 ไปแลว้ยอดขายดีกวา่ประมาณการ ในปี 2562 มียอดขาย 1,171 ลา้นบาท และก าไร 132 ลา้น
บาท ในปี 2563 ยอดขายลดลงเหลือ 928 ลา้นบาท และก าไรลดลงเหลือ 92.43 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าไรจากบริษทัท่ีเราร่วมลงทุน 
11 ลา้นบาท สรุปการเปรียบเทียบในปี 2562 และปี 2563 บริษทัมีรายไดล้ดลง 249 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21 และมีก าไร
ลดลง 40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30  

สัดส่วนรายไดใ้นปี 2562 มาจากวสัดุก่อสร้าง 951 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงบริษทัมีรายไดจ้ากบริษทัร่วม
ลงทุนคือ บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ผลิตผนังคอนกรีตส าเร็จรูป Precast และเป็นรายไดจ้ากผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั 
ได้แก่ แผ่นพ้ืน เสาเข็ม ร้ัว Hollow core และเสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย ์บริษทัมีรายได้ 226          
ลา้นบาท ในปี 2563 น้ี ดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัไดเ้นน้ท ายอดขายตึกสูงท่ีเรามียนิูตเหลืออยู ่มีรายได ้165 ลา้นบาท ส่วน
ดา้นวสัดุก่อสร้างมียอดขายทั้งส้ิน 763 ลา้นบาท ส าหรับก าไรในปี 2562 ดา้นอสังหาริมทรัพยข์าดทุน 2 ลา้นบาท ดา้นวสัดุ
ก่อสร้างมีก าไร 134 ลา้นบาท ในปี 2563 ดา้นอสงัหาริมทรัพยข์าดทุน 16 ลา้นบาท ดา้นวสัดุก่อสร้างมีก าไร 97.43 ลา้นบาท 
และมีก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือ บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 11 ลา้นบาท 

ผลงานยอ้นหลงัในปี 2557 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจเป็นขาข้ึน เรามียอดขายถึง 1,862 ลา้นบาท และหลงัจากนั้น
บริษทัก็มีก าไรลดลงมาตลอดจนถึงปีน้ีมียอดขายเพียง 928 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้คยพยากรณ์ไวว้า่ในทุกรอบ 10 ปี เศรฐกิจจะ
ดีข้ึน 5 ปี และเศรษฐกิจจะลง 5 ปี ซ่ึงในปี 2562 บริษทัควรจะตอ้งมีก าไรข้ึนมาแลว้ แต่เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รวมทั้ งเร่ืองทางการเมือง ส่งผลให้อุปทานยงัมีจ านวนมากเกินไป ซ่ึงคาดว่าในปี 2564 
น่าจะปรับตวัไดดี้ข้ึน ยอดขายของบริษทัไม่น่าจะนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ในปีท่ีผ่านมาดา้นวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงบริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ไดมี้การเร่ิมผลิต Precast ในไตรมาส 2 
จึงท าให้การผลิตยงัไม่ 100% ในปี 2563 จึงมียอดขายทั้งส้ิน 48 ลา้นบาท และขาดทุน 10 ลา้นบาท การท า Precast นั้นถือ
เป็นยคุกลางของการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือมาประกอบหนา้งานไดท้นัที หน้างานสะอาด 
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การก่อสร้างท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงยคุแรกจะเป็นการใชไ้มแ้บบในการเทคอนกรีต ในปี 2564 บริษทัเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้
มากข้ึน หากมียอดขายไดเ้กิน 70% ของก าลงัการผลิตก็จะไม่ท าให้บริษทัขาดทุน และน่าจะท าให้ปี 2564 เร่ิมมีก าไรไดใ้น
ส่วนน้ี ซ่ึงหากผลิตเตม็ก าลงัการผลิต ทั้งปีบริษทัจะสามารถมีรายได ้140 ลา้นบาท ในช่วงตน้ปี 2564 ขายไดแ้ลว้ 14.35 ลา้น
บาท และมีงานท่ีเซ็นสญัญาแลว้ 47 ลา้นบาท และคาดวา่จะมีงานของบริษทั อรดา จ ากดั อีกดว้ย 

ส าหรับบริษทั อรดา จ ากดั บริษทัมีแผนใน 5 ปี ขา้งหนา้นั้น มีแผนข้ึนโครงการแนวราบทุกปี จ านวน 1 
โครงการต่อปี และสามารถรับรู้รายได ้20 ลา้นบาทต่อโครงการ ซ่ึงโครงการแรกท่ีบริษัทอรดา เร่ิมท าในปี 2564 น้ีคือ 
โครงการเดอะ เดคโค (บางนา) มีจ านวน 388 ยูนิต เป็นโครงการทาวน์เฮา้ส์ หน้าโครงการและคลบัเฮา้ส์ออกแบบสวย 
ทาวน์เฮา้ส์ดูทนัสมยั ส่วนโครงการแนวสูงนั้น เป็นคอนโดมิเนียมตึกสูงตึกแรกของบริษทั เป็นโครงการท่ีบริษทัภูมิใจมาก 
ตั้งใจท าทุกอยา่งอยา่งดีทั้งหมด ปัจจุบนัขายไดเ้พียง 40% เหลืออีก 60% คิดเป็นมูลค่า 900 ลา้นบาท บริษทัจะแบ่งให้เช่า 
50% ของยนิูตท่ีเหลืออยู ่เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง  

ประมาณการรายไดใ้นปี 2564 บริษทัหวงัวา่ทางดา้นวสัดุก่อสร้าง และบริษทั ดีเอสซีโปดกัส์ นั้น จะมี
รายได้ 864 ล้านบาท และด้านอสังหาริมทรัพยจ์ะมีรายได้ 182 ลา้นบาท รวมประมาณการรายได้ 1,046 ลา้นบาท และ
ประมาณการก าไรรวม 135 ลา้นบาท โดยบริษทั อรดา จะขาดทุน 5 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการเดอะ เดคโค (บางนา) ก าลงั
ก่อสร้าง จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2564 และประมาณการก าไรบริษทัร่วมลงทุน 30 ลา้นบาท   

นายวทิวสั  พรกลุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่  
  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอผ่านไปพิจารณา

เร่ืองในวาระถดัไป 

 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน กล่าววา่งบการเงินประจ าปี 2563 ได้

ผา่นการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และผูส้อบบญัชีไดอ้อกหนา้รายงานการตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สงัเกต จึงขอสรุปส าคญัของงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2563 มียอดขาย 928 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 249 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21 โดยแบ่ง

รายไดต้ามส่วนงานทางธุรกิจ รายไดจ้ากดา้นวสัดุก่อสร้าง เท่ากบั 163 ลา้นบาท ลดลง 178 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20 และ

รายได้จากดา้นอสังหาริมทรัพย ์ในปี 2563 เท่ากับ 164.82 ลา้นบาท ลดลง 61 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27 ก าไรขั้นตน้จะ

สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดลง ในปี 2563  มีก าไรขั้นตน้ 314 ลา้นบาท ลดลง 89 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22 อตัราก าไรขั้นตน้

ระหวา่งปี 2562 กบัปี 2563 ใกลเ้คียงกนั โดยท่ีก าไรขั้นตน้ของส่วนงานดา้นวสัดุก่อสร้างเท่ากบั 244 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 เท่ากบั 79 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ของส่วนงานดา้นอสังหาริมทรัพยล์ดลง 70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 9 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ 12 ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 26 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10 นอกจากน้ียงั

มีก าไรจากบริษทัร่วมลงทุนคือ บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับรู้เขา้มาในปี 2563 เท่ากบั 11 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทาง

ภาษีเท่ากับ 25.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 9 ลา้นบาท ในปี 2563 มีก าไรสุทธิก่อนแบ่งส่วนก าไรให้กับผูถื้อ

หุ้นส่วนน้อย 89 ลา้นบาท เม่ือท าการแบ่งปันก าไรให้กับผูถื้อหุ้นส่วนน้อยออกไปแลว้ 3 ลา้นบาท ท าให้ก าไรสุทธิของ

บริษทัเท่ากบั 92 ลา้นบาท ลดลงไปจากปี 2562 เท่ากบั 39 ลา้นบาท ปี 2562 มีก าไร 131 ลา้นบาท เม่ือดูจากงบก าไรขาดทุน
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จะพบว่าสาเหตุหลกัท่ีท าให้ก าไรลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 249 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม

เท่ากับ 2,789 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เท่ากับ 166 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 344 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 

เท่ากับ 151 ลา้นบาท ส่วนผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 2,445 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 33.9 

ใกลเ้คียงกบัปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 34.3 อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากบัร้อยละ 10 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 11.2 อตัราส่วน

สภาพคล่องในปี 2563 เท่ากบั 6.18 เท่า ปี 2562 เท่ากบั 11.21 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.73 เท่า ปี 2562 

เท่ากบั 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 36 วนั ปี 2562 เท่ากบั 33 วนั ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 68 วนั และ 

DE Ratio เท่ากบั 0.14 วนั ทั้งน้ี ในเร่ืองของความสามารถในการท าก าไรเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 แลว้ถือวา่ใกลเ้คียงกนั

กบัปี 2562 อตัราก าไรสุทธิลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 10 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง และในช่วง

ปลายปี 2563 ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงปรับราคาสูงข้ึน ทั้งน้ี จุดเด่นของบริษทัคือเร่ืองสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางดา้น

การเงิน  

งบการเงินปี 2563 เป็นงบการเงินท่ีไดผ้า่นการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และได้

น าเสนอให้กับคณะกรรมการบริษทัท าการสอบทานแลว้ ทางคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบให้น าเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือตอ้งการแสดงความเห็นหรือไม่ และ
สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ หากไม่มีจะถือวา่ในท่ีประชุมน้ีเห็นชอบอนุมติั
งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ตามท่ีน าเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 12,340 หุน้ 
 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 
 

         นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน

ในอนาคตดว้ย ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 92.43 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อ

หุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ
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ด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.008 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 43,090,723.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 

ของก าไรสุทธิรวม 

          ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 (Record Date) และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ประธานฯ กล่าววา่ถึงแมใ้นสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีประสบกบัภาวะโรคระบาด COVID-19 อยา่งรุนแรง
ตั้งแต่ในปีท่ีผา่นมา บริษทัก็ยงัสามารถมีก าไรและมีปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นจ านวนเงินถึง 43 ลา้นบาท  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในท่ีประชุมเพื่อ 
รับรองอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุม
น้ีอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.008 บาท   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1000.00 
ไม่เห็นดว้ย                      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วำระที ่6 พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีพน้วาระจ านวน 3  
ท่าน ไดแ้ก่ 
 

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้ง 

พน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลา และก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก 
และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งลาออกตามวาระในปีน้ี ให้ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย 

 

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี  
2. นายวนัชยั ตนัติกลุ   
3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  
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  โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

หมายเลข 3 ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

เสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  ประธานฯ กล่าวว่าในการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จะตอ้งมีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในระหวา่งท่ีท าการลงคะแนนเลือกตั้งจะขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออก

นอกห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และตามท่ีทางเลขานุการบริษทัไดร้ายงานแลว้วา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลากรท่ีมี

ความส าคญัในการบริหารงานของบริษทั และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนน และจะ

ขอเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวกนัเพ่ือประหยดัเวลา  

   

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ

หน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

2. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

 



 

8 

    

3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง          0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

ประธานฯ กล่าวแสดงความยนิดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ               
บริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทจ์ากผูถื้อหุน้ 

 
วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชี ประจ ำปี 2564 
                

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
ความน่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหพิ้จารณาแต่งตั้ง 

 
 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ 
3. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
4. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
5.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 
2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

น าเสนอ เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัได้ตรวจสอบแลว้ว่าผูต้รวจสอบบัญชีท าหน้าท่ีได้อย่างดี จึง

น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2564   

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในท่ีประชุมเพ่ือ 

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 2564 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
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มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ  
2. นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ 
3. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
4. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
5.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยบ ำเหน็จตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 และพจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์ 
 ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
 

  8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าส าหรับปี 2563 ซ่ึงทางบริษทัมีก าไร

สุทธิรวม 92.43 ล้านบาทนั้ น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบ าเหน็จ

กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นจ านวนเงิน 924,336 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บอนุมติัไวใ้นการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 

924,336 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
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8.2  พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
 

 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการและ

เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2564 คงหลกัเกณฑเ์ดิมไวเ้ท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 

 8.2.1 ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 
 

 ก าหนดให้จ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 
บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  

 
 

 8.2.2 เบ้ียประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ :  ไม่มี 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย   0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

 

 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมกำรบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการภายนอก 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 



 

11 

    

วำระที ่ 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 

  ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ีจะตอ้ง

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

กบัทางบริษทั  

  นายวทิวสั พรกลุ กล่าววา่มีผูถื้อหุน้สอบถามเขา้มา ดงัน้ี 

1) เร่ืองการจ่ายเงินปันผลบริษทัมีนโยบายอยา่งไร  

ค าตอบคือ บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ แต่ทุกปีท่ีผ่านมาบริษทั

ไม่เคยจ่ายเงินปันผลน้อยกวา่ร้อยละ 50 มีปีน้ีท่ีเศรษฐกิจไม่ดี และบริษทัมีก าไรนอ้ยจึงจ่ายปันผล

ร้อยละ 46 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี ทางบริษทัจะพยายามจ่ายเงินปันผลใหม้ากกวา่นโยบายของบริษทั 

2) นายกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามเร่ืองท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุน้ในบริษทั ปริญสิริ จ ากดั 

(มหาชน) วา่บริษทัมีความมุ่งหวงัอะไรจากการลงทุน  

ค าตอบคือ ตอนน้ีบริษทัไดเ้ขา้ไปถือหุน้ในบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 10.1 โดยบริษทั

มีความมุ่งหวงัผลก าไรให้กับบริษัท โดยบริษัทจะได้รับก าไรตามสัดส่วน ส่วนเร่ืองการลงทุน

ร่วมกันเม่ือเราเข้าไปถือหุ้นเป็นบริษัทพันธมิตรกันนั้ น การหารือกันในเร่ืองการก่อสร้างให้

ประหยดัข้ึน หรือจะใชสิ้นคา้ของบริษทัดีคอนหรือไม่ ตอ้งข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารของบริษทัปริญสิริ ซ่ึง

สินคา้ของเราเป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐานสูงก็หวงัวา่คงจะมีส่วนร่วมในการใชสิ้นคา้ของดีคอนบา้ง 

3) บริษทัดีคอนซ้ือหุ้นบริษทัปริญราคาเฉล่ียเท่ากบั 1.47 บาท แต่ตอนน้ีราคาหุ้นเท่ากบั 2.60 ท าให้มี

ก าไร 142 ลา้นบาท ก าไรส่วนน้ีบนัทึกในงบการเงินหรือไม่ 

ค าตอบคือ ก าไรส่วนน้ีจะมีเม่ือเราขายหุ้นบริษทัปริญสิริ ออกไป ตอนน้ีไม่ไดน้ าก าไรส่วนน้ีมา

บนัทึกในงบการเงิน 

4) บริษทัมีมาตรการอยา่งไรเก่ียวกบัสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

ค าตอบคือ นโยบายเร่ือง Work From Home ตอ้งดูรูปแบบของการท างาน ของบริษทัเรามีเพียงบา้ง

ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสามารถท างานท่ีบ้านได้ จึงให้ทุกฝ่ายส ารวจหน่วยงานตนเองเพ่ือพยายามลด

ความแออดัในท่ีท างานให้ไดม้ากท่ีสุด มีการเล่ือนเวลาท างานส าหรับพนักงานท่ีเดินทางโดยรถ

สาธารณะเพ่ือลดความเส่ียงไม่ให้แออดัระหวา่งเดินทางมาท่ีท างาน และไดก้ าชบัให้พนกังานสวม

หนา้กากอนามยัตลอดเวลา  

5) เร่ืองมาตรการการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั 

ค าตอบคือ บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลและป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัตั้งแต่ปีท่ีแลว้ 

โดยมีนายนิรุธ อินทรท่าฉาง เป็นประธานฯ หากมีเร่ืองทุจริตเกิดข้ึนในบริษทัถือวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง

ท่ีสุด จะต้องให้พนักงานออกจากงานทันที ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาก็ได้มีการก ากับดูแลท่ีดี และมี

คณะกรรมการตรวจสอบภายในคอยดูแล เร่ืองการจดัซ้ือ การสืบราคา เป็นตน้ 
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  เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าววา่คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ี

จะดูแลกิจการของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ให้ผ่านภาวะวิกฤตน้ีไป และมีความเจริญกา้วหน้าต่อไป และ

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีรับชมการถ่ายทอดสดบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ีสละเวลามาร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี  

 

ปิดประชุม เวลา 14.10 น. 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 (นางสาวรัฐฐา   เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ    

 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 
  ประธานท่ีประชุม 
 

      


