เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
เวลา 14.00 น.

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

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง

ขอเชิ ญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2558

เรียน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2558
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ที่เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้
4. รายละเอียดของโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ
5. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
6. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.)
7. เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
8. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
9. แผนที่สถานที่ประชุม
จากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้จดั การประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18
ถนนพหลโยธิ น เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ และได้มีมติอนุมตั ิให้นาํ เสนอที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องสําคัญดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้ งทีป่ ระชุ มเพือ่ ทราบ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เป็ นวาระเพื่อให้ประธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ ควรทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อการรับทราบ
1

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษ ั ทฯ ได้จ ั ดทํา รายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที ่ 1/2558 ซึ่ ง จัดขึ้ นเมื่ อวัน ที่
23 เมษายน 2558 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไข
ใดๆ ดัง ปรากฏในสํ า เนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญผู้ ถือ หุ ้น ประจํา ปี ครั้ งที ่ 1/2558
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย # 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถือ หุ ้ น
ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ในส่ วนของหุ้นทีถ่ ูกสํ ารองไว้เพือ่ การจ่ ายหุ้นปันผล
และไม่ ถูกจัดสรร
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมติ ที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบีย น
จํานวน 82,292,000 หุ ้นมูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาทต่อหุ ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู้ ือ
หุ น้ ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1หุน้ ปันผล เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้งและให้จ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่าย
หุ ้นปั นผลส่ วนที่ปั ดเศษทิ้ง ปรากฏว่า มี หุ้นที ่ถู ก สํา รองไว้เพือ่ การจ่า ยหุ ้นปั นผลและไม่ถู ก
จัดสรรเนื่องจากการปั ดเศษทิ้งเป็ นจํานวน 13,882 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ น
เงิน 1,388.20 บาท
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้ตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อมู ล เรี ย บร้ อยแล้ว มี ค วามถู ก ต้ อง
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจํานวน 1,388.20 บาท จากทุน
จดทะเบี ยนเดิ ม 297,377,516.70 บาท เป็ น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญออก
จํานวน 13,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามที่ทีป่ ระชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมตั ิอนุ มติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ลงจํานวนเงิน 1,388.20 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญออกจํานวน 13,882 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท ในวาระที่ 3 นั้น จะต้องดําเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไข
เพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ให้เป็ นดังนี้
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4
ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน
หุ น้ บุริมสิ ทธิ

297,376,128.50
2,973,761,285
0.10
2,973,761,285
-0-

3

บาท
หุ น้
บาทต่อหุ ้น
หุ น้
หุ น้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพือ่ รองรั บการ
ปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้ งที่ 1 และครั้งที่ 2
(DCON –W1 และ DCON –W2)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ดํ าเนิ นธุ รกิ จแบ่ง เป็ น 2 ส่ วนงานคื อ ธุ รกิ จผลิ ตและจํา หน่ า ยวัส ดุ
ก่อสร้าง, และธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีสดั ส่ วนรายได้และผลกําไร ดังนี้
ปี 2554

รายได้ รวม (ล้ านบาท)
%วัสดุก่อสร้าง,% อสังหาฯ
กําไรสุ ทธิรวม (ล้ านบาท)
%วัสดุก่อสร้าง,% อสังหาฯ

ปี 2555

820.83 1,029.73
95% : 5% 95% : 5%
83.92
139.8
98% : 2% 95% : 5%

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
(9เดือน)
1,311.25
1,862.87
869.47
92% : 8% 60% : 40% 93% : 7%
215.38
328.74
128.09
93% : 7% 59% : 41% 98% : 2%

ปั จจุบนั ส่ วนงานธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์มีโครงการทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนิ นการลงทุนคือ
โครงการ DCON PRIME ซึ่ ง เป็ นคอนโดมิ เนี ย มสู ง 38 ชั้น ตั้ง อยู่ติดสถานี รถไฟฟ้ า
“สถานีไทรม้า” สายสี ม่วง โครงการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,100 ล้าน
บาท และมีมูลค่าขายประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถรับรู ้รายได้ในปี 2561
เงินลงทุนรวม
1,100 ล้านบาท
หัก จ่ายเงินลงทุนไปแล้วค่าที่ดิน,ก่อสร้างสํานักงานขาย
(200) ล้านบาท
หัก เงินกูโ้ ครงการจากธนาคารพาณิ ชย์
(650) ล้านบาท
ต้องการเงินทุนเพิ่ม
250 - 400 ล้านบาท**
**ขึ้นกับเงื่อนไขการเบิกเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์เรื่ องอัตรา Presales**
ฝ่ ายบริ หารมีนโยบายที่จะเพิม่ สัดส่ วนรายได้และผลกําไรสุ ทธิ ของธุ รกิจผลิต-จําหน่าย
วัสดุก่อสร้างและธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้อยูใ่ นระดับ 55% และ 45% ตามลําดับ ตั้งแต่ปี
2561 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพือ่ สร้ างความเจริ ญเติบโตและรักษาเสถี ยรภาพของบริ ษทั ให้มีความ
4

แข็งแกร่ งและมัน่ คงในระยะยาว จึงจําเป็ นที่จะต้องจัดซื้ อที่ดินแปลงใหม่เพือ่ พัฒนาโครงการ
ตั้งแต่ปี 2559-2560 ซึ่ ง ต้องการเงิ นทุ นเพื่อจัดหาที่ดินแปลงใหม่และพัฒนาเป็ นจํา นวนเงิ น
ประมาณ 350-400 ล้านบาท
ในส่ วนของธุ รกิ จผลิ ตและจําหน่ ายวัสดุ ก่อสร้ าง ซึ่ งเป็ นส่ วนงานที่บริ ษทั ฯ มีความ
ชํานาญ เป็ นผูน้ าํ ตลาด โดยมีกาํ ลังการผลิตแผ่นพื้นคอนกรี ตสําเร็ จรู ปและเสาเข็มคอนกรี ตอัด
แรง สู งเป็ นลําดับต้นๆ ของประเทศ และมีความได้เปรี ยบคู่แข่งขันในเรื่ องการขนส่ งเนื่องจากมี
รถบรรทุกเป็ นของตัวเองจํานวนกว่าร้อยคัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีโรงงานตั้งอยู่ครบทุกภาค
ของประเทศ ฝ่ ายบริ หารจึงมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในธุ รกิจวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มยอดขาย
และผลกําไร โดยเน้นการลงทุนในโครงการที่มีตลาดรองรับชัดเจน ดังนี้
 ร่ วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา

55 ล้านบาท

 ลงทุนโรงงานผลิตสิ นค้าที่สอดคล้องกับการลงทุน Infra Structure
45 ล้านบาท
ของภาครัฐ (เช่น เสาเข็มรถไฟรางคู่ , ท่อระบายนํ้าสําหรับงานถนน Motor Way)
 โรงงาน Hollow Core และ Precast

80 ล้านบาท

นอกจากนี้ เพือ่ เป็ นทุนหมุนเวียนในการเสริ มสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงิ น
ของบริ ษ ั ทและบริ ษ ั ทย่อ ยให้ดี ข้ ึ น ซึ่ งจะได้นํ าไปชํา คื น เงิ น กู้ร ะยะสั้ นซึ่ งมี ย อดคงค้า งอยู่
ประมาณ 150 ล้านบาท
โปรดดูรายละเอียดของโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย # 4
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการต่างๆ และจํานวนเงินลงทุนที่ตอ้ ง
ใช้สาํ หรับโครงการต่างๆ แล้ว เห็นสมควรนําเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ขึ้นอีกจํานวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน
2,489,399,795 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
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การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้างต้นนั้น ให้จดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ดังนี้
• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุ ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.45 บาท เศษของหุ ้นให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย # 2
• จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 349,821,677 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการ
เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในราคาต่อหุน้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ ้น รายละเอียดของการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย # 2
ในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ นั้น ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ จอง
ซื้อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้
(Oversubscription) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อ
เกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบ
ถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ประกฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่ งที่ส่งมาด้วย # 2
ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อการ
เพิม่ ทุน รวมทั้งการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึง
(1) กําหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ในราคา
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศ ทจ. 28/2551
และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่า
ราคาเสนอขายหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
(2) กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ น และ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขาย และ/หรื อจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ในคราวเดียวกันหรื อหลายคราว ระยะเวลา
วิธีการจองซื้ อและชําระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด
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(3) กําหนดชื่อบุคคลในวงจํากัดที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิม
(4) เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนดําเนินการใดๆที่จาํ เป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
(5) ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย
และ/หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็ จลุล่วง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง การเจรจา
การจัดทํา ลงนาม และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขาย หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรื อการนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(6) มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปนี้
- เจรจา หรื อเข้าทําสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้ อหุน้ และ/หรื อ ที่ปรึ กษา หรื อ ตัวแทน ที่จาํ เป็ นในการจัดสรร
หลักทรัพย์ขา้ งต้น แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ และแก่บุคคลในวงจํากัด
- ลงนามในแบบฟอร์ ม ในการสละสิ ทธิ ในหนังสื อบอกกล่าว หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการจัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้นต่อผูถ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ และต่อบุคคลในวงจํากัด
และการจดทะเบียนซื้ อขายหุ ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
ในข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด(มหาชน) ที่เสนอ
ขายต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น สิ่ งที่ส่งมาด้วย # 4
หมายเหตุ
ในกรณี ที่ก รรมการของบริ ษ ทั ไม่ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที ่ด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวัง รั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าวก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ บริ ษ ทั ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถฟ้ องเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากกรรมการคนดั งกล่ าวแทน
บริ ษทั ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่น้ ันเป็ นเหตุ ให้กรรมการหรื อบุ คคลที่มี ความเกี่ ยวข้องได้ประโยชน์ ไปโดยมิ ชอบ ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถใช้สิทธิ ฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริ ษทั ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 5 ได้มีมติอนุมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ อี ก เป็ นจํา นวนเงิ น 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ ้ น สามัญ ใหม่ จํา นวน
2,489,399,795 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ไปแล้วนั้น ต้องดําเนินการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ให้เป็ นดังนี้
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4
ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน
หุ น้ บุริมสิ ทธิ

วาระที่ 7

546,316,108.00
5,463,161,080
0.10
5,463,161,080
-0-

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
7.1 เชิญผูถ้ ือหุ น้ ซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
7.2 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
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บาท
หุ น้
บาทต่อหุ ้น
หุ น้
หุ น้

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย # 1

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

รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ 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 14.00 น.
การประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ของ บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 86 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,059,392,328 หุน้ และมีการมอบฉันทะ จํานวน
109 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 92,205,900 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 195 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 1,151,598,228 หุน้ คิดเป็ น
อัต ราร้ อ ยละ 55.98 ของจํ านวนหุ ้ น ที ่จ ํ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ ถือ หุ ้ น ซึ่ งมี จ าํ นวน
2,057,300,000 หุ น้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย # 1
ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 2892 ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษ ทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํา กัด มาเพือ่ ตอบข้ อสงสัย เกี ่ยวกับ งบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นกรรมการในการตรวจ
นับคะแนน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่ งวิธี การ
ออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษ ทั ฯ จะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจะไม่มี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งในที ่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ
– นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็ น หากไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็น
ด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผ ถู ้ ือหุน้ ซึ่ งไม่เห็น
ด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้จดั เตรี ยมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผถู้ ือ
หุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วใน
คราวเดียวกัน
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5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิ ปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ื อหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วม
ประชุม
วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุ ม โดยกล่าวสวัสดีผถู้ ื อหุ ้นที่ให้เกี ยรติมาร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2558 ตามทีไ่ ด้ประกาศให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามา
แทนกรรมการที่ตอ้ งออกวาระ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้น
เสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่ อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกให้เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก
ตามวาระ และการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งนี้ บ ริ ษ ทั ฯ ของดการแจกของชํา ร่ ว ย เนื ่องจากทางตลาดหลั กทรั พ ย์ฯ
ขอความร่ วมมือไม่ให้มีการแจกของชําร่ วย หรื อเลี้ ยงอาหารใดๆ ซึ่ งอาจทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกับผูถ้ ื อหุ ้นที่
ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าจากการที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุม และได้นาํ ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้นาํ ส่ งรายงานให้
กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุมตามทีก่ ฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว ตามสําเนารายงานการ
ประชุ ม ที ่ไ ด้จ ั ดส่ ง ให้ ก ับ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ปรากฏว่ า ไม่ มี ผูใ้ ดคั ดค้า น หรื อ ขอแก้ไ ขใดๆ คณะกรรมการบริ ษ ั ทฯ จึ ง
เห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
นางศิรินทร์ ตันติพทิ กั ษ์โชติ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่า สื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มาประชุมใน
การรับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย จากบันทึกการประชุ ม ขอแก้ไขในส่ วนของจํานวนหุ ้นที่มา
ประชุ มขณะที่เปิ ดประชุ มไม่ตรงกับจํานวนหุ ้นที่กล่าวคือก่อนเริ่ มประชุ ม โดยบันทึกจํานวนหุ ้นที่ปิดประชุ มซึ่ ง
ควรจะอ้างอิงข้อมูลจากตอนที่เปิ ดประชุม และในรายงานการประชุมวาระที่ 1 วรรคที่ 2 มีการบันทึกว่าผูแ้ ทนจาก
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สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยเห็ นว่า ไม่ควรมีวาระประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติ
คะแนนเสี ยง ขอเพิ่มเติ มว่าในหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้ งที่แล้วไม่ปรากฏวาระแจ้งที่ประชุ มทราบ แต่เมือ่ ประชุ ม
ประธานฯ ได้เพิ่มเติมวาระที่แจ้งที่ประชุ มทราบ ซึ่ งทําให้วาระไม่ตรงกับหนังสื อเชิ ญประชุม และการลงคะแนน
เสี ยงบางวาระคาดเคลื่อนไปจากที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
มติ

ที ป่ ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที ่ 1 ประจํา ปี 2558
ด้ว ยคะแนนเสี ยงเห็ น ด้ว ย 1,158,228,159 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 โดยไม่ มี ผู้ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ย
และผูง้ ดออกเสี ยง

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 10 คน คิดเป็ นจํานวน 6,629,930 หุ น้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเป็ นที่น่ายินดีที่ปีนี้ หุ้นบริ ษทั ฯ เป็ นที่นิยม และจํานวนผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น
มาก เมื่อก่อนมีผถู ้ ือหุ ้นประมาณ 1,000 คน ปี นี้บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมการประชุมให้มีขอ้ บกพร่ องน้อยที่สุด ขอ
เรี ยนเพิ่มเติมเรื่ องงดแจกของชําร่ วย ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งตอนเริ่ มการประชุม เนื่ องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้มีหนังสื อมายังบริ ษทั ฯ ซึ่ งมองภาพว่าการแจกของชําร่ วยนั้นไม่เป็ นธรรมสําหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่ได้มาประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ บางท่านกระจายหุ น้ ตนเองเพือ่ ให้ได้รับของชําร่ วยจํานวนมากขึ้น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ต้องขออภัยที่งดแจกของ
ชําร่ วยด้วยเหตุผลดังกล่าว
ปี ที่ผา่ นมาถือว่าเป็ นปี ทอง เรามีแผนงานของปี 2557 ว่าจะมีกาํ ไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี
2558 จะมีกาํ ไรประมาณ 300 ล้านบาท แต่ในปี ที่ผา่ นมาได้มีการเปลี่ยนแผนไปโดยได้ตดั สิ นใจปรับเปลี่ยนการ
รับรู ้กาํ ไรในปี 2558 มารับรู ้ กาํ ไรในปี 2557 โดยขายโครงการดีซิโอ้คอนโดออกไป ทําให้ผลประกอบการของปี
2557 ดีเกินความคาดหมาย โดยมีกาํ ไรประมาณ 300 ล้านบาท
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บริ ษทั ฯ จัดตั้งเมื่อปี 2539 เมื่ อปี 2541 มียอดขายทีด่ ีมาตลอด ปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าว่าจะมี
ยอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าเมื่อรับรู้รายได้ของคอนโดทําให้มียอดขายเท่ากับ 1,863 ล้านบาท
ขณะเดี ยวกันทําให้กาํ ไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกราฟยอดขายในปี 2552 มี กาํ ไร 5 ล้านบาท ซึ่ งข้อเท็จจริ ง
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรประมาณ 30 ล้านบาท แต่ผูต้ รวจสอบบัญชี ได้ปรั บมูลค่าเครื่ องจักรมวลเบาที่ไม่ได้ใช้งานลง
ประมาณ 20 ล้านบาท ส่ วนเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินจากกําไรของบริ ษทั ฯ โดยแบบ 56-1 บันทึก
ไว้วา่ จะจ่ายกําไรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 แต่ต้ งั แต่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดทรัพย์ฯ เมื่อปี 2540 เป็ นต้นมานั้นบริ ษทั ฯ ไม่เคย
จ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร โดยในปี 2556 จ่ายร้อยละ 60 ของกําไร และในปี 2557 จ่ายร้อยละ 100 ของกําไร
ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีหนี้สินน้อยสามารถจ่ายปั นผลได้ ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ า่ นมานั้น บริ ษทั ฯ มีการเติบโตที่มน่ั คงต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Best Under Million จากนิตยาสาร Forbes ซึ่ งจัดสรรบริ ษทั ที่มีผลประกอบการดีเด่นใน 5 ปี
ที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั 1 ใน 200 บริ ษทั ทัว่ ทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยมีเพียง 9 บริ ษทั ที่ได้รับรางวัลนี้
ใน 3 ปี ทีผ่ า่ นมารายได้ของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่มาจากวัสดุก่อสร้าง ในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีรายได้
และกําไรจากภาคอสังหาริ มทรัพย์เพียงร้อยละ 5 ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากภาคอสังหาริ มทรัพย์เพียงร้อยละ 7
และมีกาํ ไรร้ อยละ 8 และในปี 2557 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีรายได้จากภาคอสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 40 โดยบริ ษทั ฯ
ตัดสิ นใจขายโครงการคอนโดดี ซิ โอ้-งามวงศ์วาน ทั้ง โครงการโดยมองภาพว่า เป็ นการลดความเสี ่ ย งในช่ ว ง
เศรษฐกิจขาลง และนํากําไรไปเริ่ มโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้ า ในอนาคตบริ ษทั ฯ วางแผนจะมีกาํ ไรในภาค
อสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 40 โดยปั จจุบนั ในเริ่ มโครงการคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้ าสถานีไทรม้า ชื่อโครงการ DCON
Prime คาดการณ์วา่ จะเริ่ มตอกเสาเข็มได้ในเดือนพฤษภาคม
บริ ษทั ฯ ผลิตแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปเป็ นสิ นค้าหลัก ซึ่งมีกาํ ลังผลิตและจําหน่ายแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปสู งสุ ด
ในประเทศไทย โดยมีกาํ ลังการผลิตวันละ 18,000 ตารางเมตร สิ นค้าถัดไปคือ เสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย ใช้กบั
บ้านจัดสรร 1 ถึง 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ รั้ว ซึ่ งบริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตรั้ว และมีร้ ัวของบริ ษทั
เอง และผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ บล็อกมวลเบา CLC และ บล็อกมวลเบา AAC
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ เตรี ยมเงิ นลงทุนไว้ 1,000 ล้านบาท เพือ่ ลงทุนด้านอสังหาริ มทรัพย์ 2 โครงการ
และจัด ตั้ง บริ ษัท ทํา ผนั ง สํ า เร็ จ รู ป ซึ่ งจะทํา ให้ ก ารก่ อ สร้ า งบ้า นรวดเร็ ว ขึ้ น ขณะนี้ กํา ลัง เจรจากับ บริ ษัท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อร่ วมลงทุนกัน นอกจากนี้ยงั มีการลงทุนทําโรงงานแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้
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สํารวจแล้วพบว่ามีความต้องการใช้สินค้า 5 ถึง 6 เท่าของกําลังการผลิต โดยบริ ษทั ฯ จะถือหุ น้ ร้อยละ 41 และทางผู ้
ร่ วมลงทุนชาวกัมพูชาจะถื อหุ ้นร้ อยละ 49 และอี กร้ อยละ 10 จะถื อหุ ้นโดยที่ปรึ กษาชาวไทยและกัมพูชา โดย
กฎหมายของกัมพูชา ชาวต่างชาติที่เข้ามาร่ วมลงทุนจะถือหุ ้นได้ไม่เกิ นร้อยละ 41 หากจํานวนหุ ้นเกิ นกว่านี้ จะ
ไม่ได้รับการส่ งเสริ มจากหน่วยงาน BOI และจะไม่สามารถซื้ อที่ดินได้ ทําได้เพียงเช่าที่ดิน เป็ นต้น การลงทุนนี้ ใช้
งบประมาณ 32 ล้านบาท โดยจะกูเ้ งินไม่เกิ น 16 ล้านบาท รวมการลงทุนนี้ ไม่เกิน 48 ล้านบาท หากคําณวนกําลัง
การผลิตที่ร้อยละ 60 จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 ปี
เรื่ องการลงทุนด้านพลังงาน หรื อการลงทุนด้านการเกษตร ซึ่ งบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
นิ ยมในการลงทุนในขณะนี้ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาทําโรงงานนํ้ามันปาล์ม แต่พบว่าไม่มีความแน่ นอนในการส่ ง
ทะลายปาล์มซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักที่จะใช้ทาํ โรงงานไฟฟ้ า บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาระงับโครงการเพื่อลดความเสี่ ยง
ขณะเดียวกันมีโครงการด้านการเกษตร ในเรื่ องของโอเมก้า 3 และโรงงานปุ๋ ย อีกทั้งยังมีโครงการนํ้ามันดีเซลจาก
นํ้ามันเครื่ องที่ใช้แล้ว โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่บริ ษทั ฯ พยายามทําผลกําไรและประคองบริ ษทั ฯ ในช่ วง
เศรษฐกิจขาลง ทั้งนี้ นกั ลงทุนสามารถวางใจได้ว่าหากบริ ษทั ฯ คิดจะลงทุนโครงการใดโครงการหนึ่ งจะต้องผ่าน
การคิดวิเคราะห์แล้วและถ้าโครงการรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐเริ่ มโครงการ และจะต้องใช้เสาเข็มในโครงการนี้
บริ ษทั ฯ ได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้ากับผูร้ ับเหมาตลอดเวลาพร้ อมที่จะเตรี ยมขายเสาเข็ม ซึ่ งในปี 2561
บริ ษทั ฯ จะเตรี ยมโครงการดังกล่าวไว้เพื่อรองรับ ACE ซึ่ งจะเป็ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้ดูแลเรื่ องความเสี่ ยง
ในการลงทุน และสอบถามเรื่ องการลดหย่อนภาษีของ BOI
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าว่าในเรื่ อง BOI ทางบริ ษทั ฯ จะได้ลดหย่อนภาษี 0% ระยะไม่เกิน 3 ปี
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่าในปี นี้บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไร 500 ล้าน
บาท คงเป็ นไปไม่ได้แล้วใช่หรื อไม่ เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับรู้กาํ ไรในปี 2557 แล้ว และสอบถามว่าโรงงานใหม่ 2
โรงงานที่สร้างเสร็ จเมื่อปี 2557 กลับทําให้ยอดขายตํ่าลง มีโอกาสที่จะทําให้ยอดขายสู งขึ้นได้หรื อไม่ในส่ วนที่ไม่
เกี่ยวกับภาคอสังหาริ มทรัพย์ และไตรมาส 1 นี้ จะมีผลประกอบการดีข้ ึนกว่าไตรมาส 1 ปี ที่แล้วหรื อไม่
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นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่า
1. แผนเดิมปี 2557 บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี 2558 จะมีกาํ ไรประมาณ 500
ล้านบาท แต่เมื่อคณะกรรมการบริ หารเปลี่ยนแผนดําเนิ นธุ รกิ จทําให้รับรู้ รายได้ในปี 2557 แต่กาํ ไรจะหายไป
ประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากแบ่งกําไรให้ผซู้ ้ื อโครงการ บริ ษทั ฯ มีความเสี ยดายที่จะต้องขายโครงการคอนโด
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นคอนโดที่ตกแต่งสวย และยังเป็ นคอนโดโครงการแรกของบริ ษทั ฯ เราติดตามงานจน
ก่อสร้ างดําเนิ นไปถึ งร้ อยละ 90 แล้ว แต่เมื่อได้ปรึ กษาหารื อกับเพือ่ นในวงการอสังหาริ มทรัพย์ พบว่าขณะนี้
เศรษฐกิจเป็ นขาลง ธนาคารแต่ละแห่ งอนุ มตั ิเครดิตยากมาก ใน 1 ห้องอาจจะต้องยืน่ เอกสารถึง 3 ราย ขณะนั้น
บริ ษทั ฯ มียอดจองคอนโดร้อยละ 63 หากยังไม่ขายโครงการออกไป อาจจะเหลือยอดโอนเพียงร้อยละ 20 ก็เป็ นไป
ได้ บริ ษทั ฯ จึงเลือกที่จะรับกําไรที่แน่นอน และนํากําไรส่ วนนี้ข้ ึนโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้ า
2. ยอดขายของการผลิ ตวัสดุก่อสร้างที่บริ ษทั ฯ สร้ างโรงงานที่ระยอง และมหาสารคาม วันนี้ มี
ยอดขายที่ขยับสู งขึ้น โดยรวมแล้วที่ยอดขายลดลงนั้นเนื่องจากสิ นค้ามีปริ มาณมากเกินความต้องการตลาด กําลัง
การผลิตของโรงงานทั้ง 2 แห่ งนี้ มีเพียง 1,320 ตารางเมตรต่อวัน ถ้าบริ ษทั ฯ ไม่มี 2 โรงงานนี้ จํานวนยอดขาย
อาจจะลดน้อยกว่านี้ อีก ขณะนี้ ท้ งั 2 โรงงานมีทิศทางที่ดี ผูร้ ับเหมาในท้องที่เริ่ มรู้จกั มากขึ้น และคณะกรรมการ
บริ หารได้เปลี่ยนทีมบริ หารชุดใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้าไปปฏิบตั ิงานแล้ว
3. ผลประกอบการเป็ นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ หากผูถ้ ือหุ ้นจะลงทุนตามแต่ละไตรมาสอาจจะ
เร็ วต่อการตัดสิ นใจ แนะนําให้พิจารณาทั้งปี ว่าในปี นี้ จะมีโครงการใดบ้างที่จะเป็ นตัวเสริ มรายได้ เช่ น ขณะนี้ มี
บริ ษทั ที่ทาํ พลังงานลมกําลังขยายงานจึงมาติดต่อซื้ อเสาเข็ม บริ ษทั จะทําการดัดแปลงแท่นผลิ ตเพือ่ รองรับงาน
ดังกล่าว ฯในขณะที่รองานจากภาครัฐ เป็ นต้น
นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย กล่าวชื่นชมที่บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลจาก
นิตยาสาร Forbes และกล่าวสอบถามว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะร่ วมต่อต้านคอรัปชัน่ หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่า บริ ษทั ฯ เรามีประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ ง
เป็ นประธานทางด้านนี้ โดยเฉพาะ ท่านก็มีความภูมิใจที่บริ ษทั ฯ มีบรรษัทภิบาลบริ ษทั ทีด่ ี การให้เงินข้าราชการ
เพือ่ ให้เกิดความลําเอียง ตามนโยบายของบริ ษทั ฯ เราจะไม่ปฏิบตั ิ วันนี้ บริ ษทั ฯ สนับสนุนเรื่ องการปราบปรามการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างเต็มที่ เนื่ องจากทําให้การค้ากับต่างชาติหนั เหไปประเทศอืน่ ทั้งนี้ ได้เคยหารื อกับประธานฯ
ว่าจะกระทําการต่อด้านคอรัปชัน่ อย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนต่อผูถ้ ือหุน้
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ประธานฯ กล่าวว่าในเรื่ องของธรรมภิบาลการบริ หารจัดการในบริ ษทั ฯ ยืนยันได้วา่ บริ ษทั ฯ ดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม กรรมการอิสระที่มาจากกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่เต็มที่
ในการพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ ในอนาคตจะร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการต่อต้านคอรัปชัน่ และจะ
นําเรื่ องเข้าที่ประชุมต่อไป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่างบการเงินที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 ได้นาํ ส่ งให้กบั ผู ้
ถือหุน้ นั้น ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดขายทั้งสิ้ น 1,862.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน
551.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 42 มีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 328.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็ นจํานวนเงิ น
113.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53 และมีกาํ ไรต่อหุ ้นเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ ้น ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 1,404.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 111.86 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9 มีหนี้สิ้นรวมเท่ากับ 336.18 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน 5.80 ล้านบาท ส่ วนของผู ้
ถือหุน้ เท่ากับ 1,068.06 ล้านบาท อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อหุ ้นเท่ากับ 0.31 เท่า มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.09
เท่า กระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 เงิ นสดที่ ได้มาจากกิ จกรรมการดําเนิ นงาน เป็ นจํานวนเงิ นรวม
359.57 ล้านบาท โดยใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 58.80 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 194.31 ล้านบาท
เงิ นสดสุ ทธิ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้ น 106.45 ล้านบาท งบการเงิ นสําหรับงวดบัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่
ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 นั้น ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตซึ่ งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทํา
ขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้
ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึง
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามมา 2 ข้อ คือ เรื่ องขององค์ประกอบ
อื่นของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ในส่ วนของงบการเงิน ตัวเลข (-5.99) ล้านบาท มีที่มา
อย่างไร และคําว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย มีความหมายว่าอย่างไร
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นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าองค์ประกอบอื่นของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ (-5.99) ล้านบาท
สื บเนื่องมาจากในปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด เป็ น ร้อย
ละ 99.99 ทําให้ตอ้ งแบ่งส่ วนกําไรสะสมจึงทําให้เกิดยอดกําไรสะสมเป็ นจํานวนติดลบจํานวน 5.99 ล้านบาท และ
คําว่าส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย ในทางการบัญชี เรื่ องของงบการเงินรวม เนื่องจากบริ ษทั ย่อย เช่ น บริ ษทั อรดา
จํากัด หรื อบริ ษทั ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ไม่ได้ถือหุ น้ ทั้ง 100 % เพราะฉะนั้นกําไรสะสมหรื อการ
ดําเนินงานต่างๆ ในส่ วนนั้นจะต้องมีการแบ่งส่ วนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง
10,000 หุ น้ โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 36 คน คิดเป็ นจํานวน 36,443,070 หุ น้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าตามทีบ่ ริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคํานึงถึงปั จจัยของภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการ
ลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 328.74 ล้านบาท เท่ากับ
0.16 บาทต่อหุน้ และเฉพาะในบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ เท่ากับ 318.969 ล้านบาท เท่ากับ 0.155 บาทต่อหุ ้น โดยมีกาํ ไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 442,150,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็ นว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่ องที่ดี จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรในปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. จ่ายปั นผลในรู ปเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงินที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้ น 308,595,000 บาท
2. จ่ายปั นผลในรู ปหุ น้ ปั นผล ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล ในราคาหุ ้นละ 0.10 บาท
กรณี ที่มีเศษหุ น้ จากการจัดสรรหุ น้ ปั นผลให้ปัดเศษทิ้งและจ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้
ปั นผลส่ วนที่ปัดเศษทิ้ง โดยคิดคํานวณตามอัตราส่ วนของการจ่ายเงินปันผลหุ น้ ละ 0.004
บาทต่อหุ ้น
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รวมการจ่ายเงินปั นผลในรู ปเงินสดและหุน้ ปันผลเท่ากับ 0.154 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั น
ผลในรู ปของเงิ นสดและหุ ้นปั นผลรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 316,824,000 บาท หรื อเท่ากับร้อยละ 99.41 ของกําไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ในการจ่ายเงิ นปั นผลนั้น พรบ.บริ ษทั มหาชนกําหนดให้บริ ษทั จัดสรรกําไรเป็ นเงิ น
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ดังนั้นจึงขออนุ มตั ิจดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายอัตรา
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนเงิน 4,087,600 บาท ทั้งนี้หากที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินดังกล่าว
ข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจ่ายเงินปั นผลตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง
10,000 หุน้ โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระในปี 2558
ประธานฯ กล่าวว่าทุกปี จะต้องมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และจะต้องคัดเลือกกรรมการ
ใหม่เข้าทดแทน
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าในปี นี้มีกรรมการที่จะพ้นตําแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย ตันติกลุ
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ตอ้ งพ้น
วาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่ทรงคุ ณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญาช่ วยเหลือบริ ษทั
อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพือ่ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้ ท้ งั 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
ประธานฯ กล่าวว่าทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างลงคะแนนเสี ยง
แต่งตั้งกรรมการ จึงขอเชิ ญกรรมการผูถ้ ูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงคะแนน
เสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายธนิ ต ชริ นทร์ สาร กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 1,193,737,728 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ ้น คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 932,500 หุน้
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 1,193,337,728 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุน้ คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 1,332,500 หุ น้
3. นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง หนึ่ ง มีผเู ้ ห็นด้วย 1,193,337,728 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ ้น
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 1,332,500 หุ น้
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชี ประจําปี 2558
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ
การไม่มีสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็ นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณานําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี
ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดย
1. นางสุ วมิ ล
2. นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ในปี 2558

โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 38,000 บาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2.58 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิ น
38,000 บาทนั้น เป็ นอัตราทีเ่ หมาะสมเนื่องจากเป็ นการปรับตามอัตราค่าครองชี พ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นาํ เสนอ
ประธานฯ กล่ าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้ รวจสอบบัญชี ทาํ หน้า ที่ไ ด้
อย่างดี จึงนําเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสําหรับงวด
บัญชีประจําปี 2558
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติให้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดย
1. นางสุ วมิ ล
2. นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892
พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผูส้ อบบั ญชี ข องบริ ษ ั ทฯ ในปี 2558

โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและ

ค่าตรวจสอบงบการเงิ นประจําปี 2558 เป็ นเงิ น 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย
1,194,531,228 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.01 และงดออก
เสี ยง 60,000 หุน้
20

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย # 1
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บําเหน็จตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2557
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าจากการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิง
ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาค่า
บําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุ มกรรมการคงไว้ตามอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมตั ิไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7,500 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

การจ่ายบําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าบําเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์
เดิมที่ได้รับอนุมตั ิไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่าย
ตามผลกําไรสุ ทธิ รวมดังนี้
กําไรสุ ทธิ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท

บําเหน็จกรรมการรวม
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
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ทั้งนี้ ให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการกันเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน
อนึ่ ง ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 328.72 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุ ม ผู้ ถือ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยบํา เหน็ จ กรรมการเป็ นจํ านวนเงิ น 3

ล้า นบาท ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ

โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพิจารณา
อนุ ม ั ติจ่ า ยบํา เหน็ จ ตอบแทนกรรมการสํา หรั บ ผลการดํ าเนิ น งานปี 2557 เป็ นจํา นวนเงิ น
3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,193,711,228 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย 80,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 และงดออกเสี ยง 880,000 หุ น้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าเนื่องจากการจัดสรรใบสําคัญอแสดงสิ ทธิ DCON-W1
และ DCON-W2 มีการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่ขออนุ มตั ิไว้ ทําให้หุ้นเพิ่มทุนเพือ่ รองรับการใช้สิทธิ ของ
DCON-W1 และ DCON-W2 มีจาํ นวนมากเกิ นไปจํานวน 1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิน
109,777.50 บาท เพือ่ ให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนิ นการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท
รวมเป็ นจํานวน 285,736,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวมเป็ น
จํานวน 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านหกแสน
สองหมื่นหกพันสองร้อยยีส่ ิ บสองบาทห้าสิ บสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

2,856,262,225 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บหกล้านสอง
แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยีส่ ิ บห้าหุน้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

0.10 บาท (สิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน

2,856,262,225 หุน้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บหกล้านสอง
แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยีส่ ิ บห้าหุน้ )

หุ น้ บุริมสิ ทธิ
มติ

-0- หุ น้ (ศูนย์หุน้ )

ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนและอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,857,360,000 หุ น้ เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
1,194,641,228 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง 30,000 หุ น้ โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิให้ แก่ผ้ถู ือใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพือ่ รองรับการจ่ ายปันผลในรูปของหุ้นปัน
ผล และอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าเพื่อเป็ นการรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลและการปรับสิ ทธิ
จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนินการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 285,626,222.50 บาท เป็ น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ น้
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สามัญจํานวน 117,512,942 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านสาม
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิ บหกบาทเจ็ดสิ บสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

2 ,937,775,167 หุ น้ (สองพันเก้าร้อยสามสิ บเจ็ด
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดหุ น้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

0.10 บาท (สิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน

2,973,775,167 หุน้ (สองพันเก้าร้อยสามสิ บเจ็ด
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดหุ น้ )

หุ น้ บุริมสิ ทธิ
มติ

-0- หุ น้ (ศูนย์หุน้ )

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพือ่ รองรับการจ่ายปั น
ผลในรู ปของหุ ้นปั นผล และอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,194,641,228 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง 30,000 หุ น้ โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย
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วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายชาย มโนภาส ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า โครงการเมกะโปรเจคของภาครั ฐ ที ่จ ะทํา รถไฟฟ้ า
ความเร็ วสู งภายในปลายปี นี้ ผูบ้ ริ หารมองว่าจะทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเท่าไร และโครงการรถไฟรางคู่จะต้องใช้
เสาเข็มเป็ นส่ วนประกอบของโครงการ และอยากทราบว่าการทําหมอนรองรถไฟ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําธุ รกิจในส่ วนนี้
ด้วยหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่า จากการที่ได้สอบถามผูร้ ับเหมาที่ได้รับงาน
มีการจ้างโรงงานทําไม้หมอนอยู่แล้ว บริ ษทั ฯ คิดว่า หากบริ ษทั ฯ ผลิตไม้หมอน เกรงว่าหากจบโครงการนี้ ใน
อนาคตจะขายไม่ได้ ส่ วนเรื่ องการประมาณการกําไรที่บริ ษทั ฯ จะได้น้ นั ต้องรอภาครัฐประมาณเดือนตุลาคมจึงจะ
เริ่ มโครงการและด้วยกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ ที่มีมาก ก็จะรองรับงานได้เป็ นจํานวนมากเช่นกัน
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวขอบคุ ณผูบ้ ริ หารและพนักงานดีคอนทุ กท่าน และ
ขอให้ช่วยนําเสนอโครงการใหม่ของอรดา
นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่ าวรายงานโครงการดี คอนไพร์ ม คอนโด 38 ชั้น อยู่ห่างจาก
รถไฟฟ้ าสถานี ไทรม้า (สายสี ม่วง) ประมาณ 100 เมตร พื้นที่ท้ งั หมดมี 2 ไร่ 1 งาน จํานวน 640 ยูนิต มูลค่า
โครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนยืน่ ขอ EIA คาดว่าจะรับรู ้รายได้กลางปี 2561
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม เวลา 16.30 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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ข้าพเจ้า บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่
12 พฤศจิ ก ายน 2558 ระหว่า งเวลา 14.00 น. ถึ ง 17.00 น. เกี ่ย วกับ การเพิ่ ม ทุ นและจัดสรรหุ ้น เพิ่ ม ทุ น
ดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 297,376,128.50 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 546,316,108.00 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 248,939,979.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน

□ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

2,489,399,795
-

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.10
-

รวม
(บาท)
248,939,979.50
-

-

-

-

จํานวนหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
(1) ผูถ้ ือหุ้นเดิม

2,139,578,118

(2) ประชาชน
(3) บุคคลในวงจํากัด จํานวนที่เหลือจาก
(Private Placement) การจัดสรร ตาม (1)
(4) เพือ่ รองรับการ
ปรับสิ ทธิตาม
เงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
DCON-W1
(5) เพือ่ รองรับการ
ปรับสิ ทธิตาม
เงื่อนไขของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
DCON-W2

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
1:1

จํานวนหุ้น

-

200,711,762

-

149,109,915

-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
0.45
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
18 - 22 มกราคม 2559
-

หมายเหตุ
โปรดรอดูหมาย
เหตุ ข้อ ก.
-

โปรดรอดูหมาย โปรดรอดูหมายเหตุ ข้อ โปรดรอดูหมาย
เหตุ ข้อ ก.
ก.
เหตุ ข้อ ก.
โปรดดูหมาย
เหตุ ข้อ ข.

-
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หมายเหตุ ก.
• จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เสนอ
ขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1
หุน้ สามัญใหม่
• ราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right
Offering) ราคาหุ ้นละ 0.45 บาท (สี่ สิบห้าสตางค์)
• ในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ นั้น ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) โดย
ผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้ ที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ มีดงั ต่อไปนี้
กรณี มีหุน้ เหลือมากกว่าหุ ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ
บริ ษทั จะจัดสรรหุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจอง
ซื้ อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
กรณี มีหุน้ เหลือน้อยกว่าหุ น้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของผู้
ถือหุ น้ ที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ รายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของ
หุ น้ นั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละราย
จองซื้ อ และชําระค่าจองซื้อแล้ว
(ข) ในกรณี ท่ียงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ ีจ่ องซื้ อเกิน
กว่าสิ ทธิ แต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้ อ
เกินกว่าสิ ทธิ แต่ละรายนั้น (ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ น้ นั้นทิ้งไป)
โดยจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายจองซื้ อ และ
ชําระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาํ เนินการจัดสรรหุ น้ ให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามวิธีในข้อ
(ข) นี้จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือ
หุ น้ ที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิ ใด ถือครองหุ น้ ของบริ ษทั ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามผ่าน
จุดทีต่ อ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือ
หุ ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งปั จจุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถื อ
หุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั
ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือเดิมข้างต้น บริ ษทั จะดําเนิ นการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงั กล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ ้นที่ออก
ใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั
ราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย
จะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคา
เสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ใน
ราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่า งไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ ้นที ่อ อกใหม่ ต่ อบุ ค คลใน
วงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุ น้ ต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
หมายเหตุ ข.
• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนทุนไม่เกิน 200,711,762 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดีคอนโปร
ดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DCON –W1) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู ้
ถือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในราคาต่อหุ น้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ น้
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หมายเหตุ ค.
• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนทุนไม่เกิ น 149,109,915 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรั บ การปรั บ สิ ทธิ ต ามเงื ่อ นไขของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ทธิ ที ่จ ะซื้ อหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษัท
ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DCON –W2) อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในราคาต่อหุน้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้
2.1.1 การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ท่ีมีเศษของหุ น้
ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นคงเหลื อจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม (Right Offering) และจากการ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ (Oversubscription) ให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
2.2 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
เพือ่ รองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
ประชาชน

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อ
ทุนชําระแล้ ว1/

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
1/
ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
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3. กําหนดวันประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ประชุมบริ ษทั ชั้น 18 ตึกช้าง อาคารบี ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ โดย
- กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ )
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1
4.2

บริ ษทั จะดําเนิ นการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชําระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
บริ ษทั จะดําเนิ นการขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนําหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย และแก่บุคคล
ในวงจํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
5.1
5.2
5.3
5.4

เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการเสริ มสภาพคล่อง และปรับสถานะทางการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยให้ดีข้ ึน จํานวนเงินประมาณ 150,000,000 บาท
เพือ่ ใช้ในการลงทุนในธุ รกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการอยูแ่ ล้วใน
ปั จจุบนั จํานวนเงินประมาณ 200,000,000 - 400,000,000 บาท
เพื อ่ สํา รองไว้ใ ช้ใ นการขยายธุ รกิ จและการลงทุ น ในธุ รกิ จอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ใ นอนาคต
จํานวนเงินประมาณ 300,000,000 บาท
เพื่อใช้ในการลงทุนในธุ รกิจวัสดุก่อสร้างของบริ ษทั จํานวนเงินประมาณ 180,000,000 บาท
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6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง และมั่นคงของบริ ษ ั ท และสร้ า งรายได้จากการลงทุ น และการให้บ ริ ก าร
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่างๆ และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1

7.2
7.3

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สุ ท ธิ ข องงบการเงิ นรวมหลั งหัก เงิ นสํา รองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทที ่ก ฎหมายและบริ ษ ทั ได้
กํา หนดไว้ อย่า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั งกล่ า วจะต้อ งเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั และจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริ ษทั
และบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ผูจ้ องซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากการดําเนินงานของบริ ษทั ตั้งแต่ผจู้ อง
ซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้ว
อื่นๆ
- ไม่มี -

8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
- ไม่มี -
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลําดับ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

ขั้นตอนการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขาย
รวมทั้งการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
วันที ่ผูถ้ ือหุ ้นที ่มีรายชื ่อในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น มีสิทธิ เข้าประชุม ออก
เสี ยงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
วันที่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน
(Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพือ่ รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน
วันจองซื้อหุน้ และชําระเงินค่าหุน้

วัน เดือน ปี
12 พฤศจิกายน 2558
27 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558
21 ธันวาคม 2558
29 ธันวาคม 2558
30 ธันวาคม 2558
18 – 22 มกราคม 2559

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ……………………………………กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(นายนิรุธ อินทรท่าฉาง)

ลายมือชื่อ……………………………………กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(นายจีรเดช วิรัชชัย)
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ทีเ่ สนอขายต่ อผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
วันที่คณะกรรรมการบริ ษทั มีมติ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จํานวนหุ น้ รวมทั้งสิ้ นที่ขออนุมตั ิออกและเสนอขาย
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของหุ ้นที่เสนอขาย
การจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
หุ น้ สามัญของ บมจ.ดีคอนโปรดักส์
2,489,399,795 หุ น้
หุ น้ ละ 0.10 บาท
1.เสนอขายผูถ้ ือหุ น้ เดิม(Right Offering)จํานวนไม่เกิน
2,139,578,118หุ น้
2.รองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ือ
หุ น้ สามัญของบมจ.ดีคอนโปรดักส์ DCON-W1และ
DCON-W2 จํานวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ เนื่องจาก
ออกหุน้ เพิ่มทุนและเสนอขายในราคาตํ่ากว่าร้อยละ90
ของราคาตลาดต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับ
สิ ทธิ
สรุ ปสาระสํ าคัญของหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายต่ อผู้ถอื หุ้นเดิม (Right Offering)
จํานวนหุ น้ ที่เสนอขายทั้งสิ้ น
2,139,578,118 หุ น้
เสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อัตราส่ วน 1หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
ราคาที่เสนอขาย
หุ น้ ละ 0.45 บาท
การจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่เสนอขาย
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ
ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้น (Over
Subscription) โดยผูถ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิก็ต่อเมื่อมี
หุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อ
ตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
สําหรับการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ประกฎในแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4)
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ตารางระยะเวลาดําเนินการในกรณีทผี่ ้ถู ือหุ้นมีมติให้ เพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
วันที่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ มี
วันที่ 29 ธันวาคม 2558
สิ ทธิจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
สิ ทธิจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน
วันที่รับจองและรับเงินค่าจองซื้อหุ น้ เพิ่มทุน
วันที่ 18 – 22 มกราคม 2559
ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุน
ผลกระทบต่อสิ ทธิ ออกเสี ยงของ สมมุติฐานว่าผูถ้ ือหุ น้ เดิมทุกรายใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนตามสัดส่ วนของ
หุ น้ ที่ตนเองมีอยู่
ผูถ้ ือหุ น้ (Control Dilution)
Control Dilution = (Qw/(Qo+Qr+Qw) โดยที่
Qw คือ จํานวนหุ ้นที่รองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 349,821,677 หุน้
Qr คือ จํานวนหุน้ ที่เสนอขายROเท่ากับ 2,139,578,118หุน้
Qo คือ จํานวนหุน้ ชําระแล้วเท่ากับ 2,139,578,118หุ น้
ดังนั้น
1.กรณี ที่ผใู ้ ช้สิทธิ แปรสภาพเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เดิมทั้งหมด
Control Dilution = 0 / (2,139,578,118+2,139,578,118+349,821,677)
= 0.00 %
2.กรณี ที่ผใู ้ ช้สิทธิ แปรสภาพไม่ใช่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมทั้งหมด
Control Dilution =
349,821,677
(2,139,578,118+2,139,578,118+349,821,677)
= 7.56%
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ น้ สมมุติฐานว่าผูถ้ ือหุ น้ เดิมทุกรายใช้สิทธิ จองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนตามสัดส่ วนของ
(Price Dilution)
หุ น้ ที่ตนเองมีอยู่
Price Dilution = ( P0 – P1)/P0 โดยที่
P0 = ราคาตลาดของหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 7 วันก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ ้น
P1 = (Qo*P0)+(Qr*Pr)
(Qo+Qr)
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Pr = ราคาเสนอขาย Ro เท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ ้น
ดังนั้น
P1 = [(2,139,578,118*1.40)+( 2,139,578,118*0.45)] = 0.93 บาท/หุน้
(2,139,578,118+2,139,578,118)

Price Dilution = ( 1.40 – 0.93)/1.40 = 33.93%
วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุนและการใช้ เงิน (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน “รายละเอียดโครงการ
ลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ” สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย # 4)
จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาดําเนินการ

1.เพือ่ เป็ นทุนหมุนเวียนในการเสริ มสภาพคล่อง และปรับ
สถานะทางการเงิน โดยการชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้น

150

ทันที

2.ใช้ในการลงทุนธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษทั ย่อย
ดําเนินการอยูค่ ือการก่อสร้างคอนโดมิเนียม DCON PRIME

200 - 400

ก.พ.2559 –พ.ค.2561

3.ขยายธุรกิจและการลงทุนในส่ วนงานอสังหาริ มทรัพย์โดย
การหาซื้ อที่ดินเตรี ยมไว้สาํ หรับการขยายงาน

350

1 ปี

4.1 ร่ วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา

55

9 เดือน

4.2 ลงทุนโครงการเสาเข็ม สําหรับงานรถไฟรางคู่

20

4 เดือน

4.3 ลงทุนโครงการท่อระบายนํ้า

15

6 เดือน

4.4 ลงทุนโครงการ Precast Bearing Wall

30

9 เดือน

4.5 ลงทุนโครงการพื้น Hollow Core

60

9 เดือน

4.ขยายธุ รกิจและการลงทุนในส่ วนงานวัสดุก่อสร้าง
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รายละเอียดของโครงการลงทุน
1. โครงการก่ อสร้ างคอนโดมิเนียม DCON PRIME
1.1 เงินลงทุน
1.1.1 เงินลงทุนรวม
1,100 ล้านบาท
1.1.2 หัก จ่ายเงินลงทุนไปแล้วค่าที่ดิน,ก่อสร้างสํานักงานขาย
( 200) ล้านบาท
1.1.3 หัก เงินกูโ้ ครงการจากธนาคารพาณิ ชย์
( 650) ล้านบาท
1.1.4 ต้องการเงินทุนเพิม่ (จากเงินเพิม่ ทุน)
250 – 400 ล้านบาท**
**จํานวนเงินที่ตอ้ งใช้ข้ ึนกับเงื่อนไขการเบิกเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์เรื่ องอัตรา Presales
1.2 ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่ มดําเนิ นการตั้งแต่ปลายปี 2557โดยซื้ อที่ดินได้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้รับอนุ มตั ิจาก
EIA เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็ จและโอนให้ลูกค้าได้ในเดือน พ.ค. 2561 (รวม
ระยะเวลาประมาณ 40 เดือน)
1.3 ผลประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประมาณการยอดขายของโครงการเท่ากับ 1,648.38 ล้านบาท และจะมีกาํ ไรสุ ทธิ 252.15 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย
1.4 ข้อมูลอื่นๆของโครงการ
• โครงการคอนโดมิเนียมสู ง 38 ชั้น 1 อาคาร จํานวน 641 ยูนิต
• ตั้งอยูบ่ นถนนรัตนาธิ เบศร์ ใกล้กบั สะพานพระนัง่ เกล้า อยูร่ ะหว่างกลางของสถานีรถไฟฟ้ า MRT
สายสี ม่วง (สถานีไทรม้า) ใกล้แม่น้ าํ เจ้าพระยา
• ขนาดโครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
• ห้องพักอาศัยเป็ นแบบ 1 ห้องนอนและ 2 ห้องนอน พร้อมตกแต่งBuild-in,แอร์ เข้าอยูไ่ ด้ทนั ที
• ราคาเริ่ มต้นที่ประมาณ 68,000 บาท/ตร.ม. (เฉลี่ย 78,000 บาท/ตร.ม.)
• รถไฟฟ้ าสายสี ม่วงก่อสร้างใกล้เสร็ จแล้ว มีกาํ หนดจะเริ่ ม Test Run ระบบเดินรถในวันที่ 5 ธันวาคม
2558 และเปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทางการในวันที่ 12 สิ งหาคม 2559
• ใกล้ Central West Gat , ศูนย์ราชการ
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1.5 ความเสี่ ยงของโครงการ
1.5.1 ความเสี่ ยงด้านการตลาด เรื่ อง Over Supply ของคอนโดมิเนียม ซึ่ งในประเด็นนี้ โครงการ
DCON PRIME จะแล้วเสร็ จในปี 2561 ซึ่ งคาดว่าในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปริ มาณ Stock คอนโดมิเนียมน่า
ทีจ่ ะลดลงไปมาก และโครงการ DCON PRIME มีจุดเด่นคือเรื่ องทําเลที่ต้ งั ซึ่ งอยูต่ ิดสถานีรถไฟฟ้ าและ
สามารถเห็นวิวแม่น้ าํ เจ้าพระยา
1.5.2 ความเสี่ ยงเรื่ องการปล่อยสิ นเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิ ชย์ ด้วยระดับราคา,รู ปแบบของ
โครงการ DCON PRIME ซึ่ งวาง Position ไว้เป็ นคอนโดระดับกลาง (ราคาห้องละ2.40 ล้านบาท) กลุ่ม
ลูกค้าจะเป็ นคนทํางาน มีรายได้ประจํา จึงไม่น่าที่จะมีปัญหาเรื่ องการขอสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์
1.5.3 ความเสี่ ยงเรื่ องต้นทุนการก่ อสร้ างและผูร้ ับเหมา ในช่ วงนี้ ผูร้ ับเหมารายใหญ่งานเริ่ ม
ลดลง เนื่องจากการก่อสร้างลดลงจึงเป็ นโอกาสดีที่บริ ษทั สามารถหาผูร้ ับเหมารายใหญ่ มีประสบการณ์
สร้างอาคารสู ง มีฐานะทางการเงินมัน่ คงได้ไม่ยาก และบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการประมูลงานจึงมัน่ ใจในเรื่ อง
ต้นทุนการก่อสร้างว่าจะเป็ นไปตามแผนงานและจะได้ผรู ้ ับเหมาที่มีประสบการณ์และฐานะทางการเงิน
ทีม่ นั่ คงมาทําการก่อสร้าง
1.5.4 ความเสี่ ยงเรื่ องผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน โครงการได้ว่าจ้างที่ปรึ กษาควบคุ ม
งานเพื่อให้ผอู ้ อกแบบ, ผูร้ ับเหมา ดําเนิ นการออกแบบและวางแผนป้ องกันทุกขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด
เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามที ่ไ ด้รั บ อนุ ม ั ติจ ากคณะกรรมการผูช้ ํา นาญการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห์
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรทีด่ ินและบริ การชุ มชน กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2.

โครงการจัดหาซื้อทีด่ ินใหม่ เพือ่ พัฒนาให้ มีรายได้ และผลกําไรอย่างต่ อเนื่อง
2.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ
เพือ่ จัดหาซื้ อที่ดินแปลงใหม่จาํ นวน 2 แปลง ของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้จะพิจารณาหาซื้อที่ดินจุดที่
ใกล้แนวรถไฟฟ้ า, แหล่งชุมชนและการคมนาคมสะดวก โดยใช้งบประมาณ 350 - 400 ล้านบาทในซื้ อ
ที่ดินและนํามาพัฒนาเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ย่อยมีรายได้ประมาณ 1,500 2,000 ล้านบาทต่อปี และผลกําไรสุ ทธิ ประมาณร้อยละ 13 - 18 ต่อปี อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
2.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน
2.2.1เงินลงทุนรวม
2,200 ล้านบาท แบ่งเป็ น
ค่าที่ดิน
400 ล้านบาท
ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่น
1,800 ล้านบาท
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2.2.2แหล่งเงินทุน
เงินเพิ่มทุน
400 ล้านบาท
- เงินกูย้ มื ธนาคาร,หุน้ กู้
1,700 ล้านบาท
จากการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
100 ล้านบาท
2.3 ระยะเวลาดําเนินการ
คาดว่าจะใช้เวลาในการจัดหาและซื้ อที่ดินประมาณ 6 – 12 เดือนเนื่องจากราคาที่ดินปรับสู งขึ้น
มากอาจทําให้การหาที่ดินที่มีศกั ยภาพในราคาที่เหมาะสมเป็ นไปได้ยาก และจะต้องใช้เวลาในการ
ก่อสร้างอีกประมาณ 40 เดือนหลังจากได้ที่ดินมาสําหรับอาคารสู ง และ28 เดือนสําหรับอาคารตํ่า
2.4 ผลประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประมาณการยอดขายรวมของโครงการเท่ากับ 3,500 ล้านบาท และจะมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 585 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ของยอดขาย
2.5 ความเสี่ ยงของโครงการ
ที่ดินมีการปรับตัวค่อนข้างมากทําให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว อาจทําให้การหาที่ดินที่มีศกั ยภาพใน
ราคาที่เหมาะสมเป็ นไปได้ล่าช้ากว่ากําหนด
3. โครงการร่ วมลงทุนเพือ่ ตั้งโรงงานในประเทศกัมพูชา
3.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ
ประเทศกัม พูช าเป็ นประเทศหนึ่ ง ในกลุ่ ม AEC ที ่มี ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จสู ง มากและ
มีแนวโน้ม เติ บ โตอย่างต่อเนื ่อง ทํา ให้ป ระชากรมี รายได้และมี ความสามารถในการบริ โภคมากขึ้ น
การเติบโตในภาคอสังหาริ มทรัพย์ นับเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่เร็ วที่สุด ประกอบกับ
เทคโนโลยีการก่อสร้างในประเทศกัมพูชายังล้าสมัย จึงเป็ นโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมที่จะขยายการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศกัมพูชา
3.2 เงินลงทุนและแหล่งเงิน
3.2.1 เงินลงทุนรวมทั้งสิ้ นประมาณ
108 ล้านบาทแบ่งเป็ น
ค่าที่ดิน
25.00 ล้านบาท
ค่าถมที่,ทําถนน
22.00 ล้านบาท
ค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานโรงงาน
10.00 ล้านบาท
ค่าเครื่ องจักร,เครื่ องมือ,อุปกรณ์
35.00 ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียน
16.00 ล้านบาท
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3.2.2 แหล่งเงินทุน
จะเป็ นการร่ วมลงทุ นโดยจะจดทะเบีย นจัดตั้ง บริ ษ ทั ฯ ขึ้นใหม่ใ นประเทศกัมพูชา มีทุ นจด
ทะเบียน 3,000,000 เหรี ยญสหรัฐ (คิดเป็ นเงินไทยเท่ากับ 108 ล้านบาท, อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อ
เหรี ยญสหรั ฐ) โดยบริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นร้ อยละ 51 หรื อเท่ากับ 55 ล้านบาทและผูถ้ ือหุ ้นฝั่ งกัมพูชาถื อหุ ้น
ร้อยละ 49
3.3 ระยะเวลาดําเนินการ
จะใช้เวลาทั้งสิ้ นประมาณ 9 เดือนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จราวปลายไตรมาส 3 ปี 2559
3.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (อัตราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ)
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ยอดขาย
31.05
289.81
414.02
414.02
414.02
กําไรสุ ทธิ
3.73
34.78
49.68
49.68
49.68
3.5 ความเสี่ ยงของโครงการ
3.5.1 ความเสี่ ยงเรื่ องการเมืองในประเทศกัมพูชา
3.5.2 ความเสี่ ยงเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน
3.5.3 ความเสี่ ยงเรื่ องระบบราชการ, กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
3.5.4 ความเสี่ ยงเรื่ องการเลี่ยงภาษีของผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ (การแข่งขันเรื่ องราคา)
3.5.5 ความเสี่ ยงในเรื่ องขาดแคลนบุคลากรที่จะต้องไปปฏิบตั ิงานที่กมั พูชา
4. โครงการโรงงานผลิตท่ อระบายนํา้ และเสาเข็มสํ าหรับรถไฟรางคู่
4.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ
เป็ นโครงการลงทุนเพื่อขยายงานให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของภาครัฐ ที่จะเน้นการ
ลงทุนด้าน Infra Structure
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4.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน
เงินลงทุนรวม
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ล้านบาท แบ่งเป็ น

- ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน

1.50 ล้านบาท

- ค่าเครื่ องจักร

24.00 ล้านบาท

- ค่ารถบรรทุก

7.00 ล้านบาท

- ค่ารถโฟล์คลิฟท์

2.50 ล้านบาท

แหล่งเงินทุน -จากการเพิ่มทุน 35 ล้านบาท
4.3ระยะเวลาดําเนินการ
ใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 เดือน
4.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยอดขาย
กําไรสุ ทธิ

ปี 2559
115.20
20.74

ปี 2560
204.00
36.72

ปี 2561
206.40
39.22

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2563
208.80
211.20
41.76
42.24

4.5 ความเสี่ ยงของโครงการ
4.5.1 ตลาดมีการแข่งขันสู ง
4.5.2 ความไม่ชดั เจนในเรื่ องแผนการลงทุนของภาครัฐ
5. โครงการโรงงาน Precast Bearing Wall และ Hollow Core
5.1 วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ
เพือ่ พัฒนาสิ นค้าให้รองรับกับเทคโนโลยีก่ ารก่อสร้างที่เน้นเรื่ องเวลาเป็ นสําคัญ และเป็ นการ
เพิ่มรายได้ให้แก่บริ ษทั ฯ
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5.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน
เงินลงทุนรวม

90

ล้านบาทแบ่งเป็ น

- ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน

10

ล้านบาท

- ค่าเครื่ องจักร

55

ล้านบาท

- ค่ารถบรรทุก

15

ล้านบาท

- ค่าSoftware, อุปกรณ์เครื่ องมือ

10

ล้านบาท

แหล่งเงินทุน จากเงินเพิ่มทุน 90 ล้านบาท
5.3 ระยะเวลาดําเนินการ
ใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 เดือน
5.4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2559
73.82
11.33

ยอดขาย
กําไรสุ ทธิ

ปี 2560
164.04
26.08

ปี 2561
180.54
29.41

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2563
197.04
213.44
33.44
36.87

5.5 ความเสี่ ยงของโครงการ
5.5.1 ความเสี่ ยงในเรื่ องความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
5.5.2 ตลาดมีการแข่งขันสู ง ทําให้มีการแข่งขันเรื่ องราคา
5.5.3 การขาดแคลน Skill Labor ที่ชาํ นาญในการติดตั้ง
5.5.4 การแตกหักเสี ยหายระหว่างการขนส่ ง
6. เพือ่ เสริมสภาพคล่ องและปรับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ ดีขนึ้
โดยการชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้น จํานวน 150 ล้านบาท จะทําให้ลดภาระดอกเบี้ยลงปี ละ
4.50 ล้านบาท
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ต่ อโครงการลงทุนและการเพิม่ ทุน
1.คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณารายละเอียดของโครงการลงทุน, นโยบายและแผนงานที่ฝ่ายบริ หารได้
นําเสนอแล้วมีความเห็นว่าเป็ นโครงการที่มีความเป็ นไปได้สูง และเพื่อความมัน่ คง มีเสถียรภาพในระยะยาว
บริ ษ ัท ฯ ควรมี ย อดขายและผลกํา ไรที ่เ พิ่ ม ขึ้ น อย่า งชัด เจน โดยการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นรายได้ร ะหว่ า งธุ ร กิ จ
ผลิ ต - จําหน่ ายวัสดุ ก่อสร้างกับธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ให้สูงขึ้น อย่างสมํ่าเสมอและการลงทุนในส่ วน
งานธุ รกิจวัสดุ ก่อสร้ างก็มีความจําเป็ น เนื่องจากต้องเตรี ยมการเพือ่ รองรับกับการลงทุนขยายงานของภาครัฐ
และเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้ทดั เทียมคู่แข่งขัน
2.จํานวนเงินที่ขออนุ มตั ิเพิ่มทุนนั้น เป็ นเงินที่จะใช้ในการลงทุนในส่ วนงานอสังหาริ มทรัพย์ประมาณ 650 ล้าน
บาท ซึ่ งเป็ นการลงทุนที่ตอ้ งใช้เวลานานถึงจะให้ผลตอบแทน, เป็ นการชําระคืนเงินกูเ้ พื่อลดภาระดอกเบี้ยอีก
150 ล้านบาท ส่ วนที่เหลืออีกประมาณ 160 ล้านบาท เพือ่ ส่ วนงานธุ รกิจวัสดุก่อสร้าง ซึ่ งเมื่อพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการเพิ่มทุนนั้นมีเหตุผลและมีความเหมาะสมกว่าการกูย้ มื
3.คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณารายละเอียดของเงิ นลงทุน, แหล่ งเงิ นทุน เพื่อทําโครงการให้แล้วเสร็ จ
คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการต่างๆ มีแผนทางการเงินที่ชดั เจนและสามารถดําเนินการตามโครงการ
ให้แล้วเสร็ จได้จริ ง
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รายชื่ อและประวัติกรรมการอิสระเพือ่ การรับมอบฉันทะ
ชื่อ
ทีอ่ ยู่

นางพิสมัย บุณยเกียรติ
บ้านเลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า41(ถ.เสรี 10)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ

สั ญชาติ
ไทย
พุทธ
ศาสนา
69 ปี
อายุ
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2558)
0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0
วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี - บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท - พาณิ ชย์ศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสู ตร

ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา สถาบัน Research Institute
for Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประกาศนียบัตร - การจัดการด้านการตลาด สถาบัน ILO ประเทศอิตาลี
ประกาศนียบัตร - การศึกษาโครงการ สถาบัน APO ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศนียบัตร - การบริ หารโครงการ สถาบัน IDA ประเทศไอร์แลนด์
Director Certification Program (DCP) ปี 2546

ประสบการณ์ การทํางาน

- ผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดักส์

จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
4. การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้

9 ปี
2554
4/4
4/4
1/1
-

2555
4/4
4/4
1/1
-
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2556
4/4
3/3
1/1
-

2557
4/4
4/4
1/1
-

2558
3/4
3/4
1/1
1/1

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย # 6
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ ่ ายไม่ ซับซ้ อน)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่..............................................................
วันที่ .............. เดือน ...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ................................................................................................ สัญชาติ ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ..................................ถนน....................................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม.................................. หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ .................................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................... เสี ยง
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(2).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
(3).........................................................................อายุ .............. ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ................................................
ถนน ...........................................................ตําบล/แขวง ............................................. อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 18 สี่ แยกรัชโยธิน
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง ลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนที่ถือไว้ได้
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อากรแสตมป์
20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า ................................................................. สัญชาติ ........ อยูบ่ า้ นเลขที่ ....................... ถนน ...............................
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณี ย ์ ............................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ ............................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................................ เสี ยง
หุน้ บุริมสุทธิ .......................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(2).................................................................................. อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
(3)................................................................................... อายุ .......... ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ .........................................................
ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... รหัสไปรษณี ย ์ .................
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 2/2558 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ ม ตึ กช้าง อาคารบี ชั้น 18 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 ...2... เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน
้ ครั้งที่ 1 /2558

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

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

 วาระที่ ...3... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนในส่ วนของหุน
้ ที่ถูกสํารองไว้เพื่อการจ่ายหุน้ ปันผล

และไม่ถกู จัดสรร
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ..4... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

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

5 ่ อง พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
 วาระที่ .......เรื
ของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (DCON –W1
และ DCON –W2)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง

 วาระที่ .. 6.... เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
7 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 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่ม
เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรื อจะมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนที่ระบุไว้
ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสี ยงได้ ทั้งนี้ หากข้อความที่ระบุมีจาํ นวนเกินกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้นก็สามารถ
ระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะตามแบบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณี หากมีขอ้ กําหนดหรื อข้อบังคับใดกําหนดให้ผูร้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น
กรณี ผูร้ ับมอบฉันทะเป็ นส่ วนได้เสี ยในกิจการเรื่ องใดที่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแถลง
หรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ ในข้อ (5)
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกช้าง อาคารบี
ชั้น 18 สี่ แยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 หรื อที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
 วาระที่ ............................ เรื่ อง........................................................................................................
 เห็นด้วย .............. เสี ยง  ไม่เห็นด้วย .............. เสี ยง  งดออกเสี ยง ............... เสี ยง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ ..................................................................... ผูม้ อบฉันทะ
( .................................................................... )
วันที่ ............./................../.................
ลงชื่อ ..................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
( .................................................................... )
วันที่ ............./................../.................
48

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย # 7

บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม

• การลงทะเบียน
- ผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่ เอกสาร หรื อหลักฐานเพือ่ การตรวจสอบ ณ
สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ต้งั แต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 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 นาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 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 อบังคับบริษัท
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) การซื้ อหรื 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) การเพิ่มทุนหรื 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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