
 

 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2557 
 

 

 

 

 

       
 

  บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
 

     วนัที่  24  เมษายน  2557 

       เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 25 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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         วนัท่ี  17  มีนาคม 2557 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2557 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  วาระการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังท่ี 1/2557 

  2.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2556 

  3.  รายงานประจาํปี 2556 (CD-ROM) 

  4.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

5.  แบบรายงานการเพิ่มทุน 

          6.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  

     คร้ังท่ี 1 ( DCON-W1) 

7.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอาํนาจ 

  8.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) 

  9.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  10. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  11. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือ่วนัที่  27  กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติให้จดัการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังที่ 1/2557 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา               

ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม

ระเบียบวาระดงัน้ี 

 

วาระที ่1 ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

เป็นวาระเพือ่ใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  เพื่อการรับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

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



2 
 

วาระที ่2

  เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556 

 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2556  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 25 เมษายน 2556 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายกาํหนด ไม่ปรากฏวา่มี

ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฏในสําเนารายงานการประชุม ตาม

  

ส่ิงที่ส่งมา

ดว้ยหมายเลข 2 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที ่3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯ ไดร้วบรวมจดัทาํรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 

2556 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2556 ตาม

  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3 

(CD-ROM) 

เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร-ขาดทุน ประจําปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่

ในรายงานประจาํปี 2556 

       

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยหมายเลข 3 (CD-ROM) นั้น ได้ผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

เห็นชอบให้นาํงบการเงินประจาํปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี  2556 ตาม

ความเห็นคณะกรรมการ 

ส่ิงที ่ส่งมาด้วยหมายเลข 3                   

(CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท่ี www.set.or.th  
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

รวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคต

ดว้ย ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 215.38 ลา้นบาท เท่ากบั 1.06 

บาท/หุ้น ในงบการเงินรวม และมีกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรรวม 413.11 ลา้นบาท 

สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

       

อน่ึง การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 จากผลดาํเนินงานปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 

139.80 ลา้นบาท เท่ากบั 0.70 บาท/หุน้ (งบการเงินที่ปรับปรุงแลว้) และจ่ายเงินปันผล

ในอตัรา 0.43 บาท/หุน้  คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของกาํไรสุทธิ 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปัน

ผลประจาํปี 2556 จากผลกาํไรในปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.04 บาท/หุน้ 

คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 213.65 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 98 ของ

กาํไรสุทธิ เน่ืองจากไม่มีแผนการลงทุนในปี 2557 และมีสภาพคล่องท่ีดี 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

  

ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯได้

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ตามรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปัน

ผลในวนัที่ 27 มีนาคม 2557 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 

 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั กาํหนดไวว้่าในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ

ออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้

จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้ตาํแหน่งอีกได ้

  

  กรรมการท่ีจะพน้ตาํแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดแ้ก่ 

  1.  นายวทิวสั         พรกลุ 

        2.  นายชนะ           โตวนั 

        3.  ดร.ธนยั            ชรินทร์สาร 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกนัอยา่งกวา้งขวาง 

รวมทั้งไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการ

บริษทัฯเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ 

ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก และ

ไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอด

มา   จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ

ท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

   

  1. นายวทิวสั พรกลุ    กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง  

                                                                                 ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  2. นายชนะ         โตวนั    กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง 

                                                                                  ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  3. ดร.ธนยั          ชรินทร์สาร      กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง 

      ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
 

ทั้งน้ี รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม

 

ส่ิง

ท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 4 

โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้

คะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุ้น

พิจารณา 

 

วาระที ่7

                   งวดบญัชีประจําปี 2557 

 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

โดยท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ไดก้าํหนดใหท่ี้ประชุมสามญั

ใหญ่ผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี นั้น 

  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนได้

เสีย กบับริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการใหบ้ริการของผูส้อบบญัชี 

เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง 
 

1.นางสุวมิล              กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  

2.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
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3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
 

จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบ

งบการเงินประจาํปี 2557 เป็นเงิน 1,472,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 

65,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.60 (ปี 2556 ค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบ

บญัชี เป็นจาํนวนเงินรวม 1,407,000 บาท) 

 

เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ทีป่ระชุมใหญ่

สามัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

1.นางสุวมิล              กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  

2.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
 

จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน 1,472,000 บาท 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 และพจิารณา

อนุมัติจ่ายบําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ไดมี้มติอนุมติั

ค่าบาํเหน็จกรรมการบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัเบ้ียประชุม

กรรมการไวแ้ลว้ โดยใหม้ ีผลตั้งแต่วนัที่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นตน้ไป

จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงัน้ี 
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บําเหน็จกรรมการ    

กาํไรสุทธิ     

   นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100.- ลา้นบาท   500,000.- บาท 

บาํเหน็จกรรมการรวม 

   101.-ลา้นบาท ถึง 200.- ลา้นบาท              1,000,000.- บาท 

   201.-ลา้นบาท ถึง 300.- ลา้นบาท                           2,000,000.- บาท 

   301.-ลา้นบาท ถึง 400.- ลา้นบาท                           3,000,000.- บาท 

โดยการจดัสรรบาํเหน็จกรรมการนั้น ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตาม

ภาระความรับผดิชอบของกรรมการฯ 

   

   

เบีย้ประชุม 

        ประธานคณะกรรมการ   15,000.-  บาท/คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทั 

        กรรมการ    10,000.-  บาท/คน/คร้ัง 

   

   

เบีย้ประชุม 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ     7,500.-  บาท/คร้ัง    

คณะกรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการตรวจสอบ      5,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
 

    

   ความเห็นคณะกรรมการฯ

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2556 โดยเปรียบเทียบขอ้มูล

อา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั

ผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2557 พิจารณาอนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการคง

เดิม ตามท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

  

 

ทั้งน้ี ในปี 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 215 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอ

ให้จ่ายบาํเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจดัสรรกนัเอง

ระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอ

ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษทัฯมีฐานะทางการเงินทีม่ ัน่คงและมีสภาพคล่องทีดี่ยิ่งข้ึน รวมทั้งเพือ่เป็น

การขยายฐานทุนของบริษทัฯเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ 

       

บริษทัฯจึงประสงคที์่จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังที่1 

(DCON-W1) โดยจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) 

จาํนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 

บาทต่อหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมีอาย ุ5ปีนบัจากวนัท่ีออก  

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว จะมีผลกระทบดา้น Control Dilution ต่อผูถื้อ

หุน้เดิมประมาณร้อยละ 16.70 มีผลกระทบดา้น Price Dilution เท่ากบัร้อยละ 9.70 และ

มีผลกระทบดา้น EPS Dilution เท่ากบัร้อยละ16.70 

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพือ่ซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทัฯดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯกาํหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย

หมายเลข 6 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ระชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คร้ังที่ 1 

(“DCON-W1”) จาํนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย ดงัรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ภายหลังจากการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯท่ีออกให้แก่

พนกังาน ภายใตโ้ครงการ ESOP-1 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 

เมษายน 2553 จาํนวนรวมทั้งส้ิน 6,000,00 หน่วย ปรากฏว่าไดจ้ดัสรรให้แก่พนกังาน

ออกไปรวมทั้งส้ิน 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 หน่วย และยงัคงมีหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนที่ยงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 270,000 หุ้น เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียน
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ของบริษทัฯ จาํนวน 270,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจาํนวน 206,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

205,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจาํนวน 205,730,000 บาท 

โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 270,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติลดทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 270,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 206,000,000 บาท เป็น 

205,730,000 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จาํนวน 270,000 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการใช้สิทธิจากการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

อตัราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

  เพื่อจดัสรรเป็นหุน้รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 

 บริษทัฯท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม(DCON-W1)โดยเงินท่ีจะไดรั้บจากการเพิ่มทุนน้ี 

 จะนาํไปใชเ้พื่อการขยายกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับการลงทุนใน 

 โครงการต่างๆและเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและ 

 บริษทัยอ่ย 

  

  บริษทัฯจึงจะดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 205,730,000บาทเป็น 

 246,876,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 41,146,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  

 บาท รวม 41,146,000 บาท 

 

รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 5 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษทัฯ อีกจาํนวน 41,146,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 205,730,000 บาท 

เป็น 246,876,000 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 41,146,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท รวม 41,146,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ 
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วาระที ่12 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ 

ตามท่ีไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 11 ขา้งตน้ 

บริษทัฯ ตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 โดยใช้ขอ้ความ

ต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติม

ถอ้ยคาํเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน  246,876,000 บาท (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสน 

   เจด็หม่ืนหกพนับาท) 

 แบ่งออกเป็น      246,876,000 หุน้  (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสน 

   เจด็หม่ืนหกพนัหุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ    1.00 บาท (หน่ึงบาท) 

   โดยแยกออกเป็น : 

 หุน้สามญั  246,876,000 หุน้  (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสน 

   เจด็หม่ืนหกพนัหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ        - หุน้  (     -     ) 

 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที ่ประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ่มเติม

ถอ้ยคาํเพื่อใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที ่13

  9.1 เชิญผู้ถอืหุ้นซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

            พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  9.2 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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  ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดวนั กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 มีนาคม 2557 (Record Date)  และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2551) ในวนัศุกร์ท่ี 28 มีนาคม 2557 

                หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบ 8 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ตามเอกสารแนบ 9 ส่งมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะของท่านนาํมา

แสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุมดว้ย  และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทลกัทรัพย ์หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายช่ือท่ี

ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนในวนัประชุมตั้งแต่เวลา13.00น.  

อน่ึงหากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการ

ประชุม  ท่านสามารถส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชุมในคร้ังน้ีไดล่้วงหนา้ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

ท่ี ir@dconproduct.com   หรือติดต่อบริษทัฯท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น8 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร02-937 3328 ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2557

และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้าง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว                               

โดยพร้อมเพรียงกนั  

 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

 

        

(นายวทิวสั  พรกุล) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

 

mailto:ir@dconproduct.com�
http://www.dconproduct.com/�
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 

ของ 

                    บริษทั  ดีคอนโปรดักส์  จํากดั (มหาชน) 

           
 

ประชุมเ ม่ือว ันท่ี  25 เมษายน 2556  เวลา 14.00 น .   ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง  อาคารบี  ชั้ น  8                              

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู    ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

3.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

4.นายวทิวสั พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 

5.นายวนัชยั ตนัติกลุ   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6.นายชนะ โตวนั  กรรมการ 

7.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 

8.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

9.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 

10.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ   
 

 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ของบริษทั ดีคอนโปรดักส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง และมีการมอบฉนัทะรวม 65 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 162,880,300 หุน้  คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 80.35 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีจาํนวน 202,705,000 

หุน้  อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 

ทางบริษทั ไดเ้ชิญคุณวไิลรัตน์  โรจน์นคริทร์  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซ่ึงเป็นตวัแทน

ของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มาเพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัให้กบัผู ้

ถือหุน้ 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน)            
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED                     

3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระที่มีการลง

มติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัของช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ

ประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับผูรั้บมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

วาระการประชุม บริษทัฯจะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในที่

ประชุมอีก 

2. เมือ่จบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิด

โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ – 

นามสกุล และจาํนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก

คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป           โดยถือ

ว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมติัตามที่คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ

แสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 

ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่เห็นดว้ย 

หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้จดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียงก่ีคะแนนเพือ่แจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ู ้

ถือหุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4.ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกบั

กรรมการบางท่านที่บริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงัน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษทัฯจะเชิญ

กรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกหอ้งประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วม

ประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรคะแนนเสียงที่บริษทัฯ ไดแ้จกให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ในขณะที่ลงทะเบียน และ

เพื่อใหก้ระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในคราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร

และการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน 
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5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอาํนวยความ

สะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัจะให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟลเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ 

ร่วมประชุม 

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการทาํหน้าที่ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและเสนอวาระการ

ประชุมดงัต่อไปน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณา ดงัน้ี 

   

วาระที ่1

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ดว้ยความยนิดี และขอบคุณท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุม 

         ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

ระเบียบวิธีการประชุมน้ีเป็นไปตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้กฎเกณฑ์น้ีมีที่มาเพื่อให้

การดูแลความเป็นธรรมให้กบัผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย เพือ่ให้การประชุมนั้นดาํเนินการอย่าง

โปร่งใสและทุกท่านมีโอกาสมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สาํหรับเร่ืองท่ีแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบมีดงัน้ี 

            บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคาํถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านหนังสือเชิญ

ประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่ตน้เดือนเมษายนถึงวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด

ส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทั รวมถึงไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผูเ้สนอช่ือเพื่อพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่บริษัทฯ ได้ประชาสัมพนัธ์ผ่านตลาด

หลกัทรัพย ์ในระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีผา่นมา แต่ท่านผูถื้อหุ้นยงัคงมีสิทธิที่จะซกัถามไดใ้นวาระ

อ่ืนๆ ได ้

การลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ทางเลขานุการไดช้ี้แจงไปนั้น ทุกท่านจะมีบตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่แจก

ใหข้ณะลงทะเบียน หากมีผูล้งคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉนัทจ์ะตอ้งมีการนบัคะแนนในบตัรลงคะแนน เพื่อสรุปการ

ลงมติในแต่ละวาระ  

 

วาระที ่2

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังท่ี 1/2555  ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 และไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

หมายเลข 1 ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555  

         พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2555  

 

http://www.dconproduct.com/�
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มติ

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2555 ดว้ยคะแนนเสียง 

162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่3

 นายวทิวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลดาํเนินงานปีท่ีแลว้ ซ่ึงไดป้ระกาศลงในเวบ็ไซต์

Settrade และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และจะไดก้ล่าวถึงแผนการในปีหนา้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัของนกั

ลงทุนท่ีตอ้งการทราบอนาคตของบริษทั เม่ือการประชุมผูถื้อหุน้ปีท่ีแลว้นั้น ราคาหุ้น DCON อยูที่ ่3.50 บาท ใน

วนัน้ีราคาหุน้อยูที่ ่ 12.30 บาท ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี การท่ีท่านมาร่วมประชุมวนัน้ีเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์

ของท่าน  

         รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2555 

จากผลดาํเนินการเม่ือปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 210 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 215 ลา้น

บาท ในไตรมาส 3 ยอดขาย 236 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 มียอดขาย 239 ลา้นบาท รวมทั้ง 4 ไตรมาส มียอดขาย 

901 ลา้นบาท บริษทั อรดา ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ มีจุดประสงคเ์ป็นโชวรู์มของบริษทั โดยการทาํโครงการ

จดัสรร ปี 2555 ในไตรมาส 1 มียอดขาย 1.61 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 มียอดขาย 6.63 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 มี

ยอดขาย 15.85 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 38.56 ลา้นบาท รวมทั้งปีมียอดขาย 62.65 ลา้นบาท บริษทั

ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ บริษทัในเครือ ดีคอนถือหุน้ 99.99 % ไตรมาส 1 มียอดขาย 20 ลา้นบาท ในไตรมาส 2 มี

ยอดขาย 19 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 มียอดขาย 19 ลา้นบาท และในไตรมาส 4 มียอดขาย 20 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 

77 ลา้นบาท รวมทั้งปี ดีคอนมียอดขาย 1,029 ลา้นบาท ถือวา่เป็นการทาํสถิติใหม่ มียอดขายมากกวา่ 1,000 ลา้น

บาท และมีกาํไรรวมทั้งส้ิน 145.99 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตแผน่พื้นสูงท่ีสุดในประเทศ ตั้งโรงงานเม่ือปี 2539 ไดต้ั้งวสิัยทศัน์ไวด้งัท่ีกล่าว

มา และประสบความสาํเร็จมาโดยตลอด ต่อมาไดท้าํเสาเขม็สาํหรับบา้นพกัอาศยั ซ่ึงจะใหใ้นงานบา้นจดัสรร 

ทาวเ์ฮา้ส์ ไดแ้ก่ เสาเขม็ขนาด ไอ18,22,26 เซนติเมตร และมีผลิตภณัฑเ์สริม เช่น ร้ัวชนิดต่างๆ ซ่ึงขายใหก้บั

บริษทัท่ีทาํร้ัวดว้ยกนั คานเสาสาํเร็จรูป และอิฐมวลเบา ทุกวนัน้ีเรามีอิฐมวลเบาทั้งสีเทา CLC และสีขาว AAC 

สาํหรับ CLC เราผลิตเอง เป็นอิฐมวลเบาท่ีใชก้ารเติมฟองอากาศเขา้ไป เพราะฉะนั้นจะทาํใหก้ารซึมนํ้ายาก ลด

โอกาสการเกิดเช้ือรา ส่วน AAC สีขาว รูปร่างและผวิสวย นํ้าหนกัเบาเหมาะสาํหรับลูกคา้ท่ีสร้างตึกสูง ซ่ึงเรา

วา่จา้งผลิต โดยเรามีขายทั้ง2 แบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้  

จุดเด่นท่ีน่าลงทุน กล่าวคือตั้งแต่ท่ีบริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์มา เศรษฐกิจเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2548 ถึง 

ปี 2550 แต่บริษทัฯ ยงัสามารถทาํกาํไรไดทุ้กปี และบริษทัฯ ยงัจ่ายเงินปันผลทุกปี มีฐานะการเงินท่ีมัน่คง

อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนผูถื้อหุ้นตํ่ามาก คือ 0.28 เท่า ทาํใหเ้วลาขยายงานไม่ตอ้งกูเ้งินมาก ความเส่ียงตํ่า และมี

สภาพคล่องเพือ่จ่ายเงินปันผลไดทุ้กปี 
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สรุปยอดขายยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2552 มียอดขาย 573 ลา้นบาท ปี 2553 มียอดขาย 738 ลา้นบาท ปี 2554 มี

ยอดขาย 820 ลา้นบาท ปี 2555 มียอดขาย 1,029 ลา้นบาท  ตั้งแต่ตั้งบริษทัฯมาไม่เคยปันผลตํ่ากวา่ 50% ของกาํไร 

แผนงานในอนาคต บริษทัฯ ตอ้งการวางรากฐานให้มัน่คง เราขยายทีมงานเพิ่ม วิสัยทศัน์คือ ขยายธุรกิจ

ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทั้งน้ีเพือ่รองรับ AEC ในปี 2558 โดยไดท้าํการซ้ือที่เพือ่สร้างโรงงาน 2 

แห่งท่ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดัมหาสารคาม (ห่างจากจงัหวดัขอนแก่นเพียง 30 กิโลเมตร) ซ่ึงคาดว่าจะรับรู้

รายได้ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป บริษทัฯ ได้วางแผนจะสร้างโรงงานในปี 2557 ทางตอนใต้ของ

กรุงเทพฯ บริเวณศาลายา สามพราน ขณะน้ีกาํลงัดาํเนินการหาที่ดิน เพือ่ลดค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง และทาํเที่ยวใน

การขนส่งระยะใกล ้และบริษทั อรดา ไดข้ึ้นคอนโด 792 ยนิูต ตั้งอยูที่ซ่อยดวงมณี ถนนงามวงศว์าน ตรงขา้มกบั

กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะ เ ปิดจองในวัน เสา ร์ ที ่ 27 เมษายน  2556 สามารถเข้า ดูได้ในเว็บไซ ต ์

www.dziocondo.com  

พ.ต.อ.เสริมเกียรติ  บาํรุงพฤกษ ์ ถือหุ้นจาํนวน 500 หุน้ กล่าวช่ืนชมจุดเด่นที่ประธานกรรมการบริหาร

ไดบ้รรยายในขา้งตน้ ที่ประสบความสําเร็จดว้ยดี และช่ืนชมคณะกรรมการบริหารที่มีความสามารถและทาํงาน

อย่างแข็งขนั ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นได้รับประโยชน์จากเงินปันผลตลอดมา อีกเหตุผลหน่ึงที่เลือกถือหุ้นดีคอน 

เน่ืองจากรองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทั ท่านเป็นวิศวกรมือหน่ึงของประเทศ

ไทย และมีคุณธรรม จรรยาบรรณเป็นหลกัในการทาํงาน และไดถ่้ายทอดไปจนถึงคณะกรรมการและพนกังาน

ในบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ กา้วหนา้มาตลอด 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หก้าํลงัใจและแสดงความคิดเห็น และกล่าวเสริมวา่ ทั้งน้ี ผลงาน

ของบริษทัฯ เป็นของคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษทัทุกคนท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้บริษทัฯ ประสบ

ความสาํเร็จไดทุ้กวนัน้ี 

 

วาระที ่4 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่ในปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายรวมทั้งส้ิน 1,029.73 ลา้น

บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 25 และมีกาํไรสุทธิรวม 145.99 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 

62.70 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 74 มีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.73 บาทต่อหุน้ สาํหรับฐานะทางการเงินของบริษทั

ฯและบริษทัยอ่ย  ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,038.53 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี

ก่อน 198.81 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24 มีหน้ีสินรวมเท่ากบั 224.06 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2554 

102.81 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 814.47 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม 0.28 เท่า 

          พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
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งบการเงินสําหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2555 

นั้น ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินที่ไดจ้ดัทาํข้ึนอย่างถูกตอ้งตามที่ควรใน

สาระสาํคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้า่น

การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงผา่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น

ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่5

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวม ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานปี 2555 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 145.99 ลา้นบาท เท่ากบั 0.73 บาท

ต่อหุน้ และมีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรรวม 280.03 ลา้นบาท สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย

ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

          พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 

คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2555 จากผลกาํไรในปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลที่ตอ้งจ่าย

ทั้งส้ิน 87.163 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.70 ของกาํไรสุทธิรวม ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 ซ่ึง

ไดจ่้ายใหใ้นอตัราหุน้ละ 0.25 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.58 ของกาํไรสุทธิรวม  

ทั้งน้ีหากทีป่ระชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้าํหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี  5 มีนาคม 2556 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากกาํไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.43 

บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 87.163 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.70 ของกาํไรสุทธิ

จากการดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น

ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 



                                                                                                          เอกสารแนบ 2 
   

17 
 

วาระที ่6

ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ โดยในปัจจุบนั     

บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา             

1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้

          พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการทีพ้่นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน  

 

ในปีน้ี มีกรรมการท่ีพน้วาระจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

  1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค 
  2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 
  3. นายจีรเดช  วรัิชชยั 
  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ี

ตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญา 

ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ที่ตอ้งออกตามวาระ

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 

  

 ทั้งน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ 

บริษทัฯจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกหอ้งประชุม และเพือ่ความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้

ผูถื้อหุ้นทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง เพือ่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลที่ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 

ท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 

  

 นายธนิต  ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการบริษทัฯ ทาํหน้าที่แทนประธานฯ ในวาระน้ี และได้

ขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ที่ตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก

วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู ยมนาค  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง 

ตาํแหน่งประธานกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง 162,880,300 หุ้น                

คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

2.  นางพิสมยั  บุณยเกียรติ   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี               

ผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

        3.  นายจีรเดช   วิรัชชยั   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มี              

ผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

 

วาระที ่7

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได ้

         พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2555 

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2555  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง                      

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน เสนอพิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2555 ดงัน้ี 

    เน่ืองจากปี 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 145.99 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่าย

บาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000.- บาท โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตามภาระ

ความรับผดิชอบของกรรมการ และหากกรรมการเห็นชอบจะไดน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติัจ่าย

ต่อไป 

 

 เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 

      ประธานคณะกรรมการ  15,000.- บาท/คน/คร้ัง 

      กรรมการ   10,000.- บาท/คน/คร้ัง 

 บาํเหน็จกรรมการ             รวมทั้งส้ิน 1,000,000.-บาท ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัจาก 

     การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 

     โดยจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตามภาระความ 

     รับผดิชอบของกรรมการ 



                                                                                                          เอกสารแนบ 2 
   

19 
 

 กาํไรสุทธิ   บาํเหน็จกรรมการ (รวม) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท      500,000.-  บาท 

101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท    1,000,000.-  บาท 

201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท    2,000,000.-  บาท 

301 ลา้นบาท ถึง400 ลา้นบาท    3,000,000.-  บาท 

 

 เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ     7,500.- บาท/คน/คร้ัง    

  กรรมการตรวจสอบ      5,000.- บาท/คน/คร้ัง 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่8

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี

ความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ

บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ ง บริษทั ดีไอเอ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 หรือ 

นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 

2556  โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินและค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,407,000.-บาท และ

ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั รวมเป็นเงิน 470,000.- บาท  

         พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 

 

มติ

 

 ทีป่ระชุมอนุมติัแต่งตั้งให ้บริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ และ

นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,407,000 บาท และค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยอีก 2 บริษทั รวมเป็นเงิน 

470,000.- บาท ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.35 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่9
 

          พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ  

 น.ส. สุขทิพย ์ อภิวฒัน์อุดมคุณ ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถือหุน้จาํนวน 100 หุน้ ได้

สอบถามคณะกรรมการวา่ ขณะน้ีมีปัจจยัราคาวสัดุ ท่ีดิน และค่าแรงงานสูงข้ึนมาก ซ่ึงจะส่งผลใหท้างบริษทัฯ มี

ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปดว้ย ทางบริษทัฯ มีแนวทางในการดาํเนินการอยา่งไรบา้งในการควบคุมตน้ทุนดงักล่าว และ

ยงัคงรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไวไ้ด ้

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่จากประสบการณ์ที่ทาํงานมา 30 ปี ราคาแผน่พื้น

ของเราเท่าเดิม การปรับราคาทาํไดย้ากมาก แต่หากของขาดเราจะสามารถข้ึนราคาสินคา้ได ้ความเส่ียงเกือบจะ

ไม่มีเน่ืองจากวา่ลูกคา้ไม่เก่ียงราคา แต่ตอ้งการของ ปัจจุบนัราคาหินเพิ่มสูงมาก ตอ้งใชร้ถจากโรงงานไปเขา้คิว

เพือ่ไปขอซ้ือ ไม่มีเจ้าไหนยอมทาํสัญญาซ้ือขายกับเรา บางรายถึงกับไม่รับลูกค้าหน้าใหม่ ทุกวนัน้ีเราใช้

สัมพนัธภาพที่เป็นลูกคา้มานาน และจ่ายเงินตรงเวลาตลอด และพยายามไปเขา้คิวกระจายตามโรงโม่หิน เรา

ดาํเนินไปตามกลไกตลาด และโชคดีที่โรงงานเราอยูใ่กลโ้รงหิน ทาํให้สามารถขนหินทาํเที่ยวไดห้ลายรอบ การ

ป้องกนัความเส่ียงของเราคือ ปัจจุบนัเราไม่ยืนราคาให้ลูกคา้ ซ่ึงเป็นมาตรการที่ชดัเจนและไม่มีคาํว่าผิดพลาด 

แรงงานวนัน้ีกบัเม่ือ 30 ปีที่แลว้ แรงงาน 60 บาท วนัน้ี 300 บาทขั้นตํ่า ทุกอยา่งเป็นไปตามกลไกลตลาด ถา้โรง

โม่หินมีหินเยอะเม่ือไหร่ ราคาก็จะลดลงมาเอง เราก็ซ้ือตามราคาตลาดเช่นเคย  

ประธานฯ สาํหรับคาํถาม และขอบคุณท่านที่สนใจมาลงทุนกบับริษทัเรา เราก็คงจะให้ความมัน่ใจกบัผู ้

ถือหุ้นได้ว่า ราจะพยายามทาํให้ท่านไม่ผิดหวงัในผลประกอบการ ปีหน้าขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจดัการ

ประชุมใหดี้ข้ึนทุกปีขอบคุณครับ 
 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น. 

                                                                                                                 ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

       (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

                                                                                                                              เลขานุการคณะกรรมการ  

รับรองรายงานการประชุม 

 

(รศ.ดร.ต่อตระกลู ยมนาค) 

      ประธานท่ีประชุม 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 

ช่ือ   นายวทิวสั    พรกุล 

สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

อายุ   63 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ  (ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2556) 

    112,190,970 หุ้น    คิดเป็นร้อยละ  55.35 

 

วุฒิการศึกษา       

ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

                 

หลกัสูตร            

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)   

Director Certification Program (DCP รุ่น 46)   

 

ประสบการณ์การทาํงาน      

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                พ.ศ.2539 - ปัจจุบนั     

นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑค์อนกรีตไทย (ATCI)               พ.ศ.2546 -  2549     

วศิวกร บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั          พ.ศ.2518 -  2526     

วทิยากร ศูนยเ์พ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม   พ.ศ.2515 -  2518    

 

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ    9  ปี 

 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2554 2555 2556 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 

2. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 1/1 1/1 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ช่ือ   นายชนะ  โตวนั     
สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

อายุ   63  ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่5 มีนาคม 2556) 
    20,702,800  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.21 

 
วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโท – วศิวกรรมโยธา Asian Institute of Technology 

 
หลกัสูตร                
Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)) 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 

รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

                                  

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 9 ปี 

 
ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2554 2555 2556 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 

2. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 1/1 1/1 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ช่ือ   ดร.ธนัย   ชรินทร์สาร 

สัญชาติ   ไทย 
ศาสนา   พุทธ 

อายุ   41 ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่5 มีนาคม 2556) 

   1,220,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.60 
 

วุฒิการศึกษา    

ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาโท – วศิวกรรมโยธา University of Illinois at Urbana- Champaign                          

ปริญญาเอก  -  Information Technology / University of  New South Wales , Australia 
 

หลกัสูตร                                           

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)   
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
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 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , มหาวทิยาลยัมหิดล , มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ,  

มหาวทิยาลยัขอนแก่น , มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั , มหาวทิยาลยับูรพา  
 

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 9 ปี 
 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2554 2555 2556 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 3/4 4/4 

2. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 1/1 1/1 
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แบบ F53-4 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

ขา้พเจา้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังที่ 1/2557 เม่ือวนัท่ี              

27 กุมภาพนัธ์ 2557  ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทุน/จดัสรรเพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุน 

ที ่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 206,000,000 บาท เป็น 

205,730,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัที่ยงัมิไดจ้าํหน่ายและจดัสรรจาํนวน 270,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท 

 2  การเพิม่ทุน 

  ที ่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 205,730,000 บาท เป็น 

246,876,000  บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 41,146,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท 

3.  การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

               ที่ประชุมกรรมการฯไดม้ีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 41,146,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 

บาท รวม 41,146,000บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 รายละเอยีดการจัดสรร 

 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น

โดยประมาณ 

อตัราส่วน ราคาต่อหุ้น(บาท) วนัเวลาจองซ้ือ

และชําระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

รองรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัฯรุ่นท่ี1 

(DCON-W1) 

41,146,000 5หุน้

สามญัเดิม

ต่อ1

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่มีมลูค่า

เสนอขาย ;ราคาใช้

สิทธิ5.00บาทต่อ

หุน้ 

โปรดดูหมายเหตุ หมายเหตุ 1 

 

หมายเหตุ (1) บริษทัฯจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯรวม 41,146,000 หน่วย โดยบริษทัฯ

จะจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (RO Warrant) โดยไม่คิดมลูค่า                                      
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ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ1หน่วยรวมจาํนวนไม่เกิน 41,146,000 หน่วย กรณีมีเศษของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าว

ทิ้งทั้งจาํนวน โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯท่ีจะออกเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

   ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (DCON-W1) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อ, เปล่ียนมือไดแ้ละไม่มีขอ้จาํกดัการโอน 

อาย ุ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวน : ไม่เกิน 41,146,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : 0 บาท 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุน้สามญั 

ราคาใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิ 5.00 บาทต่อหุน้  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยของทุก 6 เดือน  

                                                 นบัจากวนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็นวนัท่ี 31   

                   กรกฎาคม 2560 

วนัท่ีออก                      : คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูก้าํหนดการใชสิ้ทธิเม่ือบริษทัฯ 

   ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะ :  กาํหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรร   ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (DCON-W1) และให้รวบรวมรายช่ือใบสําคญั

แสดงสิทธิ    ตามมาตรา225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.     

  2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

ตลาดรอง :  บริษทัฯจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าวเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด    

 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ี    

 เรียบร้อยแลว้ 

3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

ใหปั้ดเศษทิ้งทั้งจาํนวน 

3.3 จํานวนหุ้นคงเหลอืทีย่งัมิได้จัดสรร 

-ไม่มี- 
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4.  กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 กาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไอยรา 

ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัที่ 27 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือ

ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557    

5. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 

  บริษทัฯจะดาํเนินการยื่นคาํขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบั

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

   มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรเป็นหุน้รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม 

ทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยเงินท่ีจะไดรั้บจะนาํไปใชเ้พือ่ 

   6.1 เพื่อใชใ้นการขยายกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย สาํหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ 

   6.2 เพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

          7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   7.1 ทาํใหมี้ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีสภาพคล่องท่ีดียิง่ข้ึน 

               7.2 เป็นการขยายฐานทุนของบริษทัฯเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ 

8.  ประโยชน์ทีผู่้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

                8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิรวม หลงัจาก

ชาํระภาษีแลว้ในแต่ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่างๆมาพิจารณาประกอบเช่นฐานะทางการเงิน สภาพ

คล่องทางการเงิน โครงการลงทุนและปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผล

จะตอ้งไดรั้บการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯและไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

                8.2 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงานเมื่อไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนของบริษทัตามเงื่อนไขและเวลาทีก่าํหนด และได้รับการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯแล้ว และเม่ือท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผล 

                8.3 อ่ืนๆ 

 การท่ีบริษทัฯมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเขม้แขง็ข้ึนจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุน้ของบริษทัฯในอนาคตและจะ

ช่วยสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงานซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไดรั้บประโยชน์ในรูปของเงินปันผล 
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9.  รายละเอยีดอืน่ใดทีจํ่าเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรร

หุ้นเพิม่ทุน 

ตามเอกสารแนบ 

10.  ตาราง ระยะเวลาการดําเนินงานในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน   

 

การดําเนินการ วนั/เดือน/ปี 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 27 กุมภาพนัธ์ 2557 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2557 (Record Date) 27  มีนาคม 2557 

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน 

พกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2557 

28  มีนาคม 2557 

วนัประชุมสามญัประจาํปี คร้ังท่ี1/2557 เพื่อขออนุมติัการเพิ่มทุน 24 เมษายน 2557 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (DCON-W1) (Record 

Date) 

 8 พฤษภาคม 2557 

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน 

พกัการโอนหุน้ สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (DCON-W1) 

 9  พฤษภาคม 2557 

**ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน14วนันบัแต่วนัท่ี 

ผูถื้อหุน้มีมติดงักล่าว 

 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

                                       ลงช่ือ.................................................กรรมการผูมี้อาํนาจลงช่ือแทนบริษทั                                  

                          (     นายวทิวสั   พรกุล      ) 

                                                       กรรมการผูมี้อาํนาจ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน)  

    คร้ังที่ 1 ( DCON-W1)  

 

ประเภท  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

    ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (DCON-W1) 
 

ชนิด  : ระบุช่ือผูถื้อ, เปล่ียนมือไดแ้ละไม่มีขอ้จาํกดัการโอน 
 

อาย ุ  : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

จาํนวน  : ไม่เกิน 41,146,000 หน่วย 
 

ราคาเสนอขาย  : 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุน้สามญั 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  : ราคาการใชสิ้ทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น  
 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ   : สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 

  15.30 น. ของทุก 6 เดือน  นบัจากวนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก ซ่ึง  

  กาํหนดไวเ้ป็นวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ในกรณีท่ีวนักาํหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนั

  ทาํการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง เป็นวนัทาํการสุดทา้ย

  ก่อนหนา้วนักาํหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว 
 

วนัท่ีออก                       : คณะกรรมการบริษทัฯและ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจและหรือกรรมการผูจ้ดัการ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมายเป็นผูมี้

    อาํนาจในการกาํหนดหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อย

    แลว้ 
     

 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  : วนัท่ี 31 มกราคม 2562 
 

วธีิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ :  จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 5หุน้สามญัเดิมต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ1หน่วย 

  กรณีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรร

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษทิ้งทั้งจาํนวน 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะ  :  กาํหนดใหว้นัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บ

การจดัสรร    ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (DCON-W1) และใหร้วบรวมรายช่ือ
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ    ตามมาตรา225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.     

  2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

ตลาดรองของใบสาํคญั  : บริษทัฯจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าวเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดแสดง

สิทธิฯ     หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ี    

  เรียบร้อยแลว้ 
 

ตลาดรองของหุ้นสามญั  : บริษทัฯจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิ     หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้   :  1.หุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีจะมี      

   สิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียก 

   ชาํระเตม็มูลค่าของบริษทัทุกประการ โดยสิทธิใดๆท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผู ้

   ถือหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีศูนย ์

   รับฝากหลกัทรัพยบ์นัทึกเพิ่มจาํนวนหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระบบ 

   :  2.ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมมีดงัน้ี 

1.) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง(Shareholding &Control 

Dilution) สูตรการคาํนวณ 

= 1-(Qo/(Qo+Qw)) โดยท่ี 

Qo =จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิม 205.434 ลา้นหุน้ 

Qw =จาํนวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้ง

จาํนวน ซ่ึงเท่ากบั 41.146 ลา้นหุน้ 

ดงันั้น Control Dilution  = 1-((Qo/(Qo+Qw)) 

       = 1-(205.434/(205.434+41.146)) 

       = 16.70 % 

      ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

      เดิมและผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีการใชสิ้ทธิทั้งจาํนวน ผูถื้อหุน้จะ 

      ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้และสิทธิ 

      ออกเสียงเน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม 

      สัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้น 

      ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งจาํนวน  

      จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมประมาณร้อยละ 16.70 

ผลกระทบด้าน Control Dilution 
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2.) การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของราคา 

= ((Po-Pn)x Qw) / ((Qo+Qw) x Po) โดยท่ี 

Po  =  ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 (คือวนัที ่18 – 26 

กุมภาพนัธ์ 2557 ) ซ่ึงเท่ากบั 11.94 บาท 

Pn   =  ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

เดิมเท่ากบั 5.00 บาทต่อหุ้น 

ดงันั้น Price Dilution  =  ((Po-Pn)x Qw) / ((Qo+Qw) x Po) 

= (( 11.94 – 5.00) x 41.146) / (( 205.434+41.146) x 11.94) 

= 9.70 % 

      ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

      หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวน 

      และจะมีผลกระทบดา้นการลดลงของราคาเท่ากบัร้อยละ  9.70 

ผลกระทบด้าน Price Dilution 

 

3.) การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution ) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร = (EPSo-EPSn)/EPSo 

โดยท่ี กาํไรสุทธิ = 215.38 ลา้นบาท (4ไตรมาสสุดทา้ยส้ินสุด31ธ.ค.2556) 

EPSo  = กาํไรสุทธิ/Qo    =  215.38/205.434  = 1.048  บาท/หุน้ 

EPSn = กาํไรสุทธิ/(Qo+Qw) = 215.38/( 205.434+41.146) = 0.873 บาท/หุน้ 

ดงันั้น EPS Dilution  = (1.048 – 0.873) / 1.048 = 16.70% 

      ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

      หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวน 

      และจะมีผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรเท่ากบัร้อยละ 

      16.70 

ผลกระทบด้าน EPS Dilution  

 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ อาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายขุองใบสาํคญัแสดง 

 สิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีมี 

 วตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 
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1. เม่ือบริษทั เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้บริษทั อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

2. เม่ือบริษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทั 

3. เม่ือบริษทั เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือ

ประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้น 

หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้นั้น และเป็นวธีิคาํนวณตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษทั เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก

ใหม่โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่ เพือ่รับรอง

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตํ่ากวา่ราคาหุน้ท่ี

คาํนวณตามวธีิท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น และเป็นวธีิการคาํนวณตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนักบัขอ้ 1 ถึง 5  ท่ีทาํใหผ้ล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการ

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทั้งน้ีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจ กระทาํการแทนบริษทัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับ หรือ การเปล่ียนแปลงอตัรา

การใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  : ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ และ/หรือกรรมการ 

 ผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนด 

 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ 

 จดัสรรใบแสดงสิทธิการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบ 

 แสดงสิทธิการเขา้เจรจา ตกลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดง

สิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีซ่ึงรวมถึงการนาํ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว เขา้จด 

 ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ

วธีิการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ = ((จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้ 

     รองรับWarrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน) / (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

     ทั้งหมดของบริษทั)) โดยท่ี 

 : 

     จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี = 41,146,000 หุน้ 

     (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 

     จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน = 295,600 หุน้   

     จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั= 205,434,400 หุน้** 

     (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 

     **จาํนวนทุนชาํระแลว้ล่าสุดท่ีไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

     7 กุมภาพนัธ์ 2557 

     ดงันั้น 

     สดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ = (41,146,000+295,600) / 205,434,400 

        = 20.17 % 
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รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอาํนาจ 

 
ช่ือ   นางพสิมัย    บุณยเกยีรติ 
สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

อายุ   68  ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่5 มีนาคม 2556) 
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0 

 

วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร                
ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ สถาบนั Research Institute for   

    Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ประกาศนียบตัร - การจดัการดา้นการตลาด สถาบนั ILO ประเทศอิตาลี 

ประกาศนียบตัร - การศึกษาโครงการ สถาบนั APO ประเทศญ่ีปุ่น  

ประกาศนียบตัร - การบริหารโครงการ สถาบนั IDA ประเทศไอร์แลนด ์ 
Director Certification Program (DCP) ปี  2546  

ประสบการณ์การทาํงาน 

-  ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

-  ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                     

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 8 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2554 2555 2556 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 3/3 

3. การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 0/1 1/1 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

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

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

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

อยูบ่า้นเลขท่ี ..................................ถนน....................................................... ตาํบล/แขวง ................................................. 

อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ......................................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

        เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จาํกดั   (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม.................................. หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................... เสียง ดงัน้ี 

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

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

       ขอมอบฉนัทะให ้ 

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

 ถนน ...........................................................ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ..................................... 

จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

 (2).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   

 ถนน ...........................................................ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ..................................... 

จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

   (3).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   

 ถนน ...........................................................ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ..................................... 

จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557  ในวนัท่ี  24  เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้นท่ี 25 ส่ีแยก                

รัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา   และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น   ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

       

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

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

 

หมายเหตุ

          1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง   ลงคะแนน   

  

               ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

          2.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีถือไวไ้ด ้

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตัว) 

  

 

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

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

 

 

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

 

ตาํบล/แขวง ....................................... อาํเภอ ..................................... จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์............................ 

 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ......................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................... เสียง ดงัน้ี 

       

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

          

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

  

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

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

ถนน .......................... ตาํบล/แขวง ........................... อาํเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 

 

  (2).................................................................................. อาย ุ.......... ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................................ 

ถนน .......................... ตาํบล/แขวง ........................... อาํเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 

   

(3)................................................................................... อาย ุ.......... ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................................... 

ถนน .......................... ตาํบล/แขวง ........................... อาํเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า      เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  1/2557   ณ  วนัท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25  ส่ีแยกรัชโยธิน                                 

แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   

 

 

 

อากรแสตมป์ 
     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 

   วาระท่ี ..1... เร่ือง  

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 

ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 

 

   วาระท่ี ..2... เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1 /2556 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 

ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

 

 

   วาระท่ี ..4... เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไร-ขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  

 

  วาระท่ี .......เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                

 

   วาระท่ี .. .... เร่ือง 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                           1.       นายวทิวสั    พรกลุ 

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

        2.       นายชนะ     โตวนั 

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

                        3.       ดร.ธนัย       ชรินทร์สาร 

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

     

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

สาํหรับงวดบญัชีประจาํปี 2557 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

 

   วาระท่ี ....... เร่ือง  

      

พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2557 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

    

     วาระท่ี ....... เร่ือง  

           

พิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ เพ่ือเสนอ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

ขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามอตัราส่วนการถือหุน้ (DCON-W1) 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

    

     วาระท่ี ....... เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียน 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

 

      วาระท่ี ....... เร่ือง  

           

พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิจากการ 

           

ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

ตามอตัราส่วนการถือหุน้ (DCON-W1) 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

          

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

     วาระท่ี ....... เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

 

(5) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ........................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

       

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

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

 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหตุ 

2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2)  หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2) ก็ได ้

3. ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจาํนวนเกินกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 

5. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น  กรณีผูรั้บมอบฉันทะ

เป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดที่ได้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้                     

ในขอ้  (5) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั คร้ังท่ี  1/2557  วนัท่ี 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งไอยรา  ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25  

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 

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 

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

  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

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

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

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

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



บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 9 
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เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ   

  สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 24 เมษายน 2557 

• การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

  (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐาน 

         รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

• การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง 

  ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- เพือ่ความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุม   

  ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง  

  ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

(1) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี 

ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือ 

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 

(2) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให ้

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออก 

ใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
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• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                               

ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล

ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอาํนาจไม่เกิน                     

3 เดือน 

• สาํหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษา 

องักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ยและให้ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของ                  

คาํแปล 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดิน 

ทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 

 

 



บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 10 

42 

 

 ข้อบังคบับริษทั 

เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

1. องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อ

หุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่าํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ข้อ 39  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทาํหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชุม แต่ถา้รองประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อ

หุน้หน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวนั้น 

 

ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน   

     เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน         

     กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง 

     มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น       

     ประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ข้อ 17 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน

หน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย

จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบั

สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นตาํแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 

ข้อ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุ้น

หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ  

      มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมี  

      วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั 

 

ข้อ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํ มีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พจิารณาจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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บ
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