เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2558
เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
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

เรื่อง ขอเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2558
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 15 ธันวาคม 2557

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1.
2.
3.
4.

วาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2558
สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2557
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 2 ( DCON-W2)
5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอํานาจ
6. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
8. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
9. แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้จดั การประชุ ม
วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี ครั้ งที ่ 1/2558 ในวัน ที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม
ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ และได้มี
มติอนุมตั ิให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องสําคัญดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อ
วัน ที่ 24 เมษายน 2557 และได้จ ัด ส่ ง ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ปรากฏว่ามี
ผูใ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุ ม ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ดังกล่าว
1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ปริ มาณหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องของ
จํานวนหุ ้นที่จะซื้ อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของ
บริ ษทั จากเดิ มมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ซึ่ งจะส่ งผลให้จาํ นวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจํานวน 2,221,884,000 หุ ้น จากเดิ ม
จํานวน 246,876,000 หุน้ เป็ นจํานวน 2,468,760,000 หุ น้
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรให้เสนอที่ป ระชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ เปลี่ ยนแปลงมูลค่า หุ ้นที่ตราไว้
(Par Value) ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่ เสนอ
ขายแก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น ครั้ งที่ 2 (DCON-W2)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ ให้บริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่มน่ั คงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็ น
การขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ
บริ ษทั ฯ จึงประสงค์ที่จะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่2
(DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (RO Warrant)
จํานวนไม่เกิน 342,400,000 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ
0.50 บาทต่อหุ ้น ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะมีอายุ 2ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผูถ้ ือ
หุ ้นเดิ มประมาณร้ อยละ 14.29 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 10.00
และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ16.70 รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 4
ทั้ง นี้ หากที ่ป ระชุ ม ใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้นมี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารออกใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ เพื่อซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 28 มกราคม 2558 เป็ นวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ทีม่ ีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (DCON-W2) และ
2

ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นสมควรให้เสนอที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯเพื อ่ เสนอขายแก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น
(RO Warrant) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 1 หน่วยรวมจํานวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย ดังรายละเอียด
ตามที่เสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิจากการออก
ขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตาม
สั ดส่ วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิ ทธิของผู้ถือใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ จัดสรรเป็ นหุ ้นรองรับการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที ่ 2 (DCON-W2) โดยบริ ษ ัท ฯ จะออกหุ ้ น สามั ญเพิ่ ม ทุ น จํ านวน
342,400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท และเพื่อ
จัดสรรเป็ นหุ ้นรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ ีจะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษัท ฯ ครั้ งที ่ 1 (DCON-W1) โดยบริ ษัท ฯ จะออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน
46,200,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 4,620,000 บาท
รวมการเพิ่มทุนจดทะบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 38,860,000 บาท โดย
ออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 388,600,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท ( สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหก
พันบาทถ้วน) เป็ น 285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 388,600,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 38,860,000 บาท (สามสิ บแปดล้านแปดแสนหกหมื่น
บาทถ้วน)
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของ
บริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par
Value) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริ ษทั ฯ ต้องการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ โดยใช้ ข ้ อ ความต่ อ ไปนี้ แทน ทั้ งนี้ ให้ บุ ค คลที ่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตาม
คําสั่งของนายทะเบียน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

285,736,000-บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
2,857,360,000 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านสามแสนหกหมื่นหุ น้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
0.10 บาท (สิ บสตางค์)
โดยแยกออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 2,857,360,000 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านสามแสนหกหมื่นหุ น้ )
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
- หุ น้ (ศูนย์หุน้ )

ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข องบริ ษัท ข้อ 4 เพื ่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี ่ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น ที ต่ ราไว้
(Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
6.1 เชิ ญผู้ถอื หุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิม่ เติม
6.2 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นโดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ
2535 (แก้ไขเพิม่ เติม 2551) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557
หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุ มและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้
เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอี ยดและลงลายมื อชื่อใน
หนังสื อมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ ม
ตามเอกสารแนบ 7 ส่ งมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม หรื อมอบให้ผรู้ ับมอบฉันทะของท่านนํามา
แสดงแก่ เจ้าหน้าที่ ณ จุ ดตรวจเอกสารในวันประชุ มด้วย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดทลักทรัพย์ หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้า
ร่ วมประชุ มด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริ ษ ทั ฯ จะเปิ ดให้ ล งทะเบี ย นในวัน ประชุ ม ตั้ง แต่ เ วลา 14.00น.
อนึ่งหากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยประการใดหรื อประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการ
ประชุม ท่านสามารถส่ งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิ กส์

ที่ ir@dconproduct.com หรื อติดต่อบริ ษทั ฯที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น8 ถนนพหลโยธิ น
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร02-937 3328 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558
และท่ า นสามารถดาวน์ โหลดหนัง สื อ เชิ ญประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ง หมดได้ท าง

เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
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3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งไอยรา ตึ ก ช้ า ง อาคารบี ชั้ น 25
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.นางพิสมัย
บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
2.นายธนิต
ชริ นทร์ สาร
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3.นายวิทวัส
พรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
4.นายวันชัย
ตันติกลุ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
5.นายชนะ
โตวัน
กรรมการ
6.ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
กรรมการ
7.นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
กรรมการ
8.นายจีรเดช
วิรัชชัย
กรรมการ
9.ดร.กวิน
วรกาญจนา
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริ ษทั
เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
การประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2557 ของบริ ษทั ดี คอนโปรดัก ส์ จํา กัด (มหาชน) มี ผูถ้ ื อหุ ้นมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 56 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 183,969,841 หุน้ คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 91.69 ของจํานวนหุ น้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมีจาํ นวน 202,865,000
หุ น้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว
ทางบริ ษทั ได้เ ชิ ญนายกิ ตติวฒั น์ เหล่าภัทรเกษม ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 5525 ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอเอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํา กัด มาเพื่อตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงิ นของ
บริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนางสาวสุ วรรณา บัวดิลก ผูจ้ ดั การนิ ติบุคคล
อาคารชุดตึกช้าง โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู้ ือหุ ้นทราบผลทันที ซึ่ ง
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษ ทั ฯจะถื อตามความประสงค์ข องผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บ มอบฉันทะจะไม่ มี สิท ธิ์ ออกเสี ยงในที ่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุ มแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ ้นและเปิ ด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็ น โดยผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ –
นามสกุ ล และจํา นวนหุ ้น ที ่ถื อ ก่ อ นแสดงความคิ ด เห็ น หากไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้น ท่ า นใด มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือ
หุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ นด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผล
คะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ผถู้ ือหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งไม่เห็นด้วย
หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้จดั เตรี ยมให้ก่อนการประชุ มเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยงกี่คะแนนเพือ่ แจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผู ้
ถือหุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4.ในวาระเลื อกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุ ้นอาจไม่เห็ นด้วยกับ
กรรมการบางท่านที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้ง ดังนี้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ นได้โดยอิสระ บริ ษทั ฯจะเชิ ญ
กรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วม
ประชุ มลงคะแนนเสี ย ง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ย ง ว่าเห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ย ง เพื่อเลื อกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั รคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และ
เพือ่ ให้กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บ บัตรลงคะแนนเลื อกตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ ค คล ภายหลัง จากผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้ง
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กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่ งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร
และการลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ได้รวดเร็ วขึ้น
5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอยอํานวยความ
สะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้บริ ษทั จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็ นคลิป
ไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า
ร่ วมประชุม
โดยการประชุ ม ผู ้ ถือ หุ ้ น ครั้ งนี้ บริ ษ ัท ฯจะดํา เนิ น การประชุ ม เป็ นภาษาไทย ในกรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ น
ชาวต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษขอให้ผถู้ ือหุ ้นติดต่อฝ่ ายลงทะเบียนเพือ่ ให้คุณไอยศูรณ์
อัศวมนิณธร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นล่ามแปลภาษา
และเนื ่อ งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่ อ ตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษ ั ท ขอลาประชุ ม
เนื่องจากติดภารกิจสําคัญไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ได้ จึงขอเรี ยนเชิญคุณธนิต ชริ นทร์ สาร เป็ นประธาน
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557

วาระที่ 1 ประธานการประชุ ม แจ้ งทีป่ ระชุ มเพือ่ ทราบ
นายธนิต ชริ นทร์ สาร ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านด้วยความยินดี
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านส่ งคําถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นหนังสื อเชิ ญ
ประชุม และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ตน้ เดือนเมษายนถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่าน
ใดส่ งคําถามล่ วงหน้ามายังบริ ษทั รวมถึ งไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุ มและไม่มีผูเ้ สนอชื่อเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ แต่ท้ งั นี้ผถู้ ือหุ ้นยังคงมีสิทธิ ที่จะซักถามได้
ในวาระอื่นๆ ได้
ประธานฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระนั้น โดยจะใช้บตั รลงคะแนนซึ่ งได้แจกให้แก่ผถู้ ือ
หุ น้ ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง แล้วนํามาหักออกจาก คะแนนเสี ยงทั้งหมด ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้ งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ ง
ประชุ มเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอ
แก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2556
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสี ยง
183,969,841 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2556
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวแนะนําบริ ษทั ฯ โดยเริ่ มแนะนําผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น
คอนกรี ตอัดแรง ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตและยอดขายสู งที่สุดในประเทศ เสาเข็ม ซึ่ งเป็ นเสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย
รั้วสําเร็ จรู ป รั้วทึบ รั้วคาวบอย และอิฐมวลเบา CLC
ผูบ้ ริ หารคาดว่ารอบเศรษฐกิ จรอบนี้ เป็ นไปตามกลไกเศรฐกิจขึ้นลงสิ บปี เป็ นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะ
ชะลอตัวในปี 2557 เพราะเป็ นจุดใกล้อิ่มตัว และจะเป็ นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป แต่ถึงอย่างไรทางคณะ
ผูบ้ ริ หารมัน่ ใจว่าปี 2557 และปี 2558 นอกจากผลประกอบการของบริ ษทั จะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย ด้วย
การทําแผนสํารองที่เตรี ยมรับไว้ล่วงหน้า คือกําไรจากโรงงานใหม่ที่จงั หวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม อีก
ทั้งยังมีคอนโดดีซิโอ้ ซี่ งปั จจุบนั มียอดจองประมาณร้อยละ 60 ที่จะทําให้มีประมาณการยอดขายและผลกําไรปี
2557 ที่สวนทางกระแส ยอดขาย 1,572ล้านบาทและกําไร 261 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั ได้ทาํ ประมาณการ
สําหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ล้านบาทและผลกําไร 510 ล้านบาท
นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั อรดา จํากัด รายงานความคืบหน้า
ประจํา ปี 2556 ที่ ผ่า นมาในส่ ว นของโครงการที ่เปิ ดไปแล้ว คื อ โครงการอรดาแฟคตอรี ่ แลนด์ บ้ านอรดาโครงการลําลูกกา คลอง 8 และบ้านดี ซิโอ้ – ราชพฤกษ์ และได้เปิ ดโครงการใหม่ในปี 2556 คื อ โครงดี ซิโอ้
คอนโด ในส่ วนของโครงการอรดาแฟคตอรี่ แลนด์มี 4 เฟต จํานวน 105 แปลง มีอาคารและที่ดินเปล่าจํานวน 40
ยูนิต ปั จจุบนั มีการจําหน่ายและให้เช่า 50% โครงการลําลูกกา คลอง 8 เป็ นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 110
ยูนิต และอาคารพานิ ชย์ 8 ยูนิต ปั จจุบนั จําหน่ายได้ 90% ซึ่ งจํานวนที่เหลือจะเป็ นที่ดินเปล่า 9 ไร่ รอการสรร
สร้างต่อไป บ้านดีซิโอ้ – ราชพฤกษ์ เป็ นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนิต ที่ดิน 20 ไร่ เศษ ราคาเริ่ มต้น
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3.99 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 387 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 309 ล้านบาท ปั จจุบนั จําหน่ายได้ 35% และโครง
ดีซิโอ้คอนโด – งามวงศ์วาน มีพ้ืนที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา แบ่งเป็ น 4 อาคาร จํานวน 792 ยูนิต ขนาดห้องเริ่ มต้นที่
24 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้น 1.2 ล้านบาท มูลค่ าโครงการ 1,120 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 870 ล้ านบาท
ปัจจุบนั มียอดจอง 60% คาดว่าจะเริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้ภายในต้นปี 2558
นายวิริยะ นามศิริพ งศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามว่าในช่ วงที่ประเทศไทยเป็ นเศรษฐกิ จขาลง บริ ษทั ได้
บริ หารความเสี่ ยงโดยมีแผนที่จะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านที่อยูใ่ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเราได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย ศรี ลงั กา และ
จะเข้าไปศึกษาตลาดอินโดนี เซี ย ถึงอย่างไรในช่วงนี้ บริ ษทั จะบุกตลาดในประเทศ ทําสิ่ งที่ใกล้ตวั และควบคุม
ปั จจัยได้ดีกว่าต่างประเทศ แต่การบุกตลาดต่างประเทศนั้นก็มีอยูใ่ นแนวความคิดที่จะพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั มีแผนที่จะทําธุ รกิจอื่นบ้างหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเดิมบริ ษทั เราผลิตแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปมา 10 ปี และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือ
เสาเข็ม สําหรับบ้านพักอาศัย รั้วสําเร็ จรู ป และบล็อกมวลเบา ตามลําดับ ส่ วนในโรงงานต่างจังหวัดนั้น มีแผนที่
จะทําผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร คือ เพิ่มผลิตภัณฑ์บล็อกทํารั้ว และท่อระบายนํ้า ซึ่ งเป็ นการขยายธุ รกิจ
ประเภทเดียวกัน อีกทั้งมี ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ เสนอทําโรงงานพลังงาน
ทางเลือก ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
นายวิทวัส พรกุล กล่าวเสริ มว่าหากเราจะคิดทํากิจการแข่งขันต่างๆ ควรจะทําในสิ่ งที่เราได้เปรี ยบ ต้อง
มีความรอบคอบ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินความเสี่ ยงที่ดี
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั มีแผนที่จะทําธุ รกิจอสังหาริ มทรัยพ์ บริ เวณติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดอุดรธานี หรื อไม่ และเสนอให้ทาํ บ้านจัดสรร หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงาน
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าปั จจุบนั มีฐานกําลังการผลิตใหญ่อยูท่ ี่จงั หวัดลพบุรี ซึ่ งสามารถส่ งแผ่นพื้นไป
ขายได้ในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2560 มีแผนที่จะย้ายฐานกําลังการผลิตมาในกรุ งเทพฯ เพือ่ ลดค่าขนส่ ง และหาก
ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี มีการก่อสร้ างขึ้นสู งจริ ง บริ ษทั ฯ จะศึกษาและทําแผนสร้างโรงงานเพือ่ เป็ นการลดค่าขนส่ ง
เช่นเดียวกัน ส่ วนในเรื่ องอสังหาริ มทรัพย์บริ ษทั เราจะไม่เน้นการแข่งขัน แต่ทาํ แล้วจะต้องไม่ขาดทุน เพื่อให้มี
กําไรมาเสริ มบริ ษทั
นายวั ชระ มัท นพจนารถ ผู ้ถื อ หุ ้ น กล่ า วชื ่น ชมบริ ษัท และมองภาพว่ า เป็ นบริ ษัท คนไทยที ่จ ะ
เจริ ญก้าวหน้า และสอบถามว่าในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรบ้าง และคณะ
จัดการประเมินว่าอะไรเป็ นจุดอ่อนของบริ ษทั
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นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเรามีทีมวิจยั โดยจะใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิ ต บริ ษทั เรา
ได้เปรี ย บบริ ษ ั ทอื ่นๆ เนื ่องจากมี จ าํ นวนการผลิ ตมาก เมื ่อเราขายสิ นค้ าได้จาํ นวนมาก ค่ า เสื ่ อม ค่ า บริ หาร
ค่าแรงงานต่อหน่วยจะลดลง และเมื่อเราซื้ อวัตถุดิบจํานวนมาก จะทําให้เราได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลงด้วย และเรื่ อง
จุดอ่อนของบริ ษทั เชื่อว่าทุกบริ ษทั รวมทั้งบริ ษทั เรามีจุดอ่อนเรื่ องการบุคคล ในเรื่ องของแรงงานที่ขาดแคลน
บริ ษทั ฯ มีการแจก Warrant ให้กบั พนักงานประจําและคนงานเพือ่ เป็ นการให้ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ปั จจุบนั เรามีหน่วยงานส่ วนกลางที่ผา่ นการอบรม เพื่อคอยเสริ มบุคลากรทุกหน่วยงาน
นายพิสิทธิ์ ศิริวฒั นเจริ ญชัย ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายผลักดันให้บริ ษทั อยู่ใน Set 100
หรื อไม่ และมีขอ้ เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์นกั ลงทุนอื่นๆ ได้รู้จกั บริ ษทั ฯ มากขึ้น โดยออกรายการโทศทัศน์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเป็ นวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ เช่นกันที่จะประชาสัมพันธ์ให้นกั ลงทุนได้รู้จกั
บริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง ในหมวดวัส ดุ ก่ อ สร้ า งดี ค อน อยู่อนั ดับที่หนึ่ ง ในเรื่ อ งการปั นผล ในต้นปี นี้ บ ริ ษ ทั ฯ ได้เ ข้าร่ ว ม
โครงการ Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และโครงการ Road Show ของบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง
จํากัด (มหาชน)
นายศรี ภู มิ โชติ รัตนะนนท์ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า ปั จจุ บ นั บริ ษ ทั ฯ ยัง มี ปั ญ หาเรื ่ อ งการซื้ อ หิ น หรื อ
วัตถุดิบอื่นหรื อไม่ เนื่ องจากการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้ทราบว่ามีปัญหาและทางบริ ษทั ฯ
ได้จดั การปั ญหาอย่างไร
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเมื่อปี ที่แล้วเราได้ประสบปั ญหาจริ ง แต่ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้วทําให้หน้า
ฝนที ่ผ่า นมาเราส่ ง ของได้จาํ นวนมาก และเราได้แจ้ งลู ก ค้ าที ่ส่ ง ของไม่ไ ด้ใ นปี ที ่แล้วให้ก ลั บมาซื้ อของเรา
เหมือนเดิม และเราได้ขยายพื้นที่ขายไปในต่างจังหวัดเพื่อเพิม่ ยอดขาย

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
วาระที่ 4
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดขายรวม 1,311.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนก่อน 281.52 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ27และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2556 จํานวน 75.59 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 54 และมีกาํ ไรต่อหุ น้ เท่ากับ 1.06 บาทต่อหุน้
สํา หรั บ ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษ ั ทฯและบริ ษ ั ทย่อ ย ณ วันที ่ 31 ธัน วาคม 2556 มี สิ น ทรั พ ย์ร วม
1,292.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 247.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 341.98
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 116.67 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 950.41 ล้านบาท ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมี อตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.36 เท่าและมีอตั ราส่ วน
สภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2556 นั้น
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นที่ได้จดั ทําขึ้ นอย่างถู กต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้ช้ ีแจ้งเรื่ องกระแสเงินสด
นายนิ รุธ อิ นทรท่าฉาง กล่าวว่าสําหรับเงิ นสดที่ได้มาจากการดําเนิ นงาน เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 215
ล้านบาท ใช้สําหรั บกิ จการการลงทุ น 153.9 ล้านบาท ใช้สําหรับกิจการการจัดหาเงิน 80 ล้านบาท ฐานะทาง
การเงิน บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นมัน่ ใจว่าบริ ษทั อัตราส่ วนสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีวินยั ทางการเงินอย่าง
เข้างวด
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบดุ ลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย
และผูง้ ดออกเสี ยง
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
วาระที่ 5
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สุ ทธิ ของงบการเงิ นรวม โดยคํานึ งถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215.38 ล้านบาท เท่ากับ 1.06บาทต่อหุ ้น
และมีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรรวม 413.11 ล้านบาท สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯมีสภาพคล่องที่ดีและไม่มีแผนการใช้เงินลงทุนใน
ปี 2557 เนื่องจากได้ลงทุนขยายงานไปในปี 2556เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2556 จากผลกําไรในปี 2556ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.04 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 213.65 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 98 ของกําไรสุ ทธิ รวม ทั้งนี้
การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 บริ ษทั ฯได้จ่ายในอัตราหุ ้นละ 43 สตางค์ต่อหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 61.43 ของกําไร
สุ ทธิ รวม
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ทั้งนี้หากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้กาํ หนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นทีม่ ีสิทธิ รับเงินปั นผลและมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นใน
วันที่ 27 มีนาคม 2557 (Record date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ น้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 1.04
บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 213.65 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 98 ของกําไรสุ ทธิ จาก
การดําเนิ นงานปกติของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็ นด้วย
และผูง้ ดออกเสี ยง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ่ ้นวาระและแต่ งตั้งกรรมการทดแทน
วาระที่ 6
ประธานฯ แจ้ งให้ทีป่ ระชุ ม ทราบถึ ง การแต่งตั้ง คณะกรรมการที ่ตอ้ งออกตามวาระ โดยในปั จจุ บ นั
บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9 ท่าน ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็ นอัตรา
1 ใน 3 ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้ ง
พ้นวาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา ช่วยเหลื อ
บริ ษทั ฯ อย่างมาก และได้ปฏิ บตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุ กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอด
มา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี
นี้ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายวิทวัส
พรกุล
2. นายชนะ
โตวัน
3. ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
ทั้งนี้ เพือ่ ให้ผถู ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษทั ฯจะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพือ่ ความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุ มลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี้
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1. นายวิท วัส พรกุล กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับ เข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
ประธานกรรมการบริ หาร ของบริ ษ ทั ฯ อี กวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง 164,119,841 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
2. นายชนะ โตวัน กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 163,926,641 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มี ผูไ้ ม่
เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
3. ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มี
ผูไ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2557
นายนิ รุธ อิ นทรท่ า ฉาง รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาความน่ า เชื ่อ ถื อ การไม่ มี
ความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณานําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2557 รวมเป็ นเงิน 1,472,000.00 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 4.6
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นาํ เสนอ
มติ ที่ประชุ มอนุ มตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั ดี ไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 2982 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5599 หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2557 และอนุ มตั ิจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2557 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,472,000 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2557
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้
พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประจํา ปี 2557 นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชี และการเงิ น เสนอพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 2556 ดังนี้
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

15,000.- บาท/คน/ครั้ง
10,000.- บาท/คน/ครั้ง

7,500.- บาท/คน/ครั้ง
5,000.- บาท/คน/ครั้ง

บําเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็ นสมควรคงค่าบําเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกําไรสุ ทธิ รวม ดังนี้
กําไรสุ ทธิ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท
301 ล้านบาท ถึง400 ล้านบาท

บําเหน็จกรรมการ (รวม)
500,000.บาท
1,000,000.- บาท
2,000,000.- บาท
3,000,000.- บาท

โดยการจัด สรรบํา เหน็ จ กรรมการนั้น ให้ จ ั ดสรรกัน เองระหว่า งคณะกรรมการฯตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการฯแต่ละท่าน
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ทั้งนี้ ในปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215.38 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ
โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่ เสนอขายแก่ผ้ถู ือหุ้น
เดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ้น (DCON-W1)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บริ ษทั ฯมีฐานะทาง
การเงินทีม่ นั่ คงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพือ่ เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการลงทุนในโครงการต่างๆ จึงเรี ยนเสนอขออนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ครั้ งที่ 1 (DCON-W1) โดยจัด สรรให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้น (RO Warrant) จํา นวนไม่เกิ น
41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย และกําหนด
ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะมีอายุ 5ปี นับจาก
วันที่ออก
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมประมาณ
ร้อยละ 16.70 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อย
ละ16.70
ทั้งนี้ หากที่ประชุ มใหญ่ผถู ้ ื อหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพือ่ ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ดังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั ฯกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท่ ีจะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม
ตามอัตราส่ วนการถือหุ น้ (DCON-W1) ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายนิ รุธ อิ นทรท่า ฉาง จากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯที่ออกให้แก่
พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP-1 ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 6,000,00 หน่วย ปรากฏว่าได้จดั สรรให้แก่พนักงานออกไปรวมทั้งสิ้ น 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000
หน่วย และยังคงมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 270,000 หุ น้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯลงเป็ น
จํานวนเงิน 270,000 บาท กล่าวคือ
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 206,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ที ่ต ราไว้ หุ้น ละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํ านวน
206,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่205,730,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํานวน
205,730,000 บาท โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 270,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
มติ ที่ประชุ มอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100
โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิจากการออกใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพืเ่ สนอขายแก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ้น
(DCON-W1)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง เรี ยนเสนอขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 205,730,000บาท
เป็ น 246,876,000 บาท ( ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 41,146,000 บาท) โดยออกหุ ้นสามัญจํานวน 41,146,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท
ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้เพือ่ จัดสรรเป็ นหุ ้นรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิท่ีจะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม (DCON-W1)โดยเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนนี้
จะนําไปใช้เพือ่ การขยายกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ และเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

วาระที่ 11

มติ ที่ประชุมอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือ่ รองรับการใช้สิทธิ จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทีจ่ ะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพืเ่ สนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ ้น (DCON-W1) ด้วยคะแนน
เสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ4 เพือให้ สอดคล้องกับการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษทั
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง ชี้แจงว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
วาระที่ 11 ไปแล้วนั้น จึงเรี ยนขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นเพือ่ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 โดยใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 246,876,000 บาท (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
แบ่งออกเป็ น 246,876,000 หุน้ (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุน้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น :
หุ น้ สามัญ
246,876,000 หุ น้ (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุน้ )
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
-0- หุ น้ ( ศูนย์หุน้ )
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออก
เสี ยง
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เ ชิ ญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น สอบถามหรื อให้ ข ้อ เสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ผถู้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ได้จาํ หน่ายแล้ว คือไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านหุ ้น สามารถเสนอวาระ เพือ่ ทราบ เพือ่ พิจารณาหรื อ
เพือ่ อนุมตั ิ แล้วแต่ละกรณี
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติ ม จึ งหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ื อหุ ้นได้ขอบคุณบริ ษทั ฯ ที่จ่ายปั นผลดีเป็ นที่น่าพอใจของนักลงทุน และ
ขอบคุ ณที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานด้วยความโปร่ งใส ขอไม่ให้ใส่ จาํ นวนหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นใน
รายงานการประชุม เนื่องจากจะทําให้ไม่กล้าออกความคิดเห็น
นายวิทวัส พรกุล กล่ าวว่าที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้พยายามพัฒนารู ปแบบการประชุ มจากบริ ษทั ที่ตลาด
หลักทรัพย์แนะนํา และขออภัยทีท่ าํ ให้ท่านรู้สึกไม่กล้าที่จะแสดงความเห็น การที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นนั้นเราไม่ได้ดูที่
จํานวนตัวเลข และบริ ษทั ฯ ยินดีที่จะตอบคําถามทุกท่าน
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นายชลัฐ วัฒนเจริ ญ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าจะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ Warrant หรื อไม่
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง แจ้งว่าในข้อกําหนดสิ ทธิ แจ้งว่าราคาจะมีการปรับ หากมีการจ่ายเงินปั นผลสู ง
เกินกว่าร้อยละ 98 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิ น้ นั น้อยมาก
นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าบริ ษทั มีนโยบายต่อต้านคอรัปชัน่
อย่างไร
นายวิท วัส พรกุล ชี้ แจ้งว่าปั จจุ บนั บริ ษ ทั ฯ มี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษ ทั เอง เมื่อตรวจพบสิ่ ง
ผิดปกติ เราจะเร่ งแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดซํ้าอีก โดยจะเน้นที่ฝ่ายจัดซื้ อ ต้องสื บราคา 3 ร้านค้า ฝ่ ายขนส่ งจะต้อง
เข้มงวดเรื่ องนํ้ามัน มีการนํา Navigator ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และให้พนักงานขายแจ้งพิกดั ในใบสั่งซื้ อใน
ระบบ เพื่อคํานวณค่านํ้ามันในการส่ งของให้อยูใ่ นเกณฑ์ทีถ่ ูกต้อง ปัจจุบนั พนักงานขายทุกคนมีเครื่ องตรวจสอบ
ตําแหน่งการทํางานได้ทุกที่ เป็ นต้น
ประธานฯ ขอบคุณสําหรับคําถาม และขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(นายธนิต ชริ นทร์ สาร)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 3
แบบ F53-4

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ข้าพเจ้า บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ (par value)
ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (par value) ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งจะส่ งผลให้จาํ นวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มขึ้ น
จํานวน 2,221,884,000หุ น้ จากเดิมจํานวน 246,876,000 หุน้ เป็ นจํานวน 2,468,760,000 หุ น้
2. การเพิม่ ทุน
ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการฯได้ มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จาก 246,876,000 บาท เป็ น
285,736,000 บาท โดยออกหุ น้ สามัญ จํานวน 388,600,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 38,860,000 บาท
3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมกรรมการฯได้มีมติให้จดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
3.1 จํานวน 46,200,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 4,620,000บาท เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
3.2จํานวน 342,400,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท เพือ่ รองรับการใช้
สิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น
โดยประมาณ

รองรับการใช้สิทธิ 342,400,000
แปลงสภาพตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯครั้งที่2
(DCON-W2)

อัตราส่ วน ราคาต่ อหุ้น(บาท)

6หุน้
สามัญเดิม
ต่อ1
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ไม่มีมลู ค่า
เสนอขาย ;ราคาใช้
สิ ทธิ 0.50บาทต่อ
หุ น้
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วันเวลาจองซื้อ หมายเหตุ
และชําระเงินค่ า
หุ้น
โปรดดูหมายเหตุ หมายเหตุ 1

เอกสารแนบ 3
หมายเหตุ (1) บริ ษทั ฯจะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯรวมไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดย
บริ ษทั ฯจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (RO Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิ มต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ1หน่ วยรวมจํานวนไม่เกิ น 342,400,000 หน่วย กรณี มีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าว
ทิง้ ทั้งจํานวน โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯที่จะออกเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
ชนิด
: ระบุชื่อผูถ้ ือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีขอ้ จํากัดการโอน
อายุ
: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวน
: ไม่เกิน 342,400,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย
: 0 บาท
อัตราส่ วนการใช้สิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย: 1 หุ น้ สามัญ
ราคาใช้สิทธิ
: ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
:
สามารถใช้ สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้ น สามั ญ ได้ ทุ ก วัน ทํ า การสุ ดท้ า ยของทุ ก 3 เดื อ น
นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิ ได้ครั้งแรก ซึ่ งกําหนดไว้เป็ นวันที่ 31
กรกฎาคม 2559ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ
ครบ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ออก
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดการใช้สิทธิ เมื่อบริ ษทั ฯ
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
วันที่ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
: วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่จะ : กําหนดให้วนั ที่ 28 มกราคม 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการ
จัดสรร
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
ตามมาตรา225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2558
ตลาดรอง
: บริ ษทั ฯจะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจํานวน
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3.3 จํานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี4. กําหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของ
บริ ษทั ฯ ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 11ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่ อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12ธันวาคม 2557
5. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และนํา หุ ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบีย นเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดสรรเป็ นหุ น้ รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม โดยเงินที่จะได้รับจะนําไปใช้เพือ่
6.1 เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ
6.2 เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
7. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 ทําให้มีฐานะทางการเงินที่มน่ั คงและมีสภาพคล่องที่ดียงิ่ ขึ้น
7.2 เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ
8. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ รวม หลังจาก
ชําระภาษีแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลให้นาํ ปั จจัยต่างๆมาพิจารณาประกอบเช่ นฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่ องทางการเงิ น โครงการลงทุนและปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการจ่ายเงิ นปั นผล
จะต้องได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯและได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8.2 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานเมื่อได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ตามเงื ่อนไขและเวลาที ก่ าํ หนด และได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯแล้ว และเมื อ่ ที ่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
8.3 อื่นๆ
การทีบ่ ริ ษทั ฯมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่ งผลดีต่อมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯในอนาคตและจะ
ช่วยสร้างผลกําไรจากการดําเนินงานซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับประโยชน์ในรู ปของเงินปั นผล
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9. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการขออนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรร
หุ้นเพิม่ ทุน
ตามเอกสารแนบ
10. ตารางระยะเวลาการดําเนินงานในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การดําเนินการ
วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2557
13 พฤศจิกายน 2557
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมวิสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2558 (Record Date) 11 ธันวาคม 2557
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
12 ธันวาคม 2557
พักการโอนหุ น้ สําหรับการประชุมวิสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2558
วันประชุมวิสามัญประจําปี ครั้งที่1/2558 เพือ่ ขออนุมตั ิการเพิ่มทุน
8 มกราคม 2558
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (DCON-W2) (Record 28 มกราคม 2558
Date)
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
29 มกราคม 2558
พักการโอนหุ น้ สําหรับผูม้ ีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (DCON-W2)
**ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่
ผูถ้ ือหุ น้ มีมติดงั กล่าว

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงชื่อ.................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนบริ ษทั
( นายวิทวัส พรกุล )
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 ( DCON-W2)
ประเภท

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DCON-W2)

ชนิด

: ระบุชื่อผูถ้ ือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีขอ้ จํากัดการโอน

อายุ

: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

จํานวน

: ไม่เกิน 342,400,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย

: 0 บาท

อัตราส่ วนการใช้สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย: 1 หุ น้ สามัญ

ราคาใช้สิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ทุกวันทําการสุ ดท้ายระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ของทุก 3 เดือน นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิ ได้ครั้งแรก ซึ่ ง
กําหนดไว้เป็ นวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ
วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี ท่ีวนั กําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทําการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกําหนดใช้
สิ ทธิ ในแต่ละครั้ง เป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิดงั กล่าว

วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: คณะกรรมการบริ ษทั ฯและ/หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจและหรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจมอบหมายเป็ นผูม้ ี
อํานาจในการกําหนดหลังจากได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว

วันที่ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย

: วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในอัตรา 6หุ น้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1หน่วย
กรณี มีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษทิง้ ทั้งจํานวน
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กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่จะ
ได้รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ

: กําหนดให้วนั ที่ 28 มกราคม 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 มกราคม 2558

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิฯ

: บริ ษทั ฯจะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว

ตลาดรองของหุ ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ

: บริ ษทั ฯจะนําหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ เข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้

: 1.หุ น้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้จะมี
สิ ทธิ และได้รับผลประโยชน์อนั พึงได้เสมือนหุ น้ สามัญเดิมที่ออกและเรี ยก
ชําระเต็มมูลค่าของบริ ษทั ทุกประการ โดยสิ ทธิ ใดๆที่จะได้รับจากการเป็ นผู้
ถือหุ น้ สามัญจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์บนั ทึกเพิ่มจํานวนหุ น้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระบบ
: 2.ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมมีดงั นี้
1.) การลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ และสิ ทธิออกเสี ยง(Shareholding &Control
Dilution) สู ตรการคํานวณ
= 1-(Qo/(Qo+Qw)) โดยที่
Qo =จํานวนหุน้ สามัญที่มีอยูเ่ ดิม 2,054.344 ล้านหุ น้
Qw =จํานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จํานวน ซึ่ งเท่ากับ 342.40 ล้านหุ น้
ดังนั้น Control Dilution = 1-((Qo/(Qo+Qw))
= 1-((2,054.344/(2,054.344+342.40))
= 14.29 %
ผลกระทบด้ าน Control Dilution
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิมและผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั มีการใช้สิทธิ ท้ งั จํานวน ผูถ้ ือหุ น้ จะ
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ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ น้ และสิ ทธิ
ออกเสี ยงเนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ ครบถ้วน
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมทั้งจํานวน
จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมประมาณร้อยละ 14.29
2.) การลดลงของราคา (Price Dilution)
สู ตรการคํานวณการลดลงของราคา
= ((Po-Pn)x Qw) / ((Qo+Qw) x Po) โดยที่
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (คือวันที่ 4-12
พฤศจิกายน 2557 ) ซึ่ งเท่ากับ 16.87 บาท หรื อเท่ากับ 1.687 บาท(par 0.10 บาท)
Pn = ราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
เดิมเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ ้น
ดังนั้น Price Dilution = ((Po-Pn)x Qw) / ((Qo+Qw) x Po)
= ((1.687 – 0.50) x 342.4) / (( 2,054.344+342.40) x 1.687)
= 10.0 %
ผลกระทบด้ าน Price Dilution
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
หากมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ ท้ งั จํานวน
และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 10
3.) การลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (EPS Dilution )
สู ตรการคํานวณการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร = (EPSo-EPSn)/EPSo
โดยที่ กําไรสุ ทธิ = 218.26 ล้านบาท (4ไตรมาสสุ ดท้ายสิ้ นสุ ด 30 ก.ย. 57)
EPSo = กําไรสุ ทธิ /Qo = 218.26/2,054.34 = 0.106 บาท/หุ น้
EPSn = กําไรสุ ทธิ /(Qo+Qw) = 218.26/( 2,054.34+342.4) = 0.091 บาท/หุน้
ดังนั้น EPS Dilution = (0.106-0.091) / 0.106 = 14.29%
ผลกระทบด้ าน EPS Dilution
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
หากมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ท้ งั จํานวน
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และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกําไรเท่ากับร้อยละ
14.29
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

: ราคาการใช้สิทธิ เพื่อซื้ อหุ น้ สามัญและอัตราการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริ ษทั เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ บริ ษทั อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหรื อการแบ่งแยกหุน้ ที่ได้ออกแล้วของบริ ษทั
2. เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั
3. เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมและ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไปในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นั้น
หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้ นั้น และเป็ นวิธีคาํ นวณตามที่
ระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
4. เมื่อบริ ษทั เสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออก
ใหม่โดยกําหนดราคาหรื อคํานวณราคาของหุ ้นที่ออกใหม่ เพือ่ รับรอง
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวตํ่ากว่าราคาหุน้ ที่
คํานวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพหรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ
5. เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดสิ ทธิ
6. เมื่อมีกรณี อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1 ถึง 5 ที่ทาํ ให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับเมื่อมีการ
ใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยไปกว่าเดิม
ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ กระทําการแทนบริ ษทั มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนด
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เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรื อ การเปลี่ยนแปลงอัตรา
การใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอืน่ ๆ

: ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ และ/หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจมอบหมายเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการ
จัดสรรใบแสดงสิ ทธิการกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบ
แสดงสิ ทธิ การเข้าเจรจา ตกลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ซ่ ึ งรวมถึงการนํา
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าว เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ น้ รองรับ :
วิธีการคํานวณสัดส่ วนจํานวนหุ น้ รองรับ = ((จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ ) + (จํานวนหุน้
รองรับWarrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น)+(จํานวนหุ น้ รองรับการปรับสิ ทธิ
warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / (จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั )) โดยที่
จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 342,400,000 หุ น้
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น DCON-W1 =
411,460,000 หุ น้
จํานวนหุ ้นรองรับการปรับสิ ทธิ warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น =
46,200,000 หุ น้
จํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั = 2,054,344,000 หุน้ **
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
**จํานวนทุนชําระแล้วล่าสุ ดที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์
สัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับ =
(342,400,000+411,460,000+46,200,000) / 2,054,344,000
= 38.94 %
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รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอํานาจ
ชื่อ
ทีอ่ ยู่

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี 10)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
69 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี - บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท - พาณิ ชย์ศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สถาบัน Research Institute for
Management Science ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร - การบริ หารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์ แลนด์
Director Certification Program (DCP) ปี 2546
ประสบการณ์ การทํางาน
- ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
9 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
2554
2555
2556
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4/4
4/4
4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
3/3
3. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1/1
0/1
1/1
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..............................................................
วันที่ .............. เดือน ...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................................ สัญชาติ ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม.................................. หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ .................................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(2).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(3).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สี่ แยกรัชโยธิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ได้
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อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชั ดเจนตายตัว)
เขียนที่ ...................................................
วันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. .....................

(1) ข้าพเจ้า ................................................................. สัญชาติ ........ อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณี ย ์ ............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................ เสี ยง
หุน้ บุริมสุทธิ .......................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(2).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(3)................................................................................... อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 ณ วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้อ งประชุ ม ตึ ก ช้า ง อาคารบี ชั้น 18 สี่ แยกรั ช โยธิ น
แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
 วาระที่ ..1... เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน
้ ประจําปี ครั้งที่ 1 /2557

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

 วาระที่ ..2... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริ ษทั

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

 วาระที่ ..3... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้ อหุน
้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอขาย

แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

4 ่ อง พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ เพือ่ รองรับการใช้สิทธิ จากการออก
 วาระที่ .......เรื

ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น
ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิ ทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ ีจะซื้อหุน้ สามัญชองบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1 (DCON-W1)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
 วาระที่ .. ....
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (Par Value) ของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
6 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
 วาระที่ .......

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
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(5) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(6) ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่
เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุ
ไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสี ยงได้ ทั้งนี้ หากข้อความที่ระบุมีจาํ นวนเกินกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้นก็สามารถ
ระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณี หากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น
กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นส่ วนได้เสี ยในกิจการเรื่ องใดที่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลง
หรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้อ (5)
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี
ชั้น 18 สี่ แยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
วันที่ ............./................../.................
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
วันที่ ............./................../.................
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เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม

• การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ต้งั แต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2558
• การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน ในกรณี ท่ีมีการแก้ไขชื่ อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
• การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ น้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพือ่ ความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรื อ ขีดลง
ข้อความที่สาํ คัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
(2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ งออก
ให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิ น
3 เดือน
• สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของ
คําแปล
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิน
ทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
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ข้ อบังคับบริษทั
เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน

1. องค์ ประชุ ม
ข้ อ 37 ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นต้องมีผถู้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดแล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และต้องมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อ
หุ น้ ร้องขอการประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ
ให้นดั ประชุ มใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น แต่ถา้ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ในกรณี ที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุ ม แต่ถา้ รองประธานไม่มี หรื อถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผูถ้ ือ
หุ น้ หนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในคราวนั้น
2. การออกเสี ยงลงคะแนน
ข้ อ 16 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมนั้นเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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ข้ อ 17 ในการประชุ มผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้กรรมการจับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้ อ 40 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้น บั หุ ้น
หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจํากัดอื่นหรื อบริ ษทั จํากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิม่ ทุนหรื อการลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อการเลิกบริ ษทั
ข้ อ 41 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํา มีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน่ ๆ
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