เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 28 กันยายน 2560
เวลา 10.00 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

วันที่ 23 สิงหาคม 2560
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครัง้ ที่ 1/2560
2. แบบรายงานการเพิม่ ทุน
3. ข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญต่อกรรมการและพนักงาน
(โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2)
4. รายชือ่ และประวัตกิ รรมการอิสระเพือ่ การรับมอบอํานาจ
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
6. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับบริษทั ฯ เกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
8. แผนทีส่ ถานทีป่ ระชุม
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติให้จดั การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชัน้ 18 ถนนพหลโยธิน เขต
จตุ จ ักร กรุง เทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อ งต่ า ง ๆ และได้มีมติอนุ มตั ิใ ห้นํ าเสนอที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นในเรื่องสําคัญ
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษทั แจ้งที่ประชุมเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เป็ นวาระเพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพือ่ การรับทราบ

วาระที่ 2

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ครังที่
้ 1/2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท ฯ ได้จ ั ดทํา รายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2560 ซึ่ง จัด ขึ้น เมื่อ วั นที่ 27
เมษายน 2560 และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14
วัน นับแต่วนั ประชุมตามทีก่ ฎหมายกําหนด ไม่ปรากฏว่ามีผใู้ ดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏ
ในสําเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 1
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครัง้ ที่ 1/2560
เห็นว่ามีความถู กต้อ ง ครบถ้วน ซึ่ง ได้นํ าส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรียบร้อย รวมทัง้ ได้เผยแพร่บนเวปไซด์ของบริษัทด้วย ไม่
ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไข
คณะกรรมการฯเห็นสมควรนํ าเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครัง้ ที่ 1/2560 ดังกล่าว
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ครังที
้ ่ 2 (ESOP#2)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั กรรมการและพนักงานในการทํางานกับบริษทั ฯ ต่อไปในระยะยาว
เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดให้กบั องค์กร และให้เกิดความยังยื
่ นในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด
ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเงือ่ นไขของใบสําคัญแสดงสิทธิของการเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขาย
จํานวนไม่เกิน 142,446,000 หน่ วย และบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้ จํานวนไม่เกิน 142,446,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท) คิด
เป็ นร้อยละ 3 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
หมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้
สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ครัง้ ที่ 2 (ESOP#2)
โดยออกและเสนอขายจํานวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ดังรายละเอียดตามทีเ่ สนอ

วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษทั ที่จาํ หน่ ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ครังที
้ ่ 2 (ESOP#2)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP
ครัง้ ที่ 2 โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท) ทุนจดทะเบียนเดิมของบริษทั ฯ 542,755,742.90 บาท (ห้าร้อยสีส่ บิ สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
ห้าพันเจ็ดร้อยสีส่ บิ สองบาทเก้าสิบสตางค์) เพิม่ เป็ น 557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้าน
สามร้อยสีส่ บิ สองบาทเก้าสิบสตางค์)
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 542,755,742.90 บาท (ห้าร้อยสีส่ บิ สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสีส่ บิ สอง
บาทเก้าสิบสตางค์) เป็ น557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสามร้อยสีส่ บิ สองบาทเก้าสิบ
สตางค์)โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 142,446,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท คิด
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เป็ นจํานวนเงินรวม 14,244,600 บาท (สิบสีล่ า้ นสองแสนสีห่ มื่นสีพ่ นั หกร้อยบาทถ้วน) และจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษทั ทีจ่ าํ หน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2 (ESOP#2)
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ
ต้องการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไข
และเพิม่ เติมถ้อยคําเพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยน
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

557,000,342.90 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสามร้อยสี่
สิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)
5,570,003,429 หุน้ (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน
สามพันสีร่ อ้ ยยีส่ บิ เก้าหุน้ )
0.10 บาท (สิบสตางค์)

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
หุน้ บุรมิ สิทธิ

5,570,003,429 หุน้ (ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน
สามพันสีร่ อ้ ยยีส่ บิ เก้าหุน้ )
0 หุน้ (ศูนย์หนุ้ )

ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารแก้ไข เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
วาระที่ 6

ประเภท
สกุลเงิน
วงเงิน

พิ จารณาอนุมตั ิ แผนการจัดหาเงิ นทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่ มเติ ม โดยการออกตราสารหนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่ เติมโดยการออกตราสารหนี้
รายละเอียดดังนี้
:
ตราสารหนี้ทกุ ประเภท ตามความเหมาะสมในแต่ละขณะทีม่ กี ารออกและเสนอขาย
:
สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินอืน่
:
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) หรือสกุลเงินอื่นในอัตราทีเ่ ทียบเท่า โดย
ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นในขณะทีม่ กี ารจัดออกแต่ละคราวได้ตามที่ บริษทั ฯ จะเห็นสมควรทัง้ นี้
หากมีการซือ้ คืน และ/หรือ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆอันมีผลให้เงินต้นคงค้าง
ของตราสารหนี้ลดลง ให้บริษัทฯสามารถออกตราสารหนี้ เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มี
การซือ้ ถือ และ/หรือ ไถ่ถอนได้ในวันเดียวกัน (Revolving) ซึง่ มูลค่าตราสารหนี้คงค้าง ณ
ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินทีข่ ออนุมตั ิ

3

การเสนอขาย

อายุ
อัตราดอกเบีย้
ตลาดรอง

:

:
:
:

เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ เสนอขายในวงจํากัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้
ลงทุ น สถาบัน และ/หรือ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว น ตามหลัก เกณฑ์ข อง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
โดยอาจแบ่งการเสนอขายในครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลพินจิ และความจําเป็ น
ในการใช้เงินของบริษทั
ไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี้ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขาย
บริษทั ฯ อาจจดทะเบียนตราสารหนี้ กับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย หรือตลาด
รองอืน่ ใดตามความเหมาะสม

รวมถึงขอมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์
เงือ่ นไขและรายละเอียดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตามความจําเป็ นและ
เห็นสมควรที่จะต้องกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนํ าตราสารหนี้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตาม
ความเหมาะสม ตลอดจนให้มอี ํานาจดําเนินการขออนุ ญาต เปิ ดเผยข้อมูลและดําเนินการอื่นใดกับ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ รวมทัง้ การเข้าทําการ ตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมี
อํานาจในการดําเนินการใดๆเพือ่ ให้การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ประสบผลสําเร็จ
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นในอนาคต บริษัทฯมีแผนที่จ ะต้อ งใช้เ งินลงทุนใน
โครงการต่างๆอีกเป็ นจํานวนมาก จึงควรมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่ เติมโดย
วิธีการออกตราสารหนี้ ซึ่ง อาจเป็ นการออกหุ้น กู้ การออกตั ๋วแลกเงิน การออกตั ๋วสัญญาใช้เงิน
นอกเหนือจากการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินตามวิธกี ารปกติทวไป
ั ่ ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ทางการเงิน ของบริษัท ได้ อีก ทัง้ เป็ น วงเงิน สํา รองไว้เ พื่อ ใช้ใ นการลงทุ น โครงการต่ า งๆ ทัง้ นี้
คณะกรรมการฯจะได้พจิ ารณาถึงต้นทุนโครงการ ต้นทุนทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของ
โครงการต่างๆ
คณะกรรมการฯเห็นสมควรนํ าเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิแผนการ
จัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่ เติมโดยวิธกี ารออกตราสารหนี้ ตามรายละเอียด
วาระที่ 7

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
7.1 เชิ ญผูถ้ อื หุ้นซักถาม หรือเสนอความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ ม
7.2 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 (Record Date) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(แก้ไขเพิม่ เติม 2551) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
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หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สะดวกทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นให้เข้าประชุมและ
ออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม ครั ง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอี ย ดและลงลายมื อ ชื่ อ ในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ
ตามเอกสารแนบ 5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 6 ส่งมายังบริษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือมอบให้ผรู้ บั มอบฉันทะของท่านนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุม
ด้วย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดทลัก
ทรัพย์ หากท่านไม่สะดวกทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิ สระตามรายชื่อ ที่ป รากฏตามเอกสารแนบ 4 โดยบริษัท ฯจะเปิ ด ให้ล งทะเบีย นในวั นประชุ ม ตัง้ แต่ เ วลา 9.00น.
อนึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยประการใดหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ
การประชุม ท่านสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครัง้ นี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษทั ฯที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ หมดได้ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.dconproduct.com
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

5

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

3300/57 ตึกช้ าง อาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี ครังที
้ ่ 1/2560
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชัน้ 25
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. คุณพิสมัย บุณยเกียรติ
3. คุณวิทวัส พรกุล
4. คุณธนิต ชรินทร์สาร
5.

คุณ วันชัย ตันติกลุ

6. คุณชนะ
7. ดร.ธนัย
8. คุณนิรุธ
9. คุณจีรเดช
10. ดร.กวิน
เริ่มการประชุม

โตวัน
ชรินทร์สาร
อินทรท่าฉาง
วิรชั ชัย
วรกาญจนา
เวลา 13.00 น.

ประธานกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายวิศวกรรม

การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1 ประจําปี 2560 ของ บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีผถู้ อื
หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 61 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,566,647,738 หุน้ และมีการมอบฉันทะ จํานวน 25 ราย คิดเป็ น
จํานวนหุน้ 1,046,356,717 หุน้ รวมทัง้ สิน้ 86 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 2,613,004,541 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 54.92 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 474,823,229.70 บาท อันเป็ นครบองค์
ประชุมข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุ ชา สุธาทิพารักษ์ ผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็ นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด มาเพือ่ ตอบข้อสงสัยเกีย่ วกับงบการเงินของบริษทั ฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษทั ฯ ได้เชิญผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเป็ นกรรมการใน
การตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทั จะแสดงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้นทุกวาระที่มกี ารลงมติให้ผถู้ ือหุ้นทราบผลทันที ซึ่ง
วิธกี ารออกเสียงลงคะแนน บริษทั ฯ ขอชีแ้ จงขัน้ ตอนให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
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เอกสารแนบ 1
1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้จดั เตรียมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุม ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสียง สําหรับผูร้ บั มอบฉันทะ
ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ ได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทั
ฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่มสี ทิ ธิออกเสี
ยงในทีป่ ระชุมอีก
์
2. เมือ่ จบการชีแ้ จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ อื หุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล
ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มผี ถู้ ือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรือ่ งในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ อื หุน้ มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุ มตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการ
นําเสนอในวาระนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รบั ทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงใน
วาระใด ขอให้ผู้ถอื หุ้นท่านนัน้ ยกมือขึน้ เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุน้ ในกรณีน้ี ให้ผถู้ ือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรือ
ต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระทีพ่ จิ ารณานัน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสียงและ
แจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริษทั ฯ จะเชิญกรรมการผูถ้ กู เสนอ
ชื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ภายหลังจากผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
5. ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ จะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้บริษทั ฯ จะให้มกี ารบันทึกภาพการประชุมเป็ นคลิป
ไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้บริการผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจ และไม่มโี อกาสเข้าร่วมประชุม
วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครัง้ ที่ 1/2560 ทัง้ นี้วาระการประชุมมี
ทัง้ สิน้ 11 วาระ ในตามทีบ่ ริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ
การชุม และการแต่งตัง้ กรรมการทีจ่ ะเข้ามาแทนกรรมการทีต่ ้องออกวาระ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพิม่ เติมและไม่มี
การเสนอชือ่ กรรมการเพิม่ เติมเพือ่ คัดเลือกให้เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 2 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นครังที
้ ่ 1/2559
ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทั ฯ กล่าวว่าบริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 และได้เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้นําส่งรายงานให้
กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ปรากฏว่าไม่มผี ู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไข ดัง
ปรากฎในสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 จึงเห็นสมควรให้ผถู้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
2,613,004,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสียง

วาระที่ 3 พิ จารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ว้วางใจบริษทั โดยกล่าวว่าภาพรวม
ของเศรษฐกิจไทยมีทงั ้ ขึน้ และลงสลับกัน บริษทั ฯ ก่อตัง้ ในปี 2539 และโรงงานเสร็จในปี 2540 ในปี 2540 เป็ นปี ทเ่ี ศรษฐกิจ
เริม่ ลงตัง้ แต่ปี 2538 ช่วงต้นปี 2540 เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจไม่ดี ทางบริษทั ฯ ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ทัง้ ค่าดอกเบีย้ ค่าเสื่อม
สินค้าของเราเป็ นทีต่ ้องการสําหรับผูก้ ่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมขนาดเล็ก ในช่วงปี 2540 ผลิตขายเพียง 20% ของ
กําลังการผลิตเท่านัน้ เนื่องจากไม่มีโครงการบ้านจัดสรรขึน้ เลย หลังจากนัน้ 5 ปี เศรษฐกิจ ก็จ ะเริม่ ดีข้ึนเรื่อยๆ จึงได้นํา
บริษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 และเศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัว และปรับตัวดีขน้ึ อีกครัง้ ในปี 2552 ปี นนั ้ บริษทั ฯ มีกาํ ไร
36 ล้านบาท แต่มคี ่าเสือ่ มโรงงานมวลเบา เป็ นโรงงานทีบ่ ริษทั ฯ ทําแล้วขาดทุน แต่ยงั คงดําเนินกิจการอยูเ่ นื่องจากขาดทุนแต่
ไม่เกินค่าเสื่อม จึงทําให้ปี 2552 มีกําไรเพียง 5 ล้านบาท และปี 2557 ถึง ปี 2558 เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจดี มีโครงการบ้า น
จัดสรร คอนโดมิเนียม ขึน้ หลายโครงการจึงทําให้มอี ุปทานมากเกิน เพราะฉะนัน้ ตัง้ แต่ปี 2558 บริษทั ฯ เริ่มปรับตัวเตรียม
ความพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นช่วงขาลง ส่วนทางภาครัฐได้ส่งเสริมโครงการต่างๆ ขึน้ มากมาย ในปี 2558 บริษทั ฯ มี
กําไร 176 ล้านบาท และในปี 2559 บริษทั ฯ ประมาณการกําไรลดตํ่าลงไป 20% เหลือกําไรประมาณ 140 ล้านบาท และยัง
มองภาพว่าผลกําไรจะลดลงเรื่อยๆ แต่ปรากฏว่าผลกําไรในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ มีผลกําไรดีเกินทีค่ าดการณ์ไว้ คือมีกําไรถึง
161 ล้านบาท แต่เนื่องจากสินทรัพย์ทท่ี าํ โรงงานมวลเบาถูกตัดค่าเสือ่ มด้อยค่า 14 ล้านบาท และบริษทั ฯ รับงานโครงการหนึ่ง
ซึ่งประสบปญั หายังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทางผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้สํารองหนี้สงสัยจะสูญ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะได้
ดําเนินการฟ้องร้องต่ อไป หากชนะคดีก็จะคิดเป็ นกําไรบวกกลับทันที จึงทําให้ปี 2559 มีกําไร 138 ล้านบาท ตามที่ไ ด้
ประมาณการไว้
ในปี ท่ีผ่ า นมานั ก ลงทุ น หรือ นั ก วิเ คราะห์ ท่ีม าเยี่ย มบริษั ท ฯ หลายท่ า นสอบถามว่ า บริษั ท ฯ จะมี
ความก้าวหน้าอย่างไร จะเพิม่ ยอดขายได้ก%
่ี จะมีกาํ ไรเพิม่ ขึน้ กี%
่ และจะมีโครงการอะไรใหม่ ตอนนี้ทางบริษทั ฯ มีอตั ราหนี้
ต่อผูถ้ อื หุน้ น้อยมาก พร้อมทีจ่ ะลงทุน แต่การลงทุนไปนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่ายทีจ่ ะทําแล้วได้กําไร ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ได้ทําการ
เพิม่ ทุน มีผถู้ อื หุน้ ไม่พอใจว่าทําไมบริษทั ฯ ไม่กเู้ งินธนาคาร หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น วันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษทั ฯ
ตัดสินใจถูกต้องแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้สร้างงานในอนาคตเพื่อรับรู้รายได้ในปี 2561 เป็ นต้นไป ซึ่งเราได้เริ่มทําตึกสูง
คอนโดมิเนียม
สั ดส่ ว นรายได้ใ นปี 2558 ในส่ ว นอสัง หาริม ทรัพ ย์ล ดลงมาก เนื่ อ งจากปี 2557 เราขายโครงการ
คอนโดมิเนียมให้กบั บริษัทหนึ่งไปทัง้ โครงการ ช่วงนัน้ ทางธนาคารจะให้สนิ เชื่ออย่างระมัดระวัง ในปี 2558 ถึง ปี 2559
บริษทั ฯ ยังมีโครงการบ้านเดียวทีล่ ําลูกกา โครงการแฟคตอรีแ่ ลนด์ และโครงการบ้านเดีย่ วทีร่ าชพฤกษ์ และขณะนี้กําลังขึน้
โครงการคอนโดมิเ นี ย มที่ไ ทรม้ า เพราะฉะนั น้ ใน 2 ปี ท่ีผ่ า นมา ผลประกอบการในปี 2558 มีผ ลประกอบการด้ า น
อสัง หาริมทรัพย์เ พียง 9.33% ส่วนที่เหลือเป็ นส่ว นวัส ดุก่อ สร้า งที่ทํารายได้ให้กบั บริษัท ฯ และในปี 2559 ที่ผ่านด้า น
อสังหาริมทรัพย์มผี ลประกอบการเพียง 7.86% เท่านัน้
ในสัดส่วนรายได้ของวัสดุก่อสร้างในปี 2559 ประกอบด้วยแผ่นพื้น 52.8% บริษัทฯ ทําแผ่นพื้นสําหรับ
บ้านพักอาศัย โครงการจัดสรรบ้านเดีย่ ว บ้านสองชัน้ คอนโดมิเนียม 8 ชัน้ ซึง่ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายแผ่นพืน้ สูงสุดใน
ประเทศ ซึง่ ปจั จุบนั มีโครงการผลิตและจําหน่ ายแผ่นพืน้ ทุกภาค สินค้าที่ทํากําไรรองลงมาคือเสาเข็ม เป็ นเสาเข็มสําหรับ
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บ้านพักอาศัย สินค้าต่อไปคือบล็อกมวลเบาสีเทา ซึง่ ยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั มากนักแต่จะเหมาะสําหรับผูท้ ร่ี กั สุขภาพ หรือผูท้ ท่ี าํ คีโม
หรือเป็ นภูมแิ พ้ หากผูป้ ว่ ยอยูใ่ นบ้านทีม่ เี ชือ้ รา จะมีโอกาสติดเชือ้ ค่อนข้างสูง ซึง่ ตอนนี้ค่าเสื่อมเครื่องจักรมวลเบาได้ถูกตัดไป
แล้ว ต่อไปจึงมีโอกาสทีจ่ ะทํากําไรได้ สินค้าต่อไปคือ รัว้ เดิมบริษทั ฯ ผลิตส่งให้กบั บริษทั หนึ่ง และต่อมาได้ผลิตรัว้ ของบริษทั ฯ
เองด้วยในอีกรูปแบบหนึ่ง
แผนงานในอนาคต มีนักลงทุนหลายท่านสอบถามว่าทําไมบริษัทฯ ยังไม่มกี ารลงทุนเพิม่ เติม เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้เพิม่ ทุนไปแล้ว บริษัทฯ ได้นําเงินมาใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่ไทรม้า เนื่องจากต้องก่อสร้างตึกให้เสร็จ
หากเรากูเ้ งินจากธนาคาร ทางธนาคารจะมีเงื่อนไขคือ จะต้องมียอด Pre-Sale 40% วันนี้ ได้ดําเนินการก่อสร้างจนถึงชัน้ ที่
33 แล้ว มีทงั ้ หมด 38 ชัน้ และยอดขายเพียง 10% หากเราไม่มเี งินทีเ่ พิม่ ทุนมาโครงการอาจจะต้องหยุด เนื่องจากไม่สามารถ
กูเ้ งินธนาคารได้ แต่อย่างไรคอนโดมิเนียมเราสร้างอยูก่ ลางสถานีรถไฟฟ้า ซึง่ เป็ นทรัพยากรทีจ่ าํ กัด บริษทั ฯ จึงมีความมันใจ
่
ว่าหลังจากทีร่ ถไฟฟ้าสายสีมว่ งได้มกี ารเชือ่ มต่อกับสายอืน่ ๆ จะทําให้มยี อดขายเพิม่ ขึน้ ได้ ประกอบกับช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเป็ นขา
ขึน้
คอนโดมิเนียมโครงการดีคอนไพร์ม - แพรกษา นัน้ ปจั จุบนั กําลังออกแบบโครงการ โดยได้ทําการขอ
อนุ ญาตสะพานเรียบร้อยแล้ว จะมียอดขายโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท กําไร 255 ล้านบาท ราคาขายตํ่าสุด 50,000
บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสูงสุด 78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลีย่ 67,000 บาทต่อตารางเมตร
คอนโดมิเนียมโครงการดีคอนไพร์ม - ไทรม้า จะเริม่ รับรูร้ ายได้ในปลายปี 2561 หรือต้นปี 2562 จะมีรายได้
1,620 ล้านบาท กําไร 280 ล้านบาท ราคาขายตํ่าสุด 63,700 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสูงสุด 90,000 บาทต่อตารางเมตร
และราคาขายเฉลีย่ 76,500 บาทต่อตารางเมตร ขณะนี้ดาํ เนินการก่อสร้างไป 60% และมียอดจอง 11.2%
โครงการในอนาคต ผนังสําเร็จรูป ใช้สําหรับตึกสูง ปจั จุบนั เป็ นเทคโนโลยีใหม่ มีผู้ประกอบการผลิตแล้ว
ประมาณ 3 ราย และมีปริมาณการใช้งานจํานวนมาก ทางบริษัทฯ จึงพิจารณาร่วมลงทุนกับผู้ทน่ี ําเทคโนโลยีตวั นี้มา มีการ
เจาะรูทาํ ให้ผนังมีน้ําหนักเบา ยกไปติดตัง้ ง่ายและรวดเร็ว ไม่ตอ้ งก่อฉาบ โดยจะลงทุน
5 ล้านบาท เพือ่ ทดลองทําผนัง
สําเร็จรูป โดยบริษัทฯ ให้เช่าสถานที่ในการทดลองการผลิต หลังจากทําประสบความสําเร็จจึงจะย้ายมาตัง้ โรงงานบริเวณ
ปทุมธานีเพื่อลดค่าขนส่ง บริษทั ฯ ถือหุน้ 40% จะมีกาํ ลังการผลิต 600 ตารางเมตรต่อวัน ประมาณการยอดขาย 70 ล้านบาท
ต่อปี และประมาณกําไร 14 ล้านบาทต่อปี
การปนั ผลของบริษทั ฯ ได้ปนั ผลตามหลักเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในแบบ 56-1 คือปนั ผล 25% ของกําไรในปี 2559
ทีผ่ ่านมาในช่วงเศรษฐกิจขาขึน้ นัน้ บริษัทฯ ได้ปนั ผลเกือบ 100% แต่ช่วงนี้มคี วามจําเป็ นต้องระมัดระวังตัวสูง และจะต้อง
สร้างตึกให้แล้วเสร็จ ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาเรือ่ งการปนั ผลแล้วว่าขึน้ อยูก่ บั ความจําเป็ นในการใช้เงิน ซึง่ ไม่ควรกูเ้ งินใน
ช่วงเวลานี้
นายสุทนิ ไหลอุดมสิน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าทางบริษทั ฯ จะประมาณรายได้ในปี 2560 ถึง ปี 2561 อย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าในปี 2560 นี้ ประมาณการกําไร 120 ล้านบาท โดย
ั บนั
ทัง้ นี้ประมาณการตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชี
นายนิรธุ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทั ฯกล่าวว่างบการเงินประจําปี 2559 ของบริษทั ฯ ทัง้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 2 ผูส้ อบบัญชี ได้ทําการตรวจสอบบัญชีและออกรายงานของผูส้ อบบัญชี แบบไม่มเี งื่อนไข ซึ่ง
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เอกสารแนบ 1
พอที่จะสรุปสาระสําคัญของงบการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทัง้ การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่าย
จัดการได้ดงั นี้
ในปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรสุทธิรวมทัง้ สิน้ 138.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็ นจํานวน
เงิน 38.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.60 ทัง้ นี้ เนื่องจากในปี 2559 มีการตัง้ สํารองด้อยค่าทรัพ ย์สนิ ที่ไ ม่ได้ใ ช้ในการ
ดําเนินงานเป็ นจํานวนเงิน 14.57 ล้านบาท และมีการตัง้ สํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเป็ นจํานวนเงิน 7.50 ล้านบาท ในปี 2559
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาํ ไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุน้
ในปี 2559 ยอดรายได้รวมลดลง 139.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 แบ่งเป็ นส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
ลดลง 111.32 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.70 เกิดจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 7 และราคาขายเฉลีย่ ลดลงร้อยละ 4 และ
ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มยี อดรายได้รวมลดลง 27.90 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26 เนื่องจากในปลายปี 2558 มีการขาย
ทีด่ นิ เปล่าทีย่ งั ไม่มแี ผนพัฒนาได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท
ในปี 2559 บริษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากําไรขัน้ ต้นของส่วนงานวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับปี ทผ่ี ่าน
มาคือร้อยละ 37.6 โดยในปี 2558 มีอตั รากําไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 38.0 สําหรับอัตรากําไรขัน้ ต้นของส่วนงานอสังหาริมทรัพย์
นัน้ ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 41.4 ซึง่ เป็ นอัตราทีใ่ กล้เคียงกับปี 2558 คือร้อยละ 42.9
ค่าใช้จา่ ยในการขาย บริหาร และต้นทุนทางการเงิน ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 26.32
ล้านบาท เนื่องจากยอดขายทีล่ ดลง และเนื่องจากในปี 2559 ไม่มยี อดหนี้เงินกูย้ มื ธนาคาร
สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นัน้ บริษทั ฯและบริษัท
ย่อย ยังคงมีฐานะทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน 2,140.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2558 เท่ากับ 798.53 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 59.5 มีหนี้สนิ รวมเท่ากับ 272.28 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 134.08 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 33 และมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 1,868.62 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2558 จํานวน 932.61 ล้านบาท
ปี 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.86 เท่า มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า กับ 2.70 เท่า ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ อยูท่ ่ี 41 วัน และระยะเวลาการชําระหนี้เฉลีย่ อยู่ท่ี 76 วัน และมีอตั ราส่ว นหนี้สนิ
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.15 เท่า
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีป่ รากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 นัน้
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึง่ เป็ นงบการเงินทีไ่ ด้จดั ทําขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีท่ีรบั รองทัวไป
่ และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว
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มติ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั งิ บการเงินประจําปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,646,766,260 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสียง
22,200 หุน้

หมายเหตุ:

มีผเู้ ข้าร่วมประชุมเพิม่ 26 ราย คิดเป็ นจํานวน 33,783,919 หุน้

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2559
นายนิรธุ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทั ฯ กล่าวว่าบริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคํานึงถึงปจั จัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน
ในอนาคตด้วย
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 นัน้ บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีกําไรสุทธิรวม 138.14 ล้านบาท คิดเป็ น
กําไรต่อหุน้ เท่ากับ 2.91 สตางค์ต่อหุน้ โดยคํานวณจากหุน้ ทีอ่ อกและชําระแล้ว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึง่ เป็ นวัน XD มี
จํานวนรวม 4,748,232,297 หุน้
เนื่องจากในปี 2560 บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ่ ะต้องใช้เงินทุนในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษทั ย่อยแห่ง
หนึ่ง ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561 รวมถึงเพื่อลงทุนขยายงานในโครงการอื่นๆ จึงต้องสํารองเงินไว้สาํ หรับก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 จาก
ผลกําไรในปี 2559 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา 0.80 สตางค์ต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินปนั ผลทีต่ อ้ งจ่ายทัง้ สิน้ 37,985,858.38 บาท
หรือเท่ากับร้อยละ 27.50 ของกําไรสุทธิรวม
ทัง้ นี้หากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ได้กาํ หนดจ่ายเงินปนั
ผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที่ 28 มีนาคม 2560 (Record Date) และ
รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
มติ

ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ั ติก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผลจากผลการดํา เนิ น งานปี 2559 ด้ว ยคะแนนเสี ยงเห็น ด้ว ย
2,646,766,260 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสียง 22,200 หุน้
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 6 พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายนิรธุ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทั ฯ กล่าวว่าในปี น้มี กี รรมการทีจ่ ะพ้น
ตําแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โตวัน
3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ไม่รวมผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านทีต่ ้องพ้นวาระใน
ครัง้ นี้เป็ นผู้ท่ีทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกําลังสติปญั ญาช่วยเหลือบริษัทอย่างมาก และได้
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ รรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเพื่อ
ทดแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในปี น้ที งั ้ 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โตวัน
3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร
โดยรายละเอียดประวัตกิ รรมการทัง้ 3 ท่านอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอชื่อ บุคคลที่ม ีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติท่เี หมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กําหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั เป็ น
การล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยกําหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 8
พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมใน
การดํารงตําแหน่งกรรมการมายังบริษทั ฯ โดยข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ โดย
ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษทั ฯ จะใช้วธิ เี ลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ เรียนเชิญกรรมการที่พน้ วาระทัง้ 3 ท่านออกนอกห้องประชุม เพื่อทําการเลือกตัง้ กรรมการได้
อย่างโปร่งใส
มติ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีต่ ้องออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่อกี วาระหนึ่ง
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
1. นายวิทวัส พรกุล กรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้
เห็นด้วย 2,642,551,650 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 4,236,810 หุน้
2. นายชนะ โตวัน กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผเู้ ห็น
ด้วย 2,642,551,650 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 4,236,810 หุน้
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3. ดร.ธนัย ชรินทร์สาร กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีผู้
เห็นด้วย 2,642,551,650 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 4,236,810 หุน้
ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงวดบัญชีประจําปี 2560
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณา
ความน่ าเชื่อถือ การไม่มสี มั พันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้ อบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณานําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชี ดีไอเอ
อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด โดย
1. นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา
พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
3.นางสาวสุภาภรณ์
มังจิ
่ ตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8125
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจําปี 2559 รวมเป็ นเงิน 1,510,000 บาท เท่า กับปี 2559
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอ
เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จํานวนเงิน 1,510,000 บาทนัน้ เป็ นอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอ
ประธานฯ กล่ า วว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ต รวจสอบแล้ ว ว่ า ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ทํ า หน้ า ที่ ไ ด้
อย่างดี จึงนํ าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและอนุ มตั ิค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบัญ ชี
ประจําปี 2560
มติ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ผูม้ มี ติให้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด โดย
1. นางสุวมิ ล
2. นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์
พลหิรญ
ั รัตน์
มังจิ
่ ตร

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจําปี 2560 รวมเป็ นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 100.00 ไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุน้
หมายเหตุ:

มีผเู้ ข้าร่วมประชุมเพิม่ 5 ราย คิดเป็ นจํานวน 264,620 หุน้
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วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2560 และพิ จารณาอนุมตั ิ จ่าย
บําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริษัทฯ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ
แล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯเห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้น พิจารณาอนุ มตั คิ ่าบําเหน็จกรรมการและ
เบีย้ ประชุมกรรมการสําหรับปี 2560 คงไว้ในอัตราเดิม เท่า กับปี 2559 ดังนี้
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการบริษทั
กรรมการ
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
บําเหน็จกรรมการ
พิจารณาจ่ายตามผลกําไรสุทธิรวม ดังนี้
กําไรสุทธิ

15,000 บาทต่อครัง้
10,000 บาทต่อคนต่อครัง้
7,500 บาทต่อครัง้
5,000 บาทต่อคนต่อครัง้

บําเหน็จกรรมการรวม
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท
500,000 บาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท
1,000,000 บาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท
2,000,000 บาท
301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท
3,000,000 บาท
ทัง้ นี้ ให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการกันเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ท่าน
ผลประโยชน์อ่นื ๆ
-ไม่ม ี สําหรับปี 2559 ซึง่ บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิรวม 138.10 ล้านบาทนัน้ คณะกรรมการบริษทั เห็นควรนําเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง
คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั ไิ ว้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559
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มติ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื ผูม้ มี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 และพิจารณาอนุ มตั จิ ่าย
บํ า เ ห น็ จ ต อ บ แ ท น ก ร ร ม ก า ร สํ า ห รั บ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ปี 2559
เ ป็ น จํ า น ว น เ งิ น
1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มผี ไู้ ม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุน้

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ลงจํานวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
546,316,108 บาท เป็ น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลิกหุน้ สามัญทีย่ งั มิได้จําหน่ ายและจัดสรรจํานวน 35,603,651 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เนื่องจากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ DCON-W2 มาใช้สทิ ธิไม่ครบตามจํานวนทีไ่ ด้จดั สรรไปเป็ น
จํานวน 10,600,786 หุน้ และมีการออกหุน้ สามัญเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ DCON-W2 ไว้มากเกินไปจํานวน 25,002,865 หุน้
มติ

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มผี ไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุน้

วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ
นายนิรธุ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทั ฯ กล่าวว่าตามทีไ่ ด้มมี ติอนุมติให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ ลงจํานวนเงิน 3,560,365.10 บาท ในวาระที่ 9 นัน้ จะต้องดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คอื
ทุนจดทะเบียน

542,755,742.90 บาท

แบ่งออกเป็ น

5,427,557,429 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

0.10
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน

5,427,557,429 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

มติ

0 หุน้

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั ิการแก้ไข เพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มผี ไู้ ม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง 22,200 หุน้

วาระที่ 11 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ประธานฯ กล่าวว่าสําหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิม่ เติม จึงหมดวาระที่จะต้อง
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามได้ในวาระนี้
นายสุพจน์ พงศ์กดิ าการ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าทําไมบริษทั ฯ จึงไม่ทาํ เสาเข็มแบบเจาะด้วย
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าในอนาคตพืน้ ทีใ่ นกรุงเทพจะแคบลง ต้องเปลีย่ นวิธกี าร
ตอกเสาเข็มเป็ นวิธกี ารกดหรือเจาะเสาเข็มแทน ณ วันนี้มบี ริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทําเสาเข็มแบบเจาะ โดยเขาก็จะมี
ความชํานาญพิเศษ และในช่วงนี้ปริมาณการก่อสร้างยังไม่สงู มากเพราะฉะนัน้ แล้วราคาขายตอนนี้กจ็ ะยังไม่ดี โครงการตึกสูง
ของเราก็ใช้เสาเข็มแบบเจาะในการก่อสร้าง หากเรามีเทคโนโลยีกพ็ ร้อมที่จะทําเช่นกัน แต่ เราอาจจะเริม่ ช้าเกินไป อีกทัง้
จะต้องสังเครื
่ อ่ งจักรหนักเข้ามา
นายสุพจน์ พงศ์กดิ าการ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าบริษทั ฯ ได้พยายามรับงานหมอนรถไฟและเสาเข็มรถไฟราง
คู่บา้ งหรือไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจะมีงานบางช่วงเท่านัน้ ทีใ่ ช้เสาเข็มเหลีย่ มขนาด 26
ส่วนพืน้ ทีท่ เ่ี หลือมีลกั ษณะดินทีแ่ ข็งจึงไม่ตอ้ งใช้เสาเข็ม โดยพืน้ ทีท่ จ่ี ะใช้เสาเข็มอยู่บริเวณโรงงานของเราถือว่าเราได้เปรียบ
ตอนนี้มี 2 บริษทั ทีป่ ระมูลงานก่อสร้างได้จากภาครัฐ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามเข้าไปเสนอราคา แต่ได้ทราบราคาทีบ่ ริษทั ฯ อื่นเสนอ
แล้วเกือบไม่มกี าํ ไร หากตอกเสาเข็มผิดพลาดอาจทําให้ขาดทุนได้
นายสุพจน์ พงศ์กดิ าการ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าเหตุใดบริษทั ฯ จึงถือหุน้ บริษทั DCON Panel เพียง 40%
ทําไมไม่ถอื หุน้ 50%
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าบริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นคนริเริม่ เป็ นคนแรก โดยมีผูม้ เี คย
ทํางานในบริษทั ใหญ่แห่งหนึ่งมาชวนร่วมลงทุน และต่อมาทางบริษทั ฯ ได้ชวนอีก 1 บริษทั เข้ามาร่วมหุน้ จึงแบ่งการถือหุน้
เป็ น 20% 35% และบริษทั ถือหุน้ 40% ตามลําดับ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯ ก็เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่สุด และหากในอนาคตบริษทั ฯ จะ
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ทํา Precast บริษทั ฯ อาจจะถือหุน้ 60% และให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างรายใหญ่ทม่ี โี อกาสจะใช้สนิ ค้าถือหุน้ 10% และเจ้าของ
โครงการบ้านจัดสรรถือหุน้ 30% เป็ นต้น โดยแผนงานปี น่าจะเกิดขึน้ ได้ในช่วงปี 2562 ถึงปี 2563 ซึง่ เป็ นช่วงเศรษฐกิจขาขึน้
นายสุทนิ ไหลอุดมสิน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าในอนาคต ทางบริษทั ฯ จะใช้จุดแข็งในเรื่องแผ่นพืน้ สําเร็จรูป
หรือ Precast ให้เป็ นประโยชน์กบั โครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไรบ้าง
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ฯ มองตัวเองเหมือน
คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย คือเรามีโรงงานผลิตแล้วก็ควรมีโครงการสาธิต อย่างทุกวันนี้ทโ่ี ครงการ
คอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-ไทรม้า บริษทั ฯ ได้เรียนเชิญผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั เหมา ดูวธิ กี ารก่อฉาบอย่างไรไม่ให้ผนังร้าว เพื่อให้
เกิดความมันใจในการใช้
่
สนิ ค้า เป็ นโครงการสาธิตสินค้า แต่หากเราทําโครงการจัดสรรใหญ่มากลูกค้าจะมองภาพว่าเราเป็ น
คูแ่ ข่งได้
นายสุทนิ ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอนาคตทางภาครัฐจะวางแนวรถไฟทัวประเทศอี
่
ก 10 ปี
บริษทั ฯ จะใช้ประโยชน์ใดกับโครงการนี้ได้บา้ ง
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าหากมีโอกาสเราก็พร้อมทีจ่ ะลงทุนทุกอย่างทีท่ าํ แล้วทํา
ให้มกี ําไร แต่ ควรระวังไม่ให้ขาดทุน ตอนนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุ นให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งในเรื่องของการทุจริต หรือการไปลงทุน ทําให้มคี วามรอบคอบในการตัดสินใจมากขึน้ ซึง่
ทางบริษทั ฯ จะเริม่ จัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาความเสีย่ งภายในปี น้เี พือ่ ดูแลผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
นายโชติมนั ต์ วงศ์พชั รชัย ผู้ถอื หุน้ สอบถามว่าบริษทั ฯ มีนโยบายเชิงรุกอย่างไร เนื่องจากตอนนี้มยี อด
จองคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-ไทรม้า เพียง 10% จะมีการสร้าง Branding อย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าการสร้างตึกสูงจะใช้ระยะเวลาสร้าง 2.5 ปี การการ
ออกแบบ และขอยื่น EIA จะใช้เวลา 10 ถึง 12 เดือน รวมเป็ น 3.5 ปี ไม่รวมการสรรหาทีด่ นิ โดยทาง บริษทั ฯ จะใช้เวลาใน
การเลือ กซื้อ ที่ดิน ที่เ หมาะสมที่สุด และในขณะนี้ เ ราจะยัง ไม่บุ ก ตลาด เพราะตัง้ แต่ ปี 2558 มีอุ ปทานมาก การก่ อสร้า ง
คอนโดมิเนียมมีมาก บริษทั ส่วนใหญ่จะมีงบค่าโฆษณา 3% แต่ทางบริษทั ฯ จะเริม่ โฆษณาตอนทีต่ ึกสร้างเสร็จ หรือตอนที่
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้ว คนก็จะมีกาํ ลังซือ้ จึงควรรอโฆษณาในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
ปิ ดประชุม เวลา 15.15 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิร)ิ
เลขานุการคณะกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานทีป่ ระชุม
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เอกสารแนบ 2
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ข้าพเจ้า บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ฯครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุน/จัดสรรเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 542,755,742.90 บาท เป็ น
557,000,342.90บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 142,446,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวม 14,244,600 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้จดั สรรหุน้ สามัญ จํานวน 142,446,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.10
บาท รวม 14,244,600 บาท คิดเป็ นร้อยละ3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ั ด สรรให้ แ ก่ ก รรมการ และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ (โครงการ ESOP ครั ง้ ที่ 2) เพื่ อ นํ า เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จํานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลาจองซื�อ
และ
ชําระเงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

ผูถ้ อื หุน้ เดิม

-

-

-

-

-

ประชาชน

-

-

-

-

-

บุคคลใด ๆ (ระบุ)

-

-

-

-

-

-

-

จัดสรรให้แก่

เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของ
ไม่เกิน
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี 142,446,000
จัดสรรให้แก่กรรมการและ
หุน้
พนักงานของบริษทั ฯ
(โครงการESOP ครัง้ ที่ 2)

1:1

ราคาใช้ สิท ธิคื อ ราคาปิ ด
ของหุ้น ที่มีก ารซื้อ ขายใน
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ โ ด ย
เฉลี่ย ถ่ ว งนํ้ า หนั ก ในช่ ว ง
ระยะเวลา 15 วั น ก่ อ น
วั นประชุ ม คณะกรรมการ
(ไม่ มี ส่ ว นลดจากราคา
ตลาด) ซึ่ ง เท่ า กั บ 0.59
บาทต่อหุน้
** หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

3. กําหนดวันประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ชัน้ 18 ตึกช้าง อาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิใน
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือ่ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เพือ่ รับรองการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทบ่ี ริษทั ออกให้แก่กรรมการ,พนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
โดยเงินทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะนําไปใช้เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
6. ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1 เป็ นการจัดสรรหุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขายให้แก่กรรมการ,พนักงานของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานที่จะได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้สร้าง
ผลประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯในระยะยาวต่อไป
6.2 เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ ในการดําเนินธุรกิจ
7. ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
เพื่อ เป็ น การสร้ า งเสริม ความตัง้ ใจ และเป็ น แรงจู ง ใจแก่ ก รรมการและพนั ก งาน ให้ทํ า งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลทางตรงต่ อประโยชน์ และประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะก่อให้เกิดผลกําไรสูงสุดแก่บริษัทฯ ในอนาคต และสามารถจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็ นไปตามที่
นโยบายทีก่ าํ หนด หรือมากกว่า
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ้นเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
9. ตาราง ระยะเวลาการดําเนิ นงานในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน

ลําดับ
1.

2.

ขัน� ตอนการดําเนิ นการ
ประชุมคณะกรรมการ เพือ่ ขอมติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ จัดสรรหุน้
เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญ
กําหนด
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560 (Record Date)
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วัน เดือน ปี
11 พฤษภาคม 2560

24 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบ 2
3.

4.

5.

รวบรวมรายชือ่ ตาม ม.225ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน พักการโอนหุน้
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เพือ่ อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและ
อนุมตั กิ ารออกและเสนอ ขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

25 สิงหาคม 2560

28 กันยายน 2560

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีท่ ่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชือ่ .................................................กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงชือ่ แทนบริษทั
(นายวิทวัส พรกุล )
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บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั ฯ
(โครงการ ESOP ครังที
้ ่2)
1.

วัตถุประสงค์และความจําเป็ นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั ฯ
การกําหนดให้มโี ครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ
ในครัง้ นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เป็ น การสร้า งแรงจูง ใจให้ก ับ กรรมการและพนั ก งานในการทํา งานกับ บริษัท ฯ
ต่ อ ไปในระยะยาว เพื่อ สร้ า งประโยชน์ สู ง สุ ด ให้ก ับ องค์ ก ร และให้เ กิด ความยัง่ ยืน ในการประกอบธุ ร กิจ
โดยมี ร ายละเอี ย ด ลั ก ษณะ รวมถึ ง สิ ท ธิ และเงื่ อ นไขของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องการเสนอขาย
โดยได้ออกและเสนอขาย ดังนี้
บริษทั ฯจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2
จํ า นวนไม่ เ กิน 142,446,000 หน่ ว ย และบริษัท ฯจะจัด สรรหุ้น สามัญ เพื่อ รองรับ การใช้ ส ิท ธิต ามใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิในครัง้ นี้ จํานวนไม่เกิน 142,446,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 3 ของจํานวน
หุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้ว ทัง้ หมดของบริษทั ฯ
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการครัง้ ที่ 2 ทีจ่ ะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุ มตั ิ ปรากฏตาม
ข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทั ฯจะนําเงินไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษทั ฯต่อไป

2.

รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครังนี
้ ้

จํานวนทีเ่ สนอขายครัง้ นี้

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือ
ไม่ไ ด้ เว้น แต่ โอนทางมรดก หรือ แก่ ผู้ร บั ผลประโยชน์ ตามข้อ 3.6.2
(ซึง่ ต่อไปในทีน่ ้จี ะเรียกว่า “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
ไม่เกิน 142,446,000 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันทีม่ มี ติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุ มตั ใิ ห้ออกและเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทีไ่ ด้ออกและเสนอขาย

จํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรเพือ่ รองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ์

ไม่เกิน 142,446,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท) คิดเป็ นร้อย
ละ 3.0 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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วิธกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สทิ ธิ

จัดสรรให้แก่กรรมการ ,พนักงานของบริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั
ย่อยโดยไม่ผา่ นผูร้ บั ช่วงซือ้ หลักทรัพย์
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้

ราคาการใช้สทิ ธิทจ่ี ะซือ้ หุน้

0.59 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาปิ ดของหุน้ ของบริษทั ฯ ทีท่ าํ การซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โดยเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในช่วงระยะเวลา
15 วัน ก่อนวัน ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ(ไม่มสี ว่ นลดจากราคาตลาด)

วันออกและเสนอขายใบสําคัญ

คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารมอบหมายจะ

แสดงสิทธิ

เป็ นผูก้ าํ หนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี้

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

กรรมการ ,พนักงานของบริษทั ฯและพนักงานของบริษทั ย่อยสามารถใช้
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.การใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 1 กําหนดไว้เป็ นวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยกรรมการ,
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถใช้สทิ ธิซ้ือหุ้นสามัญได้ ใน
จํา นวนไม่ เ กิน ร้อ ยละ 50ของใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท งั ้ หมดที่ก รรมการ,
พนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยแต่ละคนได้รบั จัดสรรจากบริษทั ฯทัง้ นี้
หากการใช้สทิ ธิตามสําคัญแสดงสิทธิจะทําให้เกิดเศษหุน้ ทีไ่ ม่ถงึ จํานวนเต็ม
ขอหน่ วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ปดั รวมไปใช้สทิ ธิในการใช้สทิ ธิในครัง้ ถัดไป
2.การใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 2(ครัง้ สุดท้าย) กําหนดไว้เป็ นวันที่ 29 เมษายน 2565
กรรมการ,พนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยสามารถใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
ได้ตามสิทธิของตนในส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมดตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
อื่นๆในการใช้สทิ ธิเป็ นไปตามข้อ 3 .1 และ 3.2

สิทธิและผลประโยชน์อ่นื
นอกเหนือจากสิทธิและ
ประโยชน์ทพ่ี งึ มีและพึงได้จาก
หุน้ สามัญตามปกติ

-ไม่ม-ี
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3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3.1
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ
ให้ผทู้ รงสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได้ระหว่างเวลา9.00น.ถึง16.00น.ภายใน 5 วันทําการก่อนวันหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ เว้นแต่การแสดง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้าย กําหนดให้แสดงความจํานง
ในการใช้สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญในแต่ละครัง้ จํานวนหุน้ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิซอ้ื นัน้ จะต้องเป็ นจํานวนเต็มของหน่วย
การซือ้ หุน้ บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญในการ
ใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
3.2

วันกําหนดการใช้สิทธิ
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทีก่ าํ หนดให้ใช้สทิ ธิ คือครัง้ แรกวันที่ 29 ตุลาคม 2564
และครัง้ ที่ 2 (ครัง้ สุดท้าย) วันที่ 29 เมษายน 2565 และหากวันทีก่ าํ หนดให้ใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการ
ให้เลือ่ นวันใช้สทิ ธิขน้ึ มาเป็ นวันทําการวันสุดท้ายก่อนวันทีก่ าํ หนดให้ใช้สทิ ธิ

3.3

คุณสมบัติของกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิ จะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก
3.3.1 เป็ นกรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
3.3.2 เป็ น กรรมการ และพนั ก งานของบริษัท ฯที่ไ ด้ร บั การคัด เลือ กซึ่ง ทํา ประโยชน์ ใ ห้แ ก่ บ ริษัท ฯ
(แล้วแต่กรณี)
3.3.3 กรณียกเว้น ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ให้นําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาให้เป็ นกรณีพเิ ศษ
3.3.4 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทก่ี รรมการและพนักงานของบริษทั ฯทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯกําหนดให้
แต่ ละรายในระดับตําแหน่ งงานเดียวกันไม่จําเป็ นต้องมีจํานวนเท่ากัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ตําแหน่ ง
ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบตั งิ าน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ทท่ี าํ ให้แก่บริษทั ฯ

3.4

ขัน้ ตอนการใช้สิทธิ
3.4.1 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีม่ คี วามประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องดําเนินการและ
นํ าส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิในระหว่างระยะเวลา
แสดงความจํานงการใช้สทิ ธิ
(ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ ทีไ่ ด้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้ว นทุก รายการ (สามารถติด ต่ อ ขอรับ แบบแสดงความจํานงการใช้ส ทิ ธิไ ด้ท่ฝี ่า ย
บุคคลของบริษทั ฯ) ทัง้ นี้ในกรณีท่ผี ู้จดั การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รบั พินัยกรรม
ของข้อ กํา หนดสิทธิน้ี เป็ น ผู้
ผู้พทิ กั ษ์ หรือ ผู้อ นุ บ าล ตามกฎหมาย ตามข้อ 3.6.2
แสดงความจํ า นงดัง กล่ า ว ให้นํ า ส่ ง แบบแสดงความจํา นงที่ไ ด้ก รอกข้อ ความถู ก ต้ อ ง
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ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการดังกล่าว พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงการเข้าเป็ นผูร้ บั โอนสิทธิ
โดยถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายและเงือ่ นไขในข้อ 3.6.2 ของข้อกําหนดสิทธิน้ี
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (หรือหนังสือรับรองสิทธิ) ตามจํานวนทีร่ ะบุไว้ในแบบแสดงความจ
จํานงในการใช้สทิ ธิ ซือ้ หุน้ สามัญ
(ค) ชําระเงินค่าหุน้ ตามจํานวนทีร่ ะบุในแบบแสดงความจํานงการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
(ง) ชําระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย ทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ ซึง่ บริษทั ฯมี
หน้าทีต่ อ้ งนําส่งกรมสรรพากรตามกฎหมาย
3.4.2 ผูถ้ อื ใบสําคัแสดงสิทธิเป็ นผูร้ บั ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้
สามัญ
3.4.3. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ชาํ ระเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญนี้ให้แก่บริษทั ฯตามข้อ 3.4.1 (ง) เต็มตามจํานวนในเวลาทีก่ าํ หไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม และบริษทั ฯ ได้นําเงินของบริษทั ฯเท่ากับจํานวนเงินค่าภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายทีบ่ ริษทั ฯมี
หน้าทีต่ อ้ งนําส่งตามกฎหมายต่อกรมสรรพากรไปก่อนแล้วชําระเงินภาษีแทนพนักงานชําระเงิน
ภาษีแทนพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ให้ถอื ว่าพนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการตกลง(โดยไม่ยกเลิก
เพิกถอน) ให้แก่บริษทั ฯ ในการหักเงิน ค่าภาษีจาํ นวนใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯได้ชาํ ระล่วงหน้าไปก่อนแทน
พนักงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการนัน้ จากเงิน ค่าจ้าง โบนัส หรือผลประโยชน์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จะจ่ายให้แก่
พนักงานซึง่ บริษทั ฯ สามารถหักได้ตาม กฎหมาย และให้สทิ ธิบริษทั ฯนํ าเงินดังกล่าวเพือ่ ชําระ
หรือหักกลบกับจํานวนเงินภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิต้องชําระคืนให้แก่
บริษทั ฯ
3.4.4. เมือ่ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้สาํ หรับการใช้สทิ ธิซอ้ื
หุน้ สามัญโดยครบถ้วนแล้ว บริษทั ฯจะดําเนินการออกหุน้ รองรับในชื่อผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือ ผู้จดั การมรดก ทายาทโดยธรรม ผู้รบั พินัยกรรม ผู้พทิ กั ษ์ หรือ ผู้อนุ บาล ตามกฎหมาย
(กรณีต าม ข้อ 3.6.2)
และจะจัด ส่งใบหุ้น ไปยังที่อ ยู่ท่ไี ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบแสดงความจํานง
ในการใช้สทิ ธิทาง ไปรษณียล์ งทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันกําหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯอาจ ตกลงกับผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษทั ฯเก็บใบหุน้ นัน้ ไว้ท่ี
บริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื ใบสําคัญ แสดงสิทธิมารับไปด้วยตนเองก็ได้ หรือจัดส่งไปตามหน่ วยงานทีผ่ ู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสงั กัดอยู่ หรือผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิอาจเลือกใช้บริการระบบซือ้ ขายแบบ
ไร้ใบหุน้ (Scripless System) ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งจะไม่ทําให้สทิ ธิของผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิลดลง
3.4.5 เมื่อผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามข้อ 3.4.1 แล้ว
ความจํานงในการใช้สทิ ธิน้ีจะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ น
หนังสือจากบริษทั ฯ
3.4.6 บริษทั ฯจะแจ้งรายชื่อผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิซ่งึ ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ บริษทั ฯ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
เพือ่ ให้ดาํ เนินการจดทะเบียนผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
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ในสมุด ทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ตามจํานวนหุ้น สามัญ ที่ค ◌ํ า นวณได้จ ากการใช้ส ิทธิใ นครัง้ นัน้ และ
บริษทั ฯ จะดําเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14
วันนับแต่วนั
สิน้ สุดของระยะเวลาในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
3.5

เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
บริษทั ฯจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สทิ ธิ (Exercise Ratio) เพือ่
รักษาผลตอบแทนใดๆ ทีผ่ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ไม่ดอ้ ยไปกว่าเดิม ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ต่อไปนี้
เกิดขึน้
3.5.1 เมื่อบริษทั ฯเสนอขายหุน้ สามัญ (Ordinary Shares) ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสิทธิ
และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆ ในราคาสุทธิของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่คาํ นวณได้ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของ
“ราคาตลาด ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะ
มีผลบังคับทันที ตัง้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
(วันแรกทีต่ ลาด หลักทรัพย์ขน้ึ เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีทเ่ี ป็ นการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิม(Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใดๆ
แล้วแต่กรณี
“ราคาสุท ธิข องหุ้น สามัญ ที่อ อกใหม่ ”
คํา นวณได้จ ากจํา นวนเงิน ทัง้ สิ้น ที่บ ริษัท ฯจะ
ได้รบั จากการเสนอขายหุน้ หักด้วยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั ้ หารด้วยจํานวน
หุน้ สามัญ ทัง้ สิน้ ทีอ่ อกใหม่
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯทีม่ กี ารซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทํา
การ (วันทีห่ ุน้ สามัญของบริษทั ฯมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกัน
ก่อนวันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ โดยทีร่ าคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
หมายถึง มูลค่า การซื้อขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ทีม่ กี ารซือ้ ขายทัง้ หมด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“วันทีใ่ ช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ
ออกใหม่ สํา หรับ กรณี ท่ีเ ป็ น การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม (วัน แรกที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ข้ึน
เครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่ สําหรับกรณีทเ่ี ป็ นการ
เสนอขายให้แก่ บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีทม่ี กี ารเสนอขายหุน้ สามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ในเงือ่ นไขทีจ่ ะต้อง
จองซื้อด้วยกัน ให้นําราคาเฉลีย่ เสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิของหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
แต่ใน กรณีทม่ี กี ารเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงือ่ นไขทีจ่ ะต้องจองซือ้ ด้วยกัน ให้นํา
ราคา เสนอขายทีต่ ่าํ กว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” มาคํานวณการ
เปลีย่ นแปลงเท่านัน้
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ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
MP คือ
A
คือ

B
BX

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ การจองซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
กรณีเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ สําหรับ
กรณีเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
คือ จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จากการเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและ/
หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
คือ จํานวนเงินทีจ่ ะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การออกหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่นนั ้ ทัง้ การเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
และ/หรือเสนอ ขายแก่บคุ คลใดๆตามแต่กรณี

3.5.2 เมื่อบริษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ให้แก่บุคคลใดๆโดย
ที่หลักทรัพย์นัน้ มีสทิ ธิท่จี ะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญ ได้หรือให้สทิ ธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญ(เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ) โดยทีร่ าคาสุทธิของหุน้
สามัญทีอ่ อกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ” การเปลีย่ นราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื
หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้น สําหรับกรณีทเ่ี ป็ นการ
เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วข้า งต้ น ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม และ/หรือ วัน แรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ข้างต้นทีม่ สี ทิ ธิจะแปลงสภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สทิ ธิในการ
จองซือ้ หุน้ สามัญแก่บุคคล ใดๆ แล้วแต่กรณีราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ
ดังนี้
ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
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Price 1 =

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่

Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
MP คือ
A
คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ การจองซือ้ หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
กรณีเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ สําหรับ
กรณีเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
B
คือ จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จากการเสนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมและ/
หรือเสนอขายแก่บุคคลใดๆ
BX คือ จํานวนเงินทีจ่ ะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ทีเ่ กิดขึน้ จาก
การออกหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่นนั ้ ทัง้ การเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
และ/หรือเสนอ ขายแก่บคุ คลใดๆตามแต่กรณี
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯทีม่ กี ารซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทํา
การ (วันทีห่ ุน้ สามัญของบริษทั ฯมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกัน
ก่อนวันทีใ่ ช้ ในการคํานวณ โดยทีร่ าคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
หมายถึง มูลค่า การซื้อขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ทีม่ กี ารซือ้ ขายทัง้ หมด ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“วันทีใ่ ช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ อ้ื หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ
ออกใหม่ สํา หรับ กรณี ท่ีเป็ น การเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้นเดิม (วัน แรกที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ข้นึ
เครื่องหมาย XR) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่ สําหรับกรณีทเ่ี ป็ นการ
เสนอขายให้แก่ บุคคลใดๆ ตามแต่กรณี
3.5.3 เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ การ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่วนั แรกทีผ่ ซู้ ้อื หุ้น
สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั หุน้ ปนั ผล (วันแรกทีต่ ลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครือ่ งหมาย XD)
ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
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Price 1 =

Price 0 x (A)
(A + B)

อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (A + B)
A
โดยที่

Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
A
คือ
B

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
จํานวนหุน้ สามัญทีไ่ ด้เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิในการรับหุน้ ปนั ผล
คือ จํานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปนั ผล

3.5.4 เมือ่ บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของ
บริษทั ฯสําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิการ
เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั ้ แต่ผซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่มี
สิทธิรบั เงินปนั ผล (วันแรกทีข่ น้ึ เครือ่ งหมาย XD) อัตราร้อยละของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยให้แก่ผถู้ อื หุน้
คํานวณโดยนําเงินปนั ผลทีจ่ ่ายออกจริงจากผลการ ดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาร
ด้วยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่
เงินปนั ผลทีจ่ า่ ยออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าว
ด้วยในการคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิ ธิแ ละอัตราการใช้สทิ ธินัน้ บริษัทฯต้อ งนํ า
เงิน ป นั ผลที่จ่ า ยจริง ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้นสํ า หรับ รอบปี บ ัญ ชีเ ดีย วกัน เท่ า นั น้ มารวมเพื่อ คํ า นวณ
การเปลีย่ นแปลง ดังกล่าว
หากจํานวนเงินปนั ผลระหว่างกาลที่จ่ายจริง มิได้มผี ลทําให้บริษทั ฯ ต้องปรับสิทธิของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากอัตราร้อยละของเงินปนั ผลทีจ่ ่ายมีค่าไม่เกินร้อยละ 100 หากต่อมา
บริษทั ฯประกาศจ่ายเงินปนั ผลอีกครัง้ ในรอบปี บญ
ั ชีเดียวกัน บริษทั ฯจะต้องนําจํานวนเงินปนั ผล
ระหว่างกาลทีป่ ระกาศจ่ายสําหรับรอบปี บญ
ั ชีเดียวกันมารวมกับเงินปนั ผลทีจ่ ่ายครัง้ ล่าสุดด้วย
เพือ่ พิจารณาการปรับสิทธิ แต่ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯได้เปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้
สิทธิอนั เนื่องมาจากการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลของรอบปี บญ
ั ชีใดๆแล้วและต่อมามีการจ่ายเงิน
ป นั ผลอีก ในรอบปี บ ัญ ชีเ ดีย วกัน ในกรณี น้ี จํา นวนเงินป นั ผลระหว่า งกาลที่ไ ด้จ่า ยไปสํา หรับ
รอบปี บญ
ั ชีนัน้ จะไม่นํามารวมคํานวณเพื่อการพิจารณาการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิอกี เนื่องจากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั การชดเชยจากการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปนั
ผลผลระหว่างกาลแล้ว
“ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ” หมายถึง ราคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯทีม่ กี ารซื้อขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 7 วัน
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ทําการ (วันทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ติดต่อกัน
ก่อนวันทีใ่ ช้ในการคํานวณโดยทีร่ าคาตลาดเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
หมายถึง มูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ฯหารด้วยจํานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ทีท่ าํ การซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“วันทีใ่ ช้ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกทีผ่ ซู้ ้อื หุน้ สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (วันแรกที่
ตลาดหลักทรัพย์ขน้ึ เครือ่ งหมาย XD)
ราคาการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 =
Price 0 x [MP - (D - R)]
MP
อัตราการใช้สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (MP)
[MP - (D - R)]
โดยที่

Price 1 คือ
Price 0 คือ
Ratio 1 คือ
Ratio 0 คือ
MP คือ
D
คือ
R
คือ

ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
เงินปนั ผลต่อหุน้ ทีจ่ า่ ยจริงแก่ผถู้ อื หุน้
เงินปนั ผลต่อหุน้ ทีจ่ า่ ยหากนํากําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 มาคํานวณจากจํานวน
หุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล

3.5.5 ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึง
ได้โดยทีเ่ หตุการณ์ ใดๆนัน้ ไม่ได้กําหนดอยู่ในข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.4 ให้บริษทั ฯพิจารณาเพื่อ
กําหนดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่โดยไม่ทาํ ให้สทิ ธิของผูถ้ อื
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิด้อ ยไปกว่ า เดิม โดยให้ถือ ว่ า ผลการพิจ ารณานัน้ เป็ น ที่สุด และจะแจ้ง ให้
สํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีม่ เี หตุให้ตอ้ งดําเนินการเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว
3.5.6 การคํานวณเปลีย่ นราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 เป็ นอิสระต่อกัน
และจะคํานวณการเปลีย่ นแปลงตามลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาด
ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ สําหรับในกรณีทเ่ี หตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้ พร้อมกันให้คาํ นวณการ
เปลีย่ นแปลงเรียงลําดับดังนี้ ข้อ 3.5.4  3.5.3  3.5.1  3.5.2  3.5.5 โดย ในแต่ละ
ลําดับครัง้ ทีค่ ํานวณการเปลีย่ นแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 3 ตําแหน่ ง
และอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตําแหน่ง
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3.5.7 การคํานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 จะไม่ม ี
การเปลีย่ นแปลงซึง่ ทําให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณี
การรวมหุน้ และจะใช้ราคาใช้สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ ง) คูณกับจํานวน
หุน้ สามัญ (จํานวนหุ้นสามัญคํานวณได้จากอัตราการใช้สทิ ธิใหม่คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิทแ่ี สดงความจํานงการใช้สทิ ธิ เมื่อคํานวณได้จาํ นวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษหุน้ นัน้
ทิง้ ) สําหรับจํานวนเงินทีค่ าํ นวณได้จากการใช้สทิ ธิในกรณีทม่ี เี ศษของบาทให้ตดั เศษของบาททิง้
สําหรับกรณีทก่ี ารเปลีย่ นแปลงมีผลทําให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่มรี าคาซึง่ ตํ่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ของ
หุน้ สามัญ ของบริษทั ฯ ก็ให้ใช้มลู ค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯเป็ นราคาการใช้สทิ ธิใหม่
ส่วนอัตราการ ใช้สทิ ธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สทิ ธิทค่ี าํ นวณได้ตามข้อ 3.5.1 ถึง 3.5.5 เช่นเดิม
3.5.8 ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 3.5.1
ถึง 3.5.5 บริษทั ฯจะแจ้งผลการเปลีย่ นแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธกี ารคํานวณและเหตุผลที่
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่
แจ้งราคา การใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิทก่ี าํ หนดใหม่รวมทัง้ วันทีร่ าคาการใช้สทิ ธิและอัตราการ
ใช้สทิ ธิใหม่ มีผลบังคับใช้ โดยบริษทั ฯ จะแจ้งรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและ/
หรือ อัต ราการใช้ส ทิ ธิผ่า นระบบเผยแพร่ข้อ มูลของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทยให้ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดง สิทธิทราบ พร้อมทัง้ ปิ ดประกาศไว้ ณ ทีท่ าํ การของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ภายใน 15 วัน
นับจากวันทีก่ าร เปลีย่ นแปลงราคาใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิดงั กล่าวมีผลบังคับใช้
3.6

ข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ในการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
3.6.1 กรณีบุ คคลที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัด สรรใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ และ
พนักงานของบริษทั ฯ เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษทั ฯ หรือครบวาระในการ
ดํารงตําแหน่ งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯรายนัน้ ยังคงมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรนัน้
3.6.2 กรณีบุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพน้ สภาพจากการเป็ นกรรมการ และ
พนักงานของบริษทั ฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพจนไม่สามารถ
จัดการงาน ของตนเองได้ ให้ผจู้ ดั การมรดก หรือผูร้ บั ประโยชน์ของกรรมการ และพนักงานของ
บริษทั ฯดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของผูถ้ งึ แก่กรรม ผูส้ าบสูญ
ผูท้ พุ พลภาพหรือผูไ้ ร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรรนัน้
3.6.3 กรณีทบ่ี ุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิพน้ สภาพจากการเป็ น ของบริษทั ฯ หรือ
ของบริษทั ฯย่อย เนื่องจากมีการโอนย้ายงานตามคําสังของบริ
่
ษทั ฯ ให้พนักงานของบริษทั ฯ รายนัน้
ยังคงมีสทิ ธิท่จี ะใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ด้รบั
จัดสรรนัน้
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3.6.4 กรณีบุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ลาออก พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ
และพนักงานของบริษทั ฯหรือของบริษทั ย่อย ด้วยเหตุอ่นื นอกจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3.6.1,3.6.2 หรือ
3.6.3 ข้างต้น ก่อนหรือในวันกําหนดการใช้สทิ ธิ ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธินนั ้ ไม่สามารถใช้สทิ ธิ
ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และต้องคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนทีย่ งั
ไม่ได้ใช้สทิ ธิทงั ้ หมดทีถ่ อื อยู่ให้แก่บริษทั ฯโดยทันที เพือ่ บริษทั ฯจะได้ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญ
แสดงสิทธิจาํ นวนดังกล่าวต่อไป
3.7

กรณี ใช้สิทธิ ไม่ครบตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หากกรรมการแ ล ะ พ นั ก ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ไ ม่ ใ ช้ สิ ท ธิ ซื้ อ หุ้ น ส า มั ญ ต า ม ใ บ สํ า คั ญ
แสดงสิทธิห รือ ใช้ส ิทธิไ ม่ ค รบถ้ว นและใบสํา คัญ แสดงสิทธิไ ด้ค รบกํา หนดอายุ ลงให้ถือ ว่ า กรรมการ
และพนั ก งานของบริษัท ฯสละสิท ธิก ารใช้ส ิท ธิต ามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีเ หลือ โดยกรรมการ และ
พนักงานของบริษทั ฯดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องใดๆ จากบริษทั ฯ

3.8

ความช่วยเหลือจากบริ ษทั ฯในการจัดหาแหล่งเงิ นทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษทั ฯ
-ไม่ม-ี

3.9

การปรับสิ ทธิ
บริ ษั ท ฯอาจจะต้ อ งสํ า รองหุ้ น สามั ญ เพื่อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงในการใช้ ส ิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ
แสดงสิ ท ธิ เ มื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามที่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนด
โดยประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
กรณีทม่ี กี ารปรับสิทธิทจ่ี ะต้องมีการจัดสรรหุน้ เพิม่ เติมเกินกว่าจํานวนหุน้ ทีร่ องรับในการปรับสิทธิในครัง้
นัน้ ๆให้บริษทั ฯนํ าเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ เติมในครัง้ ต่อไป หากระยะเวลาที่
อายุใบสําคัญ แสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ให้บริษทั ฯ ดําเนินการ
นําเสนอให้ท่ี ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเร็วก่อนใบสําคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

3.10

การใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษทั ฯได้รบั เงินชําระค่าหุน้ ครบตามจํานวนการใช้
สิทธิแล้วเท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั คงสามารถใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ จะเป็ นการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้ถอื ว่า
หมดสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
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4.

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่ องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่กรรมการ และพนักงาน
ของบริ ษทั ฯครัง้ นี้
4.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นของกรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ
การกําหนดราคาการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้กําหนดจากราคาปิ ดของหุน้ ของบริษทั ฯทีท่ ําการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯซึง่ ราคาดังกล่าวเป็ นราคาตลาด ดังนัน้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในครัง้ นี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุน้ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ เมื่อมีการใช้
สิทธิซอ้ื หุน้ ของกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ จะขึน้ อยู่กบั ราคาตลาดหุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันทีห่ ุน้
เพิม่ ทุนทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิของกรรมการและพนักงานของบริษทั ฯเข้าทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้สตู รคํานวณ
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

4.2

ผลกระทบของผูถ้ ือหุ้นเดิ มสําหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็ นเจ้าของหรือสิ ทธิ ออกเสียงของ
ผูถ้ ือหุ้นเดิ ม (Control Dilution)ในกรณี ที่มีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของกรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ฯทัง้ หมดโดยคํานวณจากทุนที่เรียกชําระแล้วในปัจจุบนั
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
= 4,748,232,297 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท)
จํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิ = ไม่เกิน 142,446,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท)
= ไม่เกิน 4,890,678,297 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท)
รวมจํานวนหุน้ หลังการใช้สทิ ธิ
สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ เดิมลดลงหลังการใช้สทิ ธิ = ร้อยละ 3
วิธคี าํ นวณ
142,446,000
4,748,223,297 + 142,446,000

4.3

จํานวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เสนอขายและจัดสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิ นร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
= 4,748,232,297 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท)
จํานวนหุน้ ทีจ่ ะจัดไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ = ไม่เกิน 142,446,000 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท )
ตามทีจ่ ดั สรรให้กรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ
คิดเป็ นสัดส่วนกับจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่าย = ร้อยละ 3 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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4.4

รายชื่อกรรมการ และพนักงานที่มีสิทธิ จะได้รบั การเสนอขายและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เกิ นกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครังนี
้ ้
-ไม่ม-ี

4.5

หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครังนี
้ ้ จะมีสิทธิ และสภาพเท่า
เทียมกับหุ้น สามัญของบริ ษทั ฯที่ออกไปก่อนหน้ านี้ ทกุ ประการ

5. รายชื่อกรรมการบริ ษทั ที่ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญเสดงสิ ทธิ และจํานวนที่ได้รบั การจัดสรร

ที่

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6.

นายต่อตระกูล ยมนาค
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
นายวิทวัส พรกุล
นายธนิต ชรินทร์สาร
นายชนะ โตวัน
นายวันชัย ตันติกุล
นายธนัย ชรินทร์สาร
นายจีรเดช วิรชั ชัย
นายนิรธุ อินทรท่าฉาง
รวมทัง้ สิ้ น

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนใบสําคัญแสดง คิ ดเป็ นร้อยละของ
สิ ทธิ ที่ได้รบั (หน่ วย) จํานวนที่จดั สรร
2,000,000
1.40
2,000,000
1.40
2,000,000
1.40
1,000,000
0.70
0.70
1,000,000
0.70
1,000,000
1,000,000
0.70
0.70
1,000,000
0.70
1,000,000
8.40
12,000,000

ลักษณะและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ต่อกรรมการ
หรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิเ ป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบค่ า ภาษีอ ากรตามประมวลรัษ ฎากร หรือ กฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง
ในการใช้ส ิท ธิ ซื้อ หุ้น สามัญ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ เมื่อ พ้น วัน กํ า หนดการใช้ส ิท ธิค รัง้ สุ ด ท้า ย ใบสํ า คัญ
แสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้มกี ารใช้สทิ ธิดงั กล่าวจะหมดสภาพลง และไม่สามารถนํามาใช้สทิ ธิได้อกี ต่อไปไม่วา่ กรณีใดๆ
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7.

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อกรรมการหรือพนักงานตาม ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551การออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและต้องไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซึง่ ถือ
หุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกัน เกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมคัดค้านการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว

8. เงื่อนไขเพิ่ มเติ ม ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใหม่ ในกรณี ที่มีกรรมการ,พนักงานลาออกหรือพ้นจากตําแหน่ ง
กรณีทบ่ี ุคคลทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ลาออก พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ,พนักงาน ของ
บริษทั ฯหรือของบริษทั ฯย่อย ด้วยเหตุอ่นื นอกจากทีร่ ะบุไว้ในข้อ 3.6.1, 3.6.2 หรือ 3.6.3 ข้างต้น ก่อนหรือในวัน
กําหนดการใช้สทิ ธิ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธินัน้ ไม่สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับ
ดังกล่าวได้ และต้องคืนใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิทงั ้ หมดทีถ่ อื อยู่ให้แก่บริษทั ฯ ให้คณะกรรมการ
บริหารของบริษทั ฯนําใบสําคัญแสดงสิทธิจาํ นวนทีไ่ ด้รบั คืนจากกรรมการหรือพนักงาน ทีล่ าออก,พ้นสภาพจากการ
เป็ นกรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯหรือของบริษทั ย่อย มาจัดสรรให้แก่พนักงานรายอื่นๆต่อไป
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รายชื่อและประวัติกรรมการอิ สระเพื่อการรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ที่อยู่
สัญชาติ
ศาสนา
อายุ

นายวันชัย ตันติ กลุ
11/12 ม.9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ
ไทย
พุทธ
68 ปี

จํานวนหุ้นที่ถอื ในบริษทั ฯ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560)
2,313,832 หุ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 0.05
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี – นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูต ร
Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)
ประสบการณ์การทํางาน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอตี้
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. คณิต อัญชัญ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ ตัง้ แต่ว นั ที่ 9 มีนาคม 2547 – ปจั จุบนั (13 ปี 5 เดือน)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมผูถ้ อื หุน้
4. การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้

2556
4/4
3/3
1/1
-

2557
4/4
4/4
1/1
-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- ไม่มี -
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2558
3/4
3/4
1/1
2/2

2559
4/4
4/4
1/1
-

2560
3/4
3/4
1/1
-
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที.่ .............................................................
วันที่ ......... เดือน ...................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ..................................................................................... สัญชาติ ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม.............................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................. เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ ................................................. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ ............................................. หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................... เสียง
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ................................
(2).........................................................................อายุ .............. ปี อยู่บา้ นเลขที่ ........................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ................................
(3).........................................................................อายุ .............. ปี อยู่บา้ นเลขที่ .......................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย์ ................................
คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี
ชัน้ ที่ 18 สีแ่ ยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื
ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ่ .................................................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชือ่ .............................................................. ผูร้ บั มอบฉันทะ
( .................................................................... )

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่
ถือไว้ได้
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อากรแสตมป์
20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ ...................................................
วันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. .....................
(1) ข้าพเจ้า ................................................. สัญชาติ ........ อยู่บา้ นเลขที่ ....................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ ..................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย ์ .................
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม ..................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................. เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ ............................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...................................... เสียง
หุน้ บุรมิ สุทธิ .......................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่า กับ ...................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .....................................
ถนน ....................... ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ ...............
(2).................................................................................. อายุ .......... ปี อยู่บา้ นเลขที่ .....................................
ถนน ....................... ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ ...............
(3).................................................................................. อายุ .......... ปี อยู่บา้ นเลขที่ .....................................
ถนน ....................... ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ ...............
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชัน้ 18 สีแ่ ยก
รัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือทีพ่ งึ จะเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นีด้ งั นี้
 วาระที่ ..1... เรือ่ ง ประธานคณะกรรมบริษทั ฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมเพือ่ ทราบ
(วาระนี้เป็ นเรือ่ งเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
 วาระที่ ..2... เรือ่ ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1 /2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย .............. เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ..3... เรือ่ ง พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ครัง้ ที่ 2 (ESOP#2)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย .............. เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ..4... เรือ่ ง พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการออกหุน้ สามัญและการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของใบสําคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ าํ หน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 2 (ESOP#2)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย .............. เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
5 อ่ ง พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ4 เพือ่ ให้สอดคล้อง
 วาระที่ .......เรื
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย .............. เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ .. 6.... เรือ่ ง พิจารณาอนุมตั แิ ผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่ เติม โดยการออกตรา
สารหนี้
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย .............. เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
7 เรือ่ ง พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
 วาระที่ .......
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสียง  ไม่เห็นด้วย .............. เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
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(5) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี
ทีท่ ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่
เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ่ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชือ่ ..................................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
( .................................................................... )

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รบั มอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสีย งได้ ทัง้ นี้ หากข้อความที่ระบุมีจํา นวนเกินกว่ าที่ระบุไว้ข้างต้น ก็
สามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการบางราย
5. กรณีหากมีขอ้ กําหนดหรือข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น
กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง
หรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้อ (5)
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อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับคัสโตเดียน) (แบบ ค.)
เขียนที_่ ________________________
วันที_่ __ เดือน __________ปี _______

ข้าพเจ้า____________________________________ สัญชาติ ___________________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ ________________________________________________________________________
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้กบั ______________________________________
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม_____________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ

_______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

___________เสียง

หุน้ บุรมิ สิทธิ

_______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

____________เสียง

ขอมอบฉันทะให้
1.

ชือ่ _____________________________ อายุ_____ ปี อยูบ่ า้ นเลขที_่ __________________
ถนน__________________ตําบล/แขวง________________ อําเภอ/เขต________________
จังหวัด________________ รหัสไปรษณีย_์ ______________ หรือ

2.

ชือ่ _____________________________ อายุ_____ ปี อยู่บา้ นเลขที_่ __________________
ถนน__________________ตําบล/แขวง________________ อําเภอ/เขต________________
จังหวัด________________ รหัสไปรษณีย_์ ______________ หรือ

3.

ชือ่ _____________________________ อายุ_____ ปี อยูบ่ า้ นเลขที_่ __________________
ถนน__________________ตําบล/แขวง________________ อําเภอ/เขต________________
จังหวัด________________ รหัสไปรษณีย_์ ______________ หรือ

4.

นายวันชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นเอกสารแนบ)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชัน้ 18 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย
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ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วนคือ
หุน้ สามัญ _______________ หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้______________เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ_____________ หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้______________เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด _________________ เสียง
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นีด้ งั นี้
 วาระที่ ..1... เรือ่ ง ประธานคณะกรรมบริษทั ฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมเพือ่ ทราบ
(วาระนี้เป็ นเรือ่ งเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง)
 วาระที่ ..2... เรือ่ ง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1 /2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ........... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............ เสียง  งดออกเสียง ............ เสียง
 วาระที่ ..3... เรือ่ ง พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซอ้ื หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ครัง้ ที่ 2 (ESOP#2)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ........... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............ เสียง  งดออกเสียง ............ เสียง
 วาระที่ ..4... เรือ่ ง พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการออกหุน้ สามัญ
และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ทีจ่ าํ หน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ........... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............ เสียง  งดออกเสียง ............ เสียง
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5 อ่ ง พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ4 เพือ่ ให้
 วาระที่ .......เรื
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ........... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............ เสียง  งดออกเสียง ............ เสียง
 วาระที่ .. 6.... เรือ่ ง พิจารณาอนุมตั แิ ผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่ เติม โดยการ
ออกตราสารหนี้
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ........... เสียง  ไม่เห็นด้วย .......... เสียง  งดออกเสียง ......... เสียง
7 เรือ่ ง พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
 วาระที่ .......
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .......... เสียง  ไม่เห็นด้วย .......... เสียง  งดออกเสียง ........เสียง

(5) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ (ถ้ามี) ของผูร้ บั มอบฉันทะ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไข
เปลีย่ นแปลงหรือเพิม่
เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ่ .............................................................. ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ บั มอบฉันทะ
( .................................................................... )
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. ผูถ้ อื หุ้นทีม่ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่า
จํานวนทีร่ ะบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
4. ผูร้ บั มอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทัง้ นี้หากข้อความทีร่ ะบุมจี าํ นวนเกินกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ก็สามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
5. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการบางราย
6. กรณีหากมีขอ้ กําหนดหรือข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู้ บั มอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่น
ใด เช่น กรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นส่วนได้เสียในกิจการเรือ่ งใดทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้อ (5)

43

เอกสารแนบ 6

บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

• การลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ หรือผู้รบั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
เอกสารก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่มลี กั ษณะกีดกัน
หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ เกินสมควร ได้ตงั ้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2560
• การเข้าประชุมด้วยตนเอง
-ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผถู้ อื หุน้
เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขชือ่ -สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
• การมอบฉันทะ
- ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผใู้ ดผูห้ นึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
- เพือ่ ความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชือ่ ให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือ ขีดลง
ข้อความทีส่ าํ คัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
• ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
(2) กรณี ผมู้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบคุ คล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลตามหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ซึง่ ออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
• กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ซึง่ ออก
ให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนาม
ผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
• กรณีผมู้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คล
ซึง่ ออกโดยหน่ วยราชการทีม่ อี ํานาจของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลดังกล่าวจะต้อง
ผ่านการรับรองจากโนตารีพบั ลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการทีม่ อี าํ นาจไม่เกิน 3 เดือน
• สําหรับนิตบิ ุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผมู้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
• ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดิน
ทางฉบับจริง (ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
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ข้อบังคับบริ ษทั
เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
1. องค์ประชุม
ข้อ 37 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดแล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็ น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ในกรณีทม่ี รี องประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม แต่ถ้า
รองประธานไม่ม ี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ให้ทป่ี ระชุมแต่งตัง้ ผูถ้ อื หุน้ หนึ่ง (1) คน ขึน้ เป็ นประธานทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในคราวนัน้
2. การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 16 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตามข้อ (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
นัน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้กรรมการจับสลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีจ่ ะต้องออก
ตามวาระนี้อาจได้รบั เลือกให้กลับมารับตําแหน่งใหม่กไ็ ด้
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ข้อ 40 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุน้ หนึ่งเป็ นเสียง
หนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมมีเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บคุ คลอืน่
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนจํากัดอืน่ หรือบริษทั จํากัดมาเป็ นของบริษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญ การมอบหมาย
ให้
บุคคลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษทั
(จ) การเพิม่ ทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั
ข้อ 41 กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํา มีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมแสดงถึงกิจการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปนั ผล
(4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน่ ๆ
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สถานทีป่ ระชุ ม : ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
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เอกสารแนบ 8
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