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         วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2558 

2.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

3.  ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)  

     ท่ีเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

4.  รายละเอียดของโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ 

5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ 

  6.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) 

  7.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  8.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  9.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้จดัการประชุมวิสามญั                 

ผูถื้อหุน้ คร้ังที่ 2/2558 ในวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และไดมี้มติอนุมติัให้นาํเสนอที่ประชุม           

ผูถื้อหุน้ในเร่ืองสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 เป็นวาระเพื่อใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสารประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

 เพื่อการรับทราบ 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จาํกัด  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558  

  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่23 เมษายน 2558 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้จัดทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2558 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี             

23 เมษายน 2558 และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข

ใดๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ ถือหุ้นประจาํปี คร้ังที ่1/2558                    

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 1 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้น                   

คร้ังท่ี 1/2558  

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ในส่วนของหุ้นทีถู่กสํารองไว้เพือ่การจ่ายหุ้นปันผล 

และไม่ถูกจัดสรร  

 

 ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

จาํนวน 82,292,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1หุน้ปันผล เศษของหุน้ให้ปัดท้ิงและให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่าย

หุ้นปันผลส่วนที่ปัดเศษทิ้ง ปรากฏว่ามีหุ้นที่ถูกสํารองไวเ้พือ่การจ่ายหุ้นปันผลและไม่ถูก

จดัสรรเน่ืองจากการปัดเศษทิ้งเป็นจาํนวน 13,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น

เงิน 1,388.20 บาท 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วมีความถูกต้อง                

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,388.20 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัออก

จาํนวน 13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการ

 ลดทุนจดทะเบียน 

   

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

ตามที่ทีป่ระชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 2/2558 ไดมี้มติัอนุมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ

 ลงจาํนวนเงิน 1,388.20 บาท โดยการตดัหุน้สามญัออกจาํนวน 13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

 0.10 บาท ในวาระที่ 3 นั้น จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

 ของบริษทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์
 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรนาํเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ข

 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน  

 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

ทุนจดทะเบียนจาํนวน   297,376,128.50  บาท 

แบ่งออกเป็น                   2,973,761,285  หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ         0.10  บาทต่อหุ้น 

 โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน     2,973,761,285  หุน้ 

หุน้บุริมสิทธิ          -0-  หุน้ 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ               

บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพือ่รองรับการ

ปรับสิทธิตามเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2       

(DCON –W1 และ DCON –W2) 

 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย ดําเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนงานคือ ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุ             

ก่อสร้าง, และธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยมีสดัส่วนรายไดแ้ละผลกาํไร ดงัน้ี 

   

 ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

(9เดือน) 

รายได้รวม (ล้านบาท) 820.83 1,029.73 1,311.25 1,862.87 869.47 

    %วสัดุก่อสร้าง,% อสงัหาฯ 95% : 5% 95% : 5% 92% : 8% 60% : 40% 93% : 7% 

กาํไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 83.92 139.8 215.38 328.74 128.09 

    %วสัดุก่อสร้าง,% อสงัหาฯ 98% : 2% 95% : 5% 93% : 7% 59% : 41% 98% : 2% 

   

ปัจจุบนัส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี์โครงการทีอ่ยู่ระหว่างดาํเนินการลงทุนคือ

โครงการ DCON PRIME ซ่ึงเป็นคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้ น ตั้งอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า                       

“สถานีไทรมา้” สายสีม่วง โครงการดงักล่าวตอ้งใช้เงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ 1,100 ลา้น

บาท และมีมูลค่าขายประมาณ 1,650 ลา้นบาท โดยคาดวา่จะสามารถรับรู้รายไดใ้นปี 2561 

  เงินลงทุนรวม       1,100 ลา้นบาท 

  หกั จ่ายเงินลงทุนไปแลว้ค่าท่ีดิน,ก่อสร้างสาํนกังานขาย    (200) ลา้นบาท 

  หกั เงินกูโ้ครงการจากธนาคารพาณิชย ์     (650) ลา้นบาท 

  ตอ้งการเงินทุนเพิ่ม              250 - 400 ลา้นบาท** 

  **ข้ึนกบัเง่ือนไขการเบิกเงินกูข้องธนาคารพาณิชยเ์ร่ืองอตัรา Presales**  

   ฝ่ายบริหารมีนโยบายท่ีจะเพิ่มสดัส่วนรายไดแ้ละผลกาํไรสุทธิของธุรกิจผลิต-จาํหน่าย

 วสัดุก่อสร้างและธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์หอ้ยูใ่นระดบั 55% และ 45% ตามลาํดบั ตั้งแต่ปี 

 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพือ่สร้างความเจริญเติบโตและรักษาเสถียรภาพของบริษทัให้มีความ
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 แข็งแกร่งและมัน่คงในระยะยาว จึงจาํเป็นที่จะตอ้งจดัซ้ือที่ดินแปลงใหม่เพือ่พฒันาโครงการ

 ตั้งแต่ปี 2559-2560 ซ่ึงตอ้งการเงินทุนเพื่อจดัหาที่ดินแปลงใหม่และพฒันาเป็นจาํนวนเงิน

 ประมาณ 350-400 ลา้นบาท 

   ในส่วนของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงเป็นส่วนงานที่บริษทัฯ มีความ

 ชาํนาญ เป็นผูน้าํตลาด โดยมีกาํลงัการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีตอดั

 แรง สูงเป็นลาํดบัตน้ๆ ของประเทศ และมีความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในเร่ืองการขนส่งเน่ืองจากมี

 รถบรรทุกเป็นของตวัเองจาํนวนกว่าร้อยคนั นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานตั้งอยู่ครบทุกภาค

 ของประเทศ ฝ่ายบริหารจึงมีนโยบายท่ีจะขยายการลงทุนในธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มยอดขาย 

 และผลกาํไร โดยเนน้การลงทุนในโครงการท่ีมีตลาดรองรับชดัเจน  ดงัน้ี 

 ร่วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกมัพชูา    55 ลา้นบาท 

 ลงทุนโรงงานผลิตสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัการลงทุน Infra Structure 45 ลา้นบาท 

         ของภาครัฐ (เช่น เสาเขม็รถไฟรางคู่ , ท่อระบายนํ้าสาํหรับงานถนน Motor Way) 

 โรงงาน Hollow Core และ Precast     80 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ีเพือ่เป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดีข้ึน ซ่ึงจะได้นําไปชําคืนเงินกู้ระยะสั้ นซ่ึงมียอดคงค้างอยู่

ประมาณ 150 ลา้นบาท 

  โปรดดูรายละเอียดของโครงการลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 4  

 

  ความเห็นคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณารายละเอียดของโครงการต่างๆ และจาํนวนเงินลงทุนท่ีตอ้ง 

  ใชส้าํหรับโครงการต่างๆ แลว้ เห็นสมควรนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเพิ่มทุน 

  จดทะเบียนของบริษทัฯ ข้ึนอีกจาํนวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่  

  จาํนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และพิจารณาอนุมติัการออก 

  และเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทั และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 

  2,489,399,795 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  
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  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขา้งตน้นั้น ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดงัน้ี 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

เสนอขายให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุ้น

สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.45 บาท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

ทั้งน้ี รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่ม

ทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 2 

• จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

เพือ่รองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคาต่อหุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ต่อหุ้น รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ปรากฏตามแบบรายงานการ

เพิ่มทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 2 

  ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นั้น ผูถื้อหุน้มีสิทธิจอง

  ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้  

  (Oversubscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือ 

  เกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบ 

  ถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิ  

  เป็นไปตามรายละเอียดท่ีประกฎในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 2 

 ในการน้ี มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการ 

  เพิ่มทุน รวมทั้งการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยอาํนาจดงักล่าวรวมถึง 
 

(1) กาํหนดรายละเอียดในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

  ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ในราคา 

  ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ ทจ. 28/2551  

  และประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากวา่ 

  ราคาเสนอขายหุน้เดิมตามสัดส่วน 

 (2) กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออก 

  และเสนอขาย และ/หรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว ระยะเวลา  

  วธีิการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึงหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน 

  วงจาํกดั 
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(3) กาํหนดช่ือบุคคลในวงจาํกดัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู ้

  ถือหุน้เดิม 

(4) เปล่ียนแปลงวธีิการในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ตลอดจนดาํเนินการใดๆท่ีจาํเป็นและ 

  เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ภายใตข้อบเขตท่ีไดรั้บอนุมติั 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(5) ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพื่อใหก้ารออกและเสนอขาย  

  และ/หรือจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง การเจรจา 

  การจดัทาํ ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติมคาํขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้ง 

  กบัการออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จด 

  ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(6) มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 

       - เจรจา หรือเขา้ทาํสัญญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปล่ียนแปลงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

  พจิารณาเลือกตวัแทนรับจองซ้ือหุน้ และ/หรือ ท่ีปรึกษา หรือ ตวัแทน ท่ีจาํเป็นในการจดัสรร 

  หลกัทรัพยข์า้งตน้ แก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ และแก่บุคคลในวงจาํกดั 

      - ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนงัสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  ต่อการจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้ต่อผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ และต่อบุคคลในวงจาํกดั  

  และการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการจด 

  ทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์และติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

  โปรดดูรายละเอียดการเสนอขายหลกัทรัพยต์ลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

 ในขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั(มหาชน) ท่ีเสนอ

 ขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย # 4 

 หมายเหตุ  

 ในกรณีที่กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมดัระวงัรักษา

 ผลประโยชน์ของบริษทัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิด

 ความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทน

 บริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติั

 หน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้น

 สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 89/18 แห่ง

 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการ

 เพิม่ทุนจดทะเบยีน 

   

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 วาระท่ี 5 ไดมี้มติอนุมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ

 บริษทัฯ อีกเป็นจํานวนเงิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่  จํานวน 

 2,489,399,795 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ไปแลว้นั้น ตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ข

 เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์

  ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรนาํเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแกไ้ข

 เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์ สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

 ใหเ้ป็นดงัน้ี 
 

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 

ทุนจดทะเบียนจาํนวน   546,316,108.00  บาท 

แบ่งออกเป็น                   5,463,161,080  หุน้ 

มลูค่าหุน้ละ         0.10  บาทต่อหุ้น 

 โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน     5,463,161,080  หุน้ 

หุน้บุริมสิทธิ          - 0 -  หุน้ 

 

 

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

  7.1 เชิญผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 

  7.2 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 



                        ส่ิงทีส่่งมาด้วย # 1 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี คร้ังที่ 1/2558 

ของ 

                                บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

           

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25                               

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู     ยมนาค      ประธานกรรมการบริษทั 

2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.นายวทิวสั พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 

4.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

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  รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม  

 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

                       การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2558 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 86 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 1,059,392,328 หุน้ และมีการมอบฉนัทะ จาํนวน 

109 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 92,205,900 หุ้น รวมทั้งส้ิน 195 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 1,151,598,228 หุน้ คิดเป็น

อัตราร้อยละ 55.98 ของจํานวนหุ้นที่จ ําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมีจาํนวน 

2,057,300,000 หุน้ อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

 
 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จาํกัด  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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ทางบริษทัฯ ได้เชิญนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด มาเพือ่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของ               

บริษทัฯ  

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นกรรมการในการตรวจ

นบัคะแนน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการ

ออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน 

ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที่ถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง สําหรับผูรั้บ

มอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

วาระการประชุม บริษทัฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในที ่              

ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้ 

และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ 

– นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็น

ดว้ย หรืออนุมติัตามที่คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ

วาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน 

วาระใด ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นยกมือข้ึน เพือ่ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ใหผ้ ูถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็น

ดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดจ้ดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น

เพือ่ให้เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียงกี่คะแนนเพื่อแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ูถื้อ

หุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัร

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ใน

คราวเดียวกนั 
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5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย 

อาํนวยความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการ

ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม

ประชุม  
 

วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวสวสัดีผูถื้อหุ้นที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมใหญ่สามญั      

ผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2558 ตามทีไ่ดป้ระกาศใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเขา้มา

แทนกรรมการที่ตอ้งออกวาระ ระหวา่งวนัที่ 4 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2558 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคดัเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระ และการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ ของดการแจกของชําร่วย เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ              

ขอความร่วมมือไม่ให้มีการแจกของชาํร่วย หรือเล้ียงอาหารใดๆ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียมกบัผูถื้อหุ้นที่

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่8 มกราคม 2558 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าจากการที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2558        

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และไดน้าํส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงไดน้าํส่งรายงานให้

กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชุมตามทีก่ฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ ตามสําเนารายงานการ

ประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

นางศิรินทร์ ตนัติพทิกัษโ์ชติ ผูถื้อหุน้กล่าววา่ สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว้ ไดม้าประชุมใน

การรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย จากบนัทึกการประชุม ขอแกไ้ขในส่วนของจาํนวนหุ้นที่มา

ประชุมขณะที่เปิดประชุมไม่ตรงกบัจาํนวนหุ้นที่กล่าวคือก่อนเร่ิมประชุม โดยบนัทึกจาํนวนหุ้นที่ปิดประชุมซ่ึง

ควรจะอา้งอิงขอ้มูลจากตอนท่ีเปิดประชุม และในรายงานการประชุมวาระท่ี 1 วรรคท่ี 2 มีการบนัทึกวา่ผูแ้ทนจาก 
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สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเห็นว่า ไม่ควรมีวาระประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบเน่ืองจากไม่ได้มีการลงมติ

คะแนนเสียง ขอเพิ่มเติมว่าในหนังสือเชิญประชุมคร้ังที่แลว้ไม่ปรากฏวาระแจง้ที่ประชุมทราบ แต่เมือ่ประชุม

ประธานฯ ไดเ้พิ่มเติมวาระที่แจง้ที่ประชุมทราบ ซ่ึงทาํให้วาระไม่ตรงกบัหนงัสือเชิญประชุม และการลงคะแนน

เสียงบางวาระคาดเคล่ือนไปจากท่ีประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งต่อไป 

มติ  ทีป่ระชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1 ประจําปี  2558                           

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,158,228,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู ้ไม่ เห็นด้วย                   

และผูง้ดออกเสียง 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 10 คน คิดเป็นจาํนวน 6,629,930 หุน้ 

 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2557 

นายวทิวสั  พรกุล  กล่าววา่เป็นท่ีน่ายินดีท่ีปีน้ีหุ้นบริษทัฯ เป็นที่นิยม และจาํนวนผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน

มาก เม่ือก่อนมีผูถื้อหุ้นประมาณ 1,000 คน ปีน้ีบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมการประชุมให้มีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด ขอ

เรียนเพิ่มเติมเร่ืองงดแจกของชาํร่วย ตามที่ประธานฯ ไดแ้จง้ตอนเร่ิมการประชุม เน่ืองจากทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ไดมี้หนังสือมายงับริษทัฯ ซ่ึงมองภาพว่าการแจกของชาํร่วยนั้นไม่เป็นธรรมสําหรับผูถื้อหุ้นที่ไม่ได้มาประชุม            

ผูถื้อหุน้บางท่านกระจายหุน้ตนเองเพือ่ใหไ้ดรั้บของชาํร่วยจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงทางบริษทัฯ ตอ้งขออภยัท่ีงดแจกของ

ชาํร่วยดว้ยเหตุผลดงักล่าว 

ปีที่ผา่นมาถือวา่เป็นปีทอง เรามีแผนงานของปี 2557 วา่จะมีกาํไรประมาณ 200 ลา้นบาท และปี 

2558 จะมีกาํไรประมาณ 300 ลา้นบาท แต่ในปีที่ผา่นมาไดมี้การเปล่ียนแผนไปโดยไดต้ดัสินใจปรับเปล่ียนการ

รับรู้กาํไรในปี 2558 มารับรู้กาํไรในปี 2557 โดยขายโครงการดีซิโอค้อนโดออกไป ทาํให้ผลประกอบการของปี 

2557 ดีเกินความคาดหมาย โดยมีกาํไรประมาณ 300 ลา้นบาท  
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บริษทัฯ จดัตั้งเมื่อปี 2539 เม่ือปี 2541 มียอดขายทีดี่มาตลอด ปีที่ผ่านมาบริษทัฯ ตั้งเป้าวา่จะมี

ยอดขายประมาณ 1,300 ลา้นบาท แต่ปรากฏวา่เมื่อรับรู้รายไดข้องคอนโดทาํให้มียอดขายเท่ากบั 1,863 ลา้นบาท 

ขณะเดียวกนัทาํให้กาํไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากกราฟยอดขายในปี 2552 มีกาํไร 5 ล้านบาท ซ่ึงขอ้เท็จจริง             

บริษทัฯ มีกาํไรประมาณ 30 ล้านบาท แต่ผูต้รวจสอบบญัชีไดป้รับมูลค่าเคร่ืองจกัรมวลเบาที่ไม่ได้ใช้งานลง

ประมาณ 20 ลา้นบาท ส่วนเร่ืองการจ่ายเงินปันผลบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินจากกาํไรของบริษทัฯ โดยแบบ 56-1 บนัทึก

ไวว้า่จะจ่ายกาํไรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 แต่ตั้งแต่บริษทัฯ เขา้ตลาดทรัพยฯ์ เม่ือปี 2540 เป็นตน้มานั้นบริษทัฯ ไม่เคย

จ่ายนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไร โดยในปี 2556 จ่ายร้อยละ 60 ของกาํไร และในปี 2557 จ่ายร้อยละ 100 ของกาํไร 

ซ่ึงบริษทัฯ มีหน้ีสินนอ้ยสามารถจ่ายปันผลได ้ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมานั้น บริษทัฯ มีการเติบโตที่มัน่คงต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Best Under Million จากนิตยาสาร  Forbes ซ่ึงจดัสรรบริษทัท่ีมีผลประกอบการดีเด่นใน 5 ปี

ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นบริษทั 1 ใน 200 บริษทัทัว่ทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยมีเพียง 9 บริษทัท่ีไดรั้บรางวลัน้ี  

ใน 3 ปีทีผ่า่นมารายไดข้องบริษทัฯ ส่วนใหญ่มาจากวสัดุก่อสร้าง ในปี 2555 บริษทัฯ มีรายได้

และกาํไรจากภาคอสังหาริมทรัพยเ์พียงร้อยละ 5 ปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากภาคอสังหาริมทรัพยเ์พียงร้อยละ 7 

และมีกาํไรร้อยละ 8 และในปี 2557 ที่ผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดจ้ากภาคอสังหาริมทรัพยร้์อยละ 40 โดยบริษทัฯ 

ตดัสินใจขายโครงการคอนโดดีซิโอ้-งามวงศ์วาน ทั้งโครงการโดยมองภาพว่าเป็นการลดความเส่ียงในช่วง

เศรษฐกิจขาลง และนาํกาํไรไปเร่ิมโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้า ในอนาคตบริษทัฯ วางแผนจะมีกาํไรในภาค

อสังหาริมทรัพยร้์อยละ 40 โดยปัจจุบนัในเร่ิมโครงการคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้าสถานีไทรมา้ ช่ือโครงการ DCON 

Prime คาดการณ์วา่จะเร่ิมตอกเสาเขม็ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 

บริษทัฯ ผลิตแผน่พื้นสาํเร็จรูปเป็นสินคา้หลกั ซ่ึงมีกาํลงัผลิตและจาํหน่ายแผน่พื้นสาํเร็จรูปสูงสุด

ในประเทศไทย โดยมีกาํลงัการผลิตวนัละ 18,000 ตารางเมตร สินคา้ถดัไปคือ เสาเข็มสําหรับบา้นพกัอาศยั ใชก้บั

บา้นจดัสรร 1 ถึง 2 ชั้น ทาวน์เฮา้ส์ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ต่อไปคือ ร้ัว ซ่ึงบริษทัฯ รับจา้งผลิตร้ัว และมีร้ัวของบริษทั

เอง และผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยคือ บล็อกมวลเบา CLC และ บล็อกมวลเบา AAC 

ในปีน้ีบริษทัฯ เตรียมเงินลงทุนไว ้1,000 ลา้นบาท เพือ่ลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์2 โครงการ 

และจัดตั้ งบริษัททําผนังสําเร็จรูป ซ่ึงจะทําให้การก่อสร้างบ้านรวดเร็วข้ึน ขณะน้ีกําลังเจรจากับบริษัท

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อร่วมลงทุนกนั นอกจากน้ียงัมีการลงทุนทาํโรงงานแผน่พื้นสาํเร็จรูปในประเทศกมัพชูา ซ่ึงได ้
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สาํรวจแลว้พบวา่มีความตอ้งการใชสิ้นคา้ 5 ถึง 6 เท่าของกาํลงัการผลิต โดยบริษทัฯ จะถือหุน้ร้อยละ 41 และทางผู ้

ร่วมลงทุนชาวกมัพูชาจะถือหุ้นร้อยละ 49 และอีกร้อยละ 10 จะถือหุ้นโดยที่ปรึกษาชาวไทยและกมัพูชา โดย

กฎหมายของกมัพูชา ชาวต่างชาติที่เขา้มาร่วมลงทุนจะถือหุ้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 41 หากจาํนวนหุ้นเกินกว่าน้ีจะ

ไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงาน BOI และจะไม่สามารถซ้ือที่ดินได ้ทาํไดเ้พียงเช่าที่ดิน เป็นตน้ การลงทุนน้ีใช้

งบประมาณ 32 ลา้นบาท โดยจะกูเ้งินไม่เกิน 16 ลา้นบาท รวมการลงทุนน้ีไม่เกิน 48 ลา้นบาท หากคาํณวนกาํลงั

การผลิตท่ีร้อยละ 60 จะสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 3 ปี 

เร่ืองการลงทุนดา้นพลงังาน หรือการลงทุนดา้นการเกษตร ซ่ึงบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความ

นิยมในการลงทุนในขณะน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาทาํโรงงานนํ้ ามนัปาล์ม แต่พบว่าไม่มีความแน่นอนในการส่ง

ทะลายปาล์มซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัที่จะใช้ทาํโรงงานไฟฟ้า บริษทัฯ จึงพิจารณาระงบัโครงการเพื่อลดความเส่ียง 

ขณะเดียวกนัมีโครงการดา้นการเกษตร ในเร่ืองของโอเมกา้ 3 และโรงงานปุ๋ย อีกทั้งยงัมีโครงการนํ้ ามนัดีเซลจาก

นํ้ ามนัเคร่ืองท่ีใช้แลว้ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการที่บริษทัฯ พยายามทาํผลกาํไรและประคองบริษทัฯ ในช่วง

เศรษฐกิจขาลง ทั้งน้ีนกัลงทุนสามารถวางใจไดว้่าหากบริษทัฯ คิดจะลงทุนโครงการใดโครงการหน่ึงจะตอ้งผา่น

การคิดวิเคราะห์แลว้และถา้โครงการรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐเร่ิมโครงการ และจะตอ้งใชเ้สาเข็มในโครงการน้ี 

บริษทัฯ ได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้ากบัผูรั้บเหมาตลอดเวลาพร้อมท่ีจะเตรียมขายเสาเข็ม ซ่ึงในปี 2561 

บริษทัฯ จะเตรียมโครงการดงักล่าวไวเ้พื่อรองรับ ACE ซ่ึงจะเป็นช่วงเศรษฐกิจขาข้ึน  

นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษทัท่ีไดดู้แลเร่ืองความเส่ียง

ในการลงทุน และสอบถามเร่ืองการลดหยอ่นภาษีของ BOI  

  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวา่ในเร่ือง BOI ทางบริษทัฯ จะไดล้ดหยอ่นภาษี 0% ระยะไม่เกิน 3 ปี  

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ไดท้ราบข่าววา่ในปีน้ีบริษทัฯ จะมีกาํไร 500 ลา้น

บาท คงเป็นไปไม่ไดแ้ลว้ใช่หรือไม่ เน่ืองจากบริษทัฯ รับรู้กาํไรในปี 2557 แลว้ และสอบถามว่าโรงงานใหม่ 2 

โรงงานท่ีสร้างเสร็จเม่ือปี 2557 กลบัทาํให้ยอดขายตํ่าลง มีโอกาสที่จะทาํให้ยอดขายสูงข้ึนไดห้รือไม่ในส่วนที่ไม่

เก่ียวกบัภาคอสังหาริมทรัพย ์และไตรมาส 1 น้ี จะมีผลประกอบการดีข้ึนกวา่ไตรมาส 1 ปีท่ีแลว้หรือไม่  
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นายวทิวสั พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่  

1. แผนเดิมปี 2557 บริษทัฯ จะมีกาํไรประมาณ 200 ลา้นบาท และปี 2558 จะมีกาํไรประมาณ 500 

ลา้นบาท แต่เมื่อคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนแผนดาํเนินธุรกิจทาํให้รับรู้รายไดใ้นปี 2557 แต่กาํไรจะหายไป

ประมาณ 100 ลา้นบาท เน่ืองจากแบ่งกาํไรให้ผูซ้ื้อโครงการ บริษทัฯ มีความเสียดายที่จะตอ้งขายโครงการคอนโด

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นคอนโดที่ตกแต่งสวย และยงัเป็นคอนโดโครงการแรกของบริษทัฯ เราติดตามงานจน

ก่อสร้างดาํเนินไปถึงร้อยละ 90 แล้ว แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกบัเพือ่นในวงการอสังหาริมทรัพย ์พบว่าขณะน้ี

เศรษฐกิจเป็นขาลง ธนาคารแต่ละแห่งอนุมติัเครดิตยากมาก ใน 1 ห้องอาจจะตอ้งยืน่เอกสารถึง 3 ราย ขณะนั้น

บริษทัฯ มียอดจองคอนโดร้อยละ 63 หากยงัไม่ขายโครงการออกไป อาจจะเหลือยอดโอนเพียงร้อยละ 20 ก็เป็นไป

ได ้บริษทัฯ จึงเลือกท่ีจะรับกาํไรท่ีแน่นอน และนาํกาํไรส่วนน้ีข้ึนโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้า  

2. ยอดขายของการผลิตวสัดุก่อสร้างที่บริษทัฯ สร้างโรงงานที่ระยอง และมหาสารคาม วนัน้ีมี

ยอดขายที่ขยบัสูงข้ึน โดยรวมแลว้ที่ยอดขายลดลงนั้นเน่ืองจากสินคา้มีปริมาณมากเกินความตอ้งการตลาด กาํลงั

การผลิตของโรงงานทั้ง 2 แห่งน้ีมีเพียง 1,320 ตารางเมตรต่อวนั ถา้บริษทัฯ ไม่มี 2 โรงงานน้ี จาํนวนยอดขาย

อาจจะลดน้อยกว่าน้ีอีก ขณะน้ีทั้ง 2 โรงงานมีทิศทางที่ดี ผูรั้บเหมาในทอ้งที่เร่ิมรู้จกัมากข้ึน และคณะกรรมการ

บริหารไดเ้ปล่ียนทีมบริหารชุดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเขา้ไปปฏิบติังานแลว้ 

3. ผลประกอบการเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ หากผูถื้อหุ้นจะลงทุนตามแต่ละไตรมาสอาจจะ

เร็วต่อการตดัสินใจ แนะนาํให้พิจารณาทั้งปีว่าในปีน้ีจะมีโครงการใดบา้งที่จะเป็นตวัเสริมรายได ้เช่น ขณะน้ีมี

บริษทัที่ทาํพลงังานลมกาํลงัขยายงานจึงมาติดต่อซ้ือเสาเข็ม บริษทัจะทาํการดดัแปลงแท่นผลิตเพือ่รองรับงาน

ดงักล่าว ฯในขณะท่ีรองานจากภาครัฐ เป็นตน้ 

นายทองทศ แพงลาด  ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวช่ืนชมท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัจาก

นิตยาสาร Forbes และกล่าวสอบถามวา่บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะร่วมต่อตา้นคอรัปชัน่หรือไม่ 

นายวิทวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษทัฯ เรามีประธานกรรมการบริษทั ซ่ึง

เป็นประธานทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ ท่านก็มีความภูมิใจที่บริษทัฯ มีบรรษทัภิบาลบริษทัทีดี่ การให้เงินขา้ราชการ

เพือ่ใหเ้กิดความลาํเอียง ตามนโยบายของบริษทัฯ เราจะไม่ปฏิบติั วนัน้ีบริษทัฯ สนบัสนุนเร่ืองการปราบปรามการ

ทุจริตคอรัปชัน่อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากทาํให้การคา้กบัต่างชาติหนัเหไปประเทศอืน่ ทั้งน้ี ไดเ้คยหารือกบัประธานฯ 

วา่จะกระทาํการต่อดา้นคอรัปชัน่อยา่งไรไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อผูถื้อหุน้  
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ประธานฯ กล่าววา่ในเร่ืองของธรรมภิบาลการบริหารจดัการในบริษทัฯ ยืนยนัไดว้า่ บริษทัฯ ดูแล

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเท่าเทียม กรรมการอิสระท่ีมาจากกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีเต็มท่ี

ในการพิจารณาโครงการต่างๆ อยา่งรอบคอบ ในอนาคตจะร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ในการต่อตา้นคอรัปชัน่และจะ

นาํเร่ืองเขา้ท่ีประชุมต่อไป 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบญัชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าววา่งบการเงินที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ไดน้าํส่งให้กบัผู ้

ถือหุน้นั้น ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายทั้งส้ิน 1,862.86 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 

551.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 42 มีกาํไรสุทธิรวม 328.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 

113.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53 และมีกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 1.60 บาทต่อหุ้น ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,404.25 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 111.86 ลา้น

บาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9 มีหน้ีส้ินรวมเท่ากบั 336.18 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 5.80 ลา้นบาท ส่วนของผู ้

ถือหุน้เท่ากบั 1,068.06 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อหุ้นเท่ากบั 0.31 เท่า มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.09 

เท่า กระแสเงินสดของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 เงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน เป็นจาํนวนเงินรวม 

359.57 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 58.80 ลา้นบาท ใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงิน 194.31 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนทั้งส้ิน 106.45 ล้านบาท งบการเงินสําหรับงวดบญัชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 นั้น ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงเป็นงบการเงินที่ไดจ้ดัทาํ

ข้ึนอยา่งถูกตอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้

ผา่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ จึง

เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมา 2 ขอ้ คือ เร่ืองขององคป์ระกอบ

อื่นของผูถื้อหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ในส่วนของงบการเงิน ตวัเลข (-5.99) ลา้นบาท มีที่มา

อยา่งไร และคาํวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย มีความหมายวา่อยา่งไร  
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นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั (-5.99) ลา้นบาท 

สืบเน่ืองมาจากในปี 2553 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั เป็น ร้อย

ละ 99.99 ทาํใหต้อ้งแบ่งส่วนกาํไรสะสมจึงทาํใหเ้กิดยอดกาํไรสะสมเป็นจาํนวนติดลบจาํนวน 5.99 ลา้นบาท และ

คาํว่าส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย ในทางการบญัชีเร่ืองของงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษทัย่อย เช่น บริษทั อรดา 

จาํกดั หรือบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั เป็นตน้ บริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ทั้ง 100 % เพราะฉะนั้นกาํไรสะสมหรือการ

ดาํเนินงานต่างๆ ในส่วนนั้นจะตอ้งมีการแบ่งส่วนใหก้บัผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของ

ผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,194,661,228  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 

10,000 หุน้ โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 36 คน คิดเป็นจาํนวน 36,443,070 หุน้ 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่ตามทีบ่ริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัของภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการ

ลงทุนในอนาคตดว้ย ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 328.74 ลา้นบาท เท่ากบั 

0.16 บาทต่อหุน้ และเฉพาะในบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 318.969 ลา้นบาท เท่ากบั 0.155 บาทต่อหุ้น โดยมีกาํไร

สะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากบั 442,150,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพคล่องที่ดี จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรในปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. จ่ายปันผลในรูปเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินท่ี  

    ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 308,595,000 บาท 

2. จ่ายปันผลในรูปหุน้ปันผล ในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท   

    กรณีท่ีมีเศษหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลใหปั้ดเศษทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้  

    ปันผลส่วนท่ีปัดเศษทิ้ง โดยคิดคาํนวณตามอตัราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.004  

    บาทต่อหุ้น 
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รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุน้ปันผลเท่ากบั 0.154 บาทต่อหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปัน

ผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 316,824,000 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 99.41 ของกาํไรสุทธิ

ของบริษทัฯ   

นอกจากน้ีในการจ่ายเงินปันผลนั้น พรบ.บริษทัมหาชนกาํหนดให้บริษทัจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ดงันั้นจึงขออนุมติัจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายอตัรา

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 4,087,600 บาท ทั้งน้ีหากที่ประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินดงักล่าว

ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผลตามรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้นในวนัที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุน้ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม  2558 

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,194,661,228 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 

10,000 หุน้ โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระในปี 2558 

ประธานฯ กล่าววา่ทุกปีจะตอ้งมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และจะตอ้งคดัเลือกกรรมการ 

ใหม่เขา้ทดแทน  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการที่จะพน้ตาํแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร 

2. นายวนัชยั  ตนัติกลุ 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้

วาระในคร้ังน้ีเป็นผูที้่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทั

อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพือ่ทดแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย  

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร 

2. นายวนัชยั  ตนัติกุล 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง 
 

ประธานฯ กล่าววา่ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระระหวา่งลงคะแนนเสียง

แต่งตั้งกรรมการ จึงขอเชิญกรรมการผูถู้กเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก

วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 1,193,737,728 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 1,000 หุ้น คิดเป็น

อตัราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 932,500 หุน้ 

2. นายวนัชยั  ตนัติกุล  กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 1,193,337,728 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 1,000 หุน้ คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุน้ 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง หน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 1,193,337,728 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 1,000 หุ้น 

คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุน้ 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีประจําปี 2558 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความน่าเช่ือถือ 

การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ

บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณานาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี             

ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ                       

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 38,000 บาท 

เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.58 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นว่าค่าตรวจสอบบญัชีที่เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 

38,000 บาทนั้น เป็นอตัราทีเ่หมาะสมเน่ืองจากเป็นการปรับตามอตัราค่าครองชีพ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม      

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้รวจสอบบญัชีทาํหน้าที่ได ้             

อยา่งดี จึงนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสําหรับงวด

บญัชีประจาํปี 2558 

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ                       

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 

1,194,531,228 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นดว้ย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออก

เสียง 60,000 หุน้  
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพจิารณาอนุมัติจ่าย  

               บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 

 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่จากการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ซ่ึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  2558 โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาค่า

บาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการคงไวต้ามอตัราเดิมตามที่ไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมใหญ่สามญัผู ้

ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ดงัน้ี 

 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ    10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    7,500 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
 

การจ่ายบาํเหน็จกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าบาํเหน็จกรรมการไวต้ามหลกัเกณฑ์

เดิมท่ีไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 คือพจิารณาจ่าย

ตามผลกาํไรสุทธิรวมดงัน้ี 
 

กาํไรสุทธิ    บาํเหน็จกรรมการรวม  

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 ถึง 400 ลา้นบาท  3,000,000 บาท 
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ทั้งน้ี ให้จดัสรรบาํเหน็จกรรมการกนัเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน 

อน่ึง ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 328.72 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรให้ที่

ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบาํเหน็จกรรมการเป็นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ                      

โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 

 

มติ  ที่ประชุมผูถื้อผูมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 และพิจารณา

อนุมัติจ่ายบาํเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน                         

3 ลา้นบาท ใหแ้ก่คณะกรรมการ โดยพจิารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความ

รับผิดชอบของกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,193,711,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99                      

ไม่เห็นดว้ย 80,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 880,000 หุน้  

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4   

               เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่เน่ืองจากการจดัสรรใบสําคญัอแสดงสิทธิ DCON-W1 

และ DCON-W2 มีการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนที่ขออนุมติัไว ้ทาํให้หุ้นเพิ่มทุนเพือ่รองรับการใช้สิทธิของ 

DCON-W1 และ DCON-W2 มีจาํนวนมากเกินไปจาํนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้0.10 บาท รวมเป็นเงิน 

109,777.50 บาท เพือ่ให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้0.10 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 285,736,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้0.10 บาท รวมเป็น

จาํนวน 285,626,222.50 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้0.10 

บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ ดงัน้ี 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน                    285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิบหา้ลา้นหกแสน 

                           สองหม่ืนหกพนัสองร้อยยีสิ่บสองบาทหา้สิบสตางค)์ 

      แบ่งออกเป็น                       2,856,262,225 หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้สิบหกลา้นสอง

               แสนหกหม่ืนสองพนัสองร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 

      มลูค่าหุน้ละ             0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

      โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน       2,856,262,225 หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้สิบหกลา้นสอง

                แสนหกหม่ืนสองพนัสองร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 

       หุน้บุริมสิทธิ              -0-   หุน้ (ศนูยหุ์น้) 

 

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนและอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ของบริษทั ฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

2,857,360,000 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

1,194,641,228 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุน้โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย  

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดง  

                 สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที ่1, คร้ังที่ 2 และเพือ่รองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปัน  

                 ผล และอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

                 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ

จากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังที่ 1 , คร้ังที่ 2 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม  285,626,222.50 บาท เป็น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุน้ 
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สามญัจาํนวน 117,512,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน                     297,377,516.70 บาท (สองร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นสาม 

                             แสนเจด็หม่ืนเจด็พนัหา้ร้อยสิบหกบาทเจด็สิบสตางค์) 

      แบ่งออกเป็น                         2 ,937,775,167 หุน้ (สองพนัเกา้ร้อยสามสิบเจด็ 

                        ลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเจด็หุน้) 

      มลูค่าหุน้ละ              0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

      โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน        2,973,775,167 หุน้ (สองพนัเกา้ร้อยสามสิบเจด็ 

                        ลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเจด็หุน้) 

       หุน้บุริมสิทธิ              -0-  หุน้ (ศนูยหุ์น้) 

 

มติ ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังที่ 1, คร้ังที่ 2 และเพือ่รองรับการจ่ายปัน

ผลในรูปของหุ้นปันผล และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,194,641,228 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุน้โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย  
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วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธานฯ เรียนเชิญผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายชาย มโนภาส ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า โครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐที่จะทาํรถไฟฟ้า

ความเร็วสูงภายในปลายปีน้ี ผูบ้ริหารมองว่าจะทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรเท่าไร และโครงการรถไฟรางคู่จะตอ้งใช้

เสาเขม็เป็นส่วนประกอบของโครงการ และอยากทราบวา่การทาํหมอนรองรถไฟ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํธุรกิจในส่วนน้ี

ดว้ยหรือไม่ 

นายวิทวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ จากการที่ไดส้อบถามผูรั้บเหมาที่ไดรั้บงาน 

มีการจา้งโรงงานทาํไมห้มอนอยู่แลว้ บริษทัฯ คิดว่า หากบริษทัฯ ผลิตไมห้มอน เกรงว่าหากจบโครงการน้ี ใน

อนาคตจะขายไม่ได ้ส่วนเร่ืองการประมาณการกาํไรท่ีบริษทัฯ จะไดน้ั้น ตอ้งรอภาครัฐประมาณเดือนตุลาคมจึงจะ

เร่ิมโครงการและดว้ยกาํลงัการผลิตของบริษทัฯ ท่ีมีมาก ก็จะรองรับงานไดเ้ป็นจาํนวนมากเช่นกนั 

นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณผูบ้ริหารและพนกังานดีคอนทุกท่าน และ

ขอใหช่้วยนาํเสนอโครงการใหม่ของอรดา 

นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวรายงานโครงการดีคอนไพร์ม คอนโด 38 ชั้น อยู่ห่างจาก

รถไฟฟ้าสถานีไทรมา้ (สายสีม่วง) ประมาณ 100 เมตร พื้นที่ทั้งหมดมี 2 ไร่ 1 งาน จาํนวน 640 ยูนิต มูลค่า

โครงการประมาณ 1,500 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนยืน่ขอ EIA คาดวา่จะรับรู้รายไดก้ลางปี 2561  
 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 

           

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 

                             ประธานท่ีประชุม 



(F 53-4)  ส่ิงทีส่่งมาด้วย # 2 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่12 พฤศจิกายน 2558 
 

26 
 

 ขา้พเจา้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 

12 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน

ดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 297,376,128.50 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่

การเพิม่ทุน 

  546,316,108.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ้น มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมมูลค่า 248,939,979.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะ ดงัน้ี 

ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงค ์

      ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

2,489,399,795 

- 

0.10 

- 

248,939,979.50 

- 

 □ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

      (General  Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

     2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ และ

ชําระเงนิค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุ้นเดิม 2,139,578,118 1 : 1 0.45 18 - 22 มกราคม 2559 โปรดรอดูหมาย

เหตุ ขอ้ ก. 

(2) ประชาชน - - - - - 

(3) บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) 

จาํนวนท่ีเหลือจาก

การจดัสรร ตาม (1) 

 โปรดรอดูหมาย

เหต ุขอ้ ก. 

โปรดรอดูหมายเหตุ ขอ้ 

ก. 

โปรดรอดูหมาย

เหต ุขอ้ ก. 

(4) เพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิตาม

เง่ือนไขของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

DCON-W1 

200,711,762 - - - โปรดดูหมาย

เหตุ ขอ้ ข. 

(5) เพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิตาม

เง่ือนไขของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

DCON-W2 

149,109,915 - - - โปรดดูหมาย

เหตุ ขอ้ ค. 
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• จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 

หุน้สามญัใหม่ 

หมายเหตุ ก. 

• ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right 

Offering) ราคาหุ้นละ 0.45 บาท (ส่ีสิบหา้สตางค)์  

• ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้นั้น ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือ

หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) โดย

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้ท่ี

เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี 

หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิ มีดงัต่อไปน้ี 
 

บริษทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิและชาํระค่าจอง

ซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

กรณีมีหุน้เหลือมากกวา่หุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผู ้

กรณีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

ถือหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษของ

หุน้นั้นทิ้ง) ทั้งน้ี จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละราย

จองซ้ือ และชาํระค่าจองซ้ือแลว้  

 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ใหจ้ดัสรรให้แก่ผูที้จ่องซ้ือเกิน 

กวา่สิทธิแต่ละราย และยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือ

เกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิ้งไป) 

โดยจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือ และ

ชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิในขอ้ 

(ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อ

หุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิใด ถือครองหุน้ของบริษทัในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มผา่น

จุดทีต่อ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามที่กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพย์

เพื่อครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือ

หุ้นของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือ

หุน้อยูใ่นบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทั 

 

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อเดิมขา้งตน้ บริษทัจะดาํเนินการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นท่ีออก

ใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตามนิยามที่กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การ

แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งน้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั

ของบริษทั 

 

ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  โดย

จะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สจ. 39/2551  เร่ือง การคาํนวณราคา

เสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใน

ราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 
 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนทุนไม่เกิน  200,711,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ดีคอนโปร

ดกัส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (DCON –W1) อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู ้

ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในราคาต่อหุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ 

หมายเหตุ ข. 
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• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนทุนไม่เกิน 149,109,915 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิตามเ งื ่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที ่จะ ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท                                     

ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน)  คร้ังที่ 2 (DCON –W2) อนัเน่ืองมาจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในราคาต่อหุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ 

หมายเหตุ ค. 

 

2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) และจากการ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวทิ้ง 

 

 2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรัพย์ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละต่อ 

ทุนชําระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 

 

เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/ 

ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ 

ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

ประชาชน หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 1/ ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate 
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3. กาํหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 

 กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 2/2558 ในวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง

ประชุมบริษทั ชั้น 18 ตึกชา้ง อาคารบี ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ  โดย 

- กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2558 

และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที่ 30 

พฤศจิกายน 2558 (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 
 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  

    (ถ้าม)ี 

 

4.1 บริษทัจะดาํเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อนาํหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนที่จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นแต่ละราย และแก่บุคคล

ในวงจาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

 

5.1 เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนในการเสริมสภาพคล่อง และปรับสถานะทางการเงินของบริษทั และ

บริษทัยอ่ยใหดี้ข้ึน จาํนวนเงินประมาณ 150,000,000 บาท 

5.2 เพือ่ใช้ในการลงทุนในธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพยที์่บริษทัย่อยดาํเนินการอยูแ่ลว้ใน

ปัจจุบนั จาํนวนเงินประมาณ 200,000,000 - 400,000,000 บาท 

5.3 เพือ่สํารองไวใ้ช้ในการขยายธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต 

จาํนวนเงินประมาณ 300,000,000 บาท 

 5.4 เพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกิจวสัดุก่อสร้างของบริษทัจาํนวนเงินประมาณ 180,000,000 บาท 
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6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 

 เพิ่มความแข็งแกร่ง และมั่นคงของบริษัท และสร้างรายได้จากการลงทุน และการให้บริการ

โครงการอสังหาริมทรัพยต่์างๆ และโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

7. ประโยชน์ทีผู่้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 

 7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษทัได้

กาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทั และจะตอ้งพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษทั

และบริษทัในเครือ รวมถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

7.2 ผูจ้องซ้ือหุ้นเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั ตั้งแต่ผูจ้อง

ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้ 

 7.3 อ่ืนๆ 

  - ไม่มี - 

 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจํ่าเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/ 

    จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

  

- ไม่มี - 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนนิการ วนั เดอืน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย 

รวมทั้งการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

12 พฤศจิกายน 2558 

9.2 วนัที่ผูถื้อหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น มีสิทธิเขา้ประชุม ออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558  

27 พฤศจิกายน 2558 

9.3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558  

30 พฤศจิกายน 2558 

9.4 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 21 ธนัวาคม 2558 

9.5 วนัที่ผูถื้อหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 

(Record Date) 

29 ธนัวาคม 2558 

9.6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 30 ธนัวาคม 2558 

9.7 วนัจองซ้ือหุน้และชาํระเงินค่าหุน้ 18 – 22 มกราคม 2559 

 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

  ลายมือช่ือ……………………………………กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

           (นายนิรุธ      อินทรท่าฉาง) 

 

 

 

ลายมือช่ือ……………………………………กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

            (นายจีรเดช     วรัิชชยั) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

ทีเ่สนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  

วนัท่ีคณะกรรรมการบริษทัมีมติ วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย หุน้สามญัของ บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 

จาํนวนหุน้รวมทั้งส้ินท่ีขออนุมติัออกและเสนอขาย 2,489,399,795 หุน้ 

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องหุ้นท่ีเสนอขาย หุน้ละ 0.10 บาท 

การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ 1.เสนอขายผูถื้อหุน้เดิม(Right Offering)จาํนวนไม่เกิน 

2,139,578,118หุน้ 

2.รองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือ

หุน้สามญัของบมจ.ดีคอนโปรดกัส์ DCON-W1และ

DCON-W2 จาํนวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ เน่ืองจาก

ออกหุน้เพิ่มทุนและเสนอขายในราคาตํ่ากวา่ร้อยละ90 

ของราคาตลาดต่อหุน้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการปรับ

สิทธิ 

 สรุปสาระสําคญัของหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีเ่สนอขายต่อผู้ถอืหุ้นเดมิ (Right Offering) 

จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายทั้งส้ิน 2,139,578,118 หุน้ 

เสนอขายใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน

อตัราส่วน 1หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

ราคาท่ีเสนอขาย หุน้ละ 0.45 บาท 

การจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีเสนอขาย ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิ

ของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ (Over 

Subscription) โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิ

จะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมี

หุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือ

ตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์

สาํหรับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิ

เป็นไปตามรายละเอียดท่ีประกฎในแบบรายงานการเพิ่ม

ทุน (F53-4) 
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                   ตารางระยะเวลาดําเนินการในกรณีทีผู้่ถือหุ้นมีมติให้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มี

สิทธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน (Record Date) 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2558 

วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน 

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

วนัท่ีรับจองและรับเงินค่าจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน วนัท่ี 18 – 22 มกราคม 2559 

                    ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทุน 

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ

ผูถื้อหุน้ (Control Dilution) 

สมมุติฐานวา่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสัดส่วนของ

หุน้ท่ีตนเองมีอยู่

Control Dilution = (Qw/(Qo+Qr+Qw) โดยท่ี 

  

Qw คือ จาํนวนหุ้นท่ีรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 349,821,677 หุน้ 

Qr   คือ จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายROเท่ากบั 2,139,578,118หุน้ 

Qo  คือ จาํนวนหุน้ชาํระแลว้เท่ากบั 2,139,578,118หุน้ 

       ดงันั้น 

1.

Control Dilution = 0 / (2,139,578,118+2,139,578,118+349,821,677) 

กรณีท่ีผูใ้ชสิ้ทธิแปรสภาพเป็นผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมด 

                            = 0.00 % 

2.

Control Dilution =            349,821,677       

กรณีท่ีผูใ้ชสิ้ทธิแปรสภาพไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมด 

                    (2,139,578,118+2,139,578,118+349,821,677) 

                            = 7.56% 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ 

(Price Dilution) 

สมมุติฐานวา่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนตามสดัส่วนของ

หุน้ท่ีตนเองมีอยู่

Price Dilution  = ( P0 – P1)/P0  โดยท่ี 

  

P0 = ราคาตลาดของหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 7 วนัก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษทั เท่ากบั 1.40 บาทต่อหุ้น 

P1 =  (Qo*P0)+(Qr*Pr) 

               (Qo+Qr) 
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Pr = ราคาเสนอขาย Ro เท่ากบั 0.45 บาทต่อหุ้น 

           ดงันั้น 

P1 = [(2,139,578,118*1.40)+( 2,139,578,118*0.45)]   = 0.93 บาท/หุน้ 

                     (2,139,578,118+2,139,578,118) 

Price Dilution  = ( 1.40 – 0.93)/1.40 = 33.93%   

                      วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุนและการใช้เงิน (โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิใน “รายละเอยีดโครงการ

ลงทุนและความเห็นคณะกรรมการ” ส่ิงทีส่่งมาด้วย # 4) 

 จาํนวนเงนิโดยประมาณ

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

1.เพือ่เป็นทุนหมุนเวยีนในการเสริมสภาพคล่อง และปรับ

สถานะทางการเงิน โดยการชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้น 

150 ทนัที 

2.ใชใ้นการลงทุนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัยอ่ย

ดาํเนินการอยูคื่อการก่อสร้างคอนโดมิเนียม DCON PRIME 

200 - 400 ก.พ.2559 –พ.ค.2561 

3.ขยายธุรกิจและการลงทุนในส่วนงานอสงัหาริมทรัพยโ์ดย

การหาซ้ือท่ีดินเตรียมไวส้าํหรับการขยายงาน 

350 1 ปี 

4.ขยายธุรกิจและการลงทุนในส่วนงานวสัดุก่อสร้าง   

    4.1 ร่วมลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในประเทศกมัพชูา 55 9 เดือน 

    4.2 ลงทุนโครงการเสาเขม็ สาํหรับงานรถไฟรางคู่ 20 4 เดือน 

    4.3 ลงทุนโครงการท่อระบายนํ้า 15 6 เดือน 

    4.4 ลงทุนโครงการ Precast Bearing Wall 30 9 เดือน 

    4.5 ลงทุนโครงการพื้น Hollow Core 60 9 เดือน 
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รายละเอยีดของโครงการลงทุน 

1. โครงการก่อสร้างคอนโดมเินียม DCON PRIME  

 1.1 เงินลงทุน 

 1.1.1 เงินลงทุนรวม       1,100    ลา้นบาท 

 1.1.2 หกั จ่ายเงินลงทุนไปแลว้ค่าท่ีดิน,ก่อสร้างสาํนกังานขาย  (  200)  ลา้นบาท 

 1.1.3 หกั เงินกูโ้ครงการจากธนาคารพาณิชย ์   (  650)  ลา้นบาท 

 1.1.4 ตอ้งการเงินทุนเพิ่ม (จากเงินเพิ่มทุน)             250 – 400  ลา้นบาท**  

 **จาํนวนเงินท่ีตอ้งใชข้ึ้นกบัเง่ือนไขการเบิกเงินกูข้องธนาคารพาณิชยเ์ร่ืองอตัรา Presales 
 

 1.2 ระยะเวลาดาํเนินการ  

  เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่ปลายปี 2557โดยซ้ือที่ดินไดใ้นวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557 ไดรั้บอนุมติัจาก 

 EIA เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จและโอนให้ลูกคา้ไดใ้นเดือน พ.ค. 2561 (รวม

 ระยะเวลาประมาณ 40 เดือน) 
 

 1.3 ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดรั้บ 

  ประมาณการยอดขายของโครงการเท่ากบั 1,648.38 ลา้นบาท และจะมีกาํไรสุทธิ 252.15 ลา้น

 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของยอดขาย 
 

 1.4 ขอ้มูลอ่ืนๆของโครงการ 

• โครงการคอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร จาํนวน 641 ยนิูต  

• ตั้งอยูบ่นถนนรัตนาธิเบศร์ใกลก้บัสะพานพระนัง่เกลา้ อยูร่ะหวา่งกลางของสถานีรถไฟฟ้า MRT                

สายสีม่วง (สถานีไทรมา้) ใกลแ้ม่นํ้าเจา้พระยา   

• ขนาดโครงการ 2 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา  

• หอ้งพกัอาศยัเป็นแบบ 1 หอ้งนอนและ 2 หอ้งนอน  พร้อมตกแต่งBuild-in,แอร์ เขา้อยูไ่ดท้นัที 

• ราคาเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 68,000 บาท/ตร.ม. (เฉล่ีย 78,000 บาท/ตร.ม.) 

• รถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อสร้างใกลเ้สร็จแลว้ มีกาํหนดจะเร่ิม Test Run ระบบเดินรถในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 

2558 และเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 12 สิงหาคม 2559  

• ใกล ้Central West Gat , ศูนยร์าชการ 
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1.5 ความเส่ียงของโครงการ 

 1.5.1 ความเส่ียงดา้นการตลาด เร่ือง Over Supply ของคอนโดมิเนียม ซ่ึงในประเด็นน้ีโครงการ

DCON PRIME จะแลว้เสร็จในปี 2561 ซ่ึงคาดวา่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ปริมาณ Stock คอนโดมิเนียมน่า

ทีจ่ะลดลงไปมาก และโครงการ DCON PRIME มีจุดเด่นคือเร่ืองทาํเลที่ตั้งซ่ึงอยูติ่ดสถานีรถไฟฟ้าและ

สามารถเห็นววิแม่นํ้าเจา้พระยา 

 1.5.2 ความเส่ียงเร่ืองการปล่อยสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารพาณิชย ์ดว้ยระดบัราคา,รูปแบบของ

โครงการ DCON PRIME ซ่ึงวาง Position ไวเ้ป็นคอนโดระดบักลาง (ราคาห้องละ2.40 ลา้นบาท) กลุ่ม

ลูกคา้จะเป็นคนทาํงาน มีรายไดป้ระจาํ จึงไม่น่าท่ีจะมีปัญหาเร่ืองการขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์

 1.5.3 ความเส่ียงเร่ืองตน้ทุนการก่อสร้างและผูรั้บเหมา ในช่วงน้ีผูรั้บเหมารายใหญ่งานเร่ิม

ลดลง เน่ืองจากการก่อสร้างลดลงจึงเป็นโอกาสดีท่ีบริษทัสามารถหาผูรั้บเหมารายใหญ่ มีประสบการณ์

สร้างอาคารสูง มีฐานะทางการเงินมัน่คงไดไ้ม่ยาก และบริษทัฯ ใชว้ิธีการประมูลงานจึงมัน่ใจในเร่ือง

ตน้ทุนการก่อสร้างวา่จะเป็นไปตามแผนงานและจะไดผู้รั้บเหมาท่ีมีประสบการณ์และฐานะทางการเงิน

ทีม่ ัน่คงมาทาํการก่อสร้าง 

 1.5.4 ความเส่ียงเร่ืองผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน โครงการไดว้่าจา้งที่ปรึกษาควบคุม

งานเพื่อให้ผูอ้อกแบบ, ผูรั้บเหมา ดาํเนินการออกแบบและวางแผนป้องกนัทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรทีดิ่นและบริการชุมชน กรมทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

2. โครงการจัดหาซ้ือทีด่ินใหม่เพือ่พฒันาให้มีรายได้และผลกาํไรอย่างต่อเน่ือง 

 2.1 วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดโครงการ 

 เพือ่จดัหาซ้ือท่ีดินแปลงใหม่จาํนวน 2 แปลง ของบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีจะพิจารณาหาซ้ือท่ีดินจุดท่ี

ใกลแ้นวรถไฟฟ้า, แหล่งชุมชนและการคมนาคมสะดวก โดยใชง้บประมาณ 350 - 400 ลา้นบาทในซ้ือ

ท่ีดินและนาํมาพฒันาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยมีรายไดป้ระมาณ 1,500 -

2,000 ลา้นบาทต่อปี และผลกาํไรสุทธิประมาณร้อยละ 13 - 18 ต่อปีอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

2.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน 

 2.2.1เงินลงทุนรวม     2,200 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าที่ดิน         400 ลา้นบาท 

 -  ค่าก่อสร้างและค่าใชจ่้ายอ่ืน    1,800 ลา้นบาท 
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 2.2.2แหล่งเงินทุน 

 -  เงินเพิ่มทุน       400 ลา้นบาท  

             -  เงินกูย้มืธนาคาร,หุน้กู ้              1,700       ลา้นบาท 

 -  จากการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย    100       ลา้นบาท    

2.3 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 คาดวา่จะใชเ้วลาในการจดัหาและซ้ือท่ีดินประมาณ 6 – 12 เดือนเน่ืองจากราคาที่ดินปรับสูงข้ึน

มากอาจทาํให้การหาที่ดินที่มีศกัยภาพในราคาที่เหมาะสมเป็นไปได้ยาก และจะตอ้งใช้เวลาในการ

ก่อสร้างอีกประมาณ 40 เดือนหลงัจากไดท่ี้ดินมาสาํหรับอาคารสูง  และ28 เดือนสาํหรับอาคารตํ่า 

 2.4 ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดรั้บ 

  ประมาณการยอดขายรวมของโครงการเท่ากบั 3,500 ลา้นบาท และจะมีกาํไรสุทธิรวม 585 ลา้น

 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของยอดขาย 

2.5 ความเส่ียงของโครงการ 

 ท่ีดินมีการปรับตวัค่อนขา้งมากทาํใหเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว อาจทาํใหก้ารหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพใน

ราคาท่ีเหมาะสมเป็นไปไดล่้าชา้กวา่กาํหนด  
 

3. โครงการร่วมลงทุนเพือ่ตั้งโรงงานในประเทศกมัพูชา 

 3.1 วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดโครงการ 

 ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหน่ึงในกลุ่ม AEC ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากและ                      

มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาํให้ประชากรมีรายได้และมีความสามารถในการบริโภคมากข้ึน               

การเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพย ์นบัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่เร็วท่ีสุด ประกอบกบั

เทคโนโลยกีารก่อสร้างในประเทศกมัพชูายงัลา้สมยั จึงเป็นโอกาสและจงัหวะท่ีเหมาะสมท่ีจะขยายการ

ลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศกมัพชูา 

3.2 เงินลงทุนและแหล่งเงิน 

 3.2.1 เงินลงทุนรวมทั้งส้ินประมาณ    108 ลา้นบาทแบ่งเป็น 

  -  ค่าที่ดิน      25.00    ลา้นบาท 

  -  ค่าถมท่ี,ทาํถนน     22.00    ลา้นบาท 

  -  ค่าก่อสร้างอาคารสาํนกังานโรงงาน   10.00    ลา้นบาท 

  -  ค่าเคร่ืองจกัร,เคร่ืองมือ,อุปกรณ์    35.00  ลา้นบาท 

  -  เงินทุนหมุนเวยีน      16.00    ลา้นบาท 
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 3.2.2 แหล่งเงินทุน 

 จะเป็นการร่วมลงทุนโดยจะจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ ข้ึนใหม่ในประเทศกัมพูชา มีทุนจด

ทะเบียน 3,000,000 เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงินไทยเท่ากบั 108 ลา้นบาท, อตัราแลกเปลี่ยน 36 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐ) โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 หรือเท่ากบั 55 ล้านบาทและผูถื้อหุ้นฝ่ังกมัพูชาถือหุ้น              

ร้อยละ 49    
 

3.3 ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จะใชเ้วลาทั้งส้ินประมาณ 9 เดือนโดยคาดวา่จะแลว้เสร็จราวปลายไตรมาส 3 ปี2559  

 3.4 ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (อตัราแลกเปล่ียน 36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 

         หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดขาย 31.05 289.81 414.02 414.02 414.02 

กาํไรสุทธิ 3.73 34.78 49.68 49.68 49.68 

 

3.5 ความเส่ียงของโครงการ 

  3.5.1 ความเส่ียงเร่ืองการเมืองในประเทศกมัพชูา 

  3.5.2 ความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน 

  3.5.3 ความเส่ียงเร่ืองระบบราชการ, กฎระเบียบมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

  3.5.4 ความเส่ียงเร่ืองการเล่ียงภาษีของผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ (การแข่งขนัเร่ืองราคา) 

  3.5.5 ความเส่ียงในเร่ืองขาดแคลนบุคลากรท่ีจะตอ้งไปปฏิบติังานท่ีกมัพชูา 

 

4. โครงการโรงงานผลติท่อระบายนํา้และเสาเข็มสําหรับรถไฟรางคู่ 

 4.1 วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดโครงการ  

  เป็นโครงการลงทุนเพื่อขยายงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของภาครัฐ ท่ีจะเนน้การ

 ลงทุนดา้น Infra Structure  
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 4.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน 

  เงินลงทุนรวม      35 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

- ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน     1.50 ลา้นบาท 

- ค่าเคร่ืองจกัร     24.00 ลา้นบาท 

- ค่ารถบรรทุก      7.00 ลา้นบาท 

- ค่ารถโฟลค์ลิฟท ์     2.50 ลา้นบาท 

  แหล่งเงินทุน  -จากการเพิ่มทุน  35 ลา้นบาท 

 4.3ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการประมาณ 6 เดือน 

 4.4 ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

         หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดขาย 115.20 204.00 206.40 208.80 211.20 

กาํไรสุทธิ 20.74 36.72 39.22 41.76 42.24 

 

 4.5 ความเส่ียงของโครงการ  

  4.5.1 ตลาดมีการแข่งขนัสูง 

  4.5.2 ความไม่ชดัเจนในเร่ืองแผนการลงทุนของภาครัฐ  

 

5. โครงการโรงงาน Precast Bearing Wall และ Hollow Core 

 5.1 วตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดโครงการ  

  เพือ่พฒันาสินคา้ใหร้องรับกบัเทคโนโลยีก่ารก่อสร้างท่ีเนน้เร่ืองเวลาเป็นสาํคญั และเป็นการ

 เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ 
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  5.2 เงินลงทุนและแหล่งเงินทุน 

  เงินลงทุนรวม       90 ลา้นบาทแบ่งเป็น 

- ค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน    10 ลา้นบาท 

- ค่าเคร่ืองจกัร     55 ลา้นบาท 

- ค่ารถบรรทุก     15 ลา้นบาท  

- ค่าSoftware, อุปกรณ์เคร่ืองมือ   10 ลา้นบาท 

แหล่งเงินทุน   จากเงินเพิ่มทุน 90 ลา้นบาท 
 

5.3 ระยะเวลาดาํเนินการ 

  ใชร้ะยะเวลาดาํเนินการประมาณ 6 เดือน 

5.4 ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

                       หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดขาย 73.82 164.04 180.54 197.04 213.44 

กาํไรสุทธิ 11.33 26.08 29.41 33.44 36.87 
 

5.5 ความเส่ียงของโครงการ 

 5.5.1 ความเส่ียงในเร่ืองความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ 

 5.5.2 ตลาดมีการแข่งขนัสูง ทาํใหมี้การแข่งขนัเร่ืองราคา 

 5.5.3 การขาดแคลน Skill Labor ท่ีชาํนาญในการติดตั้ง 

 5.5.4 การแตกหกัเสียหายระหวา่งการขนส่ง 

 

6. เพือ่เสริมสภาพคล่องและปรับสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดีขึน้  

  โดยการชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้น จาํนวน 150 ลา้นบาท จะทาํใหล้ดภาระดอกเบ้ียลงปีละ  

 4.50 ลา้นบาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อโครงการลงทุนและการเพิม่ทุน 

 

1.คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณารายละเอียดของโครงการลงทุน, นโยบายและแผนงานที่ฝ่ายบริหารได้

นาํเสนอแลว้มีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความเป็นไปไดสู้ง และเพื่อความมัน่คง มีเสถียรภาพในระยะยาว 

บริษัทฯ  ควรมียอดขายและผลกําไรที ่เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจ                        

ผลิต - จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างกบัธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้สูงข้ึน อย่างสมํ่าเสมอและการลงทุนในส่วน

งานธุรกิจวสัดุก่อสร้างก็มีความจาํเป็น เน่ืองจากตอ้งเตรียมการเพือ่รองรับกบัการลงทุนขยายงานของภาครัฐ

และเป็นการพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัใหท้ดัเทียมคู่แข่งขนั 
 

2.จาํนวนเงินท่ีขออนุมติัเพิ่มทุนนั้น เป็นเงินที่จะใชใ้นการลงทุนในส่วนงานอสังหาริมทรัพยป์ระมาณ 650 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นการลงทุนที่ตอ้งใชเ้วลานานถึงจะให้ผลตอบแทน, เป็นการชาํระคืนเงินกูเ้พื่อลดภาระดอกเบ้ียอีก 

150 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ 160 ลา้นบาท เพือ่ส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลว้เห็น

วา่การเพิ่มทุนนั้นมีเหตุผลและมีความเหมาะสมกวา่การกูย้มื 
 

3.คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณารายละเอียดของเงินลงทุน, แหล่งเงินทุน เพื่อทาํโครงการให้แล้วเสร็จ                  

คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา่โครงการต่างๆ มีแผนทางการเงินที่ชดัเจนและสามารถดาํเนินการตามโครงการ

ใหแ้ลว้เสร็จไดจ้ริง  



    ส่ิงที่ ส่งมาด้วย # 5 

  

43 
 

รายช่ือและประวตัิกรรมการอสิระเพือ่การรับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ   นางพสิมัย    บุณยเกยีรติ 
ทีอ่ยู่    บา้นเลขท่ี 2 ซอยพระรามเกา้41(ถ.เสรี10) 

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   69  ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่8 มกราคม 2558) 
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0 

วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตร                
ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 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  

ประสบการณ์การทาํงาน 

-  ผูพิ้พากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

-  ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม ่

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                     

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 9 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2554 2555 2556 2557 2558 

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

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

3. การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - - - 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558  ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุม ตึกชา้ง อาคารบี ชั้นท่ี 18 ส่ีแยกรัชโยธิน 

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 ์................. 

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญั               

ผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 2/2558   ณ  วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม  ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน                    

แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   

 

 

 

อากรแสตมป์ 
     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

   วาระท่ี ...2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 /2558 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ...3... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุน้ท่ีถูกสาํรองไวเ้พ่ือการจ่ายหุน้ปันผล 

       และไม่ถูกจดัสรร 

          (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..4... เร่ือง พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั  

       การลดทุนจดทะเบียน 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน  

                ของบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจดัสรรเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ   

      ตามเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2  (DCON –W1    

      และ DCON –W2) 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

         (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                

  วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

       การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

          (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 

6 

7 
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(5) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ........................................................................... 

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

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

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

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

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

       

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุไว้

ในขอ้ (2) ก็ได ้

3. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจาํนวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถ

ระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 

5. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น  

กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง

หรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้  (5) 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  2/2558  วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุม  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 

  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 ............./................../................. 
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เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ   

  สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 

• 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 และรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น 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 
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 ข้อบังคับบริษัท 

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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