
 

 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 
 

 

 

 

 

       
 

  บริษทั ดคีอนโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 
 

     วนัที่  28  เมษายน  2559 

       เวลา 13.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 25 

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 



 
ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

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 

 



 
1 

 
          

วนัท่ี  25 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2559 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 

2.  รายงานประจาํปี 2558 (CD-ROM) 

3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรกากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 

5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพ่ือการรับมอบฉนัทะ 

  6.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) 

  7.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

  8.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

  9.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  25 กมุภาพนัธ์ 2559 มีมติใหจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 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  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2558  

  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงจดัข้ึนเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 

2558 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               

จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558  

 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ  ในรอบปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2558                      

ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) 
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       

งบการเงินสาํหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี 2558 ส่ิงที่ส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นชอบใหน้าํงบการเงินประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั

ไดต้รวจสอบและผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผา่นทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรรเป็นกาํไรสะสมจดัสรรสํารองตามกฎหมาย 

และพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย

คาํนึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
 

ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานปี 2558 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 176.19 ลา้นบาท เท่ากบั 0.08 บาทต่อหุ้น ในงบ

การเงินรวม และ154.50 ลา้นบาทเท่ากบั 0.07 บาทต่อหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยคาํนวณ

จากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเท่ากบั 2,139,331,785 หุน้) 

อน่ึงเน่ืองจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 มีมติให้บริษทัเพ่ิม
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ทุนจดทะเบียนอีก  248,939,979.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน2,489,399,795 หุน้มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และมีมติใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 
 

 

- เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมจาํนวน 2,139,578,118 หุน้ในราคาหุน้ละ 0.45 บาท 

- เพือ่รองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ DCON-W1และ DCON-W2 จาํนวน 

349,821,677 หุน้ 

 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนและดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ เป็นที่

เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 ดงันั้น กาํไรต่อหุ้นเม่ือคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ด

ทะเบียนเป็นทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯจะเท่ากบั 0.041 บาทต่อหุ้นในงบ

การเงินรวม และ 0.036 บาทต่อหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการ(โดยคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญั ถึง

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงเท่ากบั 4,27,156,236 หุน้) 

 

อน่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือ 272,159,897.05 บาท

และมีกาํไรสะสมจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เท่ากบั 32,412,776.44 บาท เพือ่ให้ทุนสํารอง

ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซ่ึงตอ้งเท่ากบั 54,631,610.80 บาท จะตอ้งจดัสรรเงิน

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 22,218,834.36 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2558 จากผลกาํไรในปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาทต่อหุ้น (ส่ีสตางคต่์อหุ้น) คิดเป็น 

จาํนวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 171,166,249.40 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนหกหมื่น

หกพนัสองร้อยส่ีสิบเกา้บาทส่ีสิบสตางค)์ หรือเท่ากบัร้อยละ 97.15 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ และ

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

เงินทุนสาํรองตามกฎหมายเท่ากบั 22,218,834.36 บาท 

 

ทั้งน้ีหากที่ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี                

28  มีนาคม 2559 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระในปี 2559  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนด

ไวว้า่ในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัรา  1 ใน 
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3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้

ตาํแหน่งอีกได ้

  กรรมการท่ีจะพน้ตาํแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดแ้ก่ 

  1.  รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู    ยมนาค 

         2.  นางพิสมยั    บุณยเกียรติ 

         3.  นายจีรเดช    วรัิชชยั 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกนัอย่างกวา้งขวาง รวมทั้งได้

พิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่กรรมการ

ทั้งสามท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและ

กาํลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ

และอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี  ตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ ง

กรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

   

   1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู   ยมนาค กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา  

        ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  2. นางพิสมยั     บุณยเกียรติ   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรง 

                                                                                   ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

  3. นายจีรเดช     วรัิชชยั   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 กา รทั้ ง  3  ท่ าน ปร าก ฏต า ม                     

เอกสารแนบ 3 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และมีคุณสมบติัที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที่บริษทัฯ กาํหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.dconproduct.com เพือ่รับการพิจารณาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า 

ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่

วนัท่ี 28 ธันวาคม 2558 จนถึงวนัที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้าํหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง

ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 

 

 

 

 

http://www.dconproduct.com/�
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วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบญัชีประจาํปี 2559 

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 2559 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2559          

เป็นเงิน 1,510,000 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัปี 2558 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น

แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัค่าสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํ ปี 2558 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 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน 1,510,000 บาท 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 และพจิารณาอนุมตัจ่ิาย

บําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ไดมี้มติอนุมติัค่าบาํเหน็จ

กรรมการบริษทั และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัเบ้ียประชุมค่าตอบแทนกรรมการไว้

แลว้ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมี

มติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงัน้ี 
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   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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 พิจารณา

อนุมติัค่าบาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม ตามท่ีไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ 

ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 176.19 ลา้นบาท จึงเห็นควรเสนอให้จ่าย

บาํเหน็จกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการ

ตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 

 

วาระที ่9 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

  9.1 เชิญผู้ถอืหุ้นซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิ 

  9.2 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

 

 



 
7 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดวนั กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 

28 มีนาคม 2559 (Record Date)  และรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2551) ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 

            หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ตาม                 

เอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ 

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบใหผู้รั้บมอบฉนัทะของท่านนาํมาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุม

ด้วย  และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ 

 หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระตามรายช่ือท่ีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนในวนัประชุมตั้งแต่เวลา 12.00น. 

  อน่ึงหากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ

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 25 เมษายน 2559 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  

 

 

 

          โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

          

 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

mailto:ir@dconproduct.com�
http://www.dconproduct.com/�
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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2 ประจําปี 2558 

ของ 

                   บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

           
 

ประชุมเ ม่ือวัน ท่ี  21  ธันวาคม 2558  เวลา  14.00  น .   ณ ห้องประชุม ตึกช้าง  อาคารบี  ชั้ น  18                              

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู     ยมนาค       ประธานกรรมการบริษทั 

2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.นายวทิวสั พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 

4.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

5.นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6.นายชนะ โตวนั  กรรมการ 

7.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 

8.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 

9.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทั 

10.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม  

 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2558 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์                    

จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 98 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 715,072,692 หุ้น และมีการมอบฉันทะ 

จาํนวน 48 ราย  คิดเป็นจาํนวนหุน้ 373,966,572 หุน้ รวมทั้งส้ิน 146 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 1,089,039,264 หุน้ คิดเป็นอตัรา ร้อย

ละ 50.90 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 213,957,811.80 บาท  อนัเป็น

ครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

 

 

 

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 ่1          ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งทีป่ระชุมเพือ่ทราบ 

  ประธานฯ แจง้วา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2558 สาํหรับวนัน้ีมีทั้งส้ิน 7 วาระ 

  

วาระที ่2          พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558  

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 ประจาํปี2558   

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบั

แต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ ไม่ปรากฏวา่มีผูค้ดัคา้นหรือขอแกไ้ขใดๆ คณะกรรมการบริษทัฯ 

เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 

  นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ กล่าวแนะนาํใหฝ่้ายลงทะเบียนของบริษทัฯ กรอกช่ือ-สกุล และจาํนวนหุ้น

ของผูถื้อหุน้ ในบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัผูถื้อหุน้ เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลาในการตรวจนบัคะแนน และควรจดัอาหารวา่งใหเ้พียงพอกบั

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวช้ีแจงว่าวิธีการลงคะแนน จะนาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุ้นที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงมาหักออกจากคะแนนเสียงรวมทั้ งหมด จึงรบกวนให้ผูถื้อหุ้นกรอกชื่อ-สกุล และ

จาํนวนหุ้นดว้ยตนเอง สาํหรับลงคะแนนในวาระท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และทางบริษทัฯ ขออภยัในเร่ืองอาหารวา่งท่ีไม่

เพียงพอ เน่ืองจากไม่สามารถทราบจาํนวนของผูถื้อหุน้ท่ีจะมาประชุมได ้จากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ีผา่นมา มีจาํนวน

ผูถื้อหุ้นประมาณ 100 คนเท่านั้น และในการประชุมคร้ังน้ีได้จัดเตรียมอาหารสําหรับ 200 คน โดยทางบริษทัฯ จะขอนําไป

ปรับปรุงในการประชุมคร้ังต่อไป 

  นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะจาก นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย กล่าวขอบ

คุณนายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ท่ีกล่าวแนะนาํเร่ืองบตัรลงคะแนน และแนะนาํใหบ้ริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการตรวจนบั

คะแนนโดยติดต่อผา่นศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์เพ่ือความโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นยาํ 

 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวขอบคุณและรับเร่ืองไวพิ้จารณา หากมีจาํนวนผู ้

ถือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมมากข้ึนในการประชุมคร้ังต่อไป และไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่เม่ือ 3 ปีก่อน มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพียง 30 คน 

และเพ่ิมข้ึนเป็น 70 ถึง 100 คนในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นการประชุมท่ีมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมมากท่ีสุด และขอยืนยนัวา่การ

ตรวจนบัคะแนนสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ประธานฯ กล่าวเรียนเชิญอาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุน้รายยอ่ย 2 ท่าน เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน  

 

มต ิ ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี                         

เห็นดว้ย     1,100,215,101 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99  

ไม่เห็นดว้ย    1,671 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.01  

และผูง้ดออกเสียง                       -    หุน้ 

 

หมายเหต:ุ  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 26 คน คิดเป็นจาํนวนหุน้ 11,177,508 หุน้ 
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วาระที ่3          พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นทีถู่กสํารองไว้เพือ่การจ่ายหุ้นปันผล 

     และไม่ถูกจดัสรร 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเมื่อ

วนัท่ี 23 เมษายน 2558 มีมติใหจ่้ายหุน้ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1หุ้นปันผล เศษของหุ้นให้ปัดท้ิงและให้จ่าย

เป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลส่วนที่ปัดเศษท้ิง ปรากฏว่ามีหุ้นที่ถูกสํารองไวเ้พื่อการจ่ายหุ้นปันผลและไม่ถูกจัดสรร

เน่ืองจากการปัดเศษท้ิงเป็นจาํนวน 13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 1,388.20 บาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,388.20 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัออกจาํนวน 13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 0.10 บาท 

  ประธานฯ กล่าววา่วาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งการมติพิเศษคือจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยนบั 1หุน้เท่ากบั 1 เสียง เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการลงคะแนนและตรวจนบัคะแนน  จะขอ

เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง แลว้นาํมาหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

 

มต ิ ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,388.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

297,377,516.70 บาท เป็น 297,376,128.50 บาท โดยการตดัหุน้สามญัออกจาํนวน 13,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.10 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย   1,100,024,017 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.99  

ไม่เห็นดว้ย             122,755 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.01  

และผูง้ดออกเสียง              70,000 หุน้ 

 

วาระที ่4            พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบยีน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ตามท่ีไดมี้มติอนุมติให้ลดทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ ลงจาํนวนเงิน 1,388.20 บาท ในวาระท่ี 3 นั้นจะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์

  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคือ 

  ทุนจดทะเบียน            297,376,128.50 บาท 

  แบ่งออกเป็น     2,973,761,285 หุน้ 

 มูลค่าหุน้ละ                     0.10   บาท 

  โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญัจาํนวน      2,973,761,285 หุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ    -ไม่มี- 
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มต ิ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย   1,100,216,772  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย         0   หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  

และผูง้ดออกเสียง                      -    หุน้ 

  

 

วาระที ่5           พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอ ขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทคร้ังที1่ และคร้ังที ่2  ( DCON-W1 และ DCON-W2)  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณา

วตัถุประสงคร์ายละเอียดของโครงการต่างๆ และจาํนวนเงินลงทุนท่ีตอ้งใชส้าํหรับโครงการต่างๆแลว้  เห็นสมควรนาํเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ข้ึนอีกจาํนวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั

ใหม่จาํนวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวดงัน้ี 

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เสนอขายให้แก่ ผูถื้อ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 

0.45 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ี

กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิ จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพิ่มในส่วนท่ีจองซ้ือเกิน

กวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือภายหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้เดิมไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาทเพือ่รองรับการปรับสิทธิ

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ DCON-W1 จาํนวน 200,711,762 หุน้ และ DCON-W2 จาํนวน 149,109,915 หุน้ ซ่ึง

เป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิกรณีท่ีมีการออกหุ้นเพ่ิมทุนในราคาท่ีตํ่ากวา่ร้อยละ 90 

ของราคาตลาดต่อหุน้ 

 

   วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม และเงินส่วนท่ีเกิดจากการใช ้

สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของหุน้สามญัเพิ่มทุน มีดงัน้ี 

1. เพือ่ใชจ้ดัซ้ือท่ีดินแปลงใหม่ เพือ่พฒันาให้มีรายไดแ้ละผลกาํไรอย่างต่อเน่ือง จาํนวนเงินประมาณ 350 ถึง 400 

ลา้นบาท 

2. เพ่ือใชใ้นโครงการคอนโดมิเนียม DCON PRIME จาํนวนเงินประมาณ 250 -400 ลา้นบาท ข้ึนกบัเง่ือนไขการเบิก

เงินกู ้(ยอด Pre Sales) ของธนาคารพาณิชย ์
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3. เพ่ือชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั้นจาํนวนเงินประมาณ 150 ลา้นบาท 

4. เพ่ือใชล้งทุนในโครงการต่างๆของสายงานธุรกิจวสัดุก่อสร้าง จาํนวนเงินประมาณ 180 ลา้นบาท 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่หากบริษทัฯ ทาํการเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ จะมี 

การปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ DCON-W1 และ DCON-W2 หรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จะมีการปรับราคาและอตัรา 

การใชสิ้ทธิของ DCON-W1 และ DCON-W2 โดยจะอา้งอิงจากราคาปิดของวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 ในสูตรคาํนวน และจะแจง้

ข่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

  นายสุพจน ์พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุน้ กล่าวแนะนาํใหเ้ร่งการก่อสร้างคอนโดใหเ้ร็วข้ึน และตอ้งการทราบกาํไร

และผลประกอบการของบริษทั 

  นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากที่วางแผนให้ก่อสร้างคอนโดเสร็จในปี 2561 

เน่ืองจากเศรษฐกิจช่วงนั้นจะเร่ิมดีข้ึน และมีความตอ้งการซ้ือคอนโดมากข้ึน และเม่ือคอนโดข้ึนโครงสร้างจะขายไดร้าคาดีข้ึน 

เร่ืองการเพ่ิมทุนนั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการเงินสดสําหรับซ้ือท่ีดิน และถา้ไม่เพ่ิมทุนบริษทัฯ อาจจะตอ้งกูเ้งินจากสถาบนั

การเงินในการสร้างคอนโดสูง 38 ชั้น โดยจะตอ้งใชเ้งินประมาณ 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงทุกวนัน้ีธนาคารให้สินเช่ือยากมาก และ

จะตอ้งมีเงินจองคอนโดอย่างน้อยร้อยละ 40 มิเช่นนั้นธนาคารจะไม่อนุมติัเงินกู้ในการก่อสร้าง อาจทาํให้ตอ้งลดราคาขาย

คอนโดเพ่ือแข่งกบัรายอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดย้อดจองร้อยละ 40 ขณะน้ีมียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยบริษทัฯ 

ยงัไม่เร่งรัดการขาย 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2558 น้ีมีกาํไร 128 

ลา้นบาท ประมาณ 0.06 บาท/หุน้ สาํหรับไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 ใกลเ้คียงกบัไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 แต่ปีท่ีแลว้มีกาํไรเพ่ิมมาจาก

การรับรู้รายไดใ้นส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ผลประกอบการส่วนวสัดุก่อสร้างลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยไตรมาสท่ี 1 ปี 

2558 เป็นช่วงท่ีผลประกอบการลดลงมากท่ีสุดคือร้อยละ 25 หลงัจากนั้นผลประกอบการเร่ิมดีข้ึนเร่ือยมา   

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่จากท่ีมีการประมูลผูรั้บเหมาสร้างรถไฟรางคู่  

บริษทัฯ ไดง้านเสาเขม็หรือไม่ 

  นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัซ้ือ ขณะน้ีทางบริษทัฯ ให้ฝ่าย

ขายติดตามงานกบัผูรั้บเหมาท่ีประมูลไดอ้ยา่งใกลชิ้ด และคิดวา่บริษทัฯ น่าจะไดข้ายเสาเข็มเน่ืองจากปริมาณงานมีจาํนวนมาก 

และน่าจะมีผูข้ายเสาเขม็ใหก้บัผูรั้บเหมาท่ีประมูลไดห้ลายราย 

  นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าทางบริษทัฯ ยงัสนใจลงทุนเก่ียวกับพลงังานทางเลือก

หรือไม่ และจะมีการเพ่ิมทุนอีกคร้ังหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่หากบริษทัจะลงทุนเก่ียวกบัพลงังาน 

ทางเลือกจะเป็นท่ีสนใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนมาก บริษทัฯ เคยศึกษาและไดท้ราบระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 7 ถึง 10 ปี 

แต่จะมีความมัน่คงไม่ผนัแปรไปตามรอบเศรษฐกิจท่ีข้ึนลง มีรายไดจ้ากรัฐบาลท่ีแน่นอน บริษทัฯ เคยศึกษาทั้งไบโอแก็ส ,ไบโอ

แมส และโซล่าฟาร์ม แต่ยงัพบปัญหาในการทาํงาน บริษทัฯ จึงคิดวา่ควรลงทุนทาํเร่ืองวสัดุก่อสร้างท่ีถนดัดีกวา่ แต่หากมีโอกาส

ไดล้งทุนเก่ียวกบัพลงังานทางเลือกก็อาจจะตอ้งเพ่ิมทุน เน่ืองจากใชเ้งินในการลงทุนมาก 
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  นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ปัจจุบนัยอดจอง Pre-sale ของดีคอนไพร์ม คอนโดมิเนียม 

มีจาํนวนเท่าไร  

  นายจีรเดช  วรัิชชยั  กรรมการ กล่าววา่มียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ของจาํนวนหอ้งทั้งหมด 

  นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัจะลงทุนเร่ือง Infrastructure ของภาครัฐฯ หรือไม่ 

  นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่กาํลงัศึกษาเร่ืองการผลิตท่อระบายนํ้ า และหมอนรอง

รถไฟ แต่ทั้งน้ีตอ้งดูจาํนวนการใชง้าน หากจาํนวนการใชง้านนอ้ยจะไม่คุม้การลงทุน 

  นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงเร่ืองโรงงานผลิต Precast และโรงงานผลิต Hollow core  

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่เร่ืองโรงงานผลิต Precast ไดร้ะงบัไวช้ัว่คราวเน่ืองจาก

เศรษฐกิจชลอตวั และไดส้าํรวจตลาดพบวา่บริษทัอ่ืนๆ ท่ีผลิต Precast ปัจจุบนัมีงานผลิตเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น 

นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองพลงังานทางเลือกดาํเนินการถึงขั้นตอนใด 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าทุกวนัน้ีบริษทัฯ ดาํเนินงานดว้ยความรอบคอบ หาก

จะตอ้งใชเ้งินลงทุนมากก็อาจจะยงัไม่ลงทุนในตอนน้ี 

นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนัธ์ุ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของ 2 ปี ที่ผ่านมาปันผล 100 

เปอร์เซ็นตข์องกาํไร ปีน้ีนโยบายจ่ายปันผลเหมือนเดิมหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในแบบ 56-1 ระบุไวว้า่บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 

25 ของกาํไร ตั้งแต่บริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มานั้น บริษทัฯ ไม่เคยจ่ายปันผลตํ่ากวา่ร้อยละ 50 และในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ 

เป็นบริษทัท่ีจ่ายเงินปันผลอนัดบัท่ีหน่ึงในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เท่ากบัร้อยละ 14.23 สาํหรับการจ่ายปันผลในปีน้ีจะอยูใ่นดุลยพินิจ

ของกรรมการบริษทัฯ และสภาพคล่องของบริษทัฯ  

นายฮั้งใช ้ อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุพจน ์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ตวัแทนชมรมผูถื้อหุน้ไทย กล่าววา่วาระ

น้ีควรแยกของเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการเพ่ิมทุน RO และแยกอีกวาระคือการปรับสิทธิ Warrant เน่ืองจาก หากวาระปรับสิทธิ 

Warrant ไม่ผา่น แต่วาระเพ่ิมทุนจดทะเบียนอนุมติัผา่น ก็ยงัดาํเนินการเพ่ิมทุนได ้

และขอแนะนาํเร่ืองการนาํเงินบริสุทธ์ิของผูถื้อหุน้ไปเพ่ิมทุนเพ่ือขยายธุรกิจ หรือแกว้กิฤตของบริษทั ทางชมรมผูถื้อหุน้ไทยเห็น

ดว้ย แต่จะปกป้องสิทธิความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นรายย่อยในการขายหุ้นเพ่ิมทุนตํ่ากว่าราคาตลาด และในวนัที่เกิดวิกฤต

เศรษฐกิจใหร่้วมมือกบั Supplier ในการผา่นวกิฤตไปดว้ยกนั 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าจะนําเงินจากการเพ่ิมทุนไปใช้อย่างไรบ้าง จากเอกสาร

หนงัสือเชิญการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 หนา้ 4 สดัส่วนของรายไดใ้นปี 2557 เท่ากบั 60% ต่อ 40% ตอ้งการทราบ

วา่สดัส่วนรายไดข้องอสงัหาริมทรัพยว์า่มาจากไหน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าในปี 2557 อสังริมทรัพยมี์รายได้จาก

โครงการดีซิโอค้อนโด ซ่ึงเป็นการขายคอนโดมิเนียมทั้งโครงการ 

นายศักด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าระหว่างปี 2558 ถึงปี 2561 ที่มีการเพ่ิมทุน บริษทัฯ จะมี

สดัส่วนรายไดเ้ท่าเดิมหรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่สดัส่วนรายไดจ้ะเท่ากบั  90% ต่อ 10%  

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าจากเอกสารหนังสือเชิญการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังที่ 

2/2558 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 หนา้ 39 ระบุวา่เงินท่ีใชใ้นการลงทุนโรงงานในประเทศกมัพูชา 55 ลา้นบาท ทาํไมยอดขายในปี 2559 
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มากกวา่ปี 2560 หลายเท่า และในปี 2560 ระบุยอดขายประมาณ 300 ลา้นบาทจากกาํลงัการผลิต 100% ใช่หรือไม่ ถา้ใช่ทาํไมถึง

คิดกาํลงัการผลิตท่ี 100% เน่ืองจากท่ีประเทศกมัพชูามีการประทว้งขอข้ึนค่าแรงอยูใ่นขณะน้ี  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าในปี 2559 จะมีกาํลงัการผลิตไม่ครบ จึง

รับรู้รายไดเ้พียงบางส่วน หรือประมาณ 10% และในปี 2560 คาํนวณยอดขายจากกาํลงัการผลิต 100% 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ท่ีประเทศกมัพชูามีตึกสูงข้ึนมาก อตัราการเจริญเติบโต

ประมาณ 300% และคงเป็นการเจริญเติบโตระยะสั้น 3 ถึง 5 ปี ตอ้งรีบทาํกาํไรในช่วงน้ี 

ประธานฯ กล่าววา่ตวัเลขที่ประมาณการมาน้ีมีที่มา เน่ืองจากวสัดุก่อสร้างมีราคาแพงกวา่ท่ีขายในประเทศ

ไทยมากกวา่ 2 เท่า และกาํลงัขายดีในขณะน้ี 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าโครงการ Precast Bearing Wall และ Hollow Core คือ

โครงการอะไร 

 ดร.กวิน  วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายวิศวกรรม กล่าววา่ทุกวนัน้ีการก่อสร้างบา้นไดเ้ปลี่ยนไป

จากระบบเสา-คาน เป็นระบบผนงัสาํเร็จรูป (Precast Bearing Wall) ส่วน Hollow Core เป็นเร่ืองของตลาดงานราชการ ในอดีต

งานก่อสร้างหน่วยงานราชการ โรงเรียน และสถานีตาํรวจจะใชแ้ผ่นพ้ืนของบริษทัเราในการก่อสร้าง ปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนมาใช ้

Hollow Core มากข้ึน บริษทัฯ จึงคิดวา่ควรปรับการขายเพ่ือมีส่วนร่วมในตลาดส่วนน้ี 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่การนาํเงินไปชาํระเงินกู ้150 ลา้นบาท แลว้เหลือเงินกูท่ี้เสีย

ดอกเบ้ียอีกเท่าไหร่  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัยงัคงเหลือเงินกูร้ะยะยาวอีกประมาณ  

60 ลา้นบาท โดยจะใชร้ะยะเวลา 3 ปี ในการชาํระทั้งหมด 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองสิทธิในการจองหุน้เพิ่มทุนมีการจองเกินสิทธิ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ผูถื้อหุ้นสามารถจองเกินสิทธิได ้วิธีการ

จดัสรรจะจดัสรรตามสดัส่วนของท่ีผูถื้อหุน้มีสิทธิอยูจ่นจดัสรรหุน้หมด โดยจะใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

เป็นผูรั้บจอง  

  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ทางบริษทัฯ ไม่ควรให้ผูถื้อหุ้นจ่ายค่าธรรมเนียม Bill Payment 

ทางบริษทัฯ ควรเป็นผูรั้บผิดชอบและเป็นการส่งเสริมผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าผูถื้อหุ้นบางรายจ่ายเงินดว้ยระบบ Bill 

Payment บางรายไม่ใช่ หากบริษทัฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมใหเ้ฉพาะบริการ Bill Payment ก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมกนั 

  นายพงษชิ์ต เหลืองธาดา ผูถื้อหุน้ กล่าววา่บริษทัฯ ควรระบุวธีิการโอน เช่น  Bill Payment หรือ สลิปโอนเงิน 

เพ่ือเป็นหลกัฐานสาํคญัในการชาํระเงิน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าประมาณต้นเดือนมกราคม  ปี 2559              

บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือแจง้การจองสิทธิใหก้บัผูถื้อหุน้ ในหนงัสือจะมีรายละเอียดทั้งหมด แบบฟอร์มการจองหุ้น วิธีการจอง

หุ้น รวมถึงวิธีการชําระเงิน ซ่ึงมี 2 วิธี คือชําระด้วยเช็คท่ีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด และชําระทาง                

Bill Payment 

ผูถื้อหุน้ เสนอวธีีการชาํระเงินเพ่ิมเติมโดยโอนเงินเขา้บญัชีเพ่ิมทุน ซ่ึงเป็นการโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทั 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ รับไวพิ้จารณา 
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ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ไดมี้การทาํวจิยัเก่ียวกบัจาํนวนประชากรหรือไม่ อยา่งไร 

คุณจีรเดช วิรัชชัย  กรรมการกล่าวว่าได้มีการทาํวิจัยก่อนที่จะเร่ิมทาํโครงการ สัดส่วนของประชากรมี

แนวโนม้เพ่ิมข้ึน และมีมากเม่ือเทียบกบัจาํนวนหอ้งของคอนโด 600 ยนิูต ท่ีติดแถวรถไฟฟ้า 

นายสมชาย รังสีสกลสวสัด์ิ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่มีโครงการทาํ Office Building หรือไม่ 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่คุณจีรเดช  วิรัชชยั  กรรมการ มาปรึกษาเร่ืองการทาํ 

Office Building และ Home Office อยูเ่ป็นประจาํ และปัจจุบนับริษทัทาํโครงการอรดาแฟคตอร่ีแลนด ์ขายยนิูตละ 11  ลา้นบาท 

ประธานฯ กล่าววา่วาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งการมติพิเศษคือจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยนบั 1หุน้เท่ากบั 1 เสียง 

 

มต ิ ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทั ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และจดัสรรเพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามเง่ือนไขของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 (DCON-W1 และ DCON-W2) โดยเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ข้ึนอีกจํานวนไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวนไม่เกิน 

2,489,399,795 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท และมีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เสนอขาย

ใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญั

ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.45 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

• จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ

ปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในราคาต่อหุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย   1,103,245,920  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.73  

ไม่เห็นดว้ย          2,933,791  หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.27 

และผูง้ดออกเสียง           310,000   หุน้ 

 

หมายเหต:ุ  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 29 คน คิดเป็นจาํนวนหุน้ 6,272,939 หุน้ 

 

วาระที ่6           พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4  เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจด

ทะเบยีน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ตามท่ีไดมี้มติอนุมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯอีกจาํนวนเงิน 248,939,979.50 บาท ในวาระท่ี 5 นั้นจะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 กบักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์
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  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ

ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคือ 

  ทุนจดทะเบียน            546,316,108.00 บาท 

  แบ่งออกเป็น     5,463,161,080 หุน้ 

 มูลค่าหุน้ละ                     0.10   บาท 

  โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญัจาํนวน      5,463,161,080 หุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี- 

  ประธานฯ กล่าวว่าขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง โดยวาระน้ีเป็นวาระท่ีตอ้งการมติพิเศษคือจะตอ้งไม่นอ้ย

กวา่ 3ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยนบั 1หุน้เท่ากบั 1 เสียง 

มต ิ ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ข เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   

เห็นดว้ย      1,105,742,551   หุน้  คิดเป็นร้อยละ 99.93  

ไม่เห็นดว้ย                          737,160   หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.07  

และผูง้ดออกเสียง                 10,000   หุน้ 

 

นายฮั้งใช ้ อคัควสักลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุพจน ์ เอ้ือชยัเลิศกลุ ตวัแทนชมรมผูถื้อหุน้ไทย  

กล่าวช่ืนชมผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมปกป้องสิทธิของตนเอง และขอฝากการบริหารงานของบริษทัไวก้บักรรมการทุกท่านซ่ึง

เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทุกคน และแสดงความคิดเห็นวา่การจ่ายหุน้ปันผลนั้นเป็นประโยชน์มากกบัผูถื้อหุน้ 

 

วาระที ่7        พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

   ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ  

  น.ส.วิภา  บุญคุณจงเจริญ  ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าแผนงานในอนาคต  2 ถึง 3 ปี จะเป็นลกัษณะใด และ

ความกา้วหนา้ของงานทางภาครัฐเป็นอยา่ไร 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ขณะน้ีใชก้าํลงัการผลิตวสัดุก่อสร้าง 

เท่าไร 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ขณะน้ีใชก้าํลงัการผลิตเพียง 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต ์ 

และในช่วงท่ีเศรษฐกิจดี เราจะผลิตอยูท่ี่ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต ์โดยช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดีบริษทัฯ จะประคองตวัให้มีกาํไรไม่ให้

ขาดทุน แต่ในช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนนั้นบริษทัฯ จะเร่งทาํกาํไรใหไ้ดม้าก ส่วนงานทางภาครัฐตอ้งข้ึนอยูก่บัทางรัฐบาลนั้นสามารถ

กูเ้งินไดม้ากนอ้ยเพียงใด และโครงการจะเดินไปไดต้รงตามเวลาหรือไม่  

น.ส.วภิา  บุญคุณจงเจริญ  ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ จุด Break Even อยูท่ี่เท่าใด 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จุด Break Even อยูท่ี่ 30 เปอร์เซ็นต ์
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นายพงษชิ์ต เหลืองธาดา ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยในเอกสารหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง

ท่ี 2/2558 ในหน้า 16 วาระพิจารณางบการเงินประจาํปี ควรเสนอในรูปแบบตารางเพื่อความเขา้ใจไดโ้ดยง่ายสําหรับการ

เปรียบเทียบต่อปี 

นายฮั้งใช ้ อคัควสักุล ผูรั้บมอบฉันทะจาก นายสุพจน์  เอ้ือชยัเลิศกุล ตวัแทนชมรมผูถื้อหุ้นไทย กล่าวว่า

สาํหรับการเพ่ิมทุนของบริษทันั้นเห็นดว้ย และหากมีหุน้ท่ีจดัสรรเหลือจะขอซ้ือหุน้จาํนวนนั้นเพ่ิม 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้กล่าววา่เห็นข่าววา่มีกรรมการหลายท่านซ้ือหุน้ในราคา 1 บาทนั้น แสดง

วา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมแลว้ใช่หรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ผูถื้อหุ้นบางท่านอาจเขา้ใจวา่กรรมการเพ่ิมทุนแลว้ซ้ือ

หุน้กลบัคืนในราคาท่ีถูก ท่ีจริงแลว้ราคาของหุน้ตกลงตามตลาดหุน้ แต่จะมีผูถื้อหุน้ 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะกล่าววา่กรรมการไม่

ดูแลหุ้น จึงปล่อยให้ราคาหุ้นตก และผูอี้กส่วนจะกล่าววา่กรรมการทุบราคาหุ้นเพือ่ซ้ือในราคาท่ีถูกภายหลงั แต่ถึงอย่างไรหุ้น

ของบริษทัก็ยงัมีนโยบายจ่ายปันผลสมํ่าเสมอมาตลอด 

 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดการประชุม  เวลา 16.10 น. 

 

 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 

          รับรองรายงานการประชุม 

 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 

                             ประธานท่ีประชุม 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ  รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค 
ที่อยู่    15 ซ.ต่อศกัด์ิ 1 ถ.สุขมุวทิ 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ 
  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   68 ปี 

 
 
 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2558)  

0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ กรรมการอิสระ 
 

วุฒิการศึกษา   

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- M.S.C.E Master of Science in Civil Engineering (University of Washington U.S.A) 

- D.B.A. (Doctor of Business Administation) Nova Southeastern University 

- วปรอ. รุ่นท่ี 4111 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 

ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะจาํกดั) 

- อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ชุดท่ี1 (ประธานคณะทาํงาน ตป.)                                   -

 อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2548) 

- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล 

- ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)  

- อาจารยส์อนหลกัสูตร ปริญญาเอก “ การพฒันาธรรมาภิบาล” ม.ราชภฎัจนัทรเกษม 

- คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 21 มิถุนายน 2547 -ปัจจุบนั (11 ปี 10 เดือน) 
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การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 

 - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 2547 :  

       ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 46) 2547 : 

 ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- Thai Institute of Director (IOD) 

 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 

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

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 0/1 1/1 

3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการ  บมจ.ปรินดา 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- ประธานกรรมการ บจ.วศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะ 

- กรรมการ  บจ.ที เอ ซี อี 

- กรรมการ  บจ.ที เอ ซี อี มาเก็ตต้ิง 

- กรรมการ  บจ.ที เทส นอร์ท 

- กรรมการ  บจ.สเปเชียลลีว เอนยเินียร่ิง คอนซลัแตนส์ 

- กรรมการ  บจ.ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮา้ส์ 
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ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ   นางพสิมยั    บุณยเกยีรต ิ
ที่อยู่    บา้นเลขท่ี 2 ซอยพระรามเกา้41(ถ.เสรี10) 

   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   70  ปี 

 
 
 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2558) 

0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ กรรมการอิสระ 
 

วุฒิการศึกษา   

- ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัสูตร                
- ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ สถาบนั Research Institute for   

 Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด ์

- ประกาศนียบตัร - การจดัการดา้นการตลาด สถาบนั ILO ประเทศอิตาลี 

- ประกาศนียบตัร - การศึกษาโครงการ สถาบนั APO ประเทศญ่ีปุ่น  

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

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ผูพิ้พากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

- ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์              

- กรรมการตรวจสอบ  บมจ.อีซึน เพน้ท ์
                     

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 31 มีนาคม 2548 - ปัจจุบนั (11 ปี 1 เดือน) 
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 

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

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

3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1-1 1/1 1/1 

4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ  บมจ.อีซึน เพน้ท ์
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- ไม่มี 
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ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ   นายจรีเดช วรัิชชัย 

ที่อยู่    77/42ก หมู่ท่ี 4 ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี 
   จ.นนทบุรี 
สัญชาต ิ   ไทย 

ศาสนา   พทุธ 

อายุ   38 ปี 

 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ (ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2558) 

0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ กรรมการ 

วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท – วศิวกรรมโครงสร้าง M.Eng (Structure) AIT 

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน 
- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
- กรรมการผูจ้ดัการ บจก.อรดา  
- กรรมการ บจก.อรดา 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 23 กมุภาพนัธ์ 2555 - ปัจจุบนั  (4 ปี 2 เดือน) 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 

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

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

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 

3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

- กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บจ.อรดา 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมีหลกัเกณฑ ์ไดใ้ชว้ิธีสรรหาเพื่อพิจารณาคดัเลือกกรรมการ

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 2559 โดยกาํหนดใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล

ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั  
(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 

โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษา 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 ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้า

ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืน่ๆ ทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามี

ภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยให้นับ

รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

http://www.set.or.th/�
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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 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น 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   67  ปี 

 
จาํนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัทฯ  (ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2558) 
    1,040,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.04 
 

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 ตั้งแตว่นัท่ี 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบนั (12 ปี 1 เดือน) 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 

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

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

3. การประชุมผูถื้อหุน้ 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                             

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัที่ 28  เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.  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  1/2559   ณ  วนัท่ี 28  เมษายน 2559 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 แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

 

   วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2 /2558 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ                   

                                     ในรอบปี 2558 

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต่อ้งลงคะแนนเสียง) 
 
 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของ  

                                     ผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  

   วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ  

                                    พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานปี 2558 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค 

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

        2.       นางพิสมยั     บุณยเกียรติ 

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

                        3.       นายจีรเดช    วรัิชชยั 

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

     สาํหรับงวดบญัชีประจาํปี 2559 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

      บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 

           (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 หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

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

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

       

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

               ( .................................................................... ) 
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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) 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2559  วนัท่ี 28 เมษายน 2559 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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เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

• การลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสาร

ก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดูแลทีเ่ก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้าง

ภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ ั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 28 เมษายน 2559  

• การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

-ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็น

ชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐาน 

         รับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

• การมอบฉันทะ 

 - ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง 

   ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุม   

  ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง  

  ขอ้ความท่ีสาํคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณี 

ผูม้อบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือ 

เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

• หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซ่ึงออกให ้

โดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซ่ึงออก 

ใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติ

บุคคลนั้น พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

• กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                               

ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผ่าน

การรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจไมเ่กิน  3 เดือน 

• สาํหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษา 

องักฤษแนบมาพร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

• ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดิน 

ทางฉบบัจริง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 
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 ข้อบังคบับริษทั 

เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 

1. องค์ประชุม 

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไป

ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ข้อ 39  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แตถ่า้ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ในกรณีทีมี่รองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้รอง

ประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหที้่ประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุน้หน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธานทีป่ระชุมผูถื้อ

หุน้ในคราวนั้น 

 

2. การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบคุคลคนเดียว หรือหลายคน   

     เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน         

     กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนน 

     เสียงเทา่กนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุม  

     นั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ 17 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) 

เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

(1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหก้รรมการจบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออก

ตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
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ข้อ 40 มตขิองท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจาํกดัอ่ืนหรือบริษทัจาํกดัมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายให ้ 

      บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมทนุหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั 

 

ข้อ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํ มีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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