
 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 

       
 

  บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

     วนัที ่ 30 เมษายน 2563 
       เวลา 14.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุมบริษทั ตกึช้าง อาคาร บี ช้ัน 18 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  



 



 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ มาดว้ยตวัเอง 

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ - รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ 

-  

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ - รับรอง 

- หนงัสือรับรองนิติบุคคล - รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ 

-  

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งตน้ 

- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 

-  

ลงทะเบียน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน - ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประจ าตวั 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. 
ตามล าดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสียง  -   เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโดยยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บ
บตัรลงคะแนน (ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก) 

 
 

 ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

 *เม่ือเลิกประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการตรวจสอบคะแนน
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

**บริษัทงดแจกของช าร่วยและไม่มกีารจดัเลีย้งอาหาร ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

 

        
 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

2.  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
     พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ 

  6.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.) 
  7.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  8.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
  9.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และได้มีมติอนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 

วำระที ่1  ประธำนกำรประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทรำบ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เป็นวาระเพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
เพื่อการรับทราบ 

 

วำระที ่2  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562  
  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่25 เมษำยน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2562 และไดเ้ผยแพร่ทาง website ของบริษทั รวมทั้งไดน้ าไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั 
ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในส าเนารายงานการประชุมตาม                
เอกสารแนบ 1 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว               
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  
 

วำระที ่3   พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทฯ  ในรอบปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2562                      
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในการประชุม  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 
วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 เอกสารแนบ 2 นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
เห็นชอบให้น าเสนองบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2562 ตามเอกสารแนบ 2  และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  
 

วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย
ค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 131.61 ลา้นบาท คิดเป็นก าไร
ต่อหุน้เท่ากบั 0.02 บาทต่อหุน้ (ค  านวณจากหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 5,386,340,396 หุน้)  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 จากผลก าไรในปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.015 บาทต่อหุ้น (ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงห้าบาทต่อ
หุน้) คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 80,795,105.94 บาท (แปดสิบลา้นเจ็ดแสนเกา้หม่ืนห้า
พนัหน่ึงร้อยห้าบาทเก้าสิบส่ีสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 61.39 ของก าไรสุทธิรวม ซ่ึงเป็นไปตาม
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทก าหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของ                         
งบการเงินรวม 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี                
30 มีนาคม 2563 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล 
ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
ปี 2559  

 
ปี 2558 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02 0.03 0.04 0.03 0.08 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.015 0.015 0.045 0.008 0.04 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ* (%) 

61.39 48.76 104.9 27.50 97 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 

ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบกำร 

2562 0.015 บาทต่อหุน้ - 01/01/2562 - 31/12/2562 

2561 0.015 บาทต่อหุน้ - 01/01/2561 - 31/12/2561 

2560 0.045 บาทต่อหุน้ - 01/01/2560 - 31/12/2560 

2559 0.008 บาทต่อหุน้ - 01/01/2559 - 31/12/2559 

2558 0.04 บาทต่อหุน้ - 01/01/2558 - 31/12/2558 
 

หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง  
      31 ธนัวาคม 2562 ยงัมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                           
      ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
  2. ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

วำระที ่6  พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด
ไวว้่าในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา                 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บ
เลือกเขา้ต าแหน่งอีกได ้
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  กรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดแ้ก่ 
 

  1.  นายวทิวสั พรกลุ   ประธานกรรมการบริหาร 
         2.  นายชนะ โตวนั  กรรมการ  
  3.  ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 
      

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง รวมทั้ งได้
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวงั และผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัฯแลว้ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือกรรมการท่านอ่ืน จึงเห็น
วา่กรรมการทั้ งสามท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ 
ทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อย่างมาก และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

   

   1. นายวทิวสั พรกลุ  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 16 ปี)  
  2. นายชนะ โตวนั  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 16 ปี) 
  3. ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 16 ปี) 
   

โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเก่ียวกบัอายุ จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน การมีส่วนได้เสีย ประวติัการเข้าประชุมของทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 3        

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
www.dconproduct.com เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
มีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 
โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
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วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมตัค่ิำตอบแทนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงวดบญัชี
ประจ ำปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สีย กบับริษทั
หรือบุคคลท่ี เก่ียวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู ้สอบบัญชี เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง 
 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
2.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ในปี 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563          
เป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 (ค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2562 เท่ากบั 1,580,000 บาท) 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ  คุณภาพของผู ้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการท างาน ผลงานท่ีไดรั้บ ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทั 
และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ า ปี 2563 เป็นเงิน 1,610,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 เป็น ซ่ึงอัตราท่ีเหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ               
ผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
2.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  

 

จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงทั้ง 3 ท่านมีระยะการสอบบญัชี 3 ปี ตาม
รายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัและบริษทั
ยอ่ยสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,610,000 บาท  
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อตัรำกำรค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี       
                                     (หน่วย:บาท) 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562  
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ปี 2559 

ค่าสอบบญัชี 1,610,000 1,580,000 1,580,000 1,510,000 1,510,000 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยบ ำเหน็จตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และพจิำรณำอนุมตัิ

หลกัเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 
 

8.1 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยบ ำเหน็จตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัค่าบ าเหน็จและ
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี 

    

   บ ำเหน็จกรรมกำร    
ก าหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตาม
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 

    

   ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
ในปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิรวม 131.61 ลา้นบาท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่าย
บ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม เป็นจ านวนเงินรวม 1,316,144 บาท โดย
จดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
 

8.2 พจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 
   ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง
ต่างๆแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563  
พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 
2563 คงเดิมเท่ากบัปี 2562 ดงัน้ี 

 

   1. เบีย้ประชุม 

1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 
ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 
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1.2 คณะกรรมกำรบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 
ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
   2. บ ำเหน็จกรรมกำร    

ก าหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตาม
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
 
อตัรำกำรค่ำตอบแทนกรรมกำร 
                        (หน่วย:บาท) 

ค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 

ต ำแหน่ง ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560  
 

ปี 2559 

เบีย้ประชุม
กรรมกำร 
(เฉพาะ
กรรมการท่ีเขา้ 
ร่วมประชุม)                  
(คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการภายนอก 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

25,000 
15,000 
10,000 
10,000 
7,500 

25,000 
15,000 
10,000 
10,000 
7,500 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

บ ำเหน็จ
กรรมกำร 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

ร้อยละ 1
ของก าไร
สุทธิรวม
จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 3  
ลา้นบาท 

ร้อยละ 1
ของก าไร
สุทธิรวม
จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 3  
ลา้นบาท 
 

444,444.44 
222,222.22 
444,444.44 
222,222.22 

222,222.22 
111,111.11 
222,222.22 
111,111.11 

222,222.22 
111,111.11 
222,222.22 
111,111.11 

ค่ำตอบแทน
อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

    
   ผลประโยชน์อ่ืนๆ 
   -  ไม่มี - 
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วำระที ่9 พจิำรณำอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบยีน 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เน่ืองจากเดิมได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ DCON-W1 ไวม้ากเกินไปจ านวน 
41,217,033 หุน้ (4,121,703.30 บาท) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ซ่ึงจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 557,000,342.90 บาท เป็น 552,878,639.60 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ      
ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  552,878,639.60 บาท (หา้ร้อยหา้สิบสองลา้นแปด 
แสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัหกร้อยสามสิบเกา้บาทหกสิบ 
สตางค)์ 

   แบ่งออกเป็น   5,528,786,396 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยยีสิ่บแปดลา้นเจ็ด 
แสนแปดหม่ืนหกพนัสามร้อยเกา้สิบหกหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ   0.1 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงบาท) 
   โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,528,786,396 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยยีสิ่บแปดลา้นเจ็ด 

แสนแปดหม่ืนหกพนัสามร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
   หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ 
 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการลดทุนจดทะเบียนน้ีมีความเหมาะสม และไม่มี
ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นและบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563
พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
 

วำระที ่10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
  10.1 เชิญผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  10.2 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 (Record Date)               
  หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ประชุม  
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ                        
ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะของท่านน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุม
ด้วย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 
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  หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ  จะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้ งแต่                       
เวลา 14.00 น. 
  อน่ึง หากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ
การประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมในคร้ังน้ีได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษทัฯท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2563 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  
 
 
 

          โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
                           ขอแสดงความนบัถือ 
        
 
 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

 

 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 
ของ 

                                บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)  

           

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562  เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถ.พหลโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
 
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการอิสระ 
2.     นางพิสมยั บุณยเกียรติ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3.     นายวทิวสั พรกลุ    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4.     นายวนัชยั ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและก าหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
5.     นายชนะ โตวนั    กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6.     ดร.ธนยั ชรินทร์สาร   กรรมการ 
7.     นายนิรุธ อินทรท่าฉาง   กรรมการ 
8.     ดร.กวนิ       วรกาญจนา   กรรมการ 
 
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.    นายธนิต ชรินทร์สาร   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ  
เร่ิมการประชุม   เวลา 13.00 น.  

                       การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้น
มาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 73 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,768,354,165 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 18 ราย คิดเป็น
จ านวนหุ้น 1,400,792 หุ้น รวมทั้งส้ิน 91 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,769,754,957 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 71.13 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจ านวน 5,299,837,256 หุ้น อันเป็นครบองค์ประชุม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

       ทางบริษัทฯ ได้เชิญนายอนุชา สุธาทิพารักษ์ ผูส้อบบัญชี ซ่ึงเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  

       ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการใน
การตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึง
วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

    เอกสารแนบ 1 
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    เอกสารแนบ 1 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อน 
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึง
ผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม           
บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และ 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ ช่ือ – นามสกุล 
ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู ้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามท่ี
คณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3.  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการ
งดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ น ามาลงคะแนนเสียงและแจง้ให้
ท่ีประชุมรับทราบ 

4.   ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้ก
เสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

5.  ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะ 
คอยอ านวยความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการประชุม
เป็นคลิปไฟลเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  
 
วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 ทั้งน้ีวาระการประชุม
มีทั้งส้ิน 10 วาระ ในตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
วาระการชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษทัก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมและ
ไม่มีการเสนอช่ือกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2561  
 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 และไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ รวมทั้ งได้น าส่ง

รายงานให้กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันับตั้งแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอ

แก้ไข ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของ

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 จึงเห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

12



 

 

    เอกสารแนบ 1 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

3,769,726,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ผู ้ไม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มี                 

ผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   

 ในรอบปี 2561 
 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวสวสัดีผูถื้อหุ้นและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสนใจหุ้นของ
บริษทั โดยกล่าววา่ภาพรวมเศรษฐกิจมีข้ึนลงตามรอบของเศรษฐกิจ ข้ึนประมาณ 5 ปี และลงประมาณ 5 ปี สาเหตุเกิดจาก
อุปสงค์และอุปทาน จะประสบปัญหาสินค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ล้นตลาด ธนาคารไม่อนุมัติสินเช่ือ แต่หากบริษัท
อสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะไดเ้ปรียบท่ีสามารถออกหุ้นกูเ้องได้ จึงมีเงินมาลงทุนซ้ือท่ีดิน และท าการ
ก่อสร้างต่อไป  ในปี 2562 ตามรอบเศรษฐกิจควรจะเร่ิมดีข้ึน แต่จากสภาวะการเมืองท่ียงัไม่ดีนัก และผลส ารวจจ านวน
คอนโดท่ียงัขายไม่หมดนั้นมีจ านวนมาก ท าใหป้ระมาณการผลการด าเนินงานปี 2562 ยงัทรงตวั 

ส าหรับผลจากการด าเนินงานในปี 2561 มีรายได้ 1,231 ลา้นบาท ซ่ึงเทียบกบัปี 2560 มีรายไดเ้ท่ากับ 
1,074 ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากผลด าเนินงาน 932 ลา้นบาท และมีรายไดพ้ิเศษจากการขายท่ีดิน 142 ลา้นบาท ท าใหมี้ก าไร
เพ่ิม 102 ลา้นบาท และก าไรจากผลการด าเนินงาน 121 ลา้นบาท รวมก าไรปี 2560 เท่ากบั 223 ลา้นบาท ส่วนก าไรจากผล
การด าเนินงานปี 2561 เท่ากบั 163 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าไรเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 36 

สัดส่วนของรายไดใ้นปี 2560 นั้นมาจากดา้นอสังหาริมทรัพย ์71 ลา้นบาท และจากดา้นวสัดุก่อสร้าง 
861 ลา้นบาท รวม 932 ลา้นบาท โดยวิสัยทัศน์เดิมของบริษทัคือ เราจะเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายแผ่นพ้ืนรายใหญ่สุดใน
ประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบนัเราท าตามวิสัยทศัน์ไดแ้ลว้ จึงบริษทัจึงเปล่ียนวิสัยทศัน์ใหม่ ดงัน้ี เราจะเป็นผูป้ระกอบการดา้น
อสังหาริมทรัพยแ์ละวสัดุก่อสร้างรายใหญ่ โดยท่ีจะมุ่งท าก าไรในดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์ห้ใกลเ้คียงกบัดา้นวสัดุก่อสร้าง ใน
ปี 2561 มีสัดส่วนรายได้จากด้านอสังหาริมทรัพย์ 263 ล้านบาท และจากด้านวสัดุก่อสร้าง 968 ล้านบาท รวม 1,231           
ลา้นบาท และไดป้ระมาณการรายไดใ้นปี 2562 มีสัดส่วนรายไดจ้ากดา้นอสังหาริมทรัพย ์500 ลา้นบาท และจากดา้นวสัดุ
ก่อสร้าง 1,000 ลา้นบาท รวม 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากดา้นวสัดุก่อสร้างท่ีประมาณการเพ่ิมมากข้ึนนั้นไม่ไดม้าจากการ
ขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่มาจากสินคา้ใหม่ท่ีเราเร่ิมผลิต เช่น แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป Hollow core ร้ัวใหญ่ Jumbo และผลิตภณัฑ ์Precast 
จากบริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ซ่ึงขณะน้ีก าลงัติดตั้งเคร่ืองจกัร คาดวา่จะผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 3 และรับรู้รายไดใ้นไตร
มาส 4 ปี 2562 ส าหรับดา้นอสังหาริมทรัพย ์มีเป้าหมายขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ให้ได ้50% ในปีน้ี โดย
เร่งท าการตลาดออนไลน์ จดัโปรโมชัน่ ท าให้มียอดขายเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี ณ เดือนธนัวาคม 2561 มียอดโอน 10% ท าให้ตั้งแต่
เดือนมกราคม ปี 2562 บริษทัตอ้งจ่ายค่าส่วนกลาง 90% นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโครงการบา้นอรดา ล าลูกกาคลอง 8 มีทั้งหมด 
118 ยูนิต เหลือท่ียงัไม่ได้ขาย 9 ยูนิต โครงการอรดา แฟคตอร่ีแลนด์ มีทั้ งหมด 101 ยูนิต เหลือท่ียงัไม่ได้ขาย 12 ยูนิต 
โครงการบา้นดีซิโอ-ราชพฤกษ ์มีทั้งหมด 94 ยนิูตเหลือท่ียงัไม่ไดข้าย 12 ยนิูต ส าหรับโครงการในอนาคต ในปี 2563 จะเร่ิม
ถมดินโครงการบ้านท่ีศาลายา-ป่ินเกล้า ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม-สุขุมวิท ท่ีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแพรกษา ได้
ใบอนุญาต EIA แล้ว ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของขนาดห้อง และราคาขาย และโครงการ
คอนโดมิเนียม-พหลโยธิน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายหยุด จะเร่ิมก่อสร้างหลงัจากมียอดจองโครงการคอนโดมิเนียม-
สุขมุวทิ 60%  
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่งบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ 

ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ ผูส้อบบญัชี ไดท้ าการตรวจสอบบญัชีและออกรายงานของ

ผูส้อบบญัชี แบบไม่มีเง่ือนไข และไดผ้า่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว ดงัน้ี 

  ในปี 2561 รายไดจ้ากธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 967.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 106.78 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 12.4 รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์263.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 192.63 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 271 รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 299.42 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ในส่วนงานธุรกิจก่อสร้าง เท่ากบั 314.3 ลา้นบาท 

หรือเท่ากับร้อยละ 32.5 ของยอดขาย เม่ือเทียบกับปี 2560 เท่ากับ 291.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 22.56 ลา้นบาท งานธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยมี์ก าไร 111.86 ลา้นบาท เพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 75.81 ลา้นบาท นอกจากน้ีรายไดอ่ื้นๆ ในปี 2561      

มีรายไดอ่ื้น 20.64 ลา้นบาท สรุปในปี 2561 ปีบริษทัมีก าไรทั้งส้ิน 163.11 ลา้นบาท นอ้ยกวา่ปี 2560 เป็นเงิน 60.20 ลา้นบาท 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 27 เน่ืองจากปี 2560 มีรายไดอ่ื้นๆ จากการขายท่ีดิน 

                 ในส่วนของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพยร์วมเท่ากบั 2,526.81 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 57.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.3 ปี 2561 มีหน้ีสินเท่ากบั 236.28 ลา้นบาท ลดลง 15.83 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมสูงข้ึนจาก 2,217.69 ลา้นบาทเป็น 2,290.53 ลา้นบาท อตัราส่วนทาง

การเงินท่ีส าคญั ซ่ึงทางบริษทัมีความเขม้แขง็ทางการเงิน อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 9.28 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่ากบั 1.38 เท่า ในปี 2560 เท่ากบั 3.16 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 33 วนั ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 84 วนั 

และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.10 เท่า 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ

บญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 3,770,117,757 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่เห็นดว้ย 28,100 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผูง้ดออกเสียง 

หมายเหตุ: มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 37 ราย คิดเป็นจ านวน 390,900 หุน้ 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 
 

         นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน

ในอนาคตดว้ย ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 163.11 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อ

หุ้นเท่ากบั 3.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ
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ด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 1.50 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 79,497,558.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76 

ของก าไรสุทธิรวม 

          ทั้งน้ี หากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2562 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (Record Date)  

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย  

3,770,117,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผู ้

งดออกเสียง  
 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่ง 
3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู     ยมนาค 
2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ 
3. ดร.กวนิ วรกาญจนา 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้วาระใน
คร้ังน้ีเป็นผูท่ี้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก และได้
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ ง 3 ท่านกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
ประกอบดว้ย  

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู     ยมนาค 
2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ 
3. ดร.กวนิ วรกาญจนา 
 

  โดยรายละเอียดประวติักรรมการทั้ ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้ งน้ี 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอได้

ตั้ งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก าหนดการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติั 
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  ประธานฯ กล่าววา่เพ่ือให้การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระเป็นไป

อยา่งโปร่งใส และใหท่ี้ประชุมไดล้งคะแนนเสียงอยา่งอิสระ โดยไม่มีผูเ้ก่ียวขอ้งอยูใ่นท่ีประชุม จึงเห็นสมควรมอบหมายให้

รองประธานกรรมการรับหน้าท่ีประธานท่ีประชุมแทน แต่เน่ืองจากคุณธนิต ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการมีปัญหา

เร่ืองสุขภาพไดข้อลาการประชุม ซ่ึงในกรณีน้ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 “ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือถา้มีแต่

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้ งผูถื้อหุ้น 1 คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคราวนั้ น” จึง

เห็นสมควรเสนอให ้นายชนะ โตวนั กรรมการบริษทัซ่ึงมีความอาวโุสและเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เป็นประธานในท่ีประชุม

แทนในวาระน้ี  

  ทั้งน้ี ไดข้อมติใหน้ายชนะ  โตวนั เป็นประธานในวาระน้ี ดว้ยวธีิการยกมือเฉพาะผูไ้ม่เห็นดว้ย โดยมีมติ

ใหน้ายชนะ  โตวนั  ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม เป็นเอกฉนัท ์

  นายชนะ  โตวัน  ประธานฯ เรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นวาระทั้ ง 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย ์                    

ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค, นางพิสมัย  บุณยเกียรติ  และดร.กวิน  วรกาญจนา  ออกนอกห้องประชุม เพ่ือท าการเลือกตั้ ง

กรรมการไดอ้ยา่งโปร่งใส  

นางสาวหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ ตวัแทนสมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ กล่าววา่ตามหลกั 

ธรรมภิบาลท่ีดีกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ควรอยูใ่นวาระไม่เกิน 3 วาระ คือ 9 ปี และ

เป็นนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยในปีน้ีใหอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย 

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 
 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ

หน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกูล  ยมนาค  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูเ้ห็นด้วย 3,769,962,717 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ  99.9979 ผูไ้ม่เห็นด้วย 
79,140 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.0021 และงดออกเสียง 104,000หุน้  

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
มีผูเ้ห็นดว้ย 3,769,962,717 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.9979 ผูไ้ม่เห็นดว้ย 79,140 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 0.0021 และงดออกเสียง 104,000 หุน้ 

3. ดร.กวนิ  วรกาญจนา กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง มี
ผูเ้ห็นดว้ย 3,770,013,757 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 99.9993 ผูไ้ม่เห็นดว้ย 28,100 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 
0.0007 และงดออกเสียง 104,000 หุน้ 

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง และ 
เชิญรองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู   ยมนาค  เป็นประธานท่ีประชุมในวาระต่อไป 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิาตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชี 
               ประจ าปี 2562 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
ความน่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้อบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษทัสอบบัญชี            
ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

น าเสนอ เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 1,580,000 บาท นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าววา่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูต้รวจสอบบญัชีท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งดี จึง

น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2562 
 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2562 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 3,770,117,757 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 99.9993 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 28,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผูง้ดออกเสียง  
 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัจ่ิายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และพจิารณา 
  อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
 

  8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ส าหรับปี 2561 ซ่ึงทางบริษทัฯ มีก าไร

สุทธิรวม 163.11 ลา้นบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จ
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กรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่านตามหลักเกณฑ์ ท่ีได้รับอนุมัติไว ้ในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2561 เม่ือวัน ท่ี                               

26  เมษายน 2561 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ดว้ยคะแนน

เสียงเห็นด้วย  3,770,013,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผูไ้ม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.0007 และมีผูง้ดออกเสียง  140,000 หุน้     

 8.2 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าบ าเหน็จ

กรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2562 ดงัน้ี 

 8.2.1 ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 
 ก าหนดให้จ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 

บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  
 

 8.2.2 เบ้ียประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ :  ไม่มี 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย  3,770,013,757 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผูไ้ม่เห็นด้วย 28,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 และมีผูง้ดออกเสียง  

140,000 หุน้     

คณะกรรมการตรวจสอบ เดมิ ใหม่ หน่วย 

ประธาน 7,500 10,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 5,000 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท เดมิ ใหม่ หน่วย 

ประธาน 15,000 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการภายนอก 10,000 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
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วาระที ่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทฯ เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่าน 

                ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 

                          นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                           1. แกไ้ข เพ่ิมเติม ขอ้ 24 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

                           จากเดิม  

                             ขอ้ 24 ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ       

                             จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 
                            
                           แกไ้ขเป็น 

ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ

องค์ประชุม และในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ทั้งหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) 

ขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั ทั้งน้ี การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

จะต้องกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศโดยให้มีการบนัทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึกดังกล่าว 

และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด   

2. แกไ้ขขอ้ 25 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 
จากเดิม 

ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนัด

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ

และประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
 

แกไ้ขเป็น 

ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนัด

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ

และประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้  
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ทั้ งน้ี หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญ

ประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้
 

                               ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่เพ่ือเป็นการประหยดัตน้ทุนและระยะในการจดัการ

ประชุมสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตาม

รายละเอียดขา้งตน้ 
 

มต ิ                          ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

                                ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย  3,770,117,757 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9993 มีผูไ้ม่เห็น 

                                ดว้ย 28,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ไม่มีผูง้ดออกเสียง  

 

วาระที ่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 

  ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ีจะตอ้ง

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

กบัทางบริษทั  

  นางสาวหยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ ตวัแทนสมาคมอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถามวา่มีค่าตอบแทนราย

ปีส าหรับกรรมการหรือไม่ และเสนอแนะให้ระบุต าแหน่ง ของนายวทิวสั พรกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ในรายงาน

การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เพื่อความชดัเจน  

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่มีค่าตอบแทนรายปี เป็นค่าบ าเหน็จ

ตอบแทนกรรมการ ซ่ึงเป็นบ าเหน็จจากก าไร 

  เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน

ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
 

ปิดประชุม เวลา 15.25 น. 

 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 
  ประธานท่ีประชุม 
 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ         

20



 เอกสารแนบ 3  

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
 

ช่ือ  นายวทิวสั   พรกลุ 
ทีอ่ยู่    48 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 
   แขวงจระเขบ้วั  เขตลาดพร้าว กรุงเทพ  
สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   69 ปี 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2562)  
1,520,519,608 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 28.69 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ  
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ประสบการณ์การท างาน  
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                 พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั     
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑค์อนกรีตไทย (ATCI)                พ.ศ.2546 -  2549     
- วศิวกร บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั          พ.ศ.2518 -  2526     
- วทิยากร ศูนยเ์พ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม    พ.ศ.2515 -  2518     

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  มีนาคม 2547 - ปัจจุบนั (16 ปี 1 เดือน) 
 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคม 

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Director Certification Program (DCP รุ่น 46) ระหวา่งวนัท่ี 28 มิถนุายน 2547 – 25 สิงหาคม 2547 : ตลาดหลกัทรัพย์

ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2558 2559 2560 2561 2562 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 5/5 4/4 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 2/2 - 1/1 - - 
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 เอกสารแนบ 3  

 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ  บริษทั ดีเอสซีโปรดกัส์ จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 
 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

- เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ 
       ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน) 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

 

 

ช่ือ   นายชนะ    โตวนั 
ทีอ่ยู่    บา้นเลขท่ี 238  ซอยพฒันาการ 63 
   แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   69  ปี 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2562) 
549,255,900 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  10.36 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ 
 

วุฒิการศึกษา   
- ปริญญาตรี  - วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท - วศิวกรรมโยธา  Asian Institute of Technology 

 

ประสบการณ์การท างาน 
        -     รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคม 

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
    

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  มีนาคม 2547 - ปัจจุบนั (16 ปี 1 เดือน) 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2558 2559 2560 2561 2562 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 5/5 4/4 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 2/2 - 1/1 - - 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ  บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 
 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

- ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ 
       ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน) 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

 

 

ช่ือ   ดร.ธนัย   ชรินทร์สาร 
ทีอ่ยู่    13/44 หมู่ท่ี 1 แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ   

สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   41 ปี 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2562)   
0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ 
 

วุฒิการศึกษา -      ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-      ปริญญาโท – Master of Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States 
-      ปริญญาเอก – Information Technology, University of New South Wales, Australia 

 

ประสบการณ์การท างาน 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
-    สมาชิก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-        Consultant and Project Manager - IBM Global Services 

   -        The Boston Consulting Group – Associate 
      -        Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer 
      -        Wind Tunnel Laboratory, Chulalongkorn University - Research Assistant 
      -   Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัมหิดล, มหาวทิยาลยัรามค าแหง, มหาวทิยาลยัขอนแก่น,   
        มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, มหาวทิยาลยับูรพา 
 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
-  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 : ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคม 
         ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท   มีนาคม 2547 - ปัจจุบนั (16 ปี 1 เดือน) 
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2558 2559 2560 2561 2562 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 5/5 4/3 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 2/2 - 1/1 - - 
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 
 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

- ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ 
       ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน) 

 

26



 เอกสารแนบ 4  

 
หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียมีหลกัเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพ่ือพิจารณาคดัเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบจากคุณสมบติั ดงัน้ี เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ 
ทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ี ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นผูอุ้ทิศตน
เพื่อบริษทัฯ  
 ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์www.set.or.th เพื่อรับ
การพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่าน
ใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

 

 

นิยามกรรมการอสิระ 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทั
ร่วม โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือ บริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัรวม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นท่ี  มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อน
ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท างานรายการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้
กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนๆ ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือ
คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน โดยใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
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(5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัโดยนบัรวม
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริหารเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริหารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการรายนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนดขั้นต ่าไวไ้ม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัโดยใหน้บัรวมการถือหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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 เอกสารแนบ 5  

 

 

รายช่ือและประวตัิกรรมการอสิระเพ่ือการรับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ   นางพสิมยั    บุณยเกยีรต ิ
ทีอ่ยู่    บา้นเลขท่ี 2 ซอยพระรามเกา้ 41 (ถ.เสรี 10) 
   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย                    
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   75  ปี 
จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2562)  0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร                
ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้  าปรึกษาแนะน า สถาบนั Research Institute for   

 Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ประกาศนียบตัร - การจดัการดา้นการตลาด สถาบนั ILO ประเทศอิตาลี 
ประกาศนียบตัร - การศึกษาโครงการ สถาบนั APO ประเทศญ่ีปุ่น  
ประกาศนียบตัร - การบริหารโครงการ สถาบนั IDA ประเทศไอร์แลนด ์ 
Director Certification Program (DCP) ปี 2546  
ประสบการณ์การท างาน 
-  ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  
-  ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                     
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  15 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2558 2559 2560 2561 2562 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 3/4 4/4 4/4 5/5 4/4 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
3. การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 2/2 - 1/1 - - 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม   
-ไม่มี 
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เอกสารแนบ 6 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

 เขียนท่ี.............................................................. 
                                                                                                  วนัท่ี .............. เดือน ...............................พ.ศ. .................. 

       ขา้พเจา้   ................................................................................................ สญัชาติ  ........................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ..................................ถนน....................................................... ต าบล/แขวง ................................................. 
อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ......................................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

        เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จ ากดั   (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.................................. หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................... เสียง ดงัน้ี 
            หุน้สามญั .................................................... หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  ........................................... เสียง 
            หุน้บุริมสิทธิ ............................................... หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  ........................................... เสียง 

       ขอมอบฉนัทะให ้ 
 (1).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   

 ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 
จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

 (2).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   
 ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 
จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

   (3).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   
 ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 
จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ                             
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุมบริษัท  ตึกช้าง อาคารบี                           
ชั้นท่ี 18 ส่ีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
       

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
 
หมายเหตุ  
          1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง   ลงคะแนน   
               ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
          2.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีถือไวไ้ด ้

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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                                                         เอกสารแนบ 6
  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตำยตัว) 

  
 

เขียนท่ี ................................................... 
วนัท่ี .......... เดือน .................................... พ.ศ. ..................... 

 
 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................. สญัชาติ ........ อยูบ่า้นเลขท่ี ....................... ถนน ............................... 
 

ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ ..................................... จังหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์............................ 
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ......................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................... เสียง ดงัน้ี 
       

         หุน้สามญั ............................................... หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................ เสียง  
          

         หุน้บุริมสุทธิ .......................................... หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...............................................  เสียง 
  
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1).................................................................................. อาย ุ.......... ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................................... 

ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
 
  (2).................................................................................. อาย ุ.......... ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................................ 

ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
   
 (3)................................................................................... อาย ุ.......... ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................................... 

ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ               

ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ณ วนัท่ี 30  เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน                    
แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
   
 

อากรแสตมป์ 

     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

   วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 
             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

 

 

   วาระท่ี ..2... เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
             
 
 

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ                   
                                     ในรอบปี 2562 

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 
 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของ  
                                     ผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
             

  

   วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
                

 
   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       นายวทิวสั พรกลุ 
                                    เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

        2.       นายชนะ โตวนั 
                                    เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

                        3.       ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 
                                         เห็นดว้ย .............. เสียง     ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

5 

6 

32



                                                         เอกสารแนบ 6
  

 

 

  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2563 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

 
   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
                                     และพิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563  

8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 
 8.2 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

 

                              วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
         ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 
   
                              วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

(5) ค  าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ........................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 
เติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
       
 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไว้

ในขอ้ (2) ก็ได ้
3. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถ

ระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 
5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น  

กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง
หรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้ (5) 
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หนังสือมอบฉันทะ (ส าหรับคสัโตเดียน)  (แบบ ค.) 

        เขียนท่ี.................................................. 

        วนัท่ี.......... เดือน ..................ปี............ 

ขา้พเจา้..................................................................................................สญัชาติ .............................................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี .................................................................................................................................................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหก้บั................................................................................................ 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................เสียง ดงัน้ี 

 หุน้สามญั            .............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      .......................เสียง 

   หุน้บุริมสิทธิ       .............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      .......................เสียง 

ขอมอบฉนัทะให ้

1. ช่ือ......................................................... อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................................... 

 ถนน....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................................................. 

 จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์............................หรือ 

2. ช่ือ......................................................... อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................................... 

 ถนน....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................................................. 

 จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์............................หรือ 

3. ช่ือ......................................................... อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................................... 

 ถนน....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................................................. 

 จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์............................หรือ 

4. นางพิสมยั    บุณยเกียรติ    กรรมการอิสระ  (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนน
พหลโยธิน  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 อากรแสตมป์ 
     20 บาท 
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ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

  หุน้สามญั................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้...........................เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด..........................................................................เสียง 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

      วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

       วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

       วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั            

                                    ในรอบปี 2562 
          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

      วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทั้ง  

                                     รายงานของผูส้อบบญัชี 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

 

 

 

36



              เอกสารแนบ 6 

 

                                วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

                   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       นายวทิวสั พรกลุ 

                                    เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

        2.       นายชนะ โตวนั 

                                    เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

                        3.       ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร 

                                             เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

       วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2563 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

         วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

      และพิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

             8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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8.2 พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
                

     วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ 

        บริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

                                     วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

 

 (5) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

               ( .................................................................... ) 
 

 

 

ลงช่ือ ................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 

               ( ................................................................... ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
3. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน

ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้
4. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็

สามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 
6. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด 

เช่น  กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็
สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้ (5) 
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  เอกสารแนบ 6  

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 วนัท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั  ตึกชา้ง อาคารบี                  

ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

               ( .................................................................... ) 
วนัท่ี ............./................../................. 
 

 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 

วนัท่ี ............./................../................. 

40



  เอกสารแนบ 7 

 

 

เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

 การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้าง
ภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

 การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
-ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็น
ชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

 การมอบฉันทะ 
- ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม   
  แบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ย  
  กวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง ขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้ง 
  ลงนาม ก ากบัไวทุ้กแห่ง 
 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง  หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวง

พาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน และรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
นั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                              
ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผา่น
การรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบบัจริง                
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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 ข้อบังคบับริษทั 
เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. องค์ประชุม 

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม แต่ถา้
รองประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ในคราวนั้น 
 

2. การออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการ  
      ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ  
     พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน  
     จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

ข้อ 17 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง            
ในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบัสลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออก
ตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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ข้อ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียง  
       หน่ึงถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี 
       สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให ้ 
      บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั 
 

ข้อ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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