บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม จานวน 9 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ และประธานกรรมการอิสระ
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
รองประธานกรรมการบริ ษทั ฯ, กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิทวัส พรกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
4. พลเอก พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวันชัย ตันติกลุ
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชนะ
โตวัน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7. ดร.ธนัย
ชริ นทร์สาร
กรรมการ
8. นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
กรรมการ
9. ดร.กวิน
วรกาญจนา
กรรมการ
เริ่มกำรประชุม เวลา 14.30 น.
การประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2563 ของ บริ ษทั ดี คอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุม
ด้วยตนเอง จานวน 40 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น 3,940,822,319 หุ ้น และมีการมอบฉันทะ จานวน 9 ราย คิดเป็ นจานวนหุ ้น
44,548 หุน้ รวมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 3,940,866,867 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 73.16 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวน 5,386,340,396 หุน้ ครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
ทางบริ ษ ัท ฯ ได้เชิ ญ นางสาวสมจิ น ตนา พลหิ รัญ รั ตน์ และนายอนุ ชา สุ ธาทิ พารั กษ์ ผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการลงทะเบี ยนและนับคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเป็ นกรรมการใน
การตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผลทันที ซึ่ ง
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อน
การประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ ง
ผูถ้ ื อหุ ้นได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉัน ทะแล้ว ว่าเห็ นด้วย หรื อไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระการประชุ ม
บริ ษทั ฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ออกเสี ยงในที่ประชุมอีก
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2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้ และ
เปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล
ก่อนแสดงความคิดเห็ น หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ประธานฯ จะผ่ า นไปพิ จ ารณาเรื่ อ งในวาระถัด ไป โดยถื อ ว่า ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ เห็ น ด้ว ย หรื อ อนุ ม ัติ ต ามที่
คณะกรรมการนาเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งไม่เห็นด้วย หรื อต้องการ
งดออกเสี ยง ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นามาลงคะแนนเสี ยงและแจ้งให้
ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ จะเชิญกรรมการผูถ้ ูก
เสนอชื่ อแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมด
5. ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึงจะคอยอานวย
ความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้บริ ษทั ฯ จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็ นคลิปไฟล์
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วมประชุม
วำระที่ 1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุมทรำบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ทั้งนี้ วาระการประชุมมีท้ งั สิ้ น 10
วาระ ในตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการชุม
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
ตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อ
กรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุม
ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้น าส่ ง
รายงานให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดคัดค้าน หรื อขอ
แก้ไข ดังปรากฎในสาเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 จึงเห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
3,944,169,081 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วำระที่ 3 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าในปี ที่ผ่านมาผลประกอบการลดลงประมาณ 50
ล้านบาท กาไรลดลงประมาณ 31 ล้านบาท จากที่ เคยเรี ยนให้ทราบว่าเศรษฐกิ จมีข้ ึน-ลงตามรอบเศรษฐกิ จ 10 ปี บริ ษทั ฯ
พยายามทายอดขายให้ใกล้เคียงปี ที่ ผ่านๆ มาให้มียอดขาย 1,000 ล้านบาทอีกครั้ง แต่การแข่งขันสู งอาจทาให้มีกาไรลดลง
ในรอบปี 2562 นั้นความจริ งแล้วเศรษฐกิจควรจะปรับตัวขึ้นแล้ว แต่อาจจะเป็ นผลกระทบมาจากการเมือง หรื อปั จจัยอื่นๆ
เช่น บริ ษทั มี การออกหุ ้นกู้ ที่ มีดอกเบี้ ยต่ ากว่าธนาคาร เป็ นต้น ตั้งแต่ในปี 2558 มี อตั ราการก่ อสร้างอสังหาริ มทรัพย์ใน
บริ ษทั จดทะเบี ยนที่ลดลง และปี 2562 ยอดขายเสาเข็มที่ ขายให้กบั โครงการบ้านจัดสรรมีจานวนลดลงกว่าร้อยละ 60 และ
ในปี 2563 ยังพบว่ายังมีอุปทานด้านอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ บ้านจัดสรร และคอนโด เป็ นจานวนมาก อีกยังทั้งอัตราการเกิด
เริ่ มลดลงเมื่ อเที ยบกับอัตราการตายของประชากรไทย รวมไปถึ งอัตราการโอนซื้ อ ขายบ้านและที่ ดินจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยใน 5 ปี ย้อนหลังเท่ากับ 1,000,000 ล้านบาทต่อปี ทาให้เห็นว่าความต้องการซื้อขายบ้านยังเท่าเดิม
ในปี 2562 มียอดขายเท่ากับ 1,177 ล้านบาท และปี 2561 มียอดขายเท่ากับ 1,231 ล้านบาท ยอดขายลดลง
และมีกาไรลดลง จากกาไรในปี 2561 เท่ากับ 163 ล้านบาท และกาไรในปี 2562 เท่ากับ 132 ล้านบาท บริ ษทั ฯ พยายามรักษา
ผลกาไรในสภาวะเศรษฐกิ จที่ ไม่ดีให้มีกาไรทุกปี ทาผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น และพยายามให้มีการจ่ายปั นผล
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น เมื่อเปรี ยบรายได้ในปี 2561 และปี 2562 มีรายได้ลดลง 54 ล้านบาท และมีกาไรลดลงร้อยละ 19 สิ นค้าหลัก
ของบริ ษทั ฯ คือวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ เสาเข็ม แผ่นพื้น ผนัง อิฐมวลเบา CLC รั้ว และมีรายได้จากการทาอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
สิ นค้าเพิ่มเติ ม เรามีจุดประสงค์ในการทาอสังหาริ มทรัพย์คือ การเข้าใจความต้องการของนักจัดสรร และผลิ ตสิ นค้าให้
ตอบสนองต่อตรงความต้องการของนักจัดสรรให้มากที่สุด ในปี 2559 เรามีรายได้จากด้านอสังหาริ มทรัพย์ 79 ล้านบาท ปี
2560 เท่ ากับ 71 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 263 ล้านบาท และในปี 2562 เท่ ากับ 226 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ขายคอนโดมิเนี ยม
ดี คอนไพร์ ม รั ตนาธิ เบศร์ ได้ร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้ท าการเพิ่ มทุ น และซื้ อ ที่ ดิ นเตรี ยมรองรับ ท าโครงการจัดสรร
แนวราบ และโครงการจัดสรรแนวสู ง วางแผนจะรับรู ้รายได้ 3 ช่วง ช่วงละ 3 ปี สาหรับอนาคตในปี 2563 บริ ษทั มีสินค้า
เพิ่ม คื อ ผนังสาเร็ จรู ป Precast ของบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ดี เอสซี จากัด และจากสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 ใน
ปั จจุบนั ทาให้มีประมาณเท่ากับ 1,000 ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมมีประมาณการรายได้ที่สูงกว่านี้
และมีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามก่อนเข้าห้องประชุมว่าสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบอย่างไร
กับบริ ษทั บ้าง
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าสถานการณ์ COVID-19 ทาให้ลูกค้าไม่อยากออกจากบ้าน และไม่มีความ
ต้องการที่จะซื้อบ้าน หรื อคอนโด ทาให้ยอดการเยีย่ มชมโครงการจัดสรรลดน้อยลง เนื่ องจากกลัวติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้
จะส่ งผลกระทบรายได้ของบริ ษทั ต่างๆ ชัดเจนในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ธนาคารก็จะปล่อยเงิ นกูใ้ ห้กบั ลูกค้ายากขึ้น
และลูกค้าที่ทาจัดสรรมีการชะลอขึ้นโครงการ
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บริ ษทั อรดา จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 มีสินค้าที่เหลืออยูค่ ือ บ้านเดี่ยว คาดว่าจะ
ขายหมดภายในปี นี้ และคอนโด คาดว่าจะขายหมดภายใน 3 ปี ข้างหน้า ซึ่ งไม่มีภาระดอกเบี้ยใดๆ ในปี 2563 นี้ จะขึ้นทาวน์
เฮ้าส์ที่อาเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จานวน 330 ยูนิต มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ซึ่งทาโครงการร่ วมกับบริ ษทั พันธมิตร
ในตลาดหลักทรัพย์ ร่ วมกันสร้างแบรนด์ ซึ่ งปกติการสร้างแบรนด์น้ นั จะต้องมีปริ มาณจานวนโครงการจัดสรรที่ มาก มี
คุณภาพที่ดี และใช้ระยะเวลาในสร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั แต่บริ ษทั จะทากิจการร่ วมค้า (Joint Venture) กับบริ ษทั ดังกล่าว
ซึ่ งบริ ษทั นี้ มีชื่อเสี ยงมายาวนานกว่า 20 ปี ทาจัดสรรบ้านคุณภาพ จะทาให้สามารถสร้างแบรนด์ได้เร็ วขึ้น โดยใช้เงิ นทุน
น้อยลง จุดประสงค์เพื่อสร้างผลกาไรทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ให้สูงขึ้น จากอดีตที่ผา่ นมาในช่วงปี 2557 เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจ
ดี จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาให้เศรษฐกิจชะลอตัวผิดธรรมชาติ อาจจะต้องใช้เวลาไปถึงปี 2567 ถึงจะทาให้
ความต้องการอุปทานของตลาดกลับมาดีข้ ึน
บริ ษทั อรดา จากัด มีรายการสิ นค้าที่ยงั จาหน่าย ดังนี้ โครงการบ้านอรดา ลาลูกกาคลอง 8 เหลือจานวน
9 ยูนิต โครงการอรดา แฟคตอรี่ แลนด์ เหลื อจานวน 33 ยูนิ ต โครงการบ้านดี ซิโอ ราชพฤกษ์ เหลื อจานวน 5 ยูนิต และ
คอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ เหลือร้อยละ 71
บริ ษทั ฯ มี ท้ งั หมด 5 สาขาทั่วประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ จังหวัดลพบุ รี (ภาคกลาง) สุ ราษฎร์ ธานี (ภาคใต้)
มหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) ระยอง (ภาคตะวันออก) และลาพูน (ภาคเหนื อ) สิ นค้าหลักของเราคือ แผ่นพื้ น
สาเร็ จรู ป และมีสินค้าอื่นๆ ได้แก่ เสาเข็มสาหรับบ้านพักอาศัย อิฐมวลเบา CLC แผ่นพื้น Hollow Core รั้วทึบ รั้วคาวบอย รั้ว
ขนาดใหญ่ และมีสินค้าใหม่ คือ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง สาหรับบริ ษทั ดีเอสซี โปรดักส์ จากัด ผลิตสิ นค้าผนัง Precast เริ่ ม
ผลิตตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2563 และรับรู ้รายได้แล้ว ถือเป็ นโรงงานที่ มีเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่ ทนั สมัยที่สุดของบริ ษทั โดย
ใช้เครื่ องจักรจากประเทศเยอรมัน ใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูท้ ี่ มีชื่อเสี ยงในเรื่ องการดู แลการต่อต้านทุ จริ ต
คอร์รัปชัน่ บริ ษทั ฯ ตั้งมัน่ ว่าจะไม่มีการละเลยกับพนักงานที่มีการทุจริ ตในบริ ษทั และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับและ
ดูแลความเสี่ ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสารวจความเสี่ ยง อีกทั้งยังสร้างระบบในการกากับดูแลความเสี่ ยงทุกจุดในองค์กร โดย
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ในควบคุมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้ดาเนินธุรกิจตามมาตรการที่วางไว้ต่อไปได้ในอนาคต
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่ารั้วสาเร็ จรู ปว่ามีความคงทนในเทียบเท่ากับการทารั้วที่หน้างานหรื อไม่ และมีความ
สูงตั้งแต่กี่เมตร
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าการทารั้วสาเร็ จประกอบด้วย คาน และเสา เหมือนกัน เพียงแต่ทาร่ องสาหรับ
เสี ยบแผ่นรั้วกับเสารั้วได้เลย เป็ นการประหยัดเวลา แต่ความคงทนและแข็งแรงเท่าเดิ ม แข็งแรงกว่ารั้วที่ ทาจากอิฐบล็อก
เนื่ องจากแผ่นรั้วทาจากคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และเป็ นการผสมคอนกรี ตที่มีสัดส่ วนของปูน หิ น ทราย ที่ แม่นยามีมาตรฐาน
กว่าผสมคอนกรี ตเองหน้างาน โดยรั้วทึ บที่ ใช้ในโครงการบ้านจัดสรรจะมีความสู ง 2 เมตรขึ้นไป และรั้วขนาดใหญ่ที่ใช้
รอบโครงการจะมีความสู ง 2.50 เมตรขึ้นไป ซึ่ งขายให้กบั โครงการบ้านจัดสรร และใช้ในโครงการบ้านจัดสรรของบริ ษทั
เราด้วย
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงินประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 พร้ อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่างบการเงินประจาปี 2562 ของบริ ษทั ฯ
ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุม ตามรายงานประจาปี ซึ่งงบการเงินนี้ได้ผา่ นการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผูส้ อบบัญชีได้
ออกหน้ารายงานการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นเป็ นชนิด ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต
ในปี 2562 บริ ษ ัท มี รายได้รวมทั้งสิ้ น 1,177 ล้านบาท ลดลง 54.34 ล้านบาท โดยรายได้ที่ ล ดลงไป
เนื่ องจากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 17 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ 37 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง 54.34 ล้านบาทนี้ มีตน้ ทุน
ขาย 773 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ แล้ว 37.90 ล้านบาท ทาให้กาไรขั้นต้นลดลง 22.37 ล้านบาท มีรายได้อื่น 12.40 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 249 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ แล้ว 12 ล้านบาท ดอกเบี้ ยจ่าย 1.1 ล้านบาท ภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคล 34.96 ล้านบาท สรุ ปปี 2562 นี้ จะมีกาไรทั้งสิ้ น 131.61 ล้านบาท การที่ บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ
31.49 ล้านบาท เนื่ องจากรายได้และยอดขายที่ ลดลง รายได้ของปี 2562 เท่ากับ 1,177 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากธุรกิ จ
วัสดุก่อสร้าง 950 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 81 และรายได้จากธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ 226 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19 เมื่อ
เทียบกับปี ที่แล้วซึ่ งมีรายได้รวมทั้งสิ้ น 1,231 ล้านบาท แบ่งเป็ นรายได้จากธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 967 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
79 และรายได้จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ 263 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21 ซึ่งมีสดั ส่วนที่ใกล้เคียงกัน 80 ต่อ 20
สาหรับกาไรขั้นต้น ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยลดลงจาก 426 ล้านบาท ลดลงเหลือ 403 ล้านบาท
ลดลง 22 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากยอดขายลดลง 54 ล้านบาท โดยที่กาไรขั้นต้นจากธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 314 ล้าน
บาท เป็ น 324 ล้าบาทเมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว กาไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลง 32 ล้านบาท ลดลงจาก 111 ล้านบาท
เหลือ 79.74 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลงทาให้กาไรสุทธิลดลงจาก 163 ล้านบาท เหลือ 131.61 ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในส่วนของเงินสดสุทธิ 60 ล้านบาท และมีเครื่ องจักร ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท เมื่อหักจากค่าเสื่ อมราคาที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี 48 ล้านบาท ทาให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หนี้ สินรวมลดลง 43.98 ล้านบาท ลดลงจาก 236 ล้านบาท เหลือ 192 ล้านบาท ลดลงไปในส่ วนเจ้าหนี้
การค้า 52 ล้านบาท ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รวมเพิ่มขึ้ นจาก 2,290 ล้านบาท เป็ น 2,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นมา 140.37 ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน บริ ษทั มีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินค่อนข้างดี มีอตั รส่ วนสภาพคล่อง 11.21 เท่า ปี ที่แล้วเท่ากับ
9.28 เท่า อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเท่ากับ 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย เท่ากับ 33 วัน ระยะเวลาการชาระหนี้ เฉลี่ย
เท่ากับ 74 วัน และ DE Ratio เท่ากับ 0.08 เท่า
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรื อไม่
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่างบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้ลดลง 17 ล้านบาท แต่
ต้นทุนลดลง 28 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุใด
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง ตอบว่าในส่ วนของวัสดุก่อสร้างคืองบเฉพาะกิจการ กาไรขั้นต้นในปี 2561 มี
กาไรขั้นต้น 314 ล้านบาท ปี 2562 มีกาไรขั้นต้น 324 ล้านบาท จากที่แจ้งว่าปี นี้ ยอดขายลดลงทั้งส่ วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
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และธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ แต่กาไรขั้นต้นในส่ วนของธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั สามารถทากาไรใน
ส่วนงบเฉพาะกิจการได้ดี แต่ขาดทุนในส่วนของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จึงทาให้งบการเงินรวมเกิดผลขาดทุน
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่านโยบายการตั้งค่าเผือ่ สารองหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง ตอบว่าส่ วนใหญ่จะพิจารณาลักษณะลูกหนี้ รายตัว ลักษณะธุรกิจเฉพาะกิจการ
เนื่ องจากเราไม่สามารถพิจารณาจากลูกหนี้ ที่คา้ งชาระได้ เช่น ลูกหนี้ ที่เป็ นบริ ษทั ที่มีความมัน่ คง บริ ษทั จะมีความมัน่ ใจว่า
สามารถชาระหนี้ ได้แน่ นอน แต่บางครั้งเรามีปัญหาเรื่ องของระบบเอกสารการออกใบสั่งซื้ อ (PO) ทางลูกค้าได้ขอความ
ร่ วมมือให้รอใบสัง่ ซื้ อ (PO) ก่อนจึงค่อยเริ่ มดาเนิ นการ สาหรับงบการเงินรวมที่มีการตั้งสารองหนี้ 12 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เป็ นหนี้ที่สงสัยจะสูญของบริ ษทั ย่อย ส่วนของบริ ษทั ใหญ่จะเท่ากับ 4.90 ล้านบาทเท่านั้น สาหรับลูกหนี้ใหม่เรามีระบบการ
กลัน่ กรองลูกหนี้ ที่ดี การตั้งสารองหนี้ ที่สงสัยจะสู ญจะขึ้นอยูก่ บั สภาวเศรษฐกิ จ และเมื่อเปรี ยบเที ยบสัดส่ วนของการตั้ง
สารองหนี้สูญกับลูกหนี้ของบริ ษทั เป็ นอัตราส่วนที่ต่ามาก
มติ

หมายเหตุ:

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบ
บัญชี ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
3,944,358,752 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 189,671 หุน้

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั จิ ่ ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคานึงถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน
ในอนาคตด้วย สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ รวม 131.61 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรต่อ
หุ ้นเท่ ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งเรี ยนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงินสด สาหรับผลการ
ดาเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.015 บาท คิดเป็ นจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 80,795,105.94 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.39
ของกาไรสุทธิรวม
ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 30 มีนาคม 2562 (Record Date) และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามหรื อไม่
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าเงินปั นผลที่จ่ายครั้งนี้ เป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากกาไรที่ได้รับ
BOI หรื อเสี ยภาษีที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถเครดิตภาษีได้
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง ตอบว่าเป็ นปั นผลจากกาไรที่ตอ้ งเสี ยภาษี ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ
20 และบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ BOI แล้ว
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.015 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
3,944,358,752 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0
หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ
ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการพิจารณาและลงคะแนนเสี ยง จึงขอเรี ยนเชิญ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิทวัส
2. นายชนะ
3. ดร.ธนัย

พรกุล
โตวัน
ชริ นทร์สาร

ที่ตอ้ งออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกตั้งกลับมาเป็ นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ออกนอกห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าการลงคะแนนเสี ยงและการตรวจนับคะแนนจะแล้วเสร็ จ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ตอ้ งพ้นวาระใน
ครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่ ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ เสี ยสละทุ่มเทเวลาและกาลังสติปัญญาช่วยเหลือบริ ษทั อย่างมาก และได้
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เพื่ อทดแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้ ทั้ง 3 ท่ านกลับ เข้ามาด ารงต าแหน่ งกรรมการบริ ษ ัท ฯ อี ก วาระหนึ่ ง
ประกอบด้วย
1. นายวิทวัส
2. นายชนะ
3. ดร.ธนัย

พรกุล
โตวัน
ชริ นทร์สาร

โดยรายละเอี ยดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่ านอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อรับการพิจารณาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยกาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอได้
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ตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ โดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก และบริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ีเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่อีกวาระ
หนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายวิทวัส พรกุล กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

3,944,358,752

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

2. นายชนะ โตวัน กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

3,944,358,752

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

3. ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

3,944,358,752

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ประธานฯ กล่าวแสดงความยิน ดี และเชิ ญ กรรมการทั้ง 3 ท่ าน กลับ เข้ามาด ารงต าแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตั คิ ่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี ประจำปี 2563
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของ
ผูส้ อบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณานาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
1. นางสาวสมจินตนา
2. นายนพฤกษ์
3.นางสาวสุภาภรณ์

พลหิ รัญรัตน์
พิษณุวงษ์
มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในปี
2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2563 รวมเป็ นเงิน 1,610,000 บาท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็ นเงิน 30,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป้ นร้อยละ 1.90
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้
นาเสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จานวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็ นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอ
ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้ รวจสอบบัญชี ทาหน้าที่ได้อย่างดี จึ ง
นาเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับงวดบัญชีประจาปี 2563
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติให้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด โดย
1. นางสาวสมจินตนา
2. นายนพฤกษ์
3. นางสาวสุภาภรณ์

พลหิ รัญรัตน์
พิษณุวงษ์
มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจาปี 2563 รวมเป็ นเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

หมายเหตุ :

3,944,362,687

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย คิดเป็ นจานวนหุน้ 3,935 หุน้

9

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั จิ ่ ำยบำเหน็จตอบแทนกรรมกำรสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2562 และพิจำรณำอนุมตั หิ ลักเกณฑ์
สำหรับค่ ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2563
8.1 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายบาเหน็จตอบแทนกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าสาหรับปี 2562 ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ มีกาไร
สุ ทธิ รวม 131.61 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรน าเสนอให้ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายบาเหน็ จ
กรรมการในอัต ราร้ อ ยละ 1 ของก าไรสุ ท ธิ ร วมเป็ นจ านวนเงิ น 1,316,144 บาท โดยพิ จ ารณาจัด สรรกัน เองระหว่า ง
คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตั ิไว้ในการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ายบาเหน็จตอบแทนกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
1,316,144 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

3,944,362,687

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

8.2 พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์สาหรับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้พิจารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิง
ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ น สมควรให้น าเสนอต่อที่ ประชุ มใหญ่ สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาอนุ ม ัติค่าบาเหน็ จ
กรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสาหรับปี 2563 คงหลักเกณฑ์เดิมไว้เท่ากับปี 2562 ดังนี้
8.2.1 ค่าบาเหน็จตอบแทนกรรมการ
กาหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ รวม และกาหนดเพดานการจ่ายสู งสุ ดไม่เกิน 3,000,000
บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบาเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
8.2.2 เบี้ยประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เบีย้ ประชุม

หน่ วย

ประธาน

10,000

บาท/ครั้ง

กรรมการ

7,500

บาท/คน/ครั้ง
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คณะกรรมกำรบริษัท

เบีย้ ประชุม

หน่ วย

ประธาน

25,000

บาท/ครั้ง

กรรมการภายนอก

15,000

บาท/คน/ครั้ง

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

10,000

บาท/คน/ครั้ง

ผลประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิหลักเกณฑ์สาหรับค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

3,944,362,687

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกำร
ลดทุนจดทะเบียน
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าเนื่ องจากบริ ษทั มีหุ้นคงเหลือจากการใช้
สิ ทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 จานวน 41,217,033 หุน้ ซึ่งหุน้ จานวนดังกล่าวเป็ นส่วนเกินที่ได้ขอจด
ทะเบียนไว้กบั กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิ ชย์ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 4,121,703.30 บาท ซึ่ ง
จะต้องขออนุ มตั ิ ลดทุ น จดทะเบี ยนลงจากเดิ ม 557,000,342.90 บาท เหลื อเป็ น 552,878,639.60 บาท และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

552,878,639.60 บาท (ห้าร้อยห้าสิ บสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันหกร้อยสามสิ บเก้าบาทหกสิ บสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

5,528,786,396 หุน้ (ห้าพันห้าร้อยยีส่ ิ บแปดล้านเจ็ดแสนแปด
หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิ บหกหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

0.1 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน

5,528,786,396 หุน้ (ห้าพันห้าร้อยยีส่ ิ บแปดล้านเจ็ดแสนแปด
หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิ บหกหุน้ )

หุน้ บุริมสิ ทธิ

- หุน้
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มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย

3,944,362,687

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

งดออกเสี ยง

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

บัตรเสี ย

0

หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 0.00

วำระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
ประธานฯ กล่าวว่าสาหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้อง
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
กับทางบริ ษทั
เนื่องจากไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ที่สละเวลามาร่ วมประชุมในครั้งนี้

ปิ ดประชุม เวลา 18.20 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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