เอกสารการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2558
เวลา 14.00 น.

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

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เรื่อง ขอเชิ ญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2558
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2558

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. วาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2558
2. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
3. รายงานประจําปี 2557 (CD-ROM)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน
5. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
8. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
9. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
10. แผนที่สถานที่ประชุม
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้จดั การประชุ มใหญ่
สามัญ ผู ้ ถือ หุ ้ น ประจํา ปี ครั้ งที ่ 1/2558 ในวัน ที ่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งไอยรา
ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ และได้มี
มติอนุมตั ิให้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องสําคัญดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เป็ นวาระเพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่
8 มกราคม 2558 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลั กทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย และกระทรวง
1

พาณิ ช ย์ ภายใน 14 วัน นับ แต่วนั ประชุ ม ตามที ่ก ฎหมายกํา หนด ไม่ ป รากฏว่า มี ผูใ้ ด
คัดค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าว
เรี ยบร้อยแล้ว จึงเเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี
2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
(CD-ROM)
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี 2557 สิ่ ง ทีส่ ่ ง มาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นชอบให้นาํ งบการเงินประจําปี 2557 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจํา ปี 2557 ตาม สิ่ งที ่ส่ ง มาด้ ว ยหมายเลข 3
(CD-ROM) และเผยแพร่ สู่ ส าธารณชนผ่า นทางเว็บ ไซต์ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยที่ www.set.or.th
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผล
ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิน
รวม โดยคํานึ งถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคต
ด้วย ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2557 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 328.75 ล้านบาท เท่ากับ 0.16
บาท/หุ ้น ในงบการเงิ นรวม และ 318.69 ล้านบาท เท่ า กับ 0.155 บาทต่อหุ ้น ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (คํานวณกําไรต่อหุ น้ ที่ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ น้ )
อนึ่ ง การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 จากผลดําเนินงานปี 2557 และจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 4,087,600 บาท ซึ่ งจะทําให้ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ น
อัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจํานวนที่ตอ้ งสํารองไว้ตามกฎหมายและ
ข้อ บั งคั บของบริ ษ ั ทฯ ทั้ง นี้ ทุ น สํา รองตามกฎหมายที ่เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ คํา นวณจากทุ น จด
ทะเบียนที่เพิม่ ขึ้นเพื่อรองรับกาจ่ายหุ น้ ปั นผลแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2557 จากผลกําไรในปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. จ่ายปั นผลในรู ปของเงินสด จากกําไรสุ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.15
บาทต่อหุ น้ (สิ บห้าสตางค์ต่อหุน้ ) คิดเป็ นจํานวนเงินปันผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
308,595,000 บาท (สามร้อยแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. จ่ายปั นผลในรู ปของหุน้ ปันผล ในอัตรา 25 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล ในราคา
หุน้ ละ 0.10 บาท กรณี ที่มีเศษหุ ้นจากการจัดสรรหุ ้นปั นผล ให้ปัดเศษทิ้งและ
จ่า ยเป็ นเงิ นสดแทนการจ่ายหุ ้นปั นผลส่ วนที่ปั ดเศษทิ้ง โดยคิ ดคํา นวณตาม
อัตราส่ วนของการจ่ายเงินปันผลหุน้ ละ 0.004 บาทต่อหุน้
การจ่ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงินสดและหุ ้นปั นผลรวมเป็ น 0.154 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ฯ
จะจ่ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงินสดและหุ ้นปั นผลรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 316,824,000 บาท
หรื อเท่ากับร้อยละ 99.41 ของกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ เนื่องจากไม่มีแผนการลงทุนในปี
2558 และมีสภาพคล่องที่ดี
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั น
ผลในวันที่ 26 มีนาคม 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระในปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญใหญ่ผถู้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้น
จากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะพ้นตําแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 ได้แก่
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย ตันติกลุ
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้หารื อกันอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้ งพ้นวาระในครั้งนี้เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก และ
ได้ป ฏิ บ ั ติง านในตํา แหน่ ง หน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการและอนุ ก รรมการได้เป็ นอย่า งดี
ตลอดมา จึ ง มี ม ติ เห็ นสมควรเสนอที ่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นเลื อกตั้ง กรรมการเพือ่ ทดแทน
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระดังนี้
1. นายธนิต

ชริ นทร์ สาร

2. นายวันชัย

ตันติกลุ

3. นายนิรุธ

อินทรท่าฉาง

กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม
เอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นได้มีส่วนร่ วมโดยการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ และมี คุ ณ สมบั ติที ่เ หมาะสมตามหลัก เกณฑ์ที ่บ ริ ษ ั ทฯ กํา หนดและ
เผยแพร่ บ นเว็ป ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ www.dconproduct.com เพื ่อ รั บ การพิจ ารณา
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ก่อนทีจ่ ะมีการจัดประชุ มสามัญ
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ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2558 โดยกําหนดให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 ธันวาคม
2557 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ
โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้
คะแนนเสี ยงข้างมาก และบริ ษทั ฯ จะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู้ ือหุ ้น
พิจารณา
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับ
งวดบัญชี ประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ได้กาํ หนดให้ที่ประชุ มสามัญ
ใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี นั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่ วนได้
เสี ย กับบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบบัญชี
เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง
1.นางสุ วมิ ล
2.นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบ
งบการเงิ นประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน
38,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.58 (ปี 2557 ค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบ
บัญชี เป็ นจํานวนเงินรวม 1,472,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํา กัด ซึ่ ง กํา หนดให้ทีป่ ระชุ ม ใหญ่
สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ ทุ ก ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาค่าสอบทานงบการเงินที่
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 38,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.58 เนื่องจากเป็ น
การปรับตามค่าครองชี พ และเป็ นจํานวนเงินทีเ่ หมาะสม จึงห็นควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง
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1.นางสุ วมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
3.นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,510,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพิจารณา
อนุมัติจ่ายบําเหน็จตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที ่ป ระชุ ม ใหญ่ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที ่ 1/2548 เมื่ อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มี ม ติ
อนุ มตั ิค่าบําเหน็จกรรมการบริ ษทั และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุ มตั ิเบี้ย
ประชุ มกรรมการไว้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
ต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี้
บําเหน็จกรรมการ
กําไรสุ ทธิ
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 สรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตาม
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการฯ
เบีย้ ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการ
15,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000.- บาท/คน/ครั้ง
เบีย้ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7,500.- บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
5,000.- บาท/คน/ครั้ง
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ความเห็นคณะกรรมการฯ
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนซึ่ งได้ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2557 โดยเปรี ยบเทียบข้อมูล
อ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคง
เดิม ตามที่ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
ทั้งนี้ ในปี 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กาํ ไรสุ ทธิ รวม 328.72 ล้านบาท จึ งเห็ นควร
เสนอให้จ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิ น 3,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรร
กันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติลดทุนจดทะเบียนและอนุ มัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิของ
บริษัทฯ ข้ อ4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 มีการจัดสรรไม่
ครบตามจํานวนที่ขออนุมตั ิไว้ ทําให้หุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ DCON-W1
และ DCON-W2 ดังกล่าวมีจาํ นวนเกินไปจํานวน 1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น 109,777.50 บาท เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ จํานวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นจํานวน 285,736,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 2,856,262,225 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.10 บาท รวมเป็ นจํานวน 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย
จํานวน 1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที ่ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญผูถ้ ื อ หุ ้ น อนุ ม ั ติล ดทุ น จด
ทะเบียนจํานวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 285,736,000 บาท เป็ น
285,626,222.50 บาท โดยการตั ดหุ ้น ที ่ย งั ไม่ ไ ด้อ อกจํา หน่ า ยของบริ ษ ั ท จํา นวน
1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุ มั ติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพือ่ รองรั บการปรั บสิ ทธิให้ แก่ ผ้ ูถือ
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ครั้ งที่ 1, ครั้ งที่ 2 และเพื่อรองรับการ
จ่ า ยปั นผลในรู ปของหุ้ นปั น ผล และอนุ มั ติ แก้ ไ ขเพิม่ เติ ม หนั งสื อบริ ค ณห์ ส นธิ ของ
บริษัทฯ ข้ อ4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลและการปรับสิ ทธิ จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่1 (DCON-W1), ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
บริ ษทั ฯจึงจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 285,626,222.50 บาท
เป็ น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ ้นสามัญจํานวน 117,512,942 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข ้อ 4 เพื ่อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านสาม
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิ บหกบาทเจ็ดสิ บ
สตางค์)
แบ่งออกเป็ น
2,973,775,167.- หุ น้ (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บสามล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุ น้ ละ
0.10 บาท (สิ บสตางค์)
โดยแยกออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 2,973,775,167.- หุ น้ (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิ บสามล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดหุน้ )
หุ น้ บุริมสิ ทธิ หุ น้ (ศูนย์หุน้ )
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯ อีกจํานวน 11,751,294.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 285,626,222.50
บาท เป็ น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 117,512,942 หุน้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
9.1 เชิ ญผู้ถอื หุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิม่ เติม
9.2 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันศุกร์ ท่ี 27 มีนาคม 2558
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน
หนังสื อมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ตามเอกสารแนบ 8 ส่ งมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรื อมอบให้ผรู ้ ับมอบฉันทะของท่านนํามา
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น ท่านสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียน
ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น.
อนึ่งหากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยประการใดหรื อประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบวาระการประชุ ม ท่านสามารถส่ งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุ มในครั้ งนี้ ได้ล่วงหน้าทาง

จดหมาย อิเล็กทรอนิ กส์ ท่ี ir@dconproduct.com หรื อติดต่อบริ ษทั ฯที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี
ชั้น8 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร02-937 3328 ภายใน
วันที่ 22 เมษายน 2558 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสารประกอบการ

ประชุมทั้งหมดได้ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยพร้อมเพรี ยงกัน
โดยคําสั่งของคณะกรรมการบริ ษทั
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
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บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หารทีเ่ ข้ าประชุ ม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2.นางพิสมัย
บุณยเกียรติ
3.นายวิทวัส
พรกุล
4.นายธนิต
ชริ นทร์ สาร
5.นายวันชัย
ตันติกลุ
6.นายชนะ
โตวัน
7.ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
8.นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
9.นายจีรเดช
วิรัชชัย
10.ดร.กวิน
วรกาญจนา

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

เริ่มการประชุ ม เวลา 15.00 น.
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 108 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 154,609,509 หุ ้น และมีการมอบฉันทะ
จํานวน 17 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 4,289,401 หุน้ รวมทั้งสิ้ น 125 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 158,898,910 หุน้ คิด
เป็ นอัตรา ร้อยละ 77.34 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมีจาํ นวน
205,434,400 หุน้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิญนางสาวสุ วรรณา บัวดิลก ผูจ้ ดั การนิติ
บุคคลอาคารชุ ดตึกช้าง โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระทีม่ ีการลงมติให้ผถู้ ือหุ ้นทราบผล
ทันที ซึ่ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ น้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่
ละวาระการประชุ ม บริ ษทั ฯจะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในที่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง
ชื่ อ – นามสกุล และจํานวนหุ ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือ
หุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ นด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผล
คะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งไม่
เห็ นด้วย หรื อต้ องการงดออกเสี ย ง ส่ ง บัตรลงคะแนนเสี ย งที ่ไ ด้จดั เตรี ย มให้ก่ อนการประชุ ม เฉพาะวาระที ่
พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงกี่คะแนนเพือ่ แจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนน
เสี ยงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตาม
ความประสงค์ผถู ้ ือหุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า ร่ วม
ประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ แจ้งข่าวที่ทางบริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Forbes Asia’s best under a Billion Award เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2557 ซึ่งนายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร และนายชนะ โตวัน กรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนของ
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บริ ษทั ฯ เข้ารับรางวัลกับ ม.ร.ว. ปรี ดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งกระทรวงการต่างประเทศและบริ ษทั
Forbes Media LLC ร่ วมจัดตั้งขึ้น ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุ งเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าว ทางบริ ษทั
Forbes Media LLC จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพือ่ มอบรางวัลให้แก่บริ ษทั มหาชนจํากัด ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิ กฟิ ก
ทีม่ ีรายได้ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อปี และได้รับคัดเลือกจากนิตยาสาร Forbes Asia เป็ นบริ ษทั ที่
มีผลประกอบการดีเด่น สถานะทางการเงินมัน่ คงจํานวน 200 บริ ษทั จาก 17,000 บริ ษทั โดยในปี 2557 ที่ผา่ นมา
นี้ มีบริ ษทั ไทยได้รับรางวัลดังกล่ าวรวม 9 บริ ษทั นับเป็ นความภาคภูมิใจของบริ ษทั ฯ และพนักงานทุกคน
ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557
ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอ
แก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2557
นางศิรินทร์ ตันติพิทกั ษ์โชติ ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย กล่าวว่าในหนังสื อเชิญประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ มีวาระที่ 1 แจ้งเรื่ องที่ประชุ มทราบ เห็นว่าไม่ควรต้องจัดอยูใ่ นวาระเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติคะแนน
เสี ยง และต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาในมติที่ประชุมโดยให้ระบุการออกเสี ยงในการลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
นายธรรมนู ญ จุ ล มณี โชติ ผูถ้ ื อหุ ้น กล่า วว่า ขอให้บ ริ ษทั แจ้ง ข่าวให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบเมื่อจัดทํา
รายงานการประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ และนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเห็นสมควรให้มีวาระที่ 1 ประธานฯ
แจ้งที่ประชุมทราบ เพือ่ แจ้งข่าวสารให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ลําดับต่อไปวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
และเสนอการจดบั นทึ ก รายงานการประชุ ม ให้ จ ั ดลํา ดับ กรรมการในรายงานประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถือ หุ ้ น
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยให้เรี ยงประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริ หาร ตามลํา ดั บ และขอให้ล งนามผูบ้ นั ทึ กการประชุ มอยู่ท างด้านล่ า งขวามื อ ลงนาม
ประธานที่ประชุมอยูท่ างด้านล่างซ้ายมือเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสารบัญ และในหนังสื อเชิ ญประชุ มวิสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เห็นสมควรให้แก้ไขว่าเชิ ญประชุมโดยคําสั่งของคณะกรรมการ นอกจากนั้นยังเสนอให้เรี ยน
ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเข้าร่ วมการประชุ มเพือ่ บรรษัทภิบาลที่ดี และเสนอให้เลื่อนเวลาจัดประชุ มให้เร็ วขึ้ น
เนื่องจากการจราจรติดขัดมากในช่วงเย็น และขอให้แก้ไขในหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นตามพรบ.บริ ษทั
มหาชนจํากัด มาตรา 101 ให้คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ชิญประชุม ไม่ใช่ประธานกรรมการบริ หาร
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทั้ง 2 ท่าน สําหรับคําแนะนําและข้อเสนอแนะ ทางบริ ษทั ฯ จะ
รับไปดําเนินการปรับปรุ งในการประชุมครั้งต่อไป
มติ

ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที ่ 1 ประจํา ปี 2557
ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ ถือ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งคะแนนดัง นี้ เห็ น ด้ว ย
158,199,105 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษัท
ประธานฯ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริ ษทั ฯ เพือ่ ให้ปริ มาณหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องของจํานวนหุ ้นที่จะซื้ อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการจึงมีมติอนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
(Par Value) ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้จาํ นวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจํานวน 2,221,884,000 หุ ้น จากเดิมจํานวน 246,876,000 หุน้ เป็ น
จํานวน 2,468,760,000 หุน้
นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผูถ้ ือหุ น้ แสดงความเห็นว่าคณะกรรมการควรให้เหตุผลเป็ นขั้นตอน
ในการขออนุมตั ิวาระดังนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริ ษทั ฯ จากเดิม 1 บาทเปลี่ยนเป็ น
0.10 บาทนั้ น จะก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพคล่ อ งในการดํา เนิ น การซื้ อขายหุ ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ มากยิ่ ง ขึ้ น
จึงเห็นสมควรนําเสนอผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ สําหรับคําแนะนํา

วาระที่ 2

มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริ ษทั จากเดิม
มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็ นด้วย 158,236,606 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 37,501 หุ น้
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พิจารณาอนุ มัติการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้ นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
ประธานฯ กล่าวว่าเหตุผลที่ขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้ ในวาระเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่
มัน่ คงและมีสภาพคล่องทีด่ ียงิ่ ขึ้นรวมทั้งเพือ่ เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนใน
โครงการต่ า งๆ บริ ษ ั ทฯ จึ ง ประสงค์ที่ จ ะออกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามั ญของบริ ษ ั ทฯ ครั้ งที ่ 2
(DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้ น (RO Warrant) จํานวนไม่เกิน 342,400,000
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดัง กล่ าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
ประมาณร้อยละ 14.29 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 10.00 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution
เท่ากับร้อยละ16.70
ทั้ง นี้ หากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 28 มกราคม 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
การจั ดสรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558
ด้วยเหตุน้ ีทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า บริ ษทั มีแผนจะนําเงินไปลงทุนด้านใด
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษทั ฯ จะได้รับเงินประมาณ 170 ล้าน
ในปี 2560 ซึ่ งมองภาพว่าในช่วงนั้นเศรษฐกิ จจะไม่ดี บริ ษทั ฯ จึงมีแผนสํารองเงินไว้ช่วงปี 2560 ถึ ง ปี 2562
บริ ษ ทั ฯ มีแผนที ่จะสร้ า งงานเพื อ่ รองรั บ กับสภาพเศรษฐกิ จต่อไป เช่ น การย้า ยการผลิ ตบางส่ วน เข้ ามาใน
กรุ งเทพเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ ง
นายธรรมนู ญ จุ ล มณี โ ชติ ผู้ ถือ หุ ้ น กล่ า วว่ า เห็ น ด้ว ยสํา หรั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ั ติก ารออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ครั้งที่ 2
(DCON-W2) เนื่องจากเป็ นการกระตุน้ ตลาดหุ ้นให้มีสภาพคล่อง และทางบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ต่อทุนน้อย
มาก และขอให้บริ ษทั พิจารณาจ่ายปั นผลปี ละ 2 ครั้ง เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ สนใจลงทุนมากยิง่ ขึ้น
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และกล่าวว่าการ
ออก DCON-W2 เสมือนกับการจ่ายปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ เช่นกัน เนื่องจากผูถ้ ือหุ ้นนํา DCON-W2ไปขายได้ การจ่าย
ปันผลปี ละ 2 ครั้ง หรื อการจ่ายปั นผลปี ละ 1 ครั้ง นั้นต่างก้อมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน แต่การแบ่งจ่ายปั นผล

วาระที่ 3
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ปี ละ 2 ครั้งนั้น จะทําให้สถิติการจ่ายเงินปั นผลดูเสมือนจ่ายเงินปันผลจํานวนน้อย และเมื่อจ่ายปั นผลไปแล้วผูถ้ ือ
หุ ้นอาจขายหุ ้นออกไป อาจส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้นถึง 2 ครั้ง จึงมีความเห็นว่าจ่ายปั นผลปี ละ 1 ครั้งมีขอ้ ดี
มากกว่า และบริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ที่จะให้ผลประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ อย่างดีที่สุด
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อ
เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (RO Warrant) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 1 หน่ วย รวมจํานวนไม่เกิ น
342,400,000 หน่ วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256 ,808 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่
เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 20,202 หุ น้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิจากการออกขาย
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจ่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพือ่ เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วน
การถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิ ทธิของผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั กล่าวว่าวาระนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิ
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ครั้งที่ 2 (DCON-W2) จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการจัดสรรการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือ่ จัดสรรเป็ นหุ ้น
รองรับการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยบริ ษทั
ฯ จะออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 342,400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท
และเพื่อจัดสรรเป็ นหุ ้นรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
(DCON-W1) โดยบริ ษทั ฯ จะออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 46,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
รวม 4,620,000 บาท รวมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 38,860,000 บาท โดยออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 388,600,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิวาระตามรายละเอียดที่เสนอมานี้
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นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
1.บริ ษทั แตกพาร์ เป็ น 0.10 บาท แล้ว DCON-W1 จะปรับสิ ทธิ เพิ่มอีก 10 เท่าใช่หรื อไม่
2. วันที่บริ ษทั แตกพาร์ จะเป็ นวันเดียวกับวันที่ XW ใช่หรื อไม่ และวัน XW คือวันที่ 26
มกราคม 2558 นี้ ใช่หรื อไม่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ชี้แจ้งประเด็นแรกว่าราคาการใช้สิทธิ จะปรับจาก 5
บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นการปรับสิ ทธิน้ ีเสมือนถือหุ น้ เพิ่ม 10 เท่า ตามที่ผถู ้ ือหุ น้ เข้าใจ ส่ วน
ประเด็นที่สองบริ ษทั ฯ จะดําเนินการแตกพาร์ แล้วเสร็ จประมาณวันที่ 20 มกราคม 2558 และวัน XW คือวันที่ 26
มกราคม 2558 ถูกต้องตามที่ผถู ้ ือหุ น้ เข้าใจ
ผูถ้ ือหุ น้ สอบถาม การคํานวณยอด 46,200,000 บาท สําหรับการปรับสิ ทธิ DCON-W1
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ชี้แจ้งว่าการปรับสิ ทธิ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ DCON-W1
จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขวิธีการคํานวณทั้งหมด ผูถ้ ือ DCON-W1 จะได้รับสิ ทธิ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10
เพราะฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับรองการปรับสิ ทธิ ในส่ วนนี้ และขอ
ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจดังนี้ จากเดิมใช้สิทธิ 5 บาท ได้ 1 หุ น้ เมื่อปรับสิ ทธิ DCON-W1 แล้วใช้สิทธิ 5 บาท
จะได้ 1.11 หุน้ เป็ นต้น
นายสุ รเวช อึ้งประเสริ ฐ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ได้ทาํ การ
การเพิ่มทุนเพื่อออก DCON-W1 และราคาการใช้สิทธิ หลังจากแตกพาร์ รวมไปถึงการปรับสิ ทธิ DCON-W1
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงว่าเดิมพาร์ 1 บาท เพราะฉะนั้นราคาการใช้สิทธิ
คือ 5 บาทต่อ 1 หุ น้ วาระที่ 2 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาขออนุมตั ิปรับพาร์ จากพาร์ 1 บาท เป็ น 0.10 บาท เพราะฉะนั้น
หลังจากที่มีการอนุ มตั ิแล้ว ขั้นตอนต่อไปบริ ษทั ฯ จะต้องนําเรื่ องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิ ชย์ เปลี่ยนจาก
พาร์ 1 บาท เป็ น 0.10 บาท และราคาการใช้สิทธิ จาก 5 บาท เป็ น 0.50 บาท ในเรื่ องของการออก DCON-W1
บริ ษทั ฯ จะได้เงินประมาณ 200,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริ ษทั ออก DCON-W2 ทําให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือ
DCON-W1 โดยผูถ้ ือ DCON-W1 จะได้รับการปรับสิ ทธิ จากเดิมหุ ้นละ 5 บาท เหลือหุ ้นละประมาณ 4.60 บาท
เพราะฉะนั้นจํานวนหุ น้ ที่บริ ษทั ฯ ได้ขออนุมตั ิในการออกหุ ้นเพิ่มทุนเมื่อการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557
ในวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงไม่พอ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นที่ตอ้ งขออนุ มตั ิออกหุ ้นเพิ่มทุนใหม่สําหรับการ
รองรับการปรั บสิ ทธิ ประมาณร้ อยละ 10 หรื อประมาณ 4,000,000 หุ ้น เรื่ องการปรับสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะต้อง
ดําเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากวันที่ XW ของ DCON-W2 แล้ว ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2558 ผูถ้ ือ
DCON-W1 ถึงจะได้รับการปรับสิ ทธิ อีกครั้งหนึ่ง
นายศุภโรจ โรจน์วรี ะ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าทางบริ ษทั ฯ มีแผนการลงทุนที่จะใช้เงินจํานวนมาก
มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะเลื่อนการแปลง Warrant ให้เร็ วขึ้น
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นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี
และได้มีการวางแผนการใช้เงินลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนที่บริ ษทั ฯ ออก DCON-W1 บริ ษทั ฯ ไม่มีมีแผนการ
ลงทุนที่จะใช้เงิ นจํานวนมาก แต่เมื่อดูสถานณ์การเศรษฐกิจที่เริ่ มชะลอตัวลง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลงทุนด้าน
อื่นๆ เพื่อให้บริ ษทั มีกาํ ไรเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรในอนาคตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ควรปรับเปลี่ยนแผน และมี
ผลดี ต่อผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะทําสิ่ งนั้นแน่ นอน เช่ น ณ วันนี้ บริ ษทั ฯ มีความคิดที่จะย้ายโรงงานผลิตเข้ามาใน
กรุ งเทพฯ เพื่อลดต้นทุนด้านขนส่ ง แต่ในอนาคตราคาค่านํ้ามันถูกลงมากไม่คุม้ ค่าสร้างโรงงานแห่ งใหม่ บริ ษทั ฯ
ก็จะปรับเปลี่ยนแผนไปตามเหตุการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
มติ

ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
246,876,000.-บาท ( สองร้ อ ยสี ่ สิ บหกล้า นแปดแสนเจ็ ด หมื ่น หกพัน บาทถ้ ว น) เป็ น
285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 388,600,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม
38,860,000 บาท (สามสิ บแปดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256,808 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100
โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษทั ฯ
ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตรา
ไว้ (Par Value) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริ ษทั ฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

285,736,000-บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2,857,360,000 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านสามแสนหกหมื่นหุน้ )
0.10 บาท (สิ บสตางค์)
2,857,360,000 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านสามแสนหกหมื่นหุน้ )
- หุ น้ (ศูนย์หุน้ )

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย
158,898,910 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 642,102 หุ น้

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ผถู้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ได้จาํ หน่ายแล้ว คือไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านหุ ้น สามารถเสนอวาระ เพือ่ ทราบ เพือ่ พิจารณาหรื อ
เพือ่ อนุมตั ิ แล้วแต่ละกรณี
นายสุ วฒั น์ กระเษียรอภิบาล ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าเราได้เข้าไปแนะนําผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน
ราชการ หรื อผูบ้ ริ โภคโดยตรงบ้างหรื อไม่
นายวิท วัส พรกุ ล ประธานกรรมการบริ ห าร กล่ า วว่า บริ ษ ั ทฯ เราจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ทุ ก
ประเภท และทุกช่ องทาง โดยไม่เลื อกลูกค้าว่าเป็ นรายเล็ก หรื อรายใหญ่ รวมทั้งเข้าไปประมูลในหน่วยงาน
ราชการ เพื่อแนะนําให้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ มี มอก. รับรอง ทําให้ผรู้ ับเหมาได้รู้จกั สิ นค้าของเรา และมัน่ ใจใช้
สิ นค้าที่มีคุณภาพ ทําให้งานก่อสร้างมีความมัน่ คงแข็งแรง
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นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดําเนิ นธุ รกิ จในปี 2558
และปี 2559
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ได้ประมาณการยอดขายและ
กําไรเท่ากับปี 2557 ทั้งที่บุคคลทัว่ ไปคาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ในปี นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะเน้นขาย
ตลาดต่างหวัดให้มากขึ้น และมีโครงการที่จะสร้างคอนโดมิเนียม 33 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟ้ าไทรม้า รัตนาธิ เบศร์
ซึ่ งโครงการดังกล่าวจะมียอดขายประมาณ 1,450 ล้านบาท และจะเริ่ มก่อสร้างปลายปี 2558 ซึ่ งจะรับรู้รายได้ใน
ปี 2560 และเตรี ยมการที่จะหาซื้ อที่ดินทําโครงการถัดไปเพื่อจะสามารถรับรู ้รายได้ในปี 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
จะร่ วมงานกับภาครัฐ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนดําเนินงานของทางราชการ
ในส่ วนของงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนดังกล่าวในปี นี้ แบ่งออกเป็ นด้าน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการคอนโดมิเนี ยม ติดสถานีรถไฟฟ้ า ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ใช้สําหรับการศึกษาด้าน
พลังงาน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน และใช้สาํ หรับการศึกษาเรื่ องผนังสําเร็ จรู ป ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน
ประธานฯ ขอบคุณสําหรับคําถาม และขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.20 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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แบบ F53-4
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้า บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิม่ ทุน/จัดสรรเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1 การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 285,626,222.50 บาท (สองร้อย
แปดสิ บห้าล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยยีส่ ิ บสองบาทห้าสิ บสตางค์) เป็ น 297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้า
สิ บเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพันห้าร้อยสิ บหกบาทเจ็ดสิ บสตางค์) โดยออกหุ ้นสามัญ จํานวน 117,512,942 หุ ้น
(หนึ่งร้อยสิ บเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่ สิบสองหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ .10 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
11,751,294.20 บาท (สิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิ บสี่ บาทยีส่ ิ บสตางค์)
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้
2.1 จํานวน 21,545,180 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 2,154,518.00 บาท เพือ่ รองรับการปรับ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1 (DCON-W1)
2.2 จํานวน 13,675,762 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 1,367,576.20 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 2 (DCON-W2)
2.3 จํานวน 82,292,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวม 8,229,200.00 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ ปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
เพือ่ รองรับการปรับ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1
(DCON-W1)
เพือ่ รองรับการปรับ
สิ ทธิ ของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯครั้งที่ 2
(DCON-W2)
ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรองรับ
การจ่ายหุน้ ปันผล

ปั ดเศษทิ้ง

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
21,545,180

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )

ราคาต่ อหุ้น
(บาท)
-

วันจ่ ายหุ้นปันผล/
วันทีม่ ีผลปรับสิ ทธิ
24 มีนาคม 2558

หมายเหตุ
-

13,675,762

-

24 มีนาคม 2558

-

82,292,000 25หุ น้ สามัญ
เดิม:1หุน้ ปันผล

-

8 พฤษภาคม 2558

หุน้ ปันผล

2.4 การดําเนิ นการของบริ ษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุ น้
กรณี ท่ีมีเศษหุ น้ จากการจัดสรรหุ น้ ปันผลให้ปัดเศษทิ้งและจ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปันผลส่ วนที่

2.5 จํานวนหุน้ คงเหลือที่ยงั มิได้จดั สรร
-ไม่มี-
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3. กําหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 เมษายน เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง
อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการ
เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯจะดําเนินการยืน่ คําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และนําหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญและเป็ นหุน้ รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิท่ีจะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม โดยเงินที่จะได้รับจะนําไปใช้เพือ่
5.1 เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ
5.2 เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การจ่ายหุ น้ ปั นผลแทนการจ่ายเงินปั นผลเป็ นการเสริ มสภาพคล่องทางของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทําให้
บริ ษทั มี
6.1 ฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและมีสภาพคล่องที่ดียงิ่ ขึ้น
6.2 เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริ ษทั ฯจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใช้ในการประกอบธุ รกิจเพิ่มขึ้น ทําให้บริ ษทั ฯมีความสามารถในการ
สร้างรายได้และความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้น
8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการขออนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรร
หุ้นเพิม่ ทุน
- ไม่มี -
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9. ตาราง ระยะเวลาการดําเนินงานในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2558และมีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date)
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ น้ สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2558 และมีสิทธิได้รับเงินปั นผล
วันประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่1/2558 เพือ่ ขออนุมตั ิการเพิ่มทุน

วัน/เดือน/ปี
26 กุมภาพันธ์ 2558
26 มีนาคม 2558

กําหนดจ่ายเงินปันผล

8 พฤษภาคม 2558

27 มีนาคม 2558
23 เมษายน 2558

**ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน14วันนับแต่วนั ที่
ผูถ้ ือหุ น้ มีมติดงั กล่าว

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงชื่อ.................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนบริ ษทั
( นายวิทวัส พรกุล )
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
ธนิต ชรินทร์ สาร
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
77 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 16)
ประสบการณ์ การทํางาน
- รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ

10 ปี

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้

2554
4/4
4/4
1/1
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2555
4/4
4/4
1/1

2556
4/4
3/3
1/1

2557
4/4
4/4
1/1
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายวันชั ย ตันติกุล
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
67 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
100,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.005
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 ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ

10 ปี

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้

2554
4/4
4/4
1/1
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2555
3/4
3/4
1/1

2556
4/4
3/3
1/1

2557
4/4
4/4
1/1
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
54 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 96)
ประสบการณ์ การทํางาน
- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
- กรรมการ บจก. อรดา
- กรรมการ บจก. ร่ มโพธิ์
- รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ

8 ปี

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้

2554
4/4
4/4
1/1

26

2555
4/4
4/4
1/1

2556
4/4
3/3
1/1

2557
4/4
4/4
1/1
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รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพือ่ การรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ทีอ่ ยู่

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี 10)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
69 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี - บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท - พาณิ ชย์ศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สถาบัน Research Institute for
Management Science ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร - การบริ หารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์ แลนด์
Director Certification Program (DCP) ปี 2546
ประสบการณ์ การทํางาน
- ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้

9 ปี
2554
4/4
4/4
1/1

2555
4/4
4/4
1/1

27

2556
4/4
3/3
1/1

2557
4/4
4/4
1/1
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..............................................................
วันที่ .............. เดือน ...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................................ สัญชาติ ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม.................................. หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ .................................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(2).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(3).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
คนหนึ่ งคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ นผู ้แ ทนของข้า พเจ้ า เพื อ่ เข้า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้ า ในการ
ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึ กช้าง 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
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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 1/2558 ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 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 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
(วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
 วาระที่ ..2... เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน
้ ครั้งที่ 1 /2558

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

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

 วาระที่ ..3... เรื่ อง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง)
 วาระที่ ..4... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 ิการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
 วาระที่ .......เรื

ประจําปี 2557
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บ
ั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ .. 6.... เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี 2558

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

1. นายธนิต
ชรินทร์ สาร
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
2. นายวันชัย
ตันติกลุ
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
3. นายนิรุธ
อินทรท่ าฉาง
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
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7 เรื่ อง พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
 วาระที่ .......
สําหรับงวดบัญชีประจําปี 2558
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ บ
ั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

8 เรื่ อง พิจารณาอนุมต
 วาระที่ .......
ั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 และพิจารณาอนุมตั จิ ่าย

บําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

9 เรื่ อง พิจารณาอนุมต
 วาระที่ .......
ั ิลดทุนจดทะเบียนและอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของ

บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

10 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือ
 วาระที่ .......

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการ
จ่ายเงินปั นผลในรู ปของหุน้ ปันผลและอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
11 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
 วาระที่ .......

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

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

ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )

หมายเหตุ

1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสี ยงได้ ทั้งนี้ หากข้อความที่ระบุมีจาํ นวนเกิ นกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณี หากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่ น กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ
เป็ นส่ วนได้เสี ยในกิ จการเรื่ องใดที่ได้เข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้
ในข้อ (5)
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 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
 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 วมประชุม

• การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ต้งั แต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558
• การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน ในกรณี ท่ีมีการแก้ไขชื่ อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
• การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ น้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพือ่ ความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรื อ ขีดลง
ข้อความที่สาํ คัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
(2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ งออก
ให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิ น
3 เดือน
• สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของ
คําแปล
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิน
ทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
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บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

ข้ อบังคับบริษทั
เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน

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