เอกสารการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2557
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

วันที่ 17 มีนาคม 2557
เรื่อง ขอเชิ ญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2557
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. วาระการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2557
2. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2556
3. รายงานประจําปี 2556 (CD-ROM)
4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน
6. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1 ( DCON-W1)
7. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอํานาจ
8. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
9. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
10. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
11. แผนที่สถานที่ประชุม
จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มี มติ ให้จดั การประชุ ม
ใหญ่ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี ครั้ งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา
ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุ จกั ร กรุ ง เทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่ าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1

ประธานการประชุ ม แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เป็ นวาระเพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ
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วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อ
วัน ที่ 25 เมษายน 2556 และได้จ ัด ส่ ง ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ปรากฏว่ามี
ผูใ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุ ม ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 ดังกล่าว

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี
2556 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
(CD-ROM)
ความเห็นคณะกรรมการฯ
เห็นควรสรุ ปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2556 ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร-ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจํา ปี 2556 สิ่ งที่ ส่ งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นชอบให้นาํ งบการเงิ นประจําปี 2556 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
รายละเอี ย ดปรากฏในรายงานประจํา ปี 2556 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

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิน
รวม โดยคํานึ งถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคต
ด้วย ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2556 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 215.38 ล้านบาท เท่ากับ 1.06
บาท/หุ ้น ในงบการเงิ นรวม และมีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรรวม 413.11 ล้านบาท
สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
อนึ่ ง การจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2555 จากผลดําเนิ นงานปี 2555 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
139.80 ล้านบาท เท่ากับ 0.70 บาท/หุน้ (งบการเงินที่ปรับปรุ งแล้ว) และจ่ายเงินปั นผล
ในอัตรา 0.43 บาท/หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 61.43 ของกําไรสุ ทธิ
ความเห็นคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2556 จากผลกําไรในปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 1.04 บาท/หุ น้
คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 213.65 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 98 ของ
กําไรสุ ทธิ เนื่องจากไม่มีแผนการลงทุนในปี 2557 และมีสภาพคล่องที่ดี
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั น
ผลในวันที่ 27 มีนาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริ ษทั กําหนดไว้ว่าในการประชุ มสามัญใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้น
จากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้าตําแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะพ้นตําแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 ได้แก่
1. นายวิทวัส
พรกุล
2. นายชนะ
โตวัน
3. ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้หารื อกันอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้ งพ้นวาระในครั้งนี้เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก และ
ได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุ กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอด
มา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ
ที่ตอ้ งออกตามวาระดังนี้
1. นายวิทวัส

พรกุล

2. นายชนะ

โตวัน

3. ดร.ธนัย

ชริ นทร์ สาร

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4
โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้
คะแนนเสี ยงข้างมาก และบริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ี เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุ ้น
พิจารณา
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับ
งวดบัญชี ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ได้กาํ หนดให้ที่ประชุมสามัญ
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

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
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3.นางสาวสุ ภาภรณ์

มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบ
งบการเงินประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,472,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน
65,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.60 (ปี 2556 ค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบ
บัญชี เป็ นจํานวนเงินรวม 1,407,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํา กัด ซึ่ ง กํา หนดให้ทีป่ ระชุ ม ใหญ่
สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น แต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี แ ละกํา หนดค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ ทุ ก ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้ง
1.นางสุ วมิ ล
2.นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,472,000 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2557 และพิจารณา
อนุมัติจ่ายบําเหน็จตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ได้มีมติอนุ มตั ิ
ค่าบําเหน็จกรรมการบริ ษทั และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุ มตั ิเบี้ยประชุ ม
กรรมการไว้แล้ว โดยให้ม ีผลตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นต้นไป
จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี้
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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
ความเห็นคณะกรรมการฯ
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนซึ่ งได้ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2556 โดยเปรี ยบเทียบข้อมูล
อ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 พิจารณาอนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการคง
เดิม ตามที่ได้อนุมตั ิไว้แล้ว
ทั้งนี้ ในปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอ
ให้จ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเอง
ระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจ่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายแก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ้น (DCON-W1)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้บริ ษทั ฯมีฐานะทางการเงินทีม่ น่ั คงและมีสภาพคล่องทีด่ ีย่ิงขึ้น รวมทั้งเพือ่ เป็ น
การขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ
บริ ษทั ฯจึงประสงค์ที่จะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่1
(DCON-W1) โดยจะจัดสรรให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (RO Warrant)
จํานวนไม่เกิ น 41,146,000 หน่ วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 5
บาทต่อหุ น้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะมีอายุ 5ปี นับจากวันที่ออก
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผูถ้ ือ
หุน้ เดิมประมาณร้อยละ 16.70 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 9.70 และ
มีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อยละ16.70 รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
หมายเลข 6
ทั้ง นี้ หากที ่ป ระชุ ม ใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้นมีม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารออกใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ เพือ่ ซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีระชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ครั้งที่ 1
(“DCON-W1”) จํานวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ภายหลั งจากการจัดสรรใบสํา คั ญแสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษ ทั ฯที่ อ อกให้แ ก่
พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP-1 ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2553 จํานวนรวมทั้งสิ้ น 6,000,00 หน่วย ปรากฏว่าได้จดั สรรให้แก่พนักงาน
ออกไปรวมทั้งสิ้ น 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 หน่วย และยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ ายจํานวน 270,000 หุ ้น เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียน
7

ของบริ ษทั ฯ จํานวน 270,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม206,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํานวน 206,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่
205,730,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํานวน 205,730,000 บาท
โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 270,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที ่ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญผูถ้ ื อ หุ ้ น อนุ ม ั ติล ดทุ น จด
ทะเบียนจํานวน 270,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 206,000,000 บาท เป็ น
205,730,000 บาท โดยการตัดหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั จํานวน 270,000
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
วาระที่ 11

พิจารณาอนุ มัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพือ่ รองรั บ การใช้ สิทธิจากการออก
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจ่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพือ่ เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
อัตราส่ วนการถือหุ้น (DCON-W1)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อจัดสรรเป็ นหุ น้ รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม(DCON-W1)โดยเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนนี้
จะนําไปใช้เพื่อการขยายกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับการลงทุนใน
โครงการต่างๆและเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯจึงจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 205,730,000บาทเป็ น
246,876,000 บาท โดยออกหุ ้นสามัญจํานวน 41,146,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท รวม 41,146,000 บาท รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษทั ฯ อีกจํานวน 41,146,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 205,730,000 บาท
เป็ น 246,876,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 41,146,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท รวม 41,146,000 บาท
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วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ4 เพือ่ ให้ สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 ข้างต้น
บริ ษทั ฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 โดยใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยคําเพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ น :
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ

246,876,000 บาท (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นหกพันบาท)
246,876,000 หุ น้ (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นหกพันหุน้ )
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
246,876,000 หุ น้ (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นหกพันหุน้ )
- หุ น้ ( - )

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นควรเสนอให้ที ่ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญผูถ้ ื อ หุ ้น อนุ ม ั ติแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้บุ คคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบีย นแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
9.1 เชิ ญผู้ถอื หุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิม่ เติม
9.2 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดวัน กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 มีนาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2551) ในวันศุกร์ ท่ี 28 มีนาคม 2557
หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่ วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้
เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน
หนังสื อมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ตามเอกสารแนบ 9 ส่ งมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรื อมอบให้ผรู้ ับมอบฉันทะของท่านนํามา
แสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวันประชุมด้วย และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดทลักทรัพย์ หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่
ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา13.00น.
อนึ่งหากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยประการใดหรื อประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการ
ประชุม ท่านสามารถส่ งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์
ที่ ir@dconproduct.com หรื อติดต่อบริ ษทั ฯที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น8 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร02-937 3328 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสื อเชิ ญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยพร้อมเพรี ยงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส พรกุล)
ประธานกรรมการบริ หาร
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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

รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งไอยรา ตึ ก ช้ า ง อาคารบี ชั้ น 8
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
2.นางพิสมัย
บุณยเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
3.นายธนิต
ชริ นทร์ สาร
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4.นายวิทวัส
พรกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
5.นายวันชัย
ตันติกลุ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6.นายชนะ
โตวัน
กรรมการ
7.ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
กรรมการ
8.นายนิรุธ
อินทรท่าฉาง
กรรมการ
9.นายจีรเดช
วิรัชชัย
กรรมการ
10.ดร.กวิน
วรกาญจนา
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ
เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
การประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2556 ของบริ ษทั ดี คอนโปรดั กส์ จํา กัด (มหาชน) มีผูถ้ ื อหุ ้นมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 65 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 80.35 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมีจาํ นวน 202,705,000
หุ น้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว
ทางบริ ษทั ได้เชิญคุณวิไลรัตน์ โรจน์นคริ ทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซึ่ งเป็ นตัวแทน
ของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ให้กบั ผู้
ถือหุ น้
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระที่มีการลง
มติให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษ ทั ฯจะถื อตามความประสงค์ข องผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บ มอบฉันทะจะไม่มี สิท ธิ์ ออกเสี ยงในที ่
ประชุมอีก
2. เมือ่ จบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุ มแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ ้นและเปิ ด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็ น โดยผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ –
นามสกุ ล และจํา นวนหุ ้น ที ่ถื อ ก่ อ นแสดงความคิ ด เห็ น หากไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้น ท่า นใด มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป
โดยถือ
ว่าผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ เป็ นเอกฉันท์เห็ นด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะ
แสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ผถู้ ือหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งไม่เห็นด้วย
หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้จดั เตรี ยมให้ก่อนการประชุ มเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยงกี่คะแนนเพือ่ แจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผู ้
ถือหุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4.ในวาระเลื อกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูถ้ ือหุ ้นอาจไม่เห็ นด้วยกับ
กรรมการบางท่านที่บริ ษทั เสนอแต่งตั้ง ดังนี้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ นได้โดยอิสระ บริ ษทั ฯจะเชิ ญ
กรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วม
ประชุ มลงคะแนนเสี ย ง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ย ง ว่าเห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ย ง เพื่อเลื อกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั รคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และ
เพื่อให้กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บ บัตรลงคะแนนเลื อกตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ ค คล ภายหลัง จากผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้ง
กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่ งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร
และการลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ได้รวดเร็ วขึ้น
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5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอยอํานวยความ
สะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้บริ ษทั จะให้มีการบันทึกภาพการประชุ มเป็ นคลิป
ไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า
ร่ วมประชุม
ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุ มและเสนอวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานการประชุ ม แจ้ งทีป่ ระชุ มเพือ่ ทราบ
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความยินดี และขอบคุณที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้สละเวลาเข้าร่ วมประชุม
ระเบียบวิธีการประชุ มนี้ เป็ นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ กฎเกณฑ์น้ ี มีที่มาเพื่อให้
การดูแลความเป็ นธรรมให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น ไม่ว่า จะถื อหุ ้นมากหรื อน้อย เพือ่ ให้ก ารประชุ ม นั้นดําเนิ นการอย่า ง
โปร่ งใสและทุกท่านมีโอกาสมีส่วนร่ วมได้อย่างเต็มที่ สําหรับเรื่ องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีดงั นี้
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุก ท่านส่ งคําถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสื อเชิ ญ
ประชุม และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ตน้ เดือนเมษายนถึงวันที่ 24 เมษายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด
ส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั รวมถึงไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยเสนอวาระการประชุ มและไม่มีผเู ้ สนอชื่ อเพื่อพิจารณา
คัด เลื อกเป็ นกรรมการทดแทนกรรมการที ่ต้ องออกตามวาระ ตามที ่บ ริ ษ ั ทฯ ได้ป ระชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นตลาด
หลักทรัพย์ ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ที่ผา่ นมา แต่ท่านผูถ้ ือหุ ้นยังคงมีสิทธิ ที่จะซักถามได้ในวาระ
อื่นๆ ได้
การลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ทางเลขานุการได้ช้ ี แจงไปนั้น ทุกท่านจะมีบตั รลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจก
ให้ขณะลงทะเบียน หากมีผลู ้ งคะแนนเสี ยงไม่เป็ นเอกฉันท์จะต้องมีการนับคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อสรุ ปการ
ลงมติในแต่ละวาระ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้ งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2555 ด้วยคะแนนเสี ยง
162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2555
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวถึงผลดําเนินงานปี ที่แล้ว ซึ่ งได้ประกาศลงในเว็บไซต์
Settrade และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และจะได้กล่าวถึงแผนการในปี หน้า ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญของนัก
ลงทุนที่ตอ้ งการทราบอนาคตของบริ ษทั เมื่อการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ปี ที่แล้วนั้น ราคาหุ ้น DCON อยูท่ ี่ 3.50 บาท ใน
วันนี้ราคาหุ น้ อยูท่ ี่ 12.30 บาท ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี การที่ท่านมาร่ วมประชุมวันนี้เป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของท่าน
จากผลดําเนินการเมื่อปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 210 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 215 ล้าน
บาท ในไตรมาส 3 ยอดขาย 236 ล้านบาท ในไตรมาส 4 มียอดขาย 239 ล้านบาท รวมทั้ง 4 ไตรมาส มียอดขาย
901 ล้านบาท บริ ษทั อรดา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ มีจุดประสงค์เป็ นโชว์รูมของบริ ษทั โดยการทําโครงการ
จัดสรร ปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 1.61 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 6.63 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มี
ยอดขาย 15.85 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 38.56 ล้านบาท รวมทั้งปี มียอดขาย 62.65 ล้านบาท บริ ษทั
ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ บริ ษทั ในเครื อ ดีคอนถือหุ น้ 99.99 % ไตรมาส 1 มียอดขาย 20 ล้านบาท ในไตรมาส 2 มี
ยอดขาย 19 ล้านบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 19 ล้านบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้ น
77 ล้านบาท รวมทั้งปี ดีคอนมียอดขาย 1,029 ล้านบาท ถือว่าเป็ นการทําสถิติใหม่ มียอดขายมากกว่า 1,000 ล้าน
บาท และมีกาํ ไรรวมทั้งสิ้ น 145.99 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตแผ่นพื้นสู งที่สุดในประเทศ ตั้งโรงงานเมื่อปี 2539 ได้ต้ งั วิสัยทัศน์ไว้ดงั ที่กล่าว
มา และประสบความสําเร็ จมาโดยตลอด ต่อมาได้ทาํ เสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย ซึ่ งจะให้ในงานบ้านจัดสรร
ทาว์เฮ้าส์ ได้แก่ เสาเข็มขนาด ไอ18,22,26 เซนติเมตร และมีผลิตภัณฑ์เสริ ม เช่น รั้วชนิดต่างๆ ซึ่ งขายให้กบั
บริ ษทั ที่ทาํ รั้วด้วยกัน คานเสาสําเร็ จรู ป และอิฐมวลเบา ทุกวันนี้เรามีอิฐมวลเบาทั้งสี เทา CLC และสี ขาว AAC
สําหรับ CLC เราผลิตเอง เป็ นอิฐมวลเบาที่ใช้การเติมฟองอากาศเข้าไป เพราะฉะนั้นจะทําให้การซึ มนํ้ายาก ลด
โอกาสการเกิดเชื้อรา ส่ วน AAC สี ขาว รู ปร่ างและผิวสวย นํ้าหนักเบาเหมาะสําหรับลูกค้าที่สร้างตึกสู ง ซึ่งเรา
ว่าจ้างผลิต โดยเรามีขายทั้ง2 แบบ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
จุดเด่นที่น่าลงทุน กล่าวคือตั้งแต่ที่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯมา เศรษฐกิจเป็ นขาลงตั้งแต่ปี 2548 ถึง
ปี 2550 แต่บริ ษทั ฯ ยังสามารถทํากําไรได้ทุกปี และบริ ษทั ฯ ยังจ่ายเงินปั นผลทุกปี มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
อัตราส่ วนหนี้ต่อส่ วนผูถ้ ือหุ ้นตํ่ามาก คือ 0.28 เท่า ทําให้เวลาขยายงานไม่ตอ้ งกูเ้ งินมาก ความเสี่ ยงตํ่า และมี
สภาพคล่องเพือ่ จ่ายเงินปั นผลได้ทุกปี
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สรุ ปยอดขายย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552 มียอดขาย 573 ล้านบาท ปี 2553 มียอดขาย 738 ล้านบาท ปี 2554 มี
ยอดขาย 820 ล้านบาท ปี 2555 มียอดขาย 1,029 ล้านบาท ตั้งแต่ต้งั บริ ษทั ฯมาไม่เคยปั นผลตํ่ากว่า 50% ของกําไร
แผนงานในอนาคต บริ ษทั ฯ ต้องการวางรากฐานให้มนั่ คง เราขยายทีมงานเพิ่ม วิสัยทัศน์คือ ขยายธุ รกิจ
ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งนี้เพือ่ รองรับ AEC ในปี 2558 โดยได้ทาํ การซื้ อที่เพือ่ สร้างโรงงาน 2
แห่ งที่จงั หวัดระยอง และจังหวัดมหาสารคาม (ห่ างจากจังหวัดขอนแก่นเพียง 30 กิโลเมตร) ซึ่ งคาดว่าจะรับรู้
รายได้ในเดื อนสิ งหาคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯ ได้วางแผนจะสร้ า งโรงงานในปี 2557 ทางตอนใต้ของ
กรุ งเทพฯ บริ เวณศาลายา สามพราน ขณะนี้กาํ ลังดําเนินการหาที่ดิน เพือ่ ลดค่านํ้ามันเชื้ อเพลิง และทําเที่ยวใน
การขนส่ งระยะใกล้ และบริ ษทั อรดา ได้ข้ ึนคอนโด 792 ยูนิต ตั้งอยูท่ ีซ่ อยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งจะเปิ ดจองในวัน เสาร์ ที ่ 27 เมษายน 2556 สามารถเข้ า ดู ไ ด้ ใ นเว็ บ ไซต์
www.dziocondo.com
พ.ต.อ.เสริ มเกียรติ บํารุ งพฤกษ์ ถือหุ ้นจํานวน 500 หุน้ กล่าวชื่นชมจุดเด่นที่ประธานกรรมการบริ หาร
ได้บรรยายในข้างต้น ที่ประสบความสําเร็ จด้วยดี และชื่นชมคณะกรรมการบริ หารที่มีความสามารถและทํางาน
อย่า งแข็ง ขัน ส่ ง ผลให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับ ประโยชน์จากเงิ นปั นผลตลอดมา อี ก เหตุ ผลหนึ่ ง ที่เลื อกถื อหุ ้นดี ค อน
เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษทั ท่านเป็ นวิศวกรมือหนึ่ งของประเทศ
ไทย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณเป็ นหลักในการทํางาน และได้ถ่ายทอดไปจนถึงคณะกรรมการและพนักงาน
ในบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ ก้าวหน้ามาตลอด
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้ให้กาํ ลังใจและแสดงความคิดเห็น และกล่าวเสริ มว่า ทั้งนี้ ผลงาน
ของบริ ษทั ฯ เป็ นของคณะกรรมการบริ หารและพนักงานบริ ษทั ทุกคนที่ เป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั ฯ ประสบ
ความสําเร็ จได้ทุกวันนี้
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
วาระที่ 4
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2555 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดขายรวมทั้งสิ้ น 1,029.73 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 25 และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 145.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จํานวน
62.70 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 74 มีกาํ ไรต่อหุ น้ เท่ากับ 0.73 บาทต่อหุน้ สําหรับฐานะทางการเงินของบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 1,038.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
ก่อน 198.81 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 224.06 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากสิ้ นปี 2554
102.81 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 814.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม 0.28 เท่า
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งบการเงิ นสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2555
นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ซึ่ งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555
วาระที่ 5
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สุ ทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2555 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ 145.99 ล้านบาท เท่ากับ 0.73 บาท
ต่อหุน้ และมีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรรวม 280.03 ล้านบาท สุ ทธิจากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2555 จากผลกําไรในปี 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.43 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ น 87.163 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกําไรสุ ทธิ รวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 ซึ่ ง
ได้จ่ายให้ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 59.58 ของกําไรสุ ทธิ รวม
ทั้งนี้หากทีป่ ระชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้กาํ หนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจําปี 2556 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.43
บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 87.163 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 59.70 ของกําไรสุ ทธิ
จากการดําเนินงานปกติของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ่ ้นวาระและแต่ งตั้งกรรมการทดแทน
วาระที่ 6
ประธานฯ แจ้ งให้ทีป่ ระชุ ม ทราบถึ ง การแต่งตั้ง คณะกรรมการที ่ตอ้ งออกตามวาระ โดยในปั จจุ บ นั
บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9 ท่าน ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็ นอัตรา
1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
ในปี นี้ มีกรรมการที่พน้ วาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล
ยมนาค
2. นางพิสมัย
บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช
วิรัชชัย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่
ต้องพ้นวาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ มี ความรู้ ความสามารถ และเสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา
ช่วยเหลือบริ ษทั ฯ อย่างมาก จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระ
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษทั ฯจะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพือ่ ความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุ มลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง เพือ่ เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั้ง 3
ท่านปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
นายธนิ ต ชริ นทร์ สาร รองประธานกรรมการบริ ษทั ฯ ทําหน้าที่แทนประธานฯ ในวาระนี้ และได้
ขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มติ
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี้
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่ งประธานกรรมการของบริ ษทั ฯ อี ก วาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ย ง 162,880,300 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี
ผูไ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
3. นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี
ผูไ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2555
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้
พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประจํ าปี 2555 นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชี และการเงิ น เสนอพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 2555 ดังนี้
เนื่ องจากปี 2555 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมีก าํ ไรสุ ท ธิ รวม 145.99 ล้ านบาท จึ ง เห็ นควรเสนอให้จ่า ย
บําเหน็จกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากกรรมการเห็นชอบจะได้นาํ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจ่าย
ต่อไป
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
บําเหน็จกรรมการ

15,000.- บาท/คน/ครั้ง
10,000.- บาท/คน/ครั้ง
รวมทั้งสิ้ น 1,000,000.-บาท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมตั ิจาก
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548
โดยจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ
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กําไรสุ ทธิ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท
301 ล้านบาท ถึง400 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

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

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

มติ ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2555
นายนิ รุธ อิ นทรท่ า ฉาง รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาความน่ า เชื ่อ ถื อ การไม่ มี
ความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็ นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเสนอที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริ ษ ทั ดี ไ อเอ
อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด โดยนางสุ วิม ล กฤตยาเกี ย รณ์ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต ทะเบี ย นเลขที่ 2982 หรื อ
นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯในปี
2556 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,407,000.-บาท และ
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก 2 บริ ษทั รวมเป็ นเงิน 470,000.- บาท
มติ ทีป่ ระชุมอนุมตั ิแต่งตั้งให้ บริ ษทั ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ และ
นางสาวสมจิ นตนา พลหิ รัญรั ตน์ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และอนุ มตั ิ จ่า ยเงิ นค่ าตรวจสอบงบการเงิ น
ประจําปี 2556 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยอีก 2 บริ ษทั รวมเป็ นเงิน
470,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เชิ ญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
น.ส. สุ ขทิพย์ อภิวฒั น์อุดมคุณ ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ถือหุน้ จํานวน 100 หุ น้ ได้
สอบถามคณะกรรมการว่า ขณะนี้มีปัจจัยราคาวัสดุ ที่ดิน และค่าแรงงานสู งขึ้นมาก ซึ่ งจะส่ งผลให้ทางบริ ษทั ฯ มี
ต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วย ทางบริ ษทั ฯ มีแนวทางในการดําเนิ นการอย่างไรบ้างในการควบคุมต้นทุนดังกล่าว และ
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ไว้ได้
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงว่าจากประสบการณ์ที่ทาํ งานมา 30 ปี ราคาแผ่นพื้น
ของเราเท่าเดิม การปรับราคาทําได้ยากมาก แต่หากของขาดเราจะสามารถขึ้นราคาสิ นค้าได้ ความเสี่ ยงเกือบจะ
ไม่มีเนื่องจากว่าลูกค้าไม่เกี่ยงราคา แต่ตอ้ งการของ ปั จจุบนั ราคาหิ นเพิ่มสู งมาก ต้องใช้รถจากโรงงานไปเข้าคิว
เพือ่ ไปขอซื้ อ ไม่ มี เจ้ าไหนยอมทํา สั ญญาซื้ อขายกับ เรา บางรายถึ ง กับ ไม่ รับ ลู ก ค้ าหน้า ใหม่ ทุ ก วัน นี้ เราใช้
สัมพันธภาพที่เป็ นลูกค้ามานาน และจ่ายเงิ นตรงเวลาตลอด และพยายามไปเข้าคิวกระจายตามโรงโม่หิน เรา
ดําเนินไปตามกลไกตลาด และโชคดีที่โรงงานเราอยูใ่ กล้โรงหิ น ทําให้สามารถขนหิ นทําเที่ยวได้หลายรอบ การ
ป้ องกันความเสี่ ยงของเราคือ ปั จจุบนั เราไม่ยืนราคาให้ลูกค้า ซึ่ งเป็ นมาตรการที่ชดั เจนและไม่มีคาํ ว่าผิดพลาด
แรงงานวันนี้กบั เมื่อ 30 ปี ที่แล้ว แรงงาน 60 บาท วันนี้ 300 บาทขั้นตํ่า ทุกอย่างเป็ นไปตามกลไกลตลาด ถ้าโรง
โม่หินมีหินเยอะเมื่อไหร่ ราคาก็จะลดลงมาเอง เราก็ซ้ื อตามราคาตลาดเช่นเคย
ประธานฯ สําหรับคําถาม และขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกับบริ ษทั เรา เราก็คงจะให้ความมัน่ ใจกับผู ้
ถื อหุ ้นได้ว่า ราจะพยายามทํา ให้ท่ านไม่ผิดหวัง ในผลประกอบการ ปี หน้า ขอเชิ ญท่ านมาทุ ก ปี เราจะจัดการ
ประชุมให้ดีข้ ึนทุกปี ขอบคุณครับ
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.10 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุ การคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม
(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายวิทวัส พรกุล
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
63 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)
112,190,970 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 55.35
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 16)
Director Certification Program (DCP รุ่ น 46)
ประสบการณ์ การทํางาน

ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรี ตไทย (ATCI)
วิศวกร บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
วิทยากร ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม

จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น

พ.ศ.2539 - ปั จจุบ นั
พ.ศ.2546 - 2549
พ.ศ.2518 - 2526
พ.ศ.2515 - 2518

9 ปี

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

2556
4/4
1/1
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายชนะ โตวัน
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
63 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)
20,702,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.21
วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท – วิศวกรรมโยธา Asian Institute of Technology

หลักสู ตร

Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 16))

ประสบการณ์ การทํางาน

รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น

9 ปี

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

2556
4/4
1/1
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ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
41 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)
1,220,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.60
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท – วิศวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana- Champaign
ปริ ญญาเอก - Information Technology / University of New South Wales , Australia
หลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่ น 16)
ประสบการณ์ การทํางาน
กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
สมาชิก คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Consultant and Project Manager - IBM Global Services
The Boston Consulting Group – Associate
Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer
Wind Tunnel Laboratory, Chulalongkorn University - Research Assistant
Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิ ดล , มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น

9 ปี
2554
4/4
1/1
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2555
3/4
1/1

2556
4/4
1/1

เอกสารแนบ 5
แบบ F53-4

แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ข้าพเจ้า บริ ษทั ดี คอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน
ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการฯได้มี ม ติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯจากเดิ ม 206,000,000 บาท เป็ น
205,730,000 บาท โดยยกเลิกหุ ้นสามัญที่ยงั มิได้จาํ หน่ายและจัดสรรจํานวน 270,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท
2 การเพิม่ ทุน
ที ่ป ระชุ ม คณะกรรมการฯได้ มี ม ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จาก 205,730,000 บาท เป็ น
246,876,000 บาท โดยออกหุ น้ สามัญ จํานวน 41,146,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท
3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุ มกรรมการฯได้มีมติ ให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 41,146,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท รวม 41,146,000บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น
โดยประมาณ

รองรับการใช้สิทธิ 41,146,000
แปลงสภาพตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯรุ่ นที่1
(DCON-W1)

อัตราส่ วน ราคาต่ อหุ้น(บาท)

5หุน้
สามัญเดิม
ต่อ1
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ไม่มีมลู ค่า
เสนอขาย ;ราคาใช้
สิ ทธิ 5.00บาทต่อ
หุ น้

วันเวลาจองซื้อ หมายเหตุ
และชําระเงินค่ า
หุ้น
โปรดดูหมายเหตุ หมายเหตุ 1

หมายเหตุ (1) บริ ษทั ฯจะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯรวม 41,146,000 หน่วย โดยบริ ษทั ฯ
จะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (RO Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า
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ในอัตราส่ วน 5 หุ ้นสามัญเดิ มต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ1หน่ วยรวมจํานวนไม่เกิ น 41,146,000 หน่ วย กรณี มีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าว
ทิ้งทั้งจํานวน โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯที่จะออกเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
ชนิด
: ระบุชื่อผูถ้ ือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีขอ้ จํากัดการโอน
อายุ
: 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวน
: ไม่เกิน 41,146,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย
: 0 บาท
อัตราส่ วนการใช้สิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย: 1 หุ น้ สามัญ
ราคาใช้สิทธิ
: ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุน้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญได้ทุกวันทําการสุ ดท้ายของทุก 6 เดือน
นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรก ซึ่งกําหนดไว้เป็ นวันที่ 31
กรกฎาคม 2560
วันที่ออก
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดการใช้สิทธิ เมื่อบริ ษทั ฯ
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
วันที่ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
: วันที่ 31 มกราคม 2562
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่จะ : กําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการ
จัดสรร
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (DCON-W1) และให้รวบรวมรายชื่อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
ตามมาตรา225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
ตลาดรอง
: บริ ษทั ฯจะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว
3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจํานวน
3.3 จํานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี-
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4. กําหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา
ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557
5. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯจะดําเนิ นการยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และนํา หุ ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบีย นเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดสรรเป็ นหุ น้ รองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม โดยเงินที่จะได้รับจะนําไปใช้เพือ่
6.1 เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ
6.2 เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
7. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 ทําให้มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและมีสภาพคล่องที่ดียงิ่ ขึ้น
7.2 เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯเพื่อเพิม่ ศักยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ
8. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ รวม หลังจาก
ชําระภาษีแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลให้นาํ ปั จจัยต่างๆมาพิจารณาประกอบเช่นฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่ องทางการเงิ น โครงการลงทุนและปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งการจ่ายเงิ นปั นผล
จะต้องได้รับการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯและได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
8.2 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานเมื่อได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ตามเงื ่อนไขและเวลาที ก่ าํ หนด และได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯแล้ว และเมื่อที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
8.3 อื่นๆ
การที่บริ ษทั ฯมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่ งผลดีต่อมูลค่าหุ น้ ของบริ ษทั ฯในอนาคตและจะ
ช่วยสร้างผลกําไรจากการดําเนินงานซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับประโยชน์ในรู ปของเงินปั นผล
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9. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการขออนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรร
หุ้นเพิม่ ทุน
ตามเอกสารแนบ
10. ตาราง ระยะเวลาการดําเนินงานในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
การดําเนินการ
วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
27 มีนาคม 2557
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2557 (Record Date)
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
28 มีนาคม 2557
พักการโอนหุ น้ สําหรับการประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2557
วันประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่1/2557 เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุน
24 เมษายน 2557
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (DCON-W1) (Record 8 พฤษภาคม 2557
Date)
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
9 พฤษภาคม 2557
พักการโอนหุ น้ สําหรับผูม้ ีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (DCON-W1)
**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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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 ( DCON-W1)
ประเภท

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON-W1)

ชนิด

: ระบุช่ ือผูถ้ ือ, เปลี่ยนมือได้และไม่มีขอ้ จํากัดการโอน

อายุ

: 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

จํานวน

: ไม่เกิน 41,146,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราส่ วนการใช้สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย: 1 หุ น้ สามัญ

ราคาใช้สิทธิ

: ราคาการใช้สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ทุกวันทําการสุ ดท้ายระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ของทุก 6 เดือน นับจากวันที่สามารถใช้สิทธิ ได้ครั้งแรก ซึ่ ง
กําหนดไว้เป็ นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ในกรณี ที่วนั กําหนดใช้สิทธิ ไม่ตรงกับวัน
ทําการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง เป็ นวันทําการสุ ดท้าย
ก่อนหน้าวันกําหนดใช้สิทธิดงั กล่าว

วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

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

วันที่ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย

: วันที่ 31 มกราคม 2562

วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในอัตรา 5หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1หน่วย
กรณี มีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษทิ้งทั้งจํานวน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่จะ
: กําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรร
ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (DCON-W1) และให้รวบรวมรายชื่อ
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ตลาดรองของใบสําคัญ
สิ ทธิ ฯ

ตามมาตรา225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
: บริ ษทั ฯจะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดแสดง
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว

ตลาดรองของหุ ้นสามัญ
จากการใช้สิทธิ

: บริ ษทั ฯจะนําหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ เข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดที่เกิด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้

: 1.หุ น้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้จะมี
สิ ทธิ และได้รับผลประโยชน์อนั พึงได้เสมือนหุ น้ สามัญเดิมที่ออกและเรี ยก
ชําระเต็มมูลค่าของบริ ษทั ทุกประการ โดยสิ ทธิ ใดๆที่จะได้รับจากการเป็ นผู้
ถือหุ น้ สามัญจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์บนั ทึกเพิ่มจํานวนหุ น้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระบบ
: 2.ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ น้ เนื่องจากการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมมีดงั นี้
1.) การลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ และสิ ทธิออกเสี ยง(Shareholding &Control
Dilution) สู ตรการคํานวณ
= 1-(Qo/(Qo+Qw)) โดยที่
Qo =จํานวนหุน้ สามัญที่มีอยูเ่ ดิม 205.434 ล้านหุ น้
Qw =จํานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จํานวน ซึ่ งเท่ากับ 41.146 ล้านหุ น้
ดังนั้น Control Dilution = 1-((Qo/(Qo+Qw))
= 1-(205.434/(205.434+41.146))
= 16.70 %
ผลกระทบด้ าน Control Dilution
ในกรณี ที่มีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เดิมและผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั มีการใช้สิทธิ ท้งั จํานวน ผูถ้ ือหุ น้ จะ
ไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ น้ และสิ ทธิ
ออกเสี ยงเนื่องจากเป็ นการออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ ครบถ้วน
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทั้งจํานวน
จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมประมาณร้อยละ 16.70
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2.) การลดลงของราคา (Price Dilution)
สู ตรการคํานวณการลดลงของราคา
= ((Po-Pn)x Qw) / ((Qo+Qw) x Po) โดยที่
Po = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันทําการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (คือวันที่ 18 – 26
กุมภาพันธ์ 2557 ) ซึ่ งเท่ากับ 11.94 บาท
Pn = ราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
เดิมเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ ้น
ดังนั้น Price Dilution = ((Po-Pn)x Qw) / ((Qo+Qw) x Po)
= (( 11.94 – 5.00) x 41.146) / (( 205.434+41.146) x 11.94)
= 9.70 %
ผลกระทบด้ าน Price Dilution
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
หากมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ท้งั จํานวน
และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคาเท่ากับร้อยละ 9.70
3.) การลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (EPS Dilution )
สู ตรการคํานวณการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร = (EPSo-EPSn)/EPSo
โดยที่ กําไรสุ ทธิ = 215.38 ล้านบาท (4ไตรมาสสุ ดท้ายสิ้ นสุ ด31ธ.ค.2556)
EPSo = กําไรสุ ทธิ /Qo = 215.38/205.434 = 1.048 บาท/หุ น้
EPSn = กําไรสุ ทธิ /(Qo+Qw) = 215.38/( 205.434+41.146) = 0.873 บาท/หุน้
ดังนั้น EPS Dilution = (1.048 – 0.873) / 1.048 = 16.70%
ผลกระทบด้ าน EPS Dilution
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
หากมีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ท้ งั จํานวน
และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกําไรเท่ากับร้อยละ
16.70
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

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

เงื่อนไขอื่นๆ

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

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ น้ รองรับ :
วิธีการคํานวณสัดส่ วนจํานวนหุ น้ รองรับ = ((จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ ) + (จํานวนหุน้
รองรับWarrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น) / (จํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั )) โดยที่
จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ = 41,146,000 หุ น้
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
จํานวนหุ น้ รองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น = 295,600 หุ น้
จํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั = 205,434,400 หุ น้ **
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
**จํานวนทุนชําระแล้วล่าสุ ดที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2557
ดังนั้น
สัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับ = (41,146,000+295,600) / 205,434,400
= 20.17 %
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รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอํานาจ
ชื่อ
นางพิสมัย บุณยเกียรติ
สั ญชาติ
ไทย
ศาสนา
พุทธ
อายุ
68 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี - บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท - พาณิ ชย์ศาสตร์ มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สถาบัน Research Institute for
Management Science ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร - การบริ หารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์ แลนด์
Director Certification Program (DCP) ปี 2546
ประสบการณ์ การทํางาน
- ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
8 ปี
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ ม
2554
2555
2556
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4/4
4/4
4/4
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
4/4
3/3
3. การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
1/1
0/1
1/1
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..............................................................
วันที่ .............. เดือน ...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................................ สัญชาติ ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม.................................. หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ .................................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(2).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(3).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 25 สี่ แยก
รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ได้
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อากรแสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า ................................................................. สัญชาติ ........ อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณี ย ์ ............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................ เสี ยง
หุน้ บุริมสุทธิ .......................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .. ....................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(2).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(3)................................................................................... อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 สี่ แยกรัชโยธิ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน
้ ประจําปี ครั้งที่ 1 /2556

 (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 ิงบดุลและงบกําไร-ขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

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

5 ่ อง พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556
 วาระที่ .......เรื

 (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. นายวิทวัส
พรกุล
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
2. นายชนะ
โตวัน
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
3. ดร.ธนัย
ชรินทร์ สาร
 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 2557
 (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 2557 และพิจารณาอนุมตั จิ ่าย

บําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556
 (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 .......
ั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอ

ขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามอัตราส่วนการถือหุน้ (DCON-W1)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
10 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
 วาระที่ .......

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

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

11 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือ่ รองรับการใช้สิทธิจากการ
 วาระที่ .......

ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ตามอัตราส่วนการถือหุน้ (DCON-W1)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
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12 เรื่ อง พิจารณาอนุมต
 วาระที่ .......
ั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ4 เพือ่ ให้สอดคล้อง

กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
13 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 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)
38

เอกสารแนบ 8

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25
สี่ แยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่พงึ จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
 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 13.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2557
• การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ งหรื อหนังสื อเดินทางฉบับจริ ง
(กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน ในกรณี ท่ีมีการแก้ไขชื่ อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
• การมอบฉันทะ
- ผูถ้ ือหุ น้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผใู ้ ดผูห้ นึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพือ่ ความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรื อ ขีดลง
ข้อความที่สาํ คัญผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่ง
เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
(1) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อสําเนาหนังสื อเดินทาง (ในกรณี
ผูม้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อ
เดินทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
(2) กรณีผ้มู อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่ งเอกสาร ดังต่อไปนี้
• หนังสื อมอบฉันทะซึ่ งลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่ งออก
ให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
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• กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคล
ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่มีอาํ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิ น
3 เดือน
• สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษา
อังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผมู ้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของ
คําแปล
• ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิน
ทางฉบับจริ ง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ่ ลงทะเบียน
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ข้ อบังคับบริษทั
เกีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน

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