เอกสารการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2559
เวลา 13.00 น.

ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

ขั้นตอนการเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
ผูถ้ ือหุน้

บุคคลธรรมดา

มาด้วยตัวเอง

นิติบุคคล

มอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ตรวจสอบเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประจําตัวผูม้ อบ - รับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัวผูร้ ับมอบ

ตรวจสอบเอกสาร
- หนังสื อมอบฉันทะ และอากรแสตมป์
- สําเนาบัตรประจําตัวผูม้ อบ – รับรอง
- หนังสื อรับรองนิ ตบ
ิ ุคคล – รับรอง
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจําตัวผูร้ ับมอบ

ลงทะเบียน
- เอกสารข้างต้น
- ลงชื่อในแบบฟอร์ ม

ลงทะเบียน
- แบบฟอร์ มลงทะเบียน – ลงชื่อ
- แสดงบัตรประจําตัว

เริ่ มประชุมเวลา 13.00 น.
ตามลําดับระเบียบวาระ

บัตรลงคะแนน*
การลงคะแนนเสี ยง - เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
โดยยกมือเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
(ผูร้ ับมอบฉันทะที่ผมู ้ อบฉันทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไม่ได้รับ
บัตรลงคะแนน และไม่ตอ้ งออกเสี ยงอีก)
ประธานแถลงสรุ ปผลคะแนนและมติต่อที่ประชุม
ั เจ้าหน้าที่ดว้ ย เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน
*เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่ งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูค่ ืนให้กบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ

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 25 มีนาคม 2559
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2559
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
รายงานประจําปี 2558 (CD-ROM)
รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีสรรกากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
แผนที่สถานที่ประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้จดั การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยราตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิ น
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ และได้มีมติอนุ มตั ิให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในเรื่ องสําคัญ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุมทราบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เป็ นวาระเพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพือ่ การรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 2/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2558 และได้เผยแพร่ ทาง website ของบริ ษทั รวมทั้งได้นาํ ไปยื่นต่อกระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วัน
ไม่ ป รากฏว่ า มี ผู ้ใ ดคัด ค้า นหรื อขอแก้ ไ ขใดๆ ดั ง ปรากฏในสํ า เนารายงานการประชุ ม ตาม
เอกสารแนบ 1

1

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุ มดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษ ัท ฯ ได้ร วบรวมจัด ทํา รายงานเกี ่ย วกับ กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ในด้า นต่ า ง ๆ ในรอบปี 2558
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM)
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงิ นสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2558 สิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นชอบให้นาํ งบการเงินประจําปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่ สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสะสมทีย่ งั ไม่ ได้ จดั สรรเป็ นกําไรสะสมจัดสรรสํารองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดย
คํานึงถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2558 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ 176.19 ล้านบาท เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ ้น ในงบ
การเงินรวม และ154.50 ล้านบาทเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคํานวณ
จากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งเท่ากับ 2,139,331,785 หุน้ )
อนึ่งเนื่ องจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีมติให้บริ ษทั เพิ่ม
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ทุนจดทะเบียนอีก 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน2,489,399,795 หุน้ มูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท และมีมติให้จดั สรรหุน้ เพิ่มทุนดังนี้
-

เสนอขายให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมจํานวน 2,139,578,118 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.45 บาท

-

เพือ่ รองรั บการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1และ DCON-W2 จํานวน
349,821,677 หุน้

ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนและดําเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนชําระแล้ว เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น กําไรต่อหุ ้นเมื่อคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญที่ได้จด
ทะเบียนเป็ นทุนชําระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเท่ากับ 0.041 บาทต่อหุ ้นในงบ
การเงินรวม และ 0.036 บาทต่อหุ ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ(โดยคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญ ถึง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเท่ากับ 4,27,156,236 หุน้ )
อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรคงเหลือ 272,159,897.05 บาท
และมีกาํ ไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เท่ากับ 32,412,776.44 บาท เพือ่ ให้ทุนสํารอง
ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเท่ากับ 54,631,610.80 บาท จะต้องจัดสรรเงิน
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 22,218,834.36 บาท
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2558 จากผลกําไรในปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาทต่อหุ ้น (สี่ สตางค์ต่อหุ ้น) คิดเป็ น
จํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 171,166,249.40 บาท (หนึ่ งร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดล้านหนึ่ งแสนหกหมื่น
หกพันสองร้อยสี่ สิบเก้าบาทสี่ สิบสตางค์) หรื อเท่ากับร้อยละ 97.15 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
เงินทุนสํารองตามกฎหมายเท่ากับ 22,218,834.36 บาท
ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวั นที ่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่
28 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระในปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนด
ไว้วา่ ในการประชุมสามัญใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน
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3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้า
ตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะพ้นตําแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช วิรัชชัย
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้หารื อกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการ
ทั้งสามท่านที่ตอ้ งพ้นวาระในครั้งนี้เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและ
กําลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ
และอนุ ก รรมการได้เ ป็ นอย่า งดี ตลอดมา จึ ง มี ม ติ เ ห็ น สมควรเสนอที ่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ง
กรรมการเพือ่ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช วิรัชชัย

กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอี ย ดของบุ ค คลที ่ไ ด้ รั บ การเสนอชื ่อ เป็ นกรรมการทั้ ง 3 ท่ า น ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนดและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.dconproduct.com เพือ่ รั บการพิ จารณาดํา รงตําแหน่ ง เป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่ว งหน้า
ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 โดยกําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอได้ต้ งั แต่
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึ งวันที ่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ
โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสี ยง
ข้างมาก และบริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ีเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา
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พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ได้กาํ หนดให้ที่ประชุมสามัญใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้น
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสี ย กับบริ ษทั
หรื อบุ ค คลที ่เ กี ่ย วข้อ ง และความสามารถในการให้ บ ริ การของผู ้ส อบบัญ ชี เห็ น ควรเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง
1.นางสุวมิ ล
2.นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์
พลหิ รัญรัตน์
มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ใน
ปี 2559 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและค่า ตรวจสอบงบการเงิ น ประจํ าปี 2559
เป็ นเงิน 1,510,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนเงินเท่ากับปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบั ญ ชี แ ละกํา หนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ซึ่งเป็ นจํานวนเงินเท่ากับค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิ นประจํา ปี 2558 คือ 1,510,000 บาท จึงเห็ น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง
1.นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
2.นางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
3.นางสาวสุภาภรณ์
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เ นชั่นแนล จํา กัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,510,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 และพิจารณาอนุมตั จิ ่ าย
บําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุมตั ิค่าบําเหน็จ
กรรมการบริ ษทั และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมตั ิเบี้ ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการไว้
แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี้
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บําเหน็จกรรมการ
กําไรสุทธิ
บําเหน็จกรรมการรวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 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
โดยการจัดสรรบําเหน็จกรรมการนั้น ให้จดั สรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการฯ
เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

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

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
-

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

ผลประโยชน์ อนื่ ๆ
ไม่มี ความเห็นคณะกรรมการฯ
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนซึ่ ง ได้พิ จ ารณาความเหมาะสมของ
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ั ทประจํา ปี 2558 โดยเปรี ย บเที ย บข้ อมู ล อ้ างอิ ง ต่ า งๆแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 พิจารณา
อนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม ตามที่ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กาํ ไรสุ ทธิ รวม 176.19 ล้านบาท จึ งเห็ นควรเสนอให้จ่าย
บําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการ
ตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ

วาระที่ 9

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
9.1 เชิญผู้ถอื หุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิม่ เติม
9.2 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ในวันที่
28 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญ ญั ติห ลั กทรั พ ย์ และตลาดหลั กทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม 2551) ในวัน ที่ 29 มี น าคม 2559
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและ
ออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม ครั้ งนี้ โปรดกรอกรายละเอี ย ดและลงลายมื อ ชื ่อ ในหนัง สื อ มอบฉั น ทะ ตาม
เอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่ งมายังบริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรื อมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุม
ด้วย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์
หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น.
อนึ่ งหากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยประการใดหรื อประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ
การประชุ ม ท่ า นสามารถส่ ง คํ าถามเกี ่ย วกับ วาระการประชุ ม ในครั้ งนี้ ได้ล่ ว งหน้า ทางจดหมาย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท่ี
ir@dconproduct.com หรื อติดต่อบริ ษทั ฯที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสื อเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน

โดยคําสัง่ ของคณะกรรมการบริ ษทั
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ตึ ก ช้ า ง อาคารบี ชั้ น 18
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2.นางพิสมัย
บุณยเกียรติ
3.นายวิทวัส
พรกุล
4.นายธนิต
ชริ นทร์สาร
5.นายวันชัย
ตันติกลุ
6.นายชนะ
โตวัน
7.ดร.ธนัย
ชริ นทร์สาร
8.นายจีรเดช
วิรัชชัย
9.นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
10.ดร.กวิน
วรกาญจนา

ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายวิศวกรรม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์
จํากัด (มหาชน) มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 98 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 715,072,692 หุ ้น และมีการมอบฉันทะ
จํานวน 48 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 373,966,572 หุน้ รวมทั้งสิ้น 146 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,089,039,264 หุน้ คิดเป็ นอัตรา ร้อย
ละ 50.90 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 213,957,811.80 บาท อันเป็ น
ครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้ งทีป่ ระชุมเพือ่ ทราบ
ประธานฯ แจ้งว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 สําหรับวันนี้มีท้ งั สิ้น 7 วาระ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน นับ
แต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ กล่าวแนะนําให้ฝ่ายลงทะเบียนของบริ ษทั ฯ กรอกชื่อ-สกุล และจํานวนหุ ้น
ของผูถ้ ือหุน้ ในบัตรลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพือ่ ไม่ให้เสี ยเวลาในการตรวจนับคะแนน และควรจัดอาหารว่างให้เพียงพอกับ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวชี้ แจงว่าวิธีการลงคะแนน จะนําคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงมาหักออกจากคะแนนเสี ยงรวมทั้งหมด จึ งรบกวนให้ผูถ้ ื อหุ ้นกรอกชื ่อ-สกุล และ
จํานวนหุ ้นด้วยตนเอง สําหรับลงคะแนนในวาระที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และทางบริ ษทั ฯ ขออภัยในเรื่ องอาหารว่างที่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถทราบจํานวนของผูถ้ ือหุน้ ที่จะมาประชุมได้ จากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ผา่ นมา มีจาํ นวน
ผูถ้ ื อหุ ้นประมาณ 100 คนเท่ านั้น และในการประชุ มครั้ งนี้ ได้จัดเตรี ยมอาหารสําหรั บ 200 คน โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอนําไป
ปรับปรุ งในการประชุมครั้งต่อไป
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย กล่าวขอบ
คุณนายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ ที่กล่าวแนะนําเรื่ องบัตรลงคะแนน และแนะนําให้บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดในการตรวจนับ
คะแนนโดยติดต่อผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯเพื่อความโปร่ งใสและถูก ต้องแม่นยํา
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องไว้พิจารณา หากมีจาํ นวนผู ้
ถือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป และได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่าเมื่อ 3 ปี ก่อน มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพียง 30 คน
และเพิ่มขึ้นเป็ น 70 ถึง 100 คนในปี ที่ผา่ นมา ซึ่งครั้งนี้ เป็ นการประชุมที่มีผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมมากที่สุด และขอยืนยันว่าการ
ตรวจนับคะแนนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ประธานฯ กล่าวเรี ยนเชิญอาสาสมัครตัวแทนผูถ้ ือหุน้ รายย่อย 2 ท่าน เป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,100,215,101 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
1,671 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.01
และผูง้ ดออกเสี ยง
- หุน้

หมายเหตุ:

มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 26 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 11,177,508 หุน้
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เอกสารแนบ 1
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนในส่ วนของหุ้นทีถ่ ูกสํารองไว้ เพือ่ การจ่ ายหุ้นปันผล
และไม่ถูกจัดสรร
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรา 25 หุ ้นเดิมต่อ 1หุ ้นปั นผล เศษของหุ ้นให้ปัดทิ้งและให้จ่าย
เป็ นเงิ นสดแทนการจ่ ายหุ ้นปั น ผลส่ ว นที่ปัด เศษทิ้ ง ปรากฏว่ามี หุ้น ที่ถูกสํารองไว้เพื่อการจ่ ายหุ ้นปั นผลและไม่ถูก จัดสรร
เนื่องจากการปั ดเศษทิ้งเป็ นจํานวน 13,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท คิดเป็ นเงิน 1,388.20 บาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจํานวน 1,388.20 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็ น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญออกจํานวน 13,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 0.10 บาท
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็ นวาระที่ตอ้ งการมติพิเศษคือจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยนับ 1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน จะขอ
เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง แล้วนํามาหักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมดเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
มติ

ที ่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ อนุ มตั ิ ลดทุ นจดทะเบี ยนจํานวน 1,388.20 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม
297,377,516.70 บาท เป็ น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญออกจํานวน 13,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,100,024,017 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
122,755 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.01
และผูง้ ดออกเสี ยง
70,000 หุน้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมติให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ ลงจํานวนเงิน 1,388.20 บาท ในวาระที่ 3 นั้นจะต้องดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คือ
ทุนจดทะเบียน
297,376,128.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
2,973,761,285 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน
2,973,761,285 หุน้
หุน้ บุริมสิทธิ
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 1
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,100,216,772 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
และผูง้ ดออกเสี ยง
- หุน้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ให้ แก่ ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที1่ และครั้งที่ 2 ( DCON-W1 และ DCON-W2)
นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง กรรมการและเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ กล่ า วว่า คณะกรรมการบริ ษ ั ทฯได้พิ จ ารณา
วัตถุประสงค์รายละเอียดของโครงการต่างๆ และจํานวนเงินลงทุนที่ตอ้ งใช้สาํ หรับโครงการต่างๆแล้ว เห็นสมควรนําเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ขึ้นอีกจํานวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่จาํ นวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท โดยจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือ
หุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ
0.45 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่
กําหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มในส่ วนที่จองซื้ อเกิน
กว่าสิ ทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้ เหลือภายหลังจากที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้จองซื้อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาทเพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 จํานวน 200,711,762 หุน้ และ DCON-W2 จํานวน 149,109,915 หุน้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กรณี ที่มีการออกหุ ้นเพิ่มทุนในราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดต่อหุน้
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม และเงินส่วนที่เกิดจากการใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของหุน้ สามัญเพิ่มทุน มีดงั นี้
1. เพือ่ ใช้จดั ซื้ อที่ดินแปลงใหม่ เพือ่ พัฒนาให้มีรายได้และผลกําไรอย่างต่อเนื่อง จํานวนเงิ นประมาณ 350 ถึง 400
ล้านบาท
2. เพื่อใช้ในโครงการคอนโดมิเนียม DCON PRIME จํานวนเงินประมาณ 250 -400 ล้านบาท ขึ้นกับเงื่อนไขการเบิก
เงินกู้ (ยอด Pre Sales) ของธนาคารพาณิ ชย์
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3. เพื่อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้นจํานวนเงินประมาณ 150 ล้านบาท
4. เพือ่ ใช้ลงทุนในโครงการต่างๆของสายงานธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จํานวนเงินประมาณ 180 ล้านบาท
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าหากบริ ษทั ฯ ทําการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะมี
การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ DCON-W1 และ DCON-W2 หรื อไม่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าจะมีการปรับราคาและอัตรา
การใช้สิทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 โดยจะอ้างอิงจากราคาปิ ดของวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ในสูตรคํานวน และจะแจ้ง
ข่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวแนะนําให้เร่ งการก่อสร้างคอนโดให้เร็ วขึ้น และต้องการทราบกําไร
และผลประกอบการของบริ ษทั
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าจากที่วางแผนให้ก่อสร้ างคอนโดเสร็ จในปี 2561
เนื่องจากเศรษฐกิจช่วงนั้นจะเริ่ มดีข้ ึน และมีความต้องการซื้ อคอนโดมากขึ้น และเมื่อคอนโดขึ้นโครงสร้างจะขายได้ราคาดีข้ ึน
เรื่ องการเพิ่มทุนนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ต้องการเงินสดสําหรับซื้ อที่ดิน และถ้าไม่เพิ่มทุนบริ ษทั ฯ อาจจะต้องกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงิ นในการสร้างคอนโดสู ง 38 ชั้น โดยจะต้องใช้เงิ นประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่ งทุกวันนี้ ธนาคารให้สินเชื่อยากมาก และ
จะต้องมีเงิ นจองคอนโดอย่างน้อยร้อยละ 40 มิเช่ นนั้นธนาคารจะไม่อนุ มตั ิเงิ นกู้ในการก่อสร้ าง อาจทําให้ตอ้ งลดราคาขาย
คอนโดเพือ่ แข่งกับรายอื่นๆ เพือ่ ให้ได้ยอดจองร้อยละ 40 ขณะนี้ มียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยบริ ษทั ฯ
ยังไม่เร่ งรัดการขาย
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 นี้มีกาํ ไร 128
ล้านบาท ประมาณ 0.06 บาท/หุน้ สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 แต่ปีที่แล้วมีกาํ ไรเพิ่มมาจาก
การรับรู ้รายได้ในส่ วนธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ผลประกอบการส่ วนวัสดุก่อสร้างลดลงเมื่อเที ยบกับปี 2557 โดยไตรมาสที่ 1 ปี
2558 เป็ นช่วงที่ผลประกอบการลดลงมากที่สุดคือร้อยละ 25 หลังจากนั้นผลประกอบการเริ่ มดีข้ ึนเรื่ อยมา
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าจากที่มีการประมูลผูร้ ับเหมาสร้างรถไฟรางคู่
บริ ษทั ฯ ได้งานเสาเข็มหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าปั จจุบนั ยังไม่มีการจัดซื้ อ ขณะนี้ ทางบริ ษทั ฯ ให้ฝ่าย
ขายติดตามงานกับผูร้ ับเหมาที่ประมูลได้อย่างใกล้ชิด และคิดว่าบริ ษทั ฯ น่าจะได้ขายเสาเข็มเนื่องจากปริ มาณงานมีจาํ นวนมาก
และน่าจะมีผขู ้ ายเสาเข็มให้กบั ผูร้ ับเหมาที่ประมูลได้หลายราย
นายวิริยะ นามศิ ริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าทางบริ ษทั ฯ ยังสนใจลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
หรื อไม่ และจะมีการเพิ่มทุนอีกครั้งหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าหากบริ ษทั จะลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือกจะเป็ นที่สนใจของผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนมาก บริ ษทั ฯ เคยศึกษาและได้ทราบระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 7 ถึง 10 ปี
แต่จะมีความมัน่ คงไม่ผนั แปรไปตามรอบเศรษฐกิจที่ข้ ึนลง มีรายได้จากรัฐบาลที่แน่นอน บริ ษทั ฯ เคยศึกษาทั้งไบโอแก็ส ,ไบโอ
แมส และโซล่าฟาร์ม แต่ยงั พบปั ญหาในการทํางาน บริ ษทั ฯ จึงคิดว่าควรลงทุนทําเรื่ องวัสดุก่อสร้างที่ถนัดดีกว่า แต่หากมีโอกาส
ได้ลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกก็อาจจะต้องเพิ่มทุน เนื่องจากใช้เงินในการลงทุนมาก
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มีจาํ นวนเท่าไร

นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าปั จจุบนั ยอดจอง Pre-sale ของดีคอนไพร์ ม คอนโดมิเนี ยม

นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวว่ามียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ของจํานวนห้องทั้งหมด
นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าบริ ษทั จะลงทุนเรื่ อง Infrastructure ของภาครัฐฯ หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่ากําลังศึกษาเรื่ องการผลิตท่อระบายนํ้า และหมอนรอง
รถไฟ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งดูจาํ นวนการใช้งาน หากจํานวนการใช้งานน้อยจะไม่คุม้ การลงทุน
นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงเรื่ องโรงงานผลิต Precast และโรงงานผลิต Hollow core
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าเรื่ องโรงงานผลิต Precast ได้ระงับไว้ชวั่ คราวเนื่องจาก
เศรษฐกิจชลอตัว และได้สาํ รวจตลาดพบว่าบริ ษทั อื่นๆ ที่ผลิต Precast ปั จจุบนั มีงานผลิตเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น
นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องพลังงานทางเลือกดําเนินการถึงขั้นตอนใด
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าทุกวันนี้ บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานด้วยความรอบคอบ หาก
จะต้องใช้เงินลงทุนมากก็อาจจะยังไม่ลงทุนในตอนนี้
นายวิริยะ นามศิ ริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่านโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลของ 2 ปี ที่ผ่านมาปั นผล 100
เปอร์เซ็นต์ของกําไร ปี นี้นโยบายจ่ายปั นผลเหมือนเดิมหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าในแบบ 56-1 ระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลร้อยละ
25 ของกําไร ตั้งแต่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มานั้น บริ ษทั ฯ ไม่เคยจ่ายปั นผลตํ่ากว่าร้อยละ 50 และในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ที่จ่ายเงินปั นผลอันดับที่หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับร้อยละ 14.23 สําหรับการจ่ายปั นผลในปี นี้จะอยูใ่ นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทย กล่าวว่าวาระ
นี้ควรแยกของเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเพิ่มทุน RO และแยกอีกวาระคือการปรับสิ ทธิ Warrant เนื่องจาก หากวาระปรับสิ ทธิ
Warrant ไม่ผา่ น แต่วาระเพิ่มทุนจดทะเบียนอนุมตั ิผา่ น ก็ยงั ดําเนินการเพิ่มทุนได้
และขอแนะนําเรื่ องการนําเงินบริ สุทธิ์ของผูถ้ ือหุน้ ไปเพิ่มทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ หรื อแก้วกิ ฤตของบริ ษทั ทางชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทยเห็น
ด้วย แต่จะปกป้ องสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยในการขายหุ ้นเพิ่มทุนตํ่ากว่าราคาตลาด และในวันที่เกิ ดวิกฤต
เศรษฐกิจให้ร่วมมือกับ Supplier ในการผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าจะนําเงิ นจากการเพิ่มทุ นไปใช้อย่างไรบ้าง จากเอกสาร
หนังสื อเชิญการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 หน้า 4 สัดส่วนของรายได้ในปี 2557 เท่ากับ 60% ต่อ 40% ต้องการทราบ
ว่าสัดส่วนรายได้ของอสังหาริ มทรัพย์วา่ มาจากไหน
นายนิ รุธ อิ นทรท่ าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี 2557 อสังริ มทรั พย์มีรายได้จาก
โครงการดีซิโอ้คอนโด ซึ่งเป็ นการขายคอนโดมิเนียมทั้งโครงการ
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าระหว่างปี 2558 ถึ งปี 2561 ที่มีการเพิ่มทุ น บริ ษทั ฯ จะมี
สัดส่วนรายได้เท่าเดิมหรื อไม่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าสัดส่วนรายได้จะเท่ากับ 90% ต่อ 10%
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าจากเอกสารหนังสื อเชิ ญการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
2/2558 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 39 ระบุวา่ เงินที่ใช้ในการลงทุนโรงงานในประเทศกัมพูชา 55 ล้านบาท ทําไมยอดขายในปี 2559
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มากกว่าปี 2560 หลายเท่า และในปี 2560 ระบุยอดขายประมาณ 300 ล้านบาทจากกําลังการผลิต 100% ใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ทาํ ไมถึง
คิดกําลังการผลิตที่ 100% เนื่องจากที่ประเทศกัมพูชามีการประท้วงขอขึ้นค่าแรงอยูใ่ นขณะนี้
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี 2559 จะมีกาํ ลังการผลิตไม่ครบ จึ ง
รับรู ้รายได้เพียงบางส่วน หรื อประมาณ 10% และในปี 2560 คํานวณยอดขายจากกําลังการผลิต 100%
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าที่ประเทศกัมพูชามีตึกสู งขึ้นมาก อัตราการเจริ ญเติบโต
ประมาณ 300% และคงเป็ นการเจริ ญเติบโตระยะสั้น 3 ถึง 5 ปี ต้องรี บทํากําไรในช่วงนี้
ประธานฯ กล่าวว่าตัวเลขที่ประมาณการมานี้ มีที่มา เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ขายในประเทศ
ไทยมากกว่า 2 เท่า และกําลังขายดีในขณะนี้
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าโครงการ Precast Bearing Wall และ Hollow Core คือ
โครงการอะไร
ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายวิศวกรรม กล่าวว่าทุกวันนี้ การก่อสร้างบ้านได้เปลี่ยนไป
จากระบบเสา-คาน เป็ นระบบผนังสําเร็ จรู ป (Precast Bearing Wall) ส่ วน Hollow Core เป็ นเรื่ องของตลาดงานราชการ ในอดีต
งานก่อสร้างหน่วยงานราชการ โรงเรี ยน และสถานี ตาํ รวจจะใช้แผ่นพื้นของบริ ษทั เราในการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนมาใช้
Hollow Core มากขึ้น บริ ษทั ฯ จึงคิดว่าควรปรับการขายเพือ่ มีส่วนร่ วมในตลาดส่วนนี้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าการนําเงินไปชําระเงินกู้ 150 ล้านบาท แล้วเหลือเงินกูท้ ี่เสี ย
ดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ยังคงเหลือเงินกูร้ ะยะยาวอีกประมาณ
60 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ในการชําระทั้งหมด
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องสิ ทธิในการจองหุน้ เพิ่มทุนมีการจองเกินสิ ทธิ
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าผูถ้ ือหุ ้นสามารถจองเกินสิ ทธิ ได้ วิธีการ
จัดสรรจะจัดสรรตามสัดส่วนของที่ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิอยูจ่ นจัดสรรหุน้ หมด โดยจะให้บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นผูร้ ับจอง
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวว่าทางบริ ษทั ฯ ไม่ควรให้ผูถ้ ือหุ ้นจ่ายค่าธรรมเนี ยม Bill Payment
ทางบริ ษทั ฯ ควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบและเป็ นการส่งเสริ มผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าผูถ้ ือหุ ้นบางรายจ่ายเงิ นด้วยระบบ Bill
Payment บางรายไม่ใช่ หากบริ ษทั ฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้เฉพาะบริ การ Bill Payment ก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกัน
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ควรระบุวธิ ีการโอน เช่น Bill Payment หรื อ สลิปโอนเงิน
เพือ่ เป็ นหลักฐานสําคัญในการชําระเงิน
นายนิ รุธ อิ นทรท่ า ฉาง กรรมการและเลขานุ ก ารบริ ษทั ฯ กล่า วว่า ประมาณต้นเดื อนมกราคม ปี 2559
บริ ษทั ฯ จะจัดส่งหนังสื อแจ้งการจองสิ ทธิให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในหนังสื อจะมีรายละเอียดทั้งหมด แบบฟอร์ มการจองหุ ้น วิธีการจอง
หุ ้น รวมถึ ง วิธี ก ารชํา ระเงิ น ซึ่ ง มี 2 วิธี คื อ ชํา ระด้ว ยเช็ ค ที่ บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ เคที บี (ประเทศไทย) จํา กัด และชํา ระทาง
Bill Payment
ผูถ้ ือหุน้ เสนอวีธีการชําระเงินเพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มทุน ซึ่งเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชีของบริ ษทั
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ รับไว้พจิ ารณา
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ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ได้มีการทําวิจยั เกี่ยวกับจํานวนประชากรหรื อไม่ อย่างไร
คุ ณจี รเดช วิรัชชัย กรรมการกล่าวว่าได้มีการทําวิจัยก่ อนที่จะเริ่ มทําโครงการ สัด ส่ วนของประชากรมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีมากเมื่อเทียบกับจํานวนห้องของคอนโด 600 ยูนิต ที่ติดแถวรถไฟฟ้ า
นายสมชาย รังสี สกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่ามีโครงการทํา Office Building หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าคุณจี รเดช วิรัชชัย กรรมการ มาปรึ กษาเรื่ องการทํา
Office Building และ Home Office อยูเ่ ป็ นประจํา และปั จจุบนั บริ ษทั ทําโครงการอรดาแฟคตอรี่ แลนด์ ขายยูนิตละ 11 ล้านบาท
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็ นวาระที่ตอ้ งการมติพิเศษคือจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยนับ 1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง
มติ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั โดยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON-W1 และ DCON-W2) โดยเพิ่มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ ขึ้ น อี ก จํา นวนไม่ เ กิ น 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ ใหม่ จํา นวนไม่ เ กิ น
2,489,399,795 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท และมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจํานวนไม่เกิ น 2,139,578,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอขาย
ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญ
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.45 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง
• จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในราคาต่อหุน้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,103,245,920 หุน้
ไม่เห็นด้วย
2,933,791 หุน้
และผูง้ ดออกเสี ยง
310,000 หุน้
หมายเหตุ:

คิดเป็ นร้อยละ 99.73
คิดเป็ นร้อยละ 0.27

มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 29 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 6,272,939 หุน้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯอีกจํานวนเงิน 248,939,979.50 บาท ในวาระที่ 5 นั้นจะต้องดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คือ
ทุนจดทะเบียน
546,316,108.00 บาท
แบ่งออกเป็ น
5,463,161,080 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน
5,463,161,080 หุน้
หุน้ บุริมสิทธิ ไม่มีประธานฯ กล่าวว่าขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง โดยวาระนี้ เป็ นวาระที่ตอ้ งการมติพิเศษคือจะต้องไม่นอ้ ย
กว่า 3ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม โดยนับ 1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง
มติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,105,742,551 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 99.93
ไม่เห็นด้วย
737,160 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.07
และผูง้ ดออกเสี ยง
10,000 หุน้
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทย
กล่าวชื่นชมผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่มาร่ วมปกป้ องสิ ทธิ ของตนเอง และขอฝากการบริ หารงานของบริ ษทั ไว้กบั กรรมการทุกท่านซึ่ ง
เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทุกคน และแสดงความคิดเห็นว่าการจ่ายหุน้ ปั นผลนั้นเป็ นประโยชน์มากกับผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
น.ส.วิภา บุญคุ ณจงเจริ ญ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าแผนงานในอนาคต 2 ถึ ง 3 ปี จะเป็ นลักษณะใด และ
ความก้าวหน้าของงานทางภาครัฐเป็ นอย่าไร
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่าขณะนี้ใช้กาํ ลังการผลิตวัสดุก่อสร้าง
เท่าไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าขณะนี้ใช้กาํ ลังการผลิตเพียง 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์
และในช่วงที่เศรษฐกิจดี เราจะผลิตอยูท่ ี่ 80 ถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ โดยช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีบริ ษทั ฯ จะประคองตัวให้มีกาํ ไรไม่ให้
ขาดทุน แต่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นนั้นบริ ษทั ฯ จะเร่ งทํากําไรให้ได้มาก ส่วนงานทางภาครัฐต้องขึ้นอยูก่ บั ทางรัฐบาลนั้นสามารถ
กูเ้ งินได้มากน้อยเพียงใด และโครงการจะเดินไปได้ตรงตามเวลาหรื อไม่
น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริ ญ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า จุด Break Even อยูท่ ี่เท่าใด
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าจุด Break Even อยูท่ ่ี 30 เปอร์เซ็นต์
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เอกสารแนบ 1
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าสิ่ งที่ส่งมาด้วยในเอกสารหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ง
ที่ 2/2558 ในหน้า 16 วาระพิจารณางบการเงิ นประจําปี ควรเสนอในรู ปแบบตารางเพื่อความเข้าใจได้โดยง่ ายสําหรับการ
เปรี ยบเทียบต่อปี
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย กล่าวว่า
สําหรับการเพิ่มทุนของบริ ษทั นั้นเห็นด้วย และหากมีหุน้ ที่จดั สรรเหลือจะขอซื้อหุน้ จํานวนนั้นเพิ่ม
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าเห็นข่าวว่ามีกรรมการหลายท่านซื้ อหุ น้ ในราคา 1 บาทนั้น แสดง
ว่าเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้วใช่หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าผูถ้ ือหุ ้นบางท่านอาจเข้าใจว่ากรรมการเพิ่มทุนแล้วซื้ อ
หุน้ กลับคืนในราคาที่ถกู ที่จริ งแล้วราคาของหุน้ ตกลงตามตลาดหุน้ แต่จะมีผถู ้ ือหุน้ 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะกล่าวว่ากรรมการไม่
ดูแลหุ ้น จึงปล่อยให้ราคาหุ ้นตก และผูอ้ ีกส่ วนจะกล่าวว่ากรรมการทุบราคาหุ ้นเพือ่ ซื้ อในราคาที่ถูกภายหลัง แต่ถึงอย่างไรหุ ้น
ของบริ ษทั ก็ยงั มีนโยบายจ่ายปั นผลสมํ่าเสมอมาตลอด
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.10 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบ 3
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
ชื่อ
ที่อยู่
สัญชาติ
ศาสนา
อายุ

รองศาสตราจารย์ ดร. ต่ อตระกูล ยมนาค
15 ซ.ต่อศักดิ์ 1 ถ.สุขมุ วิท 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ
ไทย
พุทธ
68 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S.C.E Master of Science in Civil Engineering (University of Washington U.S.A)
- D.B.A. (Doctor of Business Administation) Nova Southeastern University
- วปรอ. รุ่ นที่ 4111 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ การทํางาน - ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริ ษทั วิศวกรที่ปรึ กษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะจํากัด)
- อดีตสมาชิกสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่1 (ประธานคณะทํางาน ตป.)
อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2548)
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ที่ปรึ กษา สหพันธ์ธุรกิจบริ การออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)
- อาจารย์สอนหลักสูตร ปริ ญญาเอก “ การพัฒนาธรรมาภิบาล” ม.ราชภัฎจันทรเกษม
- คณะผูก้ ่อตั้งเครื อข่ายประชาชนต้านคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.)
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท 21 มิถุนายน 2547 -ปั จจุบนั (11 ปี 10 เดือน)
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เอกสารแนบ 3

การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
- Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 16) 2547 :
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 46) 2547 :
ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Thai Institute of Director (IOD)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. การประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้

2556
3/4
1/1
-

2557
4/4
0/1
-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
บมจ.ปริ นดา
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บจ.วิศวกรที่ปรึ กษา ต่อตระกูล ยมนาค และคณะ
- กรรมการ
บจ.ที เอ ซี อี
- กรรมการ
บจ.ที เอ ซี อี มาเก็ตติ้ง
- กรรมการ
บจ.ที เทส นอร์ท
- กรรมการ
บจ.สเปเชียลลีว เอนยิเนียริ่ ง คอนซัลแตนส์
- กรรมการ
บจ.ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮ้าส์
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2558
4/4
1/1
2/2

เอกสารแนบ 3
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
ชื่อ
ที่อยู่
สัญชาติ
ศาสนา
อายุ

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี 10)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ
ไทย
พุทธ
70 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี - บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท - พาณิ ชย์ศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
- ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สถาบัน Research Institute for
Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
- ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตร - การบริ หารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์แลนด์
- Director Certification Program (DCP) ปี 2546
ประสบการณ์ การทํางาน
- ผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซึน เพ้นท์
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท 31 มีนาคม 2548 - ปั จจุบ นั (11 ปี 1 เดือน)
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เอกสารแนบ 3

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมผูถ้ ือหุน้
4. การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้

2556
4/4
3/3
1-1
-

2557
4/4
4/4
1/1
-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ
บมจ.อีซึน เพ้นท์
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี
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2558
3/4
3/4
1/1
2/2

เอกสารแนบ 3
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
ชื่อ
ที่อยู่
สัญชาติ
ศาสนา
อายุ

นายจีรเดช วิรัชชัย
77/42ก หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี
ไทย
พุทธ
38 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอ กรรมการ
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท – วิศวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT
- ปริ ญญาโท – บริ หารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทํางาน
- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.อรดา
- กรรมการ บจก.อรดา
จํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2555 - ปั จจุบนั (4 ปี 2 เดือน)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้

2556
4/4
3/3
1/1
-

2557
4/4
4/4
1/1
-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.อรดา
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2558
4/4
4/4
1/1
2/2

เอกสารแนบ 4
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมีหลักเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการ
เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบจากคุณสมบัติ ดังนี้ เป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและ
กําลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ พร้อมปฏิบตั ิหน้าที่ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นผูอ้ ุทิศตนเพื่อบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนดและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณา
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 โดยกําหนดให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ

นิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ร่ วม
โดยนับรวมการถือหุน้ ของผูเ้ กี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ได้รับเงิ นเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั รวม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ น้ ที่ มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทํางานรายการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้า
ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อืน่ ๆ ทํานองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามี
ภาระหนี้ท่ีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ท่ ีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
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(5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ที ่มีนัย (ถื อหุ ้นเกิ น กว่าร้ อยละ 10 ของจํา นวนหุ ้นที่มีสิท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั โดยนับ รวมผูท้ ี่
เกี่ยวข้องด้วย) ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริ หารเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่า
บริ หารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปั จจุบนั และก่อนได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผู ้
ที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อถือ
หุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทั้ง นี้ ภายหลั งได้รั บ การแต่ง ตั้งให้เ ป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษทั แล้ ว กรรมการอิ สระอาจได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน โดยมี การ
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน
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รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพือ่ การรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ที่อยู่
สัญชาติ
ศาสนา
อายุ

นายวันชัย ตันติกลุ
11/12 ม.9 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพ
ไทย
พุทธ
67 ปี

จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558)
1,040,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 8)
ประสบการณ์ การทํางาน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารี ยาพร๊ อพเพอตี้
- กรรมการผูจ้ ดั การ บจก. คณิ ต อัญชัญ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ ตั้งแต่วนั ที่ 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบนั (12 ปี 1 เดือน)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมผูถ้ ือหุน้
4. การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้

2556
4/4
3/3
1-1
-

2557
4/4
4/4
1/1
-

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
- ไม่มี -
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3/4
3/4
1/1
2/2
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..............................................................
วันที่ .............. เดือน ...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................................ สัญชาติ ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม.................................. หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ .................................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(2).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(3).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
คนหนึ่ งคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู ้แ ทนของข้า พเจ้ า เพื อ่ เข้า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้ า ในการ
ประชุ ม ใหญ่สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งไอยรา ตึ ก ช้าง อาคารบี
ชั้นที่ 25 สี่ แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ได้
26
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อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ าํ หนดรายการต่ างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชั ดเจนตายตัว)
เขียนที่ ...................................................
วันที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. .....................
(1) ข้าพเจ้า ................................................................. สัญชาติ ........ อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณี ย ์ ............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................ เสี ยง
หุน้ บุริมสุทธิ .......................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(2).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(3)................................................................................... อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึ กช้า ง อาคารบี ชั้น 25 สี่ แยกรั ชโยธิ น
แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดงั นี้
 วาระที่ ..1... เรื่ อง ประธานคณะกรรมบริ ษทั ฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
(วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
 วาระที่ ..2... เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน
้ ครั้งที่ 2 /2558

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บ
ั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 วาระที่ ..3... เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ

ในรอบปี 2558
(วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
 วาระที่ ..4... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของ

ผูส้ อบบัญชี
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

5 ่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและ
 วาระที่ .......เรื

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ .. 6.... เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บ
ั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
3. นายจีรเดช วิรัชชัย
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
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7 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และอนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
 วาระที่ .......
สําหรับงวดบัญชีประจําปี 2559
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

8 เรื่ อง พิจารณาอนุมต
 วาระที่ .......
ั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 และพิจารณาอนุมตั จิ ่าย

บําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
 วาระที่ .......

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

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

(5) คําแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบฉันทะ ...........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(6) ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ม
เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุ
ไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสี ยงได้ ทั้งนี้ หากข้อความที่ระบุมีจาํ นวนเกินกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้นก็สามารถ
ระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณี หากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น
กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นส่ วนได้เสี ยในกิจการเรื่ องใดที่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลง
หรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้อ (5)
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี
ชั้น 25 สี่ แยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
วันที่ ............./................../.................
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
วันที่ ............./................../.................
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บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม

• การลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้อง และไม่มีลกั ษณะกีดกันหรื อสร้าง
ภาระให้ผถู ้ ือหุน้ เกินสมควร ได้ต้งั แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559
• การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
-ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ น
ชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณี ที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
• การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพือ่ ความสะดวก โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรื อ ขีดลง
ข้อความที่สาํ คัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทกุ แห่ง
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล ซึ่งออก
ให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่าน
การรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการทีม่ ีอาํ นาจไม่เกิน 3 เดือน
• สําหรับนิติบคุ คลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผมู ้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิน
ทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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ข้ อบังคับบริษทั
เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
1. องค์ ประชุ ม

ข้ อ 37 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดแล้วแต่จาํ นวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไป
ยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ถา้ ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ ในกรณี ทีม่ ี รองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม แต่ถา้ รอง
ประธานไม่มี หรื อถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผูถ้ ือหุน้ หนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในคราวนั้น

2. การออกเสี ยงลงคะแนน

ข้ อ 16 ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะใช้คะแนนเสี ยงที่มอี ยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุม
นั้นเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้ อ 17 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่จะต้องออก
ตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตําแหน่งใหม่ก็ได้
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ข้ อ 40 มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนโดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสียงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนจํากัดอื่นหรื อบริ ษทั จํากัดมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนทีส่ าํ คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
(จ) การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อการเลิกบริ ษทั
ข้ อ 41 กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พึงกระทํา มีดงั นี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่ า่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
(5) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอืน่ ๆ
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