
 

 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
 

 

 

 

 

       
 

  บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
 

     วนัที่  27  เมษายน  2560 

       เวลา 13.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 25 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 



 
ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ มาดว้ยตวัเอง 

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบ - รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบ 

  

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัผูม้อบ – รับรอง 

- หนงัสือรับรองนิติบุคคล – รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจาํตวัผูรั้บมอบ 

  

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งตน้ 

- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 

  

ลงทะเบียน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประจาํตวั 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

ตามลาํดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสียง  -  เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

โดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

(ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บ 

บตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก) 

 

 

 
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

 

*เม่ือเลิกประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการตรวจสอบคะแนน

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 

 



 
 

 
          

วนัท่ี  16 มีนาคม 2560 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2560 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

2.  รายงานประจาํปี 2559 (CD-ROM) 

3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 

5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบฉนัทะ 

  6.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.) 

  7.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  8.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

  9.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  23 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติใหจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยราตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน 

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และไดมี้มติอนุมติัให้นาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองสําคญั

ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

เป็นวาระเพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เพ่ือการรับทราบ 

 

วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2559  

  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจดัข้ึนเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 

2559 และไดเ้ผยแพร่ทาง website ของบริษทั รวมทั้งไดน้าํไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั 

ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในสําเนารายงานการประชุมตาม                

เอกสารแนบ 1 

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

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแลว้               

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2559  

 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ  ในรอบปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2559                      

ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) 
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในการประชุม  

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       

งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี 2559 ส่ิงที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นชอบให้นาํเสนองบการเงินประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ

บริษทัไดต้รวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย

คาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
 

ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิรวม 138.14 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไร

ต่อหุน้เท่ากบั 2.91 สตางคต์่อหุน้ (คาํนวณจากหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ 4,748,232,297 หุน้) 

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2559 จากผลกาํไรในปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.80 สตางคต์่อหุ้น (ศูนยจุ์ดแปดสตางคต์่อหุ้น) 
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คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 37,985,858.38 บาท (สามสิบเจ็ดลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนห้า

พนัแปดร้อยหา้สิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค)์ หรือเท่ากบัร้อยละ 27.50 ของกาํไรสุทธิรวม 
 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะตอ้งใชเ้งินทุนในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จในกลางปี 2561 จึงตอ้งสาํรองเงินไวส้ําหรับก่อสร้างโครงการดงักล่าวรวมถึง

เพ่ือลงทุนขยายงานในโครงการอ่ืนๆ 

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี                

28  มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 

 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากการดาํเนินงานในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีที่ ผ่านมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2559  

(ปีที่ เสนอ)  

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03 0.08 0.16 1.06 0.73 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.008 0.04 0.154 1.04 0.43 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 

กาํไรสุทธิ* (%) 

27.50 97 99 98 59 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 1.00 1.00 

 

ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบการ 

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

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

2557 0.15 บาทต่อหุน้ 25 หุน้สามญัเดิม : 1 หุน้ปันผล 01/01/2557 - 31/12/2557 

2556 1.04 บาทต่อหุน้ - 01/01/2556 - 31/12/2556 

2555 0.43 บาทต่อหุน้ - 01/01/2555 - 31/12/2555 

 
หมายเหตุ: 1.การจ่ายปันผลในปี 2559 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31  

     ธนัวาคม 2559 ยงัมีความไม่ แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                           

     ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

  2.กาํไรสุทธิหมายถึงกาํไรสุทธิสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
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วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด

ไวว้า่ในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา  1 ใน 

3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้

ตาํแหน่งอีกได ้

  กรรมการท่ีจะพน้ตาํแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ไดแ้ก่ 

  1.  นายวทิวสั พรกลุ 

         2.  นายชนะ โตวนั 

         3.  ดร.ธนยั ชรินทร์สาร 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกนัอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งได้

พิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่กรรมการ

ทั้งสามท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและ

กาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ

และอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี  ตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ ง

กรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 
   

   1. นายวทิวสั พรกลุ   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรง  

        ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  2. นายชนะ โตวนั   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง 

                                                                                   ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  3. ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง 

       ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

โด ยร าย ละ เ อี ยด ขอ งบุ คค ลที ่ไ ด้ รั บก าร เสนอ ชื ่อ เ ป็ นก รร ม การทั้ ง  3  ท่ าน ปร าก ฏต า ม                     

เอกสารแนบ 3 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และมีคุณสมบติัที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่บริษทัฯ กาํหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.dconproduct.com เพือ่รับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า 

ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง

ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมตัค่ิาตอบแทนของผู้สอบบญัชีสําหรับงวดบญัชี

ประจาํปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ไดก้าํหนดให้ที่ประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้น

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี นั้น 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สีย กบับริษทั

หรือบุคคลที่เ กี ่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู ้สอบบัญชี เห็นควรเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง 
 

1.นางสุวมิล              กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  

2.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ใน

ปี 2560 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2560          

เป็นเงิน 1,510,000 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัปี 2559 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัค่าสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํ ปี 2559 คือ 1,510,000 บาท จึงเห็น

ควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 
 

1.นางสุวมิล              กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  

2.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 

3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
 

จากบริษทัสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด ตามรายชื่อข้างตน้เป็นผูส้อบบัญชีของ   

บริษทัฯ ประจาํปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน 1,510,000 บาท 
 

อตัราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี       

                                     (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2560 (ปีที่ เสนอ) ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชี 1,510,000 1,510,000 1,510,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 และพจิารณาอนุมตัจ่ิายบาํเหนจ็ตอบแทน

กรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ไดมี้มติอนุมติัค่าบาํเหน็จ

กรรมการบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัเบ้ียประชุมค่าตอบแทนกรรมการไว้

แลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี

มติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงัน้ี 
 

   บําเหน็จกรรมการ    

   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 

โดยการจดัสรรบาํเหน็จกรรมการนั้น ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตามภาระความ

รับผดิชอบของกรรมการฯ 
   

   เบีย้ประชุม 

   คณะกรรมการบริษทั 

        ประธานคณะกรรมการ   15,000.-  บาท/คร้ัง 

        กรรมการ    10,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
    

   เบีย้ประชุม 

   คณะกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ      7,500.-  บาท/คร้ัง    

   กรรมการตรวจสอบ      5,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
    

   ผลประโยชน์อืน่ๆ 

   -   ไม่มี - 

 

   ความเห็นคณะกรรมการฯ  

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี2559โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงต่างๆแลว้ คณะกรรมการ

บริษทัฯ เห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2560 พิจารณาอนุมติัค่า

บาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม ตามท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 
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ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 138.14 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่าย

บาํเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการ

ตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 

 

อตัราการค่าตอบแทนกรรมการ 

                        (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

ตาํแหน่ง ปี 2560  

(ปีที่ เสนอ) 

ปี 2559 ปี 2558 

เบีย้ประชุมกรรมการ 

( เ ฉ พ า ะ ก ร ร ม ก า ร ที ่          

เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม )                  

(คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

15,000 

10,000 

7,500 

5,000 

15,000 

10,000 

7,500 

5,000 

15,000 

10,000 

7,500 

5,000 

บําเหน็จกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

222,222.22 

111,111.11 

222,222.22 

111,111.11 

222,222.22 

111,111.11 

222,222.22 

111,111.11 

666,666.66 

333,333.33 

666,666.66 

333,333.33 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

 

 หมายเหตุ: ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นบาํเหน็จของกรรมการประจาํปี 2560 เป็นเพียงประมาณการคิด

คาํนวณค่าบาํเหน็จเท่ากบัปี 2559 แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณา

ค่าบาํเหน็จกรรมการแตกต่างจากน้ีได้ โดยไม่เกินวงเงินตามที่ได้ขออนุมติัต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       

เพ่ือพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 546,316,108 

บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัมิไดจ้าํหน่ายและจดัสรรจาํนวน 35,603,651 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เน่ืองจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ DCON-W2 มาใชสิ้ทธิไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ีไดจ้ดัสรรไปเป็นจาํนวน 10,600,786 หุน้ และออกหุน้รองรับสิทธิไวม้ากเกินไปจาํนวน 

25,002,865 หุน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 

3,560,365.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดย

ยกเลิกหุน้สามญัท่ียงัมิไดจ้าํหน่ายและจดัสรรจาํนวน 35,603,651 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด

ทะเบยีนของบริษทัฯ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี  

           ขอ้4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 542,755,742.90 บาท (หา้ร้อยส่ีสิบสองลา้นเจด็แสน

หา้หม่ืนหา้พนัเจด็ร้อยส่ีสิบสองบาทเกา้สิบสตางค)์ 

   แบ่งออกเป็น  5,427,557,429.- หุน้ (หา้พนัส่ีร้อยยี่สิบเจด็ลา้นหา้

แสนหา้หม่ืนเจ็ดพนัส่ีร้อยยี่สิบเกา้หุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ    0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,427,557,429.- หุน้ (หา้พนัส่ีร้อยยี่สิบเจด็ลา้นหา้

แสนหา้หม่ืนเจ็ดพนัส่ีร้อยยีสิ่บเกา้หุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ    0  หุน้  (ศูนยหุ์น้) 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดังน้ี ลดทุนจดทะเบียนบริษทัฯ จาํนวน 

3,560,365.10 บาท เดิมจาํนวน 546,316,108 บาท เป็น 542,755,742.90 บาท โดยออกหุ้นสามญั

จาํนวน 5,427,557,429 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวม 542,755,742.90  บาท  

 

วาระที ่11 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  11.1 เชิญผู้ถอืหุ้นซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

  11.2 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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  ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

ในวนัท่ี  28 มีนาคม 2560 (Record Date)  และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม 2551) ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 

            หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเขา้ร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เขา้ประชุม  

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ                        

ตาม เอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ 

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะของท่านนาํมาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุม

ด้วย  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 

  หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอื้่น ท่านสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้งแต่                       

เวลา 12.00น. 

  อน่ึง หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ

การประชุม ท่านสามารถส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมในคร้ังน้ีได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 

ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษทัฯท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 

กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  

 

 

          โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

          

 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 

                ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี คร้ังที ่1/2559 

ของ 

                                บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

           

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25  ถนนพหลโยธิน                      

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทัฯ  

2.     คุณพิสมยั บุณยเกียรติ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

3.     คุณวทิวสั พรกลุ    กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

4.     คุณธนิต   ชรินทร์สาร   กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  

5.     คุณวนัชยั ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกาํหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

6.     คุณชนะ โตวนั    กรรมการและกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7.     ดร.ธนยั ชรินทร์สาร   กรรมการ 

8.     คุณนิรุธ อินทรท่าฉาง   กรรมการ 

9.     คุณจีรเดช วรัิชชยั    กรรมการ 

10.    ดร.กวนิ     วรกาญจนา    รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวศิวกรรม 
 

เร่ิมการประชุม   เวลา 13.00 น.  

                       การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1 ประจาํปี 2559 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 103 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 1,327,257,382 หุน้ และมีการมอบฉนัทะ จาํนวน 50 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 

947,914,120 หุน้ รวมทั้งส้ิน 153 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 2,275,171,502 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 53.17 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 427,915,623.60 บาท อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

แลว้ 

ทางบริษทัฯ ไดเ้ชิญนายอนุชา สุธาทิพารักษ ์ผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั มาเพื่อตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  

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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ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นกรรมการในการ

ตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออก

เสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน 

ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงผู ้

ถือหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัฯ จะถือ

ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้ 

และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ ช่ือ – นามสกุล 

ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธาน

ฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการนาํเสนอใน

วาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน 

วาระใด ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการ

งดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงและแจง้ให้ที่

ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอช่ือ

แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการออกนอกหอ้งประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงั

จากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย 

อาํนวยความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัฯ จะใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

 

วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวสวสัดีผูถื้อหุน้ท่ีใหเ้กียรติมาร่วมการประชุมใหญ่สามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 

คร้ังท่ี 1/2559 ตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการชุม 

และการแต่งตั้งกรรมการท่ีจะเขา้มาแทนกรรมการท่ีตอ้งออกวาระ ระหว่างวนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมและไม่มีการเสนอช่ือกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระ  
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วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 2/2558 เม่ือวนัท่ี                

21 ธนัวาคม 2558 และไดเ้ผยแพร่ทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งไดน้าํส่งรายงานให้กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนั

ประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ ตามสาํเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือ

ขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 2/2558 จึง

เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 

2,336,674,983 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

หมายเหต:ุ  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 12 คน คิดเป็นจาํนวน 61,503,481 หุน้ 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2558 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวแนะนาํบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดท้ราบถึงผลิตภณัฑห์ลกั

ของบริษทัคือ 

1. แผน่พ้ืนสาํเร็จรูป  ใชใ้นก่อสร้างบา้นพกัอาศยั แฟลต และคอนโดมิเนียมขนาดเลก็  

2.เสาเขม็สาํเร็จรูป ขนาด I18, I22 และI26 ใหส้าํหรับบา้นพกัอาศยั 

3.บลอ็คมวลเบา CLC และบลอ็กมวลเบา AAC ซ่ึงป้องกนัความร้อนไดดี้กวา่อิฐมอฐ 7 ถึง 8 เท่า 

4.ร้ัวทึบ และร้ัวคาวบอยสาํเร็จรูป 

  บริษทัฯ มีโรงงาน 6 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานลพบุรี (ภาคกลาง) มีพ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร่, โรงงานมวลเบาท่ีลพบุรี 

(ภาคกลาง) มีพ้ืนที่ประมาณ 165 ไร่, โรงงานสุราษฎร์ธานี (ภาคใต)้ มีพ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่, โรงงานมหาสารคาม (ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) มีพ้ืนท่ีประมาณ 28 ไร่, โรงงานระยอง (ภาคตะวนัออก) มีพ้ืนท่ีประมาณ 24 ไร่ และโรงงานของบริษทั                     

ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั ท่ีจงัหวดัลาํพนู (ภาคเหนือ) มีพ้ืนท่ีประมาณ 10 ไร่ ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ถือหุน้ 100%  

  สินคา้ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ย  

1.อรดาแฟคตอร่ีแลนด ์ดาํเนินโครงการเฟส 4 มีทั้งหมด 40 ยนิูต ขายอาคารแลว้ 11 ยนิูต ใหเ้ช่า 19 ยนิูต ท่ีดินเปล่า    

   9 ยนิูต เหลืออาคารเปล่า 1 ยนิูต 

2.โครงการดีซิโอ-ราชพฤกษ ์เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น มีพ้ืนท่ี 20 ไร่ 94 ยนิูต เ ขายแลว้ 60 ยนิูต 

3.โครงการดีซิโอ-งามวงศว์าน เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแรกของบริษทัฯ และมีบริษทัอสงัหาริมทรัพยห์น่ึงได ้

   ทาํการซ้ือโครงการ ทาํใหบ้ริษทัรับรู้กาํไรประมาณ 100 ลา้นบาทช่วงปลายปี 2557  

4. โครงการดีคอนไพร์ม คอนโดมิเนียม ตั้งอยูก่ลางสถานีรถไฟฟ้าไทรมา้ ถนนรัตนาธิเบศร์ มองเห็นววิแม่นํ้ าเจา้พระยา 
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  สดัส่วนรายไดข้องบริษทัฯ ในปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีบริษทัในเครือ 2 บริษทั คือบริษทั  ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 

จาํกดั และบริษทั อรดา จาํกดั เปรียบเทียบรายไดบ้ริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 81.97% บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ 

จาํกดั เท่ากบั 8.70% และบริษทั อรดา จาํกดั เท่ากบั 9.33% หรือจะกล่าวไดว้่าบริษทัฯ มีรายไดจ้ากดา้นวสัดุก่อสร้างประมาณ 

90.70% และมีรายไดจ้ากดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์พียง 9.33% เท่านั้น โดยทางดา้นวสัดุก่อสร้างนั้นมีรายไดจ้ากแผ่นพ้ืนสาํเร็จรูป 56% 

เสาเขม็สาํเร็จรูป 35% 

  ผลประกอบการ 5 ปียอ้นหลงั บริษทัฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้ งด้านยอดขายและกาํไร จะมีปี 2557 ท่ีมี

ยอดขายเพ่ิมข้ึนมากเน่ืองจากขายคอนโดทั้งโครงการ การประมาณการปี 2559 ยอดขายเท่ากบั 1,100 ลา้นบาท และกาํไรเท่ากบั 160 

ลา้นบาท    

  นายวทิวสั  พรกลุ ตอบคาํถามท่ีผูถื้อหุน้ไดส่้งคาํถามมาล่วงหนา้ ดงัน้ี 

1.เร่ืองงานเสาเข็ม และหมอนรองคอนกรีต โครงการภาครัฐ รถไฟรางคู่ ทาง DCON จะไดรั้บ อนิสสงคป์ระมาณก่ีเปอร์เซ็นต ์มี

โอกาสสูก้บัคู่แข่งไดม้ั้ย เพราะโรงงานของ DCON มีทัว่ประเทศ 

  นายวทิวสั  พรกุล ตอบวา่วตัถุดิบปูน และเหล็กไดป้รับราคาข้ึน ทาํให้ตน้ทุนเพ่ิมมากข้ึนจึงไม่สามารถสู้ราคา

คู่แข่งเพ่ือรับงานรถไฟรางคู่ได ้

2.โรงงานท่ีกมัพชูา สร้างแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 3 แลว้จะรับรู้รายไดใ้นไตรมาสไหน 

นายวทิวสั  พรกลุ ตอบวา่เม่ือปีท่ีแลว้ไดจ้ดทะเบียนบริษทัร่วมกบัผูรั้บเหมาชาวกมัพชูา เพื่อสร้าง 

โรงงานผลิตแผ่นพ้ืนสาํเร็จรูปท่ีพนมเปญ แต่ดว้ยปัจจยัการลงทุน วิธีการซ้ือท่ีดิน จึงเห็นสมควรยติุการร่วมลงทุนโดยขายหุ้นใน

ราคาเดิม โดยไดก้าํไรจากค่าเงินดอลล่าร์ท่ีปรับข้ึน เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท 

3.ถา้ DCON Prime ท่ีไทรมา้ แลว้เสร็จปี 2561 รับรู้รายไดแ้ลว้ โครงการท่ีต่อเน่ืองมีท่ีใดบา้ง เพราะเพ่ิมทุนไปซ้ือท่ีดินแลว้ 

นายวทิวสั  พรกลุ ตอบวา่ช่วงเชา้วนัน้ีไดโ้อนท่ีดินจงัหวดัสมุทรปราการ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแพรกษา 200 

เมตร และอยูติ่ดกบัหา้งสรรพสินคา้ 200 เมตร ซ่ึงจะเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยต์่อไปของบริษทัฯ 

4.ตอ้งการให ้DCON ไปงาน Opportunity Day บา้ง 

นายวิทวสั  พรกุล ตอบวา่ปกติไดไ้ปร่วมงาน Opportunity Day แต่เม่ือปีท่ีผ่านมาติดภารกิจไม่ไดไ้ปเขา้ร่วม 

แต่ถึงอยา่งไรบริษทัฯ ไดมี้การใหข้อ้มูลข่าวสารเป็นประจาํทุกไตรมาสผ่านทางนกัวิเคราะห์ประมาณ 4 ถึง 6 คน จากแต่ละบริษทั

หลกัทรัพย ์และยนิดีท่ีจะพิจารณาไปร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

นางสาวพรทิพย ์ หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่โครงการดีคอนโพร์ม มีจุดขายอะไรบา้ง 

นายวทิวสั  พรกลุ ตอบวา่โครงการของเราใชมื้ออาชีพในการออกแบบตึก ชั้นบนเป็นสระวา่ยนํ้ าแบบ Infinity 

Edge สามารถมองเห็นวิวโคง้แม่นํ้ าเจา้พระยา โครงการไดแ้ถมเฟอร์นิเจอร์ใหเ้พื่อความลงตวัในการออกแบบห้อง รวมถึงความ

หนาแน่ของผูอ้าศยัไม่มากเน่ืองจากมีเพียง 600 กวา่ยนิูต และอยูต่รงกลางสถานีรถไฟฟ้าสะดวกในการเดินทาง 

นายฝน  เลิศเจริญ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัมีมาตรการทางการเงินอะไรท่ีช่วยเพ่ิมรายไดจ้าดกเงินท่ีไดจ้าก

การเพ่ิมทุน ท่ีไม่เก่ายวขอ้งกบัการขายวสัดุก่อสร้าง 
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    นายวทิวสั  พรกลุ ตอบวา่คณะกรรมการบริษทัไดบ้ริหารงานดว้ยความรอบคอบเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผู ้

ถือหุน้ โดยไดน้าํเงินฝากในสถาบนัการเงินท่ีมีความเส่ียงนอ้ยและปลอดภยั  

  นายสุพจน ์ พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในปี 2559 น้ี จะมีกาํไรประมาณ 4 สตางคต่์อหุน้ ใช่หรือไม่ และ

ขอใหก้าํลงัใจติดตามงานรถไฟรางคู่ต่อไปเน่ืองจากเพ่ิงเร่ิมโครงการ 

นายวทิวสั  พรกลุ ตอบวา่จากการคาํนวณบริษทัฯ จะมีกาํไร 4 สตางคต่์อหุน้ และมีคนติดต่อเขา้มาเร่ืองการผลิต

หมอนรองรถไฟ และจะพิจารณาความเป็นไปไดต้่อไป  

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบญัชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าววา่งบการเงินประจาํปี 2558ของบริษทัฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 ผูส้อบบญัชี 

ไดท้าํการตรวจสอบบญัชีและออกรายงานของผูส้อบบญัชี แบบไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงพอท่ีจะสรุปสาระสาํคญัของงบการเงินประจาํปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 รวมทั้งการวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการไดด้งัน้ี 

  ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมียอดขายรวม 1,152.20 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 710.66 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ38 และมีกาํไรสุทธิรวมเท่ากบั 176.19 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 152.55 ลา้นบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 46   และมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.08 บาทต่อหุน้  

  ยอดขายท่ีลดลงรวม 710.66 ลา้นบาทนั้นเกิดจากยอดขายของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างลดลง 69.23 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 6.2 และส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยล์ดลง 641.43 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 85.6 ทั้งน้ีเน่ืองจากในปี 2557 บริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงซ่ึงประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยไ์ดมี้การขายโครงการคอนโดมิเนียมระหวา่งก่อสร้างแห่งหน่ึง ใหแ้ก่บริษทัในประเทศ

รายหน่ึง มูลค่าขายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 602 ลา้นบาทและมีการขายท่ีดินเปล่าในโครงการอรดาแฟคตอร่ี - ลาํลูกกา มูลค่าขาย

ท่ีดินแปลงดงักล่าวเท่ากบั 60 ลา้นบาท ทาํใหร้ายไดข้องส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยข์องปี 2558 ลดลงจากปี 2557  

  ในปี 2558 รายได้จากส่วนงานธุรกิจวัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 91 และรายได้จากส่วนงานธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยคิ์ดเป็นร้อยละ9 ของยอดรายไดร้วม ในขณะท่ีปี 2557 รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 60 และ

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยคิ์ดเป็นร้อยละ 40 ของยอดรายไดร้วม 

ในปี 2558 บริษทัฯ ยงัคงสามารถรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ของส่วนงานวสัดุก่อสร้างไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาคือ 

ร้อยละ 38 โดยในปี 2557 มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 39 สาํหรับอตัรากาํไรขั้นตน้ของส่วนงานอสังหาริมทรัพยน์ั้น ในปี 2558 

เท่ากบัร้อยละ 42.9 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อนๆ โดยท่ีอตัรากาํไรขั้นตน้ของปี 2557 ตํ่ากวา่ปี 2558 เน่ืองจากไดร้วมค่าใชจ่้าย
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ต่างๆ ของโครงการคอนโดมิเนียมท่ีไดจ่้ายไปเช่นค่าโฆษณา, ค่าบริหาร, ค่าใชจ่้ายในการขาย เขา้รวมเป็นตน้ทุนขายจึงทาํให้อตัรา

กาํไรขั้นตน้ในปี 2557 ตํ่ากวา่ปกติ 

 

  ค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากับ 134.96 ลา้นบาทและ 156.72 ลา้นบาท สําหรับปี 2558 และปี 2557 ตามลาํดบั 

เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง โดยค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างลดลง 9.10 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 7.1 และ

ค่าใชจ่้ายในการขายของส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยล์ดลง 12.66 ลา้นบาทหรือเท่ากบัร้อยละ 44  

  ในปี 2558 และปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสาํหรับปีเท่ากบั 176.19 ลา้นบาทและ 328.74 ลา้นบาท ลดลง 152.55 

ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.4 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายและอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

  สาํหรับฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นั้น มีสินทรัพยร์วม 1,342.37 

ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 61.88 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4  มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 406.36 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 

70.18 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่เท่ากบั 936 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวม

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.43 เท่าและมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.98 เท่า โดยสินทรัพยมี์รายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ 

     1.เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 43 ลา้นบาท อนัเน่ืองจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน

จาํนวน 172 ลา้นบาท  กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 27.51 ลา้นบาทและใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 188 

ลา้นบาท 

2.สินคา้คงเหลือลดลง 6.58 ลา้นบาท โดยสินคา้คงเหลือของส่วนงานธุรกิจวสัดุก่อสร้างลดลง 0.23 ลา้นบาทและสินคา้

คงเหลือของส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยล์ดลง 6.35 ลา้นบาท 

3.อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพ่ิมข้ึน 17.98 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นรายการบญัชีท่ีรับโอนจากบญัชีสินคา้คงเหลือ 

19.29 ลา้นบาท 

4.ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุทธิ 21.93 ลา้นบาท ในปี 2558 มีการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์รวม 28.97 ลา้นบาท  

5.สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชด้าํเนินงานลดลง 8.48 ลา้นบาท เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาท่ีตดัจ่ายระหวา่งปี 

ส่วนหน้ีสินซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 70.18 ลา้นบาท มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญั คือ 

 1.เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 171.86 ลา้นบาทเน่ืองจากเป็นการกูย้ืมเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษทั 

 2.เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลง 21.53 ลา้นบาทเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง ทาํใหก้ารสัง่ซ้ือลดลง 
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 3.ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 30.15 ลา้นบาทเน่ืองจากกาํไรก่อนภาษีของปี 2558 ตํ่ากวา่ปี 2557 

 4.เงินกูย้มืระยะยาวและเจา้หน้ีเช่าซ้ือ (รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน1ปี ) ลดลง 50.97 ลา้นบาท เน่ืองจากจ่ายชาํระ

คืนเงินกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินและเจา้หน้ีเช่าซ้ือ 

  สําหรับส่วนของผูถื้อหุ้นที่ลดลงจากส้ินปี 2557 เป็นจํานวนเงินรวม 132.06 ล้านบาทนั้น เน่ืองจากกาํไร

เบ็ดเสร็จสําหรับปีเพ่ิมข้ึน 176.19 ลา้นบาท จ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลรวม 316.77 ลา้นบาท จดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้

เน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผลและESOP Warrant จาํนวน 8.52 ลา้นบาท 

  นอกจากน้ีในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(Par) จากเดิม 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.10 

บาทต่อหุน้ และเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้ออกหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 2,139,578,118 หุ้น เสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ โดยเสนอขายใน

ราคาหุน้ละ 0.45 บาท ซ่ึงไดรั้บจองและรับชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 22 มกราคม 2559 และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม

ทุนชาํระแลว้ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเท่ากบั 688.42 และมีหน้ีสินหมุนเวียน

เท่ากบั 347 ลา้นบาท จึงทาํให้มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 1.98 เท่า โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.68 เท่า มี

ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 43 วนัและระยะเวลาการชาํระหน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 62 วนั  

  จากการท่ีรายไดจ้ากการขายและให้บริการของปี 2558 ท่ีลดลง 710 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปี 2557 โดยเฉพาะ

ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์ลดลงถึง 641 ลา้นบาท ทาํใหก้าํไรสาํหรับปีลดลง 152.55 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2558 บริษทัฯ มี

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบัร้อยละ 16.8 ลดลงจากปี 2557 ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 31.2  อตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยถ์าวรเท่ากบั 2.20 เท่าลดลงจากปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 3.54 เท่าและอตัราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมเท่ากบั 0.84 เท่า

ลดลงจากปี 2557  

  ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.43 เท่าเพ่ิมข้ึน

เลก็นอ้ยจากส้ินปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 0.31 เท่าและมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียเท่ากบั 26.24 เท่าเม่ือเทียบกบัปี 2557 

ซ่ึงอยูท่ี่ 43.73 เท่า 

งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 นั้น ได ้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั  มีการเปิดเผย

ขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทัฯจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงิน

ดงักล่าว 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี 

ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 2,344,812,821 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 7 คน คิดเป็นจาํนวน 8,137,838 หุน้ 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเป็นกาํไรสะสมจดัสรรสํารองตามกฎหมาย และ  

               พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 

 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได ้

จดัสรรคงเหลือ 272,159,897.05 บาทและมีกาํไรสะสมจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เท่ากบั 32,412,776.44 บาท เพือ่ให้ทุน

สาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซ่ึงตอ้งเท่ากบั 54,631,610.80 บาท จะตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จดัสรรเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 22,218,834.36 บาท 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึง

ปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  

สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 นั้น บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 176.19 ลา้นบาท เท่ากบั 0.08 บาทต่อหุ้น ในงบ

การเงินรวม และ154.50 ลา้นบาทเท่ากบั 0.07 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกั ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 2,139,331,785 หุน้) อน่ึงเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือ

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีมติให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก  248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน2,489,399,795 

หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และมีมติใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 

1. เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมจาํนวน 2,139,578,118 หุน้ในราคาหุน้ละ 0.45 บาท 

2. เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 จาํนวน  

349,821,677 หุน้ 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนและดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 ดงันั้น กาํไรต่อหุ้นเม่ือคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริษทัฯจะเท่ากับ 0.041 บาทต่อหุ้นในงบการเงินรวม และ 0.036 บาทต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดย

คาํนวณจากจาํนวนหุน้สามญั ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงเท่ากบั 4,279,156,236 หุน้) 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสะสมท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรรเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเท่ากบั 22,218,834.36 บาทและ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 จากผลกาํไรในปี 2558 ใหแ้ก่

ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น (ส่ีสตางคต์่อหุ้น) คิดเป็น จาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 171,166,249.40 

บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอด็ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหกพนัสองร้อยส่ีสิบเกา้บาทส่ีสิบสตางค)์ หรือเท่ากบัร้อยละ 97.15 ของกาํไรสุทธิ

รวมของบริษทัฯ  

 ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 ตามรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

 

มต ิ ที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นกาํไรสะสมจดัสรรสํารองตามกฎหมาย 

และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 2,346,013,359 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 16 คน คิดเป็นจาํนวน 1,200,538 หุน้ 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระในปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายธนิต  ชรินทร์สาร รองประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมแทน

เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกตามวาระ เพื่อมิให้มีส่วนไดเ้สียในการลงคะแนน และเชิญกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระและไดรั้บการเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตั้ง ออกนอกหอ้งประชุม  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะพน้ตาํแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค 

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 

3. นายจีรเดช  วรัิชชยั 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ี

เป็นผูท่ี้ทรงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานใน
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หนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการ

ท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค 

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 

3. นายจีรเดช  วรัิชชยั 
 

  โดยรายละเอียดประวติักรรมการทั้ง 3 ท่านอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์

บริษทัฯ กาํหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

บริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ โดยขอ้บังคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้

คะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 

 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง โดย

มีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อีกวาระหน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 2,345,669,779 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 40,500 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 0.00 และงดออกเสียง 303,080 หุน้ 

2. นางพิสมยั  บุณยเกียรติ  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผู ้

เห็นดว้ย 2,345,669,779 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 40,500 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.00 และงด

ออกเสียง 303,080 หุน้ 

3. นายจีรเดช  วรัิชชยั กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง หน่ึง มีผู ้

เห็นดว้ย 2,345,709,779 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ100 ไม่เห็นดว้ย 140,500 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.01 และงด

ออกเสียง 163,080 หุน้ 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีประจาํปี 2559 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี

สัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกับบริษทัฯ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 

3.นางสาวสุภาภรณ์                 มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 2559 รวมเป็นเงิน  1,510,000 บาท เท่ากบัปี 2558 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอ 

เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จาํนวนเงิน 1,510,000 บาทนั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอ 

ประธานฯ กล่าววา่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูต้รวจสอบบญัชีทาํหนา้ท่ีได ้อยา่งดี จึงนาํเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับงวดบญัชีประจาํปี 2559 

นางสาวจงกล  เลิศเธียรดาํรง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าบริษทัสอบบัญชีทําหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีใหก้บับริษทัติดต่อกนัก่ีปีแลว้ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ตอบวา่ในปี 2559 น้ีเป็นปีท่ี 5 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 

3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปี 2559 รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 2,345,920,759 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 62,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 30,200 หุน้  
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 และพจิารณาอนุมตัจ่ิายบําเหน็จตอบแทน 

              กรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 

 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ

เห็นสมควรให้นาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น  พิจารณาอนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการสาํหรับปี 

2559 คงไวใ้นอตัราเดิม เท่ากบัปี 2558 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ       10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    7,500 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

บาํเหน็จกรรมการ    

  พิจารณาจ่ายตามผลกาํไรสุทธิรวม ดงัน้ี 

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 

01 ลา้นบาท ถึง 400 ลา้นบาท   3,000,000 บาท 

ทั้งน้ี ใหจ้ดัสรรบาํเหน็จกรรมการกนัเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

-ไม่มี – 
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  สาํหรับปี 2558 ซ่ึงบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิรวม176.19 ลา้นบาทนั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นควรนาํเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมติัไวใ้นการประชุมใหญ่สามญั              

ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

 

มต ิ ที่ประชุมผูถื้อผูมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 และพิจารณาอนุมติัจ่าย

บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่

คณะกรรมการ โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ดว้ย

คะแนนเสียงเห็นดว้ย 2,345,983,159 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 และงด

ออกเสียง 30,200 หุน้  

 

วาระที ่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

  ประธานฯ กล่าววา่ตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ คือไม่น้อยกวา่ 10 ลา้นหุ้น สามารถ

เสนอวาระ เพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ืออนุมติั แลว้แต่ละกรณี ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด เสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ี

จะตอ้งเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและพิจารณาอนุมติั 

  ประธานฯ กล่าวเชิญผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนสอบถามเพ่ิมเติม 

  นายวิจิตร  จิตจริงใจ ผูถื้อหุ้นสอบถามเร่ืองการเพ่ิมทุนท่ีผ่านมา ทาํไมบริษทัถึงเลือกวิธีการเพ่ิมทุน เน่ืองจาก

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีต่อทุนตํ่ามากสามารถกูไ้ด้ หรือทาํไมไม่เลือกเพ่ิมทุนที่อตัราส่วน 2 ต่อ 1 ที่ราคาเดิม  หรือปรับสิทธิ 

DCON-W1 ใหใ้ชสิ้ทธิไปเร็วข้ึน 

  นายวทิวสั  พรกลุ ตอบวา่ช่วงน้ีเศรษฐกิจเป็นขาลง สถาบนัการเงินปล่อยเงินกูย้ากมาก และมีเง่ือนไขการกูเ้งิน

วา่จะตอ้งมียอดจองคอนโดมิเนียม 40% ทางคณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่การเพ่ิมทุนจะเป็นวิธีท่ีเสียหายนอ้ย

ท่ีสุด ส่วน Warrant นั้นบริษทัฯ จะแปลง Warrant ในช่วงปี 2561 ซ่ึงเป็นช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนบริษทัฯ มีแผนใชเ้งินนั้นมาขยายงาน

ในช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนเร่ืองท่ีไม่เลือกเพ่ิมทุนท่ีอตัราส่วน 2 ต่อ 1 เน่ืองจาก Book Value ของบริษทัฯ เท่ากบั 0.43 บาท จึงจะตอ้ง

เพ่ิมทุนในราคาท่ีไม่แพง แต่ก็ยงัมีผูถื้อหุน้ไม่เพ่ิมทุนเป็นจาํนวนถึง 280,000,000 หุ้น หากบริษทัฯ เพ่ิมทุนในราคา 0.90 บาท ผูถื้อ

หุน้อาจจะเลือกไม่เพ่ิมทุน 

  นายสิทธิชยั ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่าจากการประมาณการรายไดใ้นปี 2559 เท่ากบั 1,100 ลา้นบาท แต่

ตน้ทุนวตัถุดิบปรับราคาข้ึน บริษทัฯ จะมีมาตรการอยา่งไรเพ่ือใหไ้ดย้อดขายตามท่ีประมาณการไว ้ 
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                                                                                                         เอกสารแนบ 1

                     

 

  นายวิทวสั  พรกุล ตอบวา่ราคาสินคา้ของเราปรับเปล่ียนราคาไดต้ามวตัถุดิบ และจะไม่ไดมี้การยืนราคานาน

เป็นปี และเร่ิมมีสินคา้หลากหลายเพ่ือชดเชยยอดขายท่ีหายไป 

  นายสิทธิชยั วิทยาประพฒัน์ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่าทางภาคใตมี้บริษทัผลิตเสาเข็มอยู่แลว้ บริษทัฯ 

มาตรการอยา่งไรในการขายสินคา้ 

  นายวิทวสั  พรกุล ตอบว่าได้ดูแลเร่ืองคุณภาพสินคา้  ราคา และการบริการ โดยเน้นด้านคุณภาพ โดยมี

กระบวนการผลิตท่ีสามารถตรวจสอบได ้และมีการตรวจบนัทึกคุณภาพไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม พนกังานขายก็จะมัน่ใจในคุณภาพ

การผลิต ลูกคา้ก็จะเช่ือมัน่ในสินคา้ของเรา  

  นางสาวจงกล  เลิศเธียรดาํรง ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามเร่ืองแผนนโยบายการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ 

  นายวิทวสั  พรกุล ตอบว่าบริษทัฯ ไดก้ระทาํอย่างดีที่สุดโดยพฤตินัย บริษทัฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้เงินหรือ

ผลประโยชน์กบัทางราชการ หรือผูท่ี้จะซ้ือสินคา้ แต่ในทางปฏิบติัหากไม่ใหอ้ะไรเลยจะทาํใหก้ารทาํงานล่าชา้ ประธานของบริษทั 

ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะอนุกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ ท่านไดใ้หน้โยบายต่อดา้นคอร์รัปชัน่กบับริษทัฯ เป็นประจาํ  

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในปีน้ีบริษทัฯ ไดจ้ัดทาํอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนโยบายการกาํกบัและดูแล

กิจการ เผยแพร่ทางเวป็ไซตข์องบริษทัและเผยแพร่ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบเพ่ือยดึถือปฏิบติั                                                                 

ประธานฯ กล่าววา่จะดูแลบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีไดจ้ดัทาํข้ึน ประธานฯ มีความเห็น

วา่ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยน่าจะเป็นห่วงในเร่ืองการทุจริตภายในองคก์ร ซ่ึงจะไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ 

มีกรรมการอิสระท่ีจะเป็นผูก้าํกบัดูแลใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ ต่อไป  

ปิดประชุม เวลา 16.45 น. 

 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 

           

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 

                             ประธานท่ีประชุม 
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 เอกสารแนบ 3  

 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ  นายวทิวสั   พรกลุ 

ที่อยู่    48 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 
   แขวงจระเขบ้วั  เขตลาดพร้าว กรุงเทพ  
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   67 ปี 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที่ 29 มนีาคม 2559)  

1,020,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  23.84 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การทาํงาน  

- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                 พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั     

- นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑค์อนกรีตไทย (ATCI)                พ.ศ.2546 -  2549     

- วศิวกร บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั          พ.ศ.2518 -  2526     

- วทิยากร ศูนยเ์พ่ิมผลผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม    พ.ศ.2515 -  2518     

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  มีนาคม 2547 - ปัจจุบนั (13 ปี 1 เดือน) 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

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

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 2559 

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

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 

3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- ไม่มี 
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 เอกสารแนบ 3  

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

 
ช่ือ   นายชนะ    โตวนั 

ที่อยู่    บา้นเลขท่ี 14 ซอยพระรามเกา้43 (ถ.เสรี4) 

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   66  ปี 
 

จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที่ 29 มนีาคม 2559) 
292,725,658 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  6.84 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ 

วุฒิการศึกษา   

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

ประสบการณ์การทาํงาน 

        -     รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

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

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย     

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบนั (13 ปี 1 เดือน) 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 2559 

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

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 

3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
- ไม่มี 
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 เอกสารแนบ 3  

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
 

 
ช่ือ   ดร.ธนยั   ชรินทร์สาร 

ที่อยู่    13/44 หมู่ท่ี 1 แขวงจระเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ   
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   38 ปี 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที่ 29 มนีาคม 2559)  0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ 

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

ประสบการณ์การทาํงาน 
- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

-    สมาชิก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-        Consultant and Project Manager - IBM Global Services 

    -        The Boston Consulting Group – Associate 

  -        Arun Chaiseri Consulting Engineers Co., Ltd. - Senior Engineer 

       -        Wind Tunnel Laboratory, Chulalongkorn University - Research Assistant 

       -   Lecturer : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัมหิดล, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, มหาวทิยาลยัขอนแก่น,   

        มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, มหาวทิยาลยับูรพา 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

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

         ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท มีนาคม 2547 - ปัจจุบนั (13 ปี 1 เดือน) 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 2559 

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

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 

3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 - 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
- ไม่มี 
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 เอกสารแนบ 4  

 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมีหลกัเกณฑ ์ไดใ้ชว้ธีิสรรหาเพ่ือพิจารณาคดัเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบจากคุณสมบติั ดงัน้ี เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและ

กาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ี ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นผูอุ้ทิศตนเพื่อบริษทัฯ  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติั

ท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ กาํหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณา

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560โดยกาํหนดให้ผูถื้อ

หุ้นสามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั  
(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 

โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ

ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือ บริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัรวม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระรวมทั้งไม่ถือหุน้ท่ี  มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทาํงานรายการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ํ้า

ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืน่ๆ ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามี

ภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยให้นับ

รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
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(5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัโดยนับรวมผูที้่

เกี่ยวขอ้งดว้ย) ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่า

บริหารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุน้เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

 ทั้ งน้ี ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทัแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน 
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รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพือ่การรับมอบฉนัทะ 

 
ช่ือ   นายวนัชัย   ตนัตกิลุ    
ที่อยู่    11/12 ม.9 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   68  ปี 

 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ  (ณ วนัที่ 29 มนีาคม 2559) 
2,080,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.05 
 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
 

วุฒิการศึกษา   

ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 

หลกัสูตร                
Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 

-  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   

-  กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอต้ี 

-  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั                               
 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบนั (13 ปี 1 เดือน) 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 2559 

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

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

3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 

4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 - 

 
การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 
 -  ไม่มี - 
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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 ์ ................................ 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ                             

ประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.  ณ ห้องไอยรา  ตึกช้าง อาคารบี                           

ชั้นท่ี 25 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 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญั               

ผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  1/2560   ณ  วนัท่ี 27  เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25  ส่ีแยกรัชโยธิน                    

แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   

 

 

อากรแสตมป์ 
     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

   วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานคณะกรรมบริษทัฯ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

 

   วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 /2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ                   

                                     ในรอบปี 2559 

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 
 
 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของ  

                                     ผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  

   วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี 2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       นายวทิวสั    พรกลุ 

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

        2.       นายชนะ   โตวนั 

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

                        3.       ดร.ธนยั     ชรินทร์สาร 

                                         เห็นดว้ย .............. เสียง     ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     สาํหรับงวดบญัชีประจาํปี 2560 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

      บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                              วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

 

                              วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ 

                                    ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................  
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

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

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

       

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

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

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2)  หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้

3. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจาํนวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถ

ระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 

5. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น  

กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง

หรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้  (5) 

34



              เอกสารแนบ 6 

หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับคัสโตเดียน)  (แบบ ค.) 

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

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

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

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

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

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................เสียง ดงัน้ี 

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

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

ขอมอบฉนัทะให ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. นายวนัชยั   ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวง

จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 อากรแสตมป์ 

     20 บาท 
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ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

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

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

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

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

      วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานคณะกรรมบริษทัฯ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

       วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1 /2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

       วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั            

                                     ในรอบปี 2559 

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 

      วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทั้ง  

                                     รายงานของผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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         วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี 2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       นายวทิวสั    พรกลุ 

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

        2.       นายชนะ   โตวนั 

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

                        3.       ดร.ธนยั     ชรินทร์สาร 

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

       วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     สาํหรับงวดบญัชีประจาํปี 2560 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

      บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                                   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

              การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

           (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) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

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

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

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

 

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

               ( .................................................................... ) 
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หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2)  หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวน

ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้

4. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจาํนวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็

สามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 

5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 

6. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด 

เช่น  กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็

สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้  (5) 
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  เอกสารแนบ 6  

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2560  วนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งไอยรา  ตึกชา้ง อาคารบี                  

ชั้น 25  ส่ีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

 

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

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

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

 
 

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

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

วนัท่ี ............./................../................. 
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บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 7 

 
 

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสาร

ก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้าง

ภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2560  

• การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

-ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็น

ชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

• การมอบฉันทะ 

 - ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม   

   แบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  

  1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนาม  

  กาํกบัไวทุ้กแห่ง 
 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบบัจริง 

(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวง

พาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคล

นั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                              

ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผ่าน

การรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจไม่เกิน  3 เดือน 

• สาํหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา

พร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

• ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง                

(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 8 

 

 ข้อบังคบับริษทั 

เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. องค์ประชุม 

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ข้อ 39  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได ้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทาํหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้รอง

ประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ในคราวนั้น 

 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็  

     ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะ  

     พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน  

     จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ 17 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

(1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออก

ตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
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บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน)  เอกสารแนบ 8 

 

 

ข้อ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง   

       ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี 

       สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายให ้ 

      บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั 

 

ข้อ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํ มีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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