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         วนัท่ี  15 ธนัวาคม 2557 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังท่ี 1/2558 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  วาระการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2558 

  2.  สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2557 

3.  แบบรายงานการเพิ่มทุน 

         4.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  

     คร้ังท่ี 2 ( DCON-W2) 

5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอาํนาจ 

  6.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) 

  7.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  8. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

  9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมื่อวนัที่  13 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้จดัการประชุม

วิสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี คร้ังที ่1/2558 ในวนัท่ี 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม               

ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และไดมี้

มติอนุมติัใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1

  เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2557 

 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2557  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 24 เมษายน 2557 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามที่กฎหมายกาํหนด ไม่ปรากฏวา่มี

ผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฏในสําเนารายงานการประชุม ตาม

  

ส่ิงที่ส่งมา

ดว้ยหมายเลข 2 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ดงักล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จาํกดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ (Par Value) ของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพื่อให้ปริมาณหุ้นของบริษทัฯ มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของ

จาํนวนหุ้นที่จะซ้ือ-ขาย ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการจึงมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(Par Value) ของ

บริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 

ซ่ึงจะส่งผลให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ่มข้ึนจาํนวน 2,221,884,000 หุ้น จากเดิม

จาํนวน 246,876,000 หุน้ เป็นจาํนวน 2,468,760,000 หุน้ 

  

 

เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้       

(Par Value) ของบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุน้ละ 0.10 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่เสนอ

ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คร้ังที ่2 (DCON-W2) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพือ่ให้บริษทัฯ มีฐานะทางการเงินที่มัน่คงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเพื่อเป็น

การขยายฐานทุนของบริษทัฯ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ 

       

บริษทัฯ จึงประสงคท่ี์จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังที่2 

(DCON-W2) โดยจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) 

จาํนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อตัราส่วน 6 หุ้นสามญัเดิมต่อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 

0.50 บาทต่อหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมีอายุ 2ปีนบัจากวนัที่ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ  

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว จะมีผลกระทบดา้น Control Dilution ต่อผูถื้อ

หุ้นเดิมประมาณร้อยละ 14.29 มีผลกระทบดา้น Price Dilution เท่ากบัร้อยละ 10.00 

และมีผลกระทบดา้น EPS Dilution เท่ากบัร้อยละ16.70 รายละเอียดตาม

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพื ่อซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ทีมี่สิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (DCON-W2) และ

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย

หมายเลข 4 
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ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2558 
 

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯเพื อ่ เสนอขายแก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น                      

(RO Warrant) คร้ังที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่คิดมูลค่าในอตัราส่วน 6 หุ้นสามญัเดิมต่อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยรวมจาํนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย ดงัรายละเอียด

ตามท่ีเสนอ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการใช้สิทธิจากการออก

ขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น คร้ังที ่2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (DCON-W1) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

เพือ่จดัสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 (DCON-W2) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

342,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท และเพื่อ

จดัสรรเป็นหุ้นรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ค ร้ังที ่ 1 (DCON-W1) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนจํานวน 

46,200,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวม 4,620,000 บาท  

       

รวมการเพิ่มทุนจดทะบียนของบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 38,860,000 บาท โดย

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 388,600,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  
 

เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 246,876,000.-บาท ( สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหก

พนับาทถว้น) เป็น 285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิบหา้ลา้นเจด็แสนสามหม่ืนหกพนั

บาทถว้น)โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 388,600,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

0.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 38,860,000 บาท (สามสิบแปดลา้นแปดแสนหกหม่ืน

บาทถว้น) 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้อง

กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนและการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของ

บริษัทฯ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว ้ (Par 

Value) ในวาระท่ี 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ บริษทัฯ ตอ้งการ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั และการเพิ่ม

ทุนจดทะเ บียนข องบ ริษัทฯ  โดยใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน ทั้ ง น้ี  ให้ บุ คคล ที ่

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาํเพื่อให้เป็นไปตาม

คาํสั่งของนายทะเบียน 

       

 

   ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน         285,736,000-บาท (สองร้อยแปดสิบหา้ลา้นเจด็

              แสนสามหม่ืนหกพนับาทถว้น) 

      แบ่งออกเป็น                        2,857,360,000 หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้สิบเจด็

              ลา้นสามแสนหกหม่ืนหุน้) 

      มลูค่าหุน้ละ           0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

      โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน     2,857,360,000 หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้สิบเจด็ 

              ลา้นสามแสนหกหม่ืนหุน้) 

       หุน้บุริมสิทธิ             - หุน้ (ศูนยหุ์น้) 
 

เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการแกไ้ข เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื ่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว ้                     

(Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

 

 

วาระที ่6

  6.1 เชิญผู้ถอืหุ้นซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

            พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  6.2 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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  ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดวนั กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

คร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 (Record Date)  และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ

2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2551) ในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 

                หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเขา้ร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้

เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน

หนงัสือมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะของท่านนาํมา

แสดงแก่เจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุมด้วย  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดทลกัทรัพย ์หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้น ท่านสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือที่

ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้ งแต่เวลา 14.00น.  

อน่ึงหากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวาระการ

ประชุม  ท่านสามารถส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชุมในคร้ังน้ีไดล่้วงหนา้ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์

ท่ี ir@dconproduct.com   หรือติดต่อบริษทัฯที่ 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น8 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร02-937 3328 ภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2558 

และท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดได้ทาง

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว                               

โดยพร้อมเพรียงกนั  

 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

 

        

(นายวทิวสั  พรกุล) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

 

mailto:ir@dconproduct.com�
http://www.dconproduct.com/�
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 

ของ 

                    บริษทั  ดีคอนโปรดักส์  จํากดั (มหาชน) 

           
 

ประชุมเม่ือว ันท่ี 24 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น .   ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้ น 25                              

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

1.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

2.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

3.นายวทิวสั พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 

4.นายวนัชยั ตนัติกลุ   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

5.นายชนะ โตวนั  กรรมการ 

6.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 

7.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการ 

8.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 

9.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ   

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู     ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง และมีการมอบฉนัทะรวม 56 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 183,969,841 หุน้  คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 91.69 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีจาํนวน 202,865,000 

หุน้  อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ 

ทางบริษทั ไดเ้ ชิญนายกิตติวฒัน์  เหล่าภทัรเกษม  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5525 ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั มาเพื่อตอบขอ้สงสัยเกี่ยวกบังบการเงินของ

บริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ 

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

อาคารชุดตึกชา้ง โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง

วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัของช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ

ประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง สําหรับผูรั้บมอบ

ฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ ว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

วาระการประชุม บริษทัฯจะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในที่

ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นและเปิด

โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ – 

นามสกุล และจาํนวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก

คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อ

หุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามที่คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผล

คะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 

ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่เห็นดว้ย 

หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้จดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น

เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียงก่ีคะแนนเพือ่แจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ู ้

ถือหุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4.ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกบั

กรรมการบางท่านที่บริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงัน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษทัฯจะเชิญ

กรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกหอ้งประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วม

ประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัรคะแนนเสียงที่บริษทัฯ ไดแ้จกให้กบัผูถื้อหุ้นแลว้ในขณะที่ลงทะเบียน และ

เพือ่ใหก้ระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง
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กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในคราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัร

และการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอาํนวยความ

สะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัจะให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟลเ์ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ 

ร่วมประชุม  

โดยการประชุมผู ้ ถือหุ้นคร้ังน้ี บริษัทฯจะดําเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็น

ชาวต่างชาติและประสงคจ์ะสอบถามเป็นภาษาองักฤษขอให้ผูถื้อหุ้นติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพือ่ให้คุณไอยศูรณ์  

อศัวมนิณธร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นล่ามแปลภาษา 

และเนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษัท ขอลาประชุม 

เน่ืองจากติดภารกิจสาํคญัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีได ้จึงขอเรียนเชิญคุณธนิต  ชรินทร์สาร เป็นประธาน

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

 

 

วาระที ่1

นายธนิต  ชรินทร์สาร ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านดว้ยความยนิดี  

         ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

            ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านส่งคาํถามมาล่วงหนา้ โดยประชาสัมพนัธ์ผา่นหนงัสือเชิญ

ประชุม และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่ตน้เดือนเมษายนถึงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่าน

ใดส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทั รวมถึงไม่มีผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและไม่มีผูเ้สนอชื่อเพื่อ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ แต่ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นยงัคงมีสิทธิที่จะซกัถามได้

ในวาระอ่ืนๆ ได ้

ประธานฯ แจง้วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น โดยจะใช้บตัรลงคะแนนซ่ึงไดแ้จกให้แก่ผูถื้อ

หุน้ทุกท่านตอนลงทะเบียนแลว้ และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะให้เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่

เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  แลว้นาํมาหกัออกจาก คะแนนเสียงทั้งหมด ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

 

 

 

 

 

http://www.dconproduct.com/�
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วาระที ่2

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี คร้ังที่ 1/2556  ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอ

แกไ้ขใดๆ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2556 

         พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2556  

 

มติ

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2556 ดว้ยคะแนนเสียง 

183,969,841 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่3

 นายวิทวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวแนะนาํบริษทัฯ โดยเร่ิมแนะนาํผลิตภณัฑ์แผ่นพื้น

คอนกรีตอดัแรง ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตและยอดขายสูงท่ีสุดในประเทศ  เสาเข็ม ซ่ึงเป็นเสาเข็มสําหรับบา้นพกัอาศยั 

ร้ัวสาํเร็จรูป ร้ัวทึบ  ร้ัวคาวบอย และอิฐมวลเบา CLC 

         รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2556 

  ผูบ้ริหารคาดวา่รอบเศรษฐกิจรอบน้ี เป็นไปตามกลไกเศรฐกิจข้ึนลงสิบปีเป็นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะ

ชะลอตวัในปี 2557  เพราะเป็นจุดใกลอ่ิ้มตวั และจะเป็นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป แต่ถึงอยา่งไรทางคณะ

ผูบ้ริหารมัน่ใจวา่ปี 2557 และปี 2558 นอกจากผลประกอบการของบริษทัจะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย  ดว้ย

การทาํแผนสํารองท่ีเตรียมรับไวล่้วงหนา้ คือกาํไรจากโรงงานใหม่ที่จงัหวดัระยองและจงัหวดัมหาสารคาม อีก

ทั้งยงัมีคอนโดดีซิโอ ้ซ่ีงปัจจุบนัมียอดจองประมาณร้อยละ 60 ท่ีจะทาํใหมี้ประมาณการยอดขายและผลกาํไรปี 

2557 ที่สวนทางกระแส  ยอดขาย 1,572ล้านบาทและกาํไร 261 ลา้นบาท   นอกจากน้ียงัได้ทาํประมาณการ

สาํหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ลา้นบาทและผลกาํไร 510 ลา้นบาท 

นายจีรเดช  วิรัชชยั  กรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการบริษทั อรดา จาํกดั รายงานความคืบหน้า

ประจาํปี 2556 ท่ีผ่านมาในส่วนของโครงการที่เปิดไปแล้วคือ โครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์ บ้านอรดา-

โครงการลาํลูกกา คลอง 8 และบา้นดีซิโอ ้– ราชพฤกษ์ และได้เปิดโครงการใหม่ในปี 2556 คือ โครงดีซิโอ้

คอนโด ในส่วนของโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด์มี 4 เฟต จาํนวน 105 แปลง มีอาคารและที่ดินเปล่าจาํนวน 40 

ยนิูต ปัจจุบนัมีการจาํหน่ายและใหเ้ช่า 50% โครงการลาํลูกกา คลอง 8 เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 110 

ยูนิต และอาคารพานิชย ์8 ยนิูต ปัจจุบนัจาํหน่ายได ้90% ซ่ึงจาํนวนที่เหลือจะเป็นที่ดินเปล่า 9 ไร่ รอการสรร

สร้างต่อไป บา้นดีซิโอ ้– ราชพฤกษ ์เป็นโครงการบา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 94 ยนิูต ท่ีดิน 20 ไร่เศษ ราคาเร่ิมตน้ 
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3.99 ลา้นบาท มูลค่าโครงการ 387 ลา้นบาท งบประมาณลงทุน 309 ลา้นบาท ปัจจุบนัจาํหน่ายได ้35% และโครง

ดีซิโอค้อนโด – งามวงศว์าน มีพื้นที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา แบ่งเป็น 4 อาคาร จาํนวน 792 ยนิูต ขนาดห้องเร่ิมตน้ท่ี 

24 ตารางเมตร ราคาเร่ิมตน้ 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,120 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 870 ล้านบาท 

ปัจจุบนัมียอดจอง 60% คาดวา่จะเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิไดภ้ายในตน้ปี 2558 

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้นสอบถามว่าในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขาลง บริษทัได้

บริหารความเส่ียงโดยมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  กล่าววา่เราไดเ้ขา้ไปศึกษาตลาดในประเทศพม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย ศรีลงักา และ

จะเขา้ไปศึกษาตลาดอินโดนีเซีย ถึงอยา่งไรในช่วงน้ี บริษทัจะบุกตลาดในประเทศ ทาํส่ิงที่ใกลต้วั และควบคุม

ปัจจยัไดดี้กวา่ต่างประเทศ แต่การบุกตลาดต่างประเทศนั้นก็มีอยูใ่นแนวความคิดท่ีจะพฒันาบริษทัต่อไป 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีแผนท่ีจะทาํธุรกิจอ่ืนบา้งหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  กล่าววา่เดิมบริษทัเราผลิตแผน่พื้นสําเร็จรูปมา 10 ปี และมีการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่คือ 

เสาเขม็ สาํหรับบา้นพกัอาศยั ร้ัวสําเร็จรูป และบล็อกมวลเบา ตามลาํดบั ส่วนในโรงงานต่างจงัหวดันั้น มีแผนที่

จะทาํผลิตภณัฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร คือ เพิ่มผลิตภณัฑ์บล็อกทาํร้ัว และท่อระบายนํ้ า ซ่ึงเป็นการขยายธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั อีกทั้งมี ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ เสนอทาํโรงงานพลงังาน

ทางเลือก ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการศึกษา  

นายวทิวสั พรกุล กล่าวเสริมวา่หากเราจะคิดทาํกิจการแข่งขนัต่างๆ ควรจะทาํในส่ิงที่เราไดเ้ปรียบ ตอ้ง

มีความรอบคอบ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และมีการประเมินความเส่ียงท่ีดี 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่บริษทัมีแผนท่ีจะทาํธุรกิจอสังหาริมทรัยพ ์บริเวณติดกบั

ประเทศเพื่อนบา้น เช่น จงัหวดัอุดรธานี หรือไม่ และเสนอให้ทาํบา้นจดัสรร หลงัคาพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อ

ช่วยประหยดัพลงังาน 

นายวทิวสั พรกุล กล่าววา่ปัจจุบนัมีฐานกาํลงัการผลิตใหญ่อยูที่่จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงสามารถส่งแผน่พื้นไป

ขายไดใ้นจงัหวดัอุดรธานี ในปี 2560 มีแผนที่จะยา้ยฐานกาํลงัการผลิตมาในกรุงเทพฯ เพือ่ลดค่าขนส่ง และหาก

ทีจ่งัหวดัอุดรธานีมีการก่อสร้างข้ึนสูงจริง บริษทัฯ จะศึกษาและทาํแผนสร้างโรงงานเพือ่เป็นการลดค่าขนส่ง

เช่นเดียวกนั ส่วนในเร่ืองอสังหาริมทรัพยบ์ริษทัเราจะไม่เน้นการแข่งขนั แต่ทาํแลว้จะตอ้งไม่ขาดทุน เพื่อให้มี

กาํไรมาเสริมบริษทั  

นายวัชระ  มัทนพจนารถ ผู ้ถือหุ้นกล่าวชื่นชมบริษัท และมองภาพว่าเป็นบริษัทคนไทยที ่จะ

เจริญกา้วหนา้ และสอบถามวา่ในช่วง 10 ปีที่ผา่นมา บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งอยา่งไรบา้ง และคณะ

จดัการประเมินวา่อะไรเป็นจุดอ่อนของบริษทั 
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นายวิทวสั  พรกุล กล่าววา่เรามีทีมวิจยัโดยจะใชเ้ทคโนโลยี เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการผลิต บริษทัเรา

ได้เปรียบบริษัทอื่นๆ เนื่องจากมีจาํนวนการผลิตมาก เมื่อเราขายสินค้าได้จาํนวนมาก ค่าเส่ือม ค่าบริหาร 

ค่าแรงงานต่อหน่วยจะลดลง และเม่ือเราซ้ือวตัถุดิบจาํนวนมาก จะทาํใหเ้ราไดร้าคาวตัถุดิบท่ีถูกลงดว้ย และเร่ือง

จุดอ่อนของบริษทัเช่ือว่าทุกบริษทั รวมทั้งบริษทัเรามีจุดอ่อนเร่ืองการบุคคล ในเร่ืองของแรงงานที่ขาดแคลน 

บริษทัฯ มีการแจก Warrant ให้กบัพนกังานประจาํและคนงานเพือ่เป็นการให้ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

ปัจจุบนัเรามีหน่วยงานส่วนกลางท่ีผา่นการอบรม เพื่อคอยเสริมบุคลากรทุกหน่วยงาน 

นายพิสิทธ์ิ  ศิริวฒันเจริญชยั ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าบริษทัฯ มีนโยบายผลกัดนัให้บริษทัอยู่ใน Set 100 

หรือไม่ และมีขอ้เสนอแนะให้ประชาสัมพนัธ์นกัลงทุนอ่ืนๆ ไดรู้้จกับริษทัฯ มากข้ึน โดยออกรายการโทศทศัน์

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์  

นายวิทวสั  พรกุล  กล่าวว่าเป็นวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ เช่นกนัที่จะประชาสัมพนัธ์ให้นกัลงทุนไดรู้้จกั

บริษทัฯ ซ่ึงในหมวดวสัดุก่อสร้างดีคอน อยู่อนัดับที่หน่ึงในเร่ืองการปันผล ในต้นปีน้ีบริษทัฯ ได้เข้าร่วม

โครงการ Opportunity Day ของตลาดหลกัทรัพย ์และโครงการ Road Show ของบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง 

จาํกดั (มหาชน)  

นายศรีภูมิ  โชติรัตนะนนท์ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีปัญหาเร่ืองการซ้ือหิน หรือ

วตัถุดิบอ่ืนหรือไม่ เน่ืองจากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ไดท้ราบวา่มีปัญหาและทางบริษทัฯ 

ไดจ้ดัการปัญหาอยา่งไร  

นายวิทวสั  พรกุล  กล่าววา่เมื่อปีที่แลว้เราไดป้ระสบปัญหาจริง แต่ปัญหาไดค้ล่ีคลายลงแลว้ทาํให้หนา้

ฝนที่ผ่านมาเราส่งของได้จาํนวนมาก และเราได้แจ้งลูกค้าที่ส่งของไม่ได้ในปีที่แล้วให้กลับมาซ้ือของเรา

เหมือนเดิม และเราไดข้ยายพื้นท่ีขายไปในต่างจงัหวดัเพื่อเพิ่มยอดขาย  

 

 

วาระที ่4 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่ในปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดขายรวม 1,311.25 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนก่อน 281.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ27และมีกาํไรสุทธิรวม 215.38 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2556 จาํนวน 75.59 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 54   และมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 1.06 บาทต่อหุน้ 

          พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 สําหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 มีสินทรัพย์รวม 

1,292.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 247.75 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 24  มีหน้ีสินรวม เท่ากบั 341.98 

ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 116.67 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่เท่ากบั 950.41 ลา้นบาท ณ 
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วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 0.36 เท่าและมีอตัราส่วน

สภาพคล่องเท่ากบั 2.32 เท่า 

           งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ตามที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2556 นั้น 

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินที่ได้จดัทาํข้ึนอย่างถูกต้องตามที่ควรใน

สาระสาํคญั  มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และไดผ้า่น

การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  

           คณะกรรมการบริษทัฯจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว 

ผูถื้อหุน้ขอใหช้ี้แจง้เร่ืองกระแสเงินสด 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าวว่าสําหรับเงินสดที่ไดม้าจากการดาํเนินงาน เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 215 

ลา้นบาท ใช้สําหรับกิจการการลงทุน 153.9 ลา้นบาท ใช้สําหรับกิจการการจดัหาเงิน 80 ล้านบาท ฐานะทาง

การเงิน บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจว่าบริษทัอตัราส่วนสภาพคล่องอยูใ่นเกณฑ์ดี และมีวินยัทางการเงินอย่าง

เขา้งวด 

 

มติ

 

 ที่ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบดุลและงบกาํไร – ขาดทุน ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่5

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานวา่บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไร

สุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย 

ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิรวม  215.38 ลา้นบาท เท่ากบั 1.06บาทต่อหุ้น 

และมีกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรรวม 413.11 ลา้นบาท สุทธิจากการจดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบ

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

          พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 

 คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัฯมีสภาพคล่องท่ีดีและไม่มีแผนการใชเ้งินลงทุนใน

ปี2557 เน่ืองจากไดล้งทุนขยายงานไปในปี 2556เป็นที่เรียบร้อยแลว้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากผลกาํไรในปี 2556ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.04 บาทต่อ

หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลที่ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 213.65 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 98 ของกาํไรสุทธิรวม ทั้งน้ี

การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 บริษทัฯไดจ่้ายในอตัราหุ้นละ 43 สตางคต่์อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.43 ของกาํไร

สุทธิรวม 
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 ทั้งน้ีหากทีป่ระชุมใหญ่ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้าํหนดจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามรายช่ือผูถื้อหุ้นทีมี่สิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นใน

วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 (Record date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556 จากกาํไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.04 

บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 213.65 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 98 ของกาํไรสุทธิจาก

การดาํเนินงานปกติของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

และผูง้ดออกเสียง 

วาระที ่6

ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ โดยในปัจจุบนั     

บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา             

1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้

          พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการทีพ้่นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน  

คณะกรรมการบริษทัฯซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้ง

พน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือ

บริษทัฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอย่างดีตลอด

มา   จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปี

น้ี ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย 

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

 ทั้งน้ี เพือ่ให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการ 

บริษทัฯจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกหอ้งประชุม และเพือ่ความโปร่งใส บริษทัฯ ขอให้

ผูถื้อหุ้นทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ที่ตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก

วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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1. นายวิทวสั  พรกุล  กรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหาร ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง 164,119,841 หุ้น        

คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

2.  นายชนะ  โตวนั  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ       

บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 163,926,641 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี  ผูไ้ม่

เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

        3.  ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 162,880,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มี              

ผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่7

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มี

ความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ

บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณานาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น   ให้พิจารณาแต่งตั้งบริษทั สอบ

บญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยนางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

หรือ นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2557 รวมเป็นเงิน  1,472,000.00 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556 

ร้อยละ 4.6  

        พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบ

บญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอ 

  

มติ

 

 ที่ประชุมอนุมติัแต่งตั้งให้ บริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั   โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ ในปี 2557 และอนุมติัจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,472,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่8

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได ้

         พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2557 

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2557  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง                      

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน เสนอพิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

  

 เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 

      ประธานคณะกรรมการ  15,000.- บาท/คน/คร้ัง 

      กรรมการ   10,000.- บาท/คน/คร้ัง 

 เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ     7,500.- บาท/คน/คร้ัง    

  กรรมการตรวจสอบ      5,000.- บาท/คน/คร้ัง 

  

 บาํเหน็จกรรมการ        

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรคงค่าบาํเหน็จกรรมการไวต้ามหลกัเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมติัจากท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกาํไรสุทธิรวม ดงัน้ี 

       

 กาํไรสุทธิ   บาํเหน็จกรรมการ (รวม) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท      500,000.-  บาท 

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

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

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

 

 โดยการจัดสรรบาํเหน็จกรรมการนั้ น ให้จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการฯตามภาระความ

รับผดิชอบของกรรมการฯแต่ละท่าน 
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 ทั้งน้ี ในปี 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิรวม 215.38 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบาํเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ

โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 2557 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่9

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บริษทัฯมีฐานะทาง

การเงินทีม่ ัน่คงและมีสภาพคล่องที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งเพือ่เป็นการขยายฐานทุนของบริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศกัยภาพ

ในการลงทุนในโครงการต่างๆ   จึงเรียนเสนอขออนุมติัออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

คร้ังท่ี1 (DCON-W1) โดยจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) จาํนวนไม่เกิน 

41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกาํหนด

ราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 5 บาทต่อหุน้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะมีอาย ุ5ปีนบัจาก

วนัท่ีออก  

     พจิารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพือ่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น

เดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) 

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว จะมีผลกระทบดา้น Control Dilution ต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ

ร้อยละ 16.70 มีผลกระทบดา้น Price Dilution เท่ากบัร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบดา้น EPS Dilution เท่ากบัร้อย

ละ16.70  

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิเพือ่ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯกาํหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามอตัราส่วนการถือหุน้ (DCON-W1) ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น

ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่10

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  จากการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯที่ออกให้แก่

พนกังาน ภายใตโ้ครงการ ESOP-1 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 จาํนวนรวม

ทั้งส้ิน 6,000,00 หน่วย ปรากฏวา่ไดจ้ดัสรรใหแ้ก่พนกังานออกไปรวมทั้งส้ิน 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000 

หน่วย และยงัคงมีหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 270,000 หุน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั 

       พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯลงเป็น

จาํนวนเงิน  270,000 บาท กล่าวคือ 

จากทุนจดทะเบียนเดิม206,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจํานวน 

206,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่205,730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจาํนวน 

205,730,000 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 270,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

มติ

 

 ท่ีประชุมอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

 

วาระที ่11

                           แสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพืเ่สนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น   

        พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสําคัญ 

           (DCON-W1) 

 นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง เรียนเสนอขออนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 205,730,000บาท

เป็น 246,876,000 บาท ( ทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึน 41,146,000 บาท)  โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 41,146,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท 

 ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนจดทะเบียนน้ีเพือ่จดัสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (DCON-W1)โดยเงินที่จะไดรั้บจากการเพิ่มทุนน้ี

จะนาํไปใชเ้พือ่การขยายกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ และเพื่อใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

มติ ท่ีประชุมอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ

ทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพืเ่สนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามอตัราส่วนการถือหุ้น (DCON-W1) ดว้ยคะแนน

เสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่12

          ทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

      พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ4 เพอืให้สอดคล้องกบัการเพิม่ 

นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  ช้ีแจงวา่ตามท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมฯพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน 

วาระท่ี 11 ไปแลว้นั้น  จึงเรียนขออนุมติัจากที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพือ่แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ ขอ้4 โดยใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน  

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบียน   246,876,000 บาท  (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนับาท) 

แบ่งออกเป็น         246,876,000 หุน้   (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนัหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ   1.00 บาท   (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเป็น

  หุน้สามญั   246,876,000 หุน้   (สองร้อยส่ีสิบหกลา้นแปดแสนเจด็หม่ืนหกพนัหุน้) 

 : 

  หุน้บุริมสิทธิ  -0-     หุน้  (  ศนูยหุ์น้    ) 

 

มติ

 

 ท่ีประชุมอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง 186,006,541 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออก

เสียง 

วาระที ่13
 

       พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เชิญผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กาํหนดให้ผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

จาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ คือไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นหุ้น สามารถเสนอวาระ เพือ่ทราบ เพือ่พิจารณาหรือ

เพือ่อนุมติั แลว้แต่ละกรณี  

 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม  จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น

รับทราบและพิจารณาอนุมติั 

 นายสุพจน์  พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้นไดข้อบคุณบริษทัฯ ที่จ่ายปันผลดีเป็นที่น่าพอใจของนกัลงทุน และ

ขอบคุณที่ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ดาํเนินงานด้วยความโปร่งใส ขอไม่ให้ใส่จาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นใน

รายงานการประชุม เน่ืองจากจะทาํใหไ้ม่กลา้ออกความคิดเห็น 

นายวิทวสั  พรกุล กล่าวว่าที่ผ่านมาบริษทัฯ ได้พยายามพฒันารูปแบบการประชุมจากบริษทัที่ตลาด

หลกัทรัพยแ์นะนาํ และขออภยัทีท่าํให้ท่านรู้สึกไม่กลา้ที่จะแสดงความเห็น การที่เป็นผูถื้อหุ้นนั้นเราไม่ไดดู้ที่

จาํนวนตวัเลข และบริษทัฯ ยนิดีท่ีจะตอบคาํถามทุกท่าน 
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นายชลฐั วฒันเจริญ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จะมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิ Warrant หรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง แจง้วา่ในขอ้กาํหนดสิทธิแจง้ว่าราคาจะมีการปรับ หากมีการจ่ายเงินปันผลสูง

เกินกวา่ร้อยละ 98 เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีจะเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธินั้นนอ้ยมาก 

นายทองทศ  แพงลาด ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่บริษทัมีนโยบายต่อตา้นคอรัปชัน่ 

อยา่งไร 

นายวิทวสั  พรกุล  ช้ีแจ้งว่าปัจจุบนับริษทัฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัเอง เมื่อตรวจพบส่ิง

ผดิปกติ เราจะเร่งแกไ้ขทนัที เพื่อไม่ใหเ้กิดซํ้ าอีก โดยจะเนน้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ ตอ้งสืบราคา 3 ร้านคา้ ฝ่ายขนส่งจะตอ้ง

เขม้งวดเร่ืองนํ้ามนั มีการนาํ Navigator ซ่ึงเป็นเทคโนโลยใีหม่มาใช ้และใหพ้นกังานขายแจง้พิกดัในใบสั่งซ้ือใน

ระบบ เพื่อคาํนวณค่านํ้ามนัในการส่งของใหอ้ยูใ่นเกณฑที์ถู่กตอ้ง ปัจจุบนัพนกังานขายทุกคนมีเคร่ืองตรวจสอบ

ตาํแหน่งการทาํงานไดทุ้กท่ี เป็นตน้ 

ประธานฯ ขอบคุณสาํหรับคาํถาม และขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 

 

                                                                                                                 ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

รับรองรายงานการประชุม                   (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

                           เลขานุการคณะกรรมการ 

                                                                                                                            

(นายธนิต    ชรินทร์สาร) 

     ประธานท่ีประชุม 
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แบบ F53-4 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

วนัที ่13 พฤศจิกายน 2557 

 

ขา้พเจา้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังที่ 4/2557 เม่ือวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2557  ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทุน/จดัสรรเพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ (par value) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการฯไดมี้มติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว ้(par value) ของบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้น

ที่ตราไวหุ้้นละ 1บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้จาํนวนหุ้นสามญัของบริษทัเพิ่มข้ึน

จาํนวน 2,221,884,000หุน้ จากเดิมจาํนวน 246,876,000 หุน้ เป็นจาํนวน 2,468,760,000 หุน้ 

 2. การเพิม่ทุน 

  ที ่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 246,876,000 บาท เป็น 

285,736,000 บาท โดยออกหุน้สามญั จาํนวน 388,600,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวม 38,860,000 บาท 

3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

               ท่ีประชุมกรรมการฯไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงัน้ี 

 3.1 จาํนวน 46,200,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวม 4,620,000บาท เพือ่รองรับการปรับสิทธิ

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (DCON-W1) 

 3.2จาํนวน 342,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท เพือ่รองรับการใช้

สิทธิ ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (DCON-W2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 รายละเอยีดการจัดสรร 

 

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น

โดยประมาณ 

อตัราส่วน ราคาต่อหุ้น(บาท) วนัเวลาจองซ้ือ

และชําระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

รองรับการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

ของบริษทัฯคร้ังท่ี2 

(DCON-W2) 

342,400,000 6หุน้

สามญัเดิม

ต่อ1

ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่มีมลูค่า

เสนอขาย ;ราคาใช้

สิทธิ 0.50บาทต่อ

หุน้ 

โปรดดูหมายเหตุ หมายเหตุ 1 
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หมายเหตุ (1) บริษทัฯจะออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯรวมไม่เกิน 342,400,000 หน่วย โดย

บริษทัฯจะจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า ใน

อตัราส่วน 6 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิฯ1หน่วยรวมจาํนวนไม่เกิน 342,400,000 หน่วย กรณีมีเศษของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าว

ทิ้งทั้งจาํนวน โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯท่ีจะออกเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

   ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (DCON-W2) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อ, เปล่ียนมือไดแ้ละไม่มีขอ้จาํกดัการโอน 

อาย ุ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวน : ไม่เกิน 342,400,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย : 0 บาท 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุน้สามญั 

ราคาใชสิ้ทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุน้  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  : สามารถใช้สิทธิ ซ้ือหุ้นสามัญได้ทุกว ันทําการสุดท้ายของทุก 3 เ ดือน                                

   นบัจากวนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก ซ่ึงกาํหนดไวเ้ป็นวนัท่ี 31             

   กรกฎาคม 2559ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ และวนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ

   ครบ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีออก                      : คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูก้าํหนดการใชสิ้ทธิเม่ือบริษทัฯ 

   ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะ :  กาํหนดให้วนัที่ 28 มกราคม 2558 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิไดรั้บการ

จดัสรร   ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายช่ือใบสําคญั

แสดงสิทธิ    ตามมาตรา225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.     

  2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2558 

ตลาดรอง :  บริษทัฯจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าวเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด    

 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ี    

 เรียบร้อยแลว้ 

 

3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 

ใหปั้ดเศษทิ้งทั้งจาํนวน 
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3.3 จํานวนหุ้นคงเหลอืทีย่งัมิได้จัดสรร 

-ไม่มี- 

4.  กาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของ

บริษทัฯ ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 11ธนัวาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือ

ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 12ธนัวาคม 2557    

5. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 

  บริษทัฯจะดาํเนินการยื่นคาํขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กบั

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ และนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

6. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

   มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัสรรเป็นหุน้รองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม 

ทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยเงินท่ีจะไดรั้บจะนาํไปใชเ้พือ่ 

   6.1 เพื่อใชใ้นการขยายกิจการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย สาํหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ 

   6.2 เพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

          7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

   7.1 ทาํใหมี้ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงและมีสภาพคล่องท่ีดียิง่ข้ึน 

              7.2 เป็นการขยายฐานทุนของบริษทัฯเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการลงทุนในโครงการต่างๆ 

8. ประโยชน์ทีผู่้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

                8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิรวม หลงัจาก

ชาํระภาษีแลว้ในแต่ละปี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่างๆมาพิจารณาประกอบเช่นฐานะทางการเงิน สภาพ

คล่องทางการเงิน โครงการลงทุนและปัจจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผล

จะตอ้งไดรั้บการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯและไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

                8.2 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงานเมื่อไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนของบริษทัตามเงื่อนไขและเวลาทีก่าํหนด และได้รับการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯแล้ว และเมือ่ที่

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหจ้่ายเงินปันผล 

    8.3 อ่ืนๆ 

 การทีบ่ริษทัฯมีโครงสร้างทางการเงินที่เขม้แข็งข้ึนจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษทัฯในอนาคตและจะ

ช่วยสร้างผลกาํไรจากการดาํเนินงานซ่ึงผูถื้อหุน้จะไดรั้บประโยชน์ในรูปของเงินปันผล 
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9.  รายละเอยีดอืน่ใดทีจํ่าเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรร

หุ้นเพิม่ทุน 

ตามเอกสารแนบ 

10.  ตารางระยะเวลาการดําเนินงานในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน   

 

การดําเนินการ วนั/เดือน/ปี 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2557 13 พฤศจิกายน 2557 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2558 (Record Date) 11 ธนัวาคม 2557 

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน 

พกัการโอนหุน้ สาํหรับการประชุมวสิามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2558 

12 ธนัวาคม 2557 

วนัประชุมวสิามญัประจาํปี คร้ังท่ี1/2558 เพือ่ขออนุมติัการเพิ่มทุน 8 มกราคม 2558 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (DCON-W2) (Record 

Date) 

 28 มกราคม 2558 

รวบรวมรายช่ือตาม ม.225ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน 

พกัการโอนหุน้ สาํหรับผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (DCON-W2) 

 29 มกราคม 2558 

**ดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี 

ผูถื้อหุน้มีมติดงักล่าว 

 

 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

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

                          (     นายวทิวสั   พรกุล      ) 

                                                       กรรมการผูมี้อาํนาจ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของ 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน)  

คร้ังที ่2 ( DCON-W2) 

 

ประเภท  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั  

    ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (DCON-W2) 
 

ชนิด  : ระบุชื่อผูถื้อ, เปล่ียนมือไดแ้ละไม่มีขอ้จาํกดัการโอน 
 

อาย ุ  : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

จาํนวน  : ไม่เกิน 342,400,000 หน่วย 
 

ราคาเสนอขาย  : 0 บาท 
 

อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1 หุน้สามญั 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  : ราคาการใชสิ้ทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น  
 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ   : สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดทุ้กวนัทาํการสุดทา้ยระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 

  15.30 น. ของทุก 3 เดือน  นบัจากวนัท่ีสามารถใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรก ซ่ึง  

  กาํหนดไวเ้ป็นวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ

  วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

  ในกรณีท่ีวนักาํหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใช้

  สิทธิในแต่ละคร้ัง เป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนักาํหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว 
 

วนัท่ีออก                       : คณะกรรมการบริษทัฯและ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจและหรือกรรมการผูจ้ดัการ 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมายเป็นผูมี้

    อาํนาจในการกาํหนดหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อย

    แลว้ 
     

 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  : วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

วธีิการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ  : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 6หุน้สามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ1หน่วย 

  กรณีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรร

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษทิ้งทั้งจาํนวน 
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กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะ  : กาํหนดใหว้นัท่ี 28 มกราคม 2558 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ 

ไดรั้บการจดัสรร ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ (DCON-W2) และใหร้วบรวมรายช่ือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามมาตรา225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.     

  2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2558 
 

ตลาดรองของใบสาํคญั  : บริษทัฯจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าวเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด 

แสดงสิทธิฯ     หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นท่ี    

  เรียบร้อยแลว้ 
 

ตลาดรองของหุ้นสามญั  : บริษทัฯจะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาด 

ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ     หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้   :  1.หุน้สามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีจะมี      

   สิทธิและไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้สมือนหุน้สามญัเดิมท่ีออกและเรียก 

   ชาํระเตม็มูลค่าของบริษทัทุกประการ โดยสิทธิใดๆท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผู ้

   ถือหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีศูนย ์

   รับฝากหลกัทรัพยบ์นัทึกเพิ่มจาํนวนหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระบบ 
   

 :  2.ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เน่ืองจากการออกและเสนอใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมมีดงัน้ี 

1.) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิออกเสียง(Shareholding &Control 

Dilution) สูตรการคาํนวณ 

= 1-(Qo/(Qo+Qw)) โดยท่ี 

Qo =จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิม 2,054.344 ลา้นหุน้ 

Qw =จาํนวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้ง

จาํนวน ซ่ึงเท่ากบั 342.40 ลา้นหุน้ 

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

       = 1-((2,054.344/(2,054.344+342.40)) 

       = 14.29 % 

 

      ในกรณีท่ีมีการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

      เดิมและผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมีการใชสิ้ทธิทั้งจาํนวน ผูถื้อหุน้จะ 

ผลกระทบด้าน Control Dilution 
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      ไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้และสิทธิ 

      ออกเสียงเน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม 

      สัดส่วนการถือหุน้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้น  

              ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั้งจาํนวน  

            จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมประมาณร้อยละ 14.29 
 

2.) การลดลงของราคา (Price Dilution) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของราคา 

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

Po  =  ราคาปิดตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 (คือวนัที ่4-12 

พฤศจิกายน 2557 ) ซ่ึงเท่ากบั 16.87 บาท หรือเท่ากบั 1.687 บาท(par 0.10 บาท) 

Pn   =  ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น

เดิมเท่ากบั 0.50 บาทต่อหุ้น 

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

= ((1.687 – 0.50) x 342.4) / (( 2,054.344+342.40) x 1.687) 

= 10.0 % 

      ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

      หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวน 

      และจะมีผลกระทบดา้นการลดลงของราคาเท่ากบัร้อยละ  10 

ผลกระทบด้าน Price Dilution 

 

3.) การลดลงของส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution ) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร = (EPSo-EPSn)/EPSo 

โดยท่ี กาํไรสุทธิ = 218.26 ลา้นบาท (4ไตรมาสสุดทา้ยส้ินสุด 30 ก.ย. 57) 

EPSo  = กาํไรสุทธิ/Qo    =  218.26/2,054.34  = 0.106  บาท/หุน้ 

EPSn = กาํไรสุทธิ/(Qo+Qw) = 218.26/( 2,054.34+342.4) = 0.091 บาท/หุน้ 

ดงันั้น EPS Dilution  = (0.106-0.091) / 0.106 = 14.29% 

      ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

      หากมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ีทั้งจาํนวน 

ผลกระทบด้าน EPS Dilution  
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      และจะมีผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรเท่ากบัร้อยละ 

      14.29 

 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ : ราคาการใชสิ้ทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัและอตัราการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 

 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ อาจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายขุองใบสาํคญัแสดง 

 สิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีมี 

 วตัถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

1. เม่ือบริษทั เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้บริษทั อนัเป็นผลมาจาก

การรวมหรือการแบ่งแยกหุน้ท่ีไดอ้อกแลว้ของบริษทั 

2. เม่ือบริษทั จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทั 

3. เม่ือบริษทั เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ/หรือ

ประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั้น 

หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้นั้น และเป็นวธีิคาํนวณตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษทั เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออก

ใหม่โดยกาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่ เพือ่รับรอง

หุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตํ่ากวา่ราคาหุน้ท่ี

คาํนวณตามวธีิท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบสาํคญัแสดงสิทธินั้น และเป็นวธีิการคาํนวณตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

5. เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

6. เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนักบัขอ้ 1 ถึง 5  ท่ีทาํใหผ้ล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการ

ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 

ทั้งน้ีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือ

กรรมการผูมี้อาํนาจ กระทาํการแทนบริษทัมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด
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เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับ หรือ การเปล่ียนแปลงอตัรา

การใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  : ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจ และ/หรือกรรมการ 

 ผูจ้ดัการ และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนด 

 หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ 

 จดัสรรใบแสดงสิทธิการกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบ 

 แสดงสิทธิการเขา้เจรจา ตกลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดง

สิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีซ่ึงรวมถึงการนาํ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว เขา้จด 

 ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ

วธีิการคาํนวณสดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ = ((จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้ 

     รองรับWarrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน)+(จาํนวนหุน้รองรับการปรับสิทธิ

     warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน) / (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

     บริษทั)) โดยท่ี 

 : 

     จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี = 342,400,000 หุน้ 

     (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) 

     จาํนวนหุน้รองรับ Warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน DCON-W1 =  

     411,460,000 หุน้  

     จาํนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิwarrant ท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน =  

     46,200,000 หุน้  

     จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั= 2,054,344,000 หุน้** 

     (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) 

     **จาํนวนทุนชาํระแลว้ล่าสุดท่ีไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์

     สดัส่วนจาํนวนหุน้รองรับ =        

     (342,400,000+411,460,000+46,200,000) / 2,054,344,000 

     = 38.94 % 
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รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอาํนาจ 

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

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

อายุ   69  ปี 

จํานวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที ่27 มีนาคม 2557) 
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0 

วุฒิการศึกษา   

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

    Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ประกาศนียบตัร - การจดัการดา้นการตลาด สถาบนั ILO ประเทศอิตาลี 

ประกาศนียบตัร - การศึกษาโครงการ สถาบนั APO ประเทศญ่ีปุ่น  

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

ประสบการณ์การทาํงาน 

-  ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

-  ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 

-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                     

จํานวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการ 9 ปี 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2554 2555 2556 2557 

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

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

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

 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

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

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

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

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

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

        เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จาํกดั   (มหาชน)   

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

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

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

       ขอมอบฉนัทะให ้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558  ในวนัท่ี 8  มกราคม 2558 เวลา 15.00 น.  ณ หอ้งประชุม ตึกชา้ง อาคารบี ชั้นท่ี 18 ส่ีแยกรัชโยธิน 

ถนนพหลโยธิน เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา   และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น   ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

       

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

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

 

หมายเหตุ

          1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง   ลงคะแนน   

  

               ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

          2.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีถือไวไ้ด ้

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตัว) 

  

 

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

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

 

 

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

 

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

 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จาํกดั (มหาชน) 

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

       

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

          

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

  

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

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

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

 

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

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

   

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

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

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญั               

ผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  1/2558   ณ  วนัท่ี 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม  ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน                    

แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

   

 

 

 

อากรแสตมป์ 
     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

   วาระท่ี ..1... เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1 /2557 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..2... เร่ือง  

          (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(Par Value) ของบริษทั 

         (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  

       

พิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ เพ่ือเสนอขาย 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ คร้ังท่ี 2 (DCON-W2) 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

   วาระท่ี .......เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่รองรับการใชสิ้ทธิจากการออก

ขายใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น               

คร้ังท่ี 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชองบริษทัฯ คร้ังท่ี 

1 (DCON-W1) 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                

  วาระท่ี .. .... เร่ือง 

       

พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(Par Value) ของบริษทัฯ  

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

     

     วาระท่ี ....... เร่ือง  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

4 

5 

6 



  เอกสารแนบ 6  

33 
 

 

 

 

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

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

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

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

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

       

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

หมายเหตุ 

2. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2)  หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้  (2) ก็ได ้

3. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจาํนวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถ

ระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 

5. กรณีหากมีขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัใดกาํหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น  

กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง

หรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้  (5) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2558  วนัท่ี 8 มกราคม 2558 เวลา 15.00 น.  ณ หอ้งประชุม  ตึกชา้ง อาคารบี                  

ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

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

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

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

วนัท่ี ............./................../................. 
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เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ   

  สถานท่ีประชุม ก่อนเวลาประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 8 มกราคม 2558 

• การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 

  (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐาน 

         รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

• การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง 

  ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- เพือ่ความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุม   

  ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง  

  ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

(1) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี 

ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือ 

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 

(2) กรณผีู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให ้

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออก 

ใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั และรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง

นามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
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• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                               

ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการที่มีอาํนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล

ดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอาํนาจไม่เกิน                     

3 เดือน 

• สาํหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษา 

องักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ยและให้ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของ                  

คาํแปล 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดิน 

ทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือ่ลงทะเบียน 
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 ข้อบังคบับริษทั 

เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมี

หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

1. องค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อ

หุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่าํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ

หุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ 

ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ข้อ 39  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทาํหน้าที่เป็น

ประธานในที่ประชุม แต่ถา้รองประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อ

หุน้หน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคราวนั้น 

 

ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน   

     เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน         

     กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลง 

     มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็น       

     ประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ข้อ 17 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน

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

จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบั

สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่นตาํแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 

ข้อ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุ้น

หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ  

      มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมี  

      วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั 

 

ข้อ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํ มีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พจิารณาจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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