
 
 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
 
 
 
 
 

       
 

  บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

     วนัที ่ 25  เมษายน  2562 
       เวลา 13.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคาร บี ชั้น 25 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 



 



 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

มอบฉนัทะ มอบฉนัทะ มาดว้ยตวัเอง 

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ - รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ 

-  

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ – รับรอง 

- หนงัสือรับรองนิติบุคคล – รับรอง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ 

-  

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งตน้ 

- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 

-  

ลงทะเบียน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน – ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประจ าตวั 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
ตามล าดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสียง  -  เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

โดยยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

(ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บ 

บตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก) 
 
 

 
ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

 

*เม่ือเลิกประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการตรวจสอบคะแนน
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ 
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วนัท่ี  15 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

2.  รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
     พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ 

  6.  หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.) 
  7.  เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
  8.  ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
  9.  แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
  

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติใหจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยราตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และได้มีมติอนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เป็นวาระเพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อการรับทราบ 

 
วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561  
  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่26 เมษายน 2561 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2561 และไดเ้ผยแพร่ทาง website ของบริษทั รวมทั้งไดน้ าไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั 
ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในส าเนารายงานการประชุมตาม                
เอกสารแนบ 1 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (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 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว               
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2561  
 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2561                      
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในการประชุม  
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2561 เอกสารแนบ 2 นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นชอบให้น าเสนองบการเงินประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 ตามเอกสารแนบ 2  และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย
ค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 163.11 ลา้นบาท คิดเป็นก าไร
ต่อหุน้เท่ากบั 3.00 สตางคต์่อหุน้ (ค  านวณจากหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 5,204,350,786 หุน้) 

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2561 จากผลก าไรในปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 1.50 สตางค์ต่อหุ้น (หน่ึงจุดห้าสตางค์ต่อหุ้น)    

คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 79,497,558.84 บาท (เจ็ดสิบเกา้ลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเจ็ดพนั
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หา้ร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบส่ีสตางค)์ หรือเท่ากบัร้อยละ 48.76 ของก าไรสุทธิรวม ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทก าหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของ                         

งบการเงินรวม 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2562 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนั ท่ี                
28 มีนาคม 2562 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีทีผ่่านมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2560 

 
ปี 2559  

 
ปี 2558 ปี 2557 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.03 0.04 0.03 0.08 0.16 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.015 0.045 0.008 0.04 0.154 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ* (%) 

48.76 104.9 27.50 97 99 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 

ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบการ 

2561 0.015 บาทต่อหุน้ - 01/01/2561 - 31/12/2561 

2560 0.045 บาทต่อหุน้ - 01/01/2560 - 31/12/2560 

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

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

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

หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง  
      31 ธนัวาคม 2561 ยงัมีความไม่ แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                           
      ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
  2. ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด
ไวว้่าในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา                 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บ
เลือกเขา้ต าแหน่งอีกได ้
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  กรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดแ้ก่ 
  1.  รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู ยมนาค   กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษทั  
         2.  นางพิสมยั   บุณยเกียรติ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 
       ตรวจสอบ  
  3.  ดร.กวนิ   วรกาญจนา กรรมการ 
      

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง รวมทั้ งได้
พิจารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่กรรมการ
ทั้งสามท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและ
ก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
และอนุกรรมการได้เป็นอย่างดี  ตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเลือกตั้ ง
กรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

   

   1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู ยมนาค  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
        ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก 
        วาระหน่ึง 
  2. นางพิสมยั   บุณยเกียรติ กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
        ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก 
        วาระหน่ึง 
  3. ดร.กวนิ   วรกาญจนา กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
        ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีก 
        วาระหน่ึง 

โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเก่ียวกบัอายุ จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน การมีส่วนได้เสีย ประวติัการเข้าประชุมของทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 3        

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
www.dconproduct.com เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยก าหนดให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 
โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมตัค่ิาตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับงวดบญัชี
ประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี นั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มีความสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สีย กบับริษทั
หรือบุคคลท่ี เก่ียวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู ้สอบบัญชี เห็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง 
 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
2.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ในปี 2562 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2562          
เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ  คุณภาพของผู ้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการท างาน ผลงานท่ีไดรั้บ ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทั 
และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ า ปี 2562 เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561 เป็น
อตัราท่ีเหมาะสมจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
2.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  

 
จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทัและบริษทัยอ่ย
ระยะรวม 2 ปี ตามรายช่ือขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีของ   บริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็น
เงินจ านวน 1,580,000 บาท 
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อตัราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี       
                                     (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2562  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชี 1,580,000 1,580,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัจ่ิายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และพจิารณาอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
 

8.1 พจิารณาอนุมตัจ่ิายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัค่าบ าเหน็จ
กรรมการบริษทัและอตัราเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

    

   บ าเหน็จกรรมการ    
   ก าไรสุทธิ     บ าเหน็จกรรมการรวม 
   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 

โดยการจดัสรรบ าเหน็จกรรมการนั้น ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการฯ 

   

   ความเห็นคณะกรรมการ  
ในปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิรวม 163.04 ลา้นบาท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่าย
บ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท โดยจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2561 

 

8.2 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

   ความเห็นคณะกรรมการ 

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  2562โดยเป รียบเที ยบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 พิจารณา
อนุมัติก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท , 
คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2562 ดงัน้ี 
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8.2.1 ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
ก าหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตาม
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
 

   8.2.2 เบีย้ประชุม 

 
อตัราการค่าตอบแทนกรรมการ 
                        (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 
 

ปี 2560  
 

ปี 2559 ปี 2558 

เบีย้ประชุม
กรรมการ 
(เฉพาะ
กรรมการท่ีเขา้ 
ร่วมประชุม)                  
(คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการภายนอก 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

25,000 
15,000 
10,000 
10,000 
7,500 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

15,000 
10,000 
10,000 
7,500 
5,000 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

ร้อยละ 1
ของก าไร
สุทธิรวม
จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 3  
ลา้นบาท 

444,444.44 
222,222.22 
444,444.44 
222,222.22 

222,222.22 
111,111.11 
222,222.22 
111,111.11 

222,222.22 
111,111.11 
222,222.22 
111,111.11 

666,666.66 
333,333.33 
666,666.66 
333,333.33 

ค่าตอบแทน
อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ เดมิ ใหม่ หน่วย 
ประธาน 7,500 10,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 5,000 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท เดมิ ใหม่ หน่วย 
ประธาน 15,000 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการภายนอก 10,000 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10.000 10.000 บาท/คน/คร้ัง 
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   8.2.3 ผลประโยชน์อ่ืนๆ 
   -  ไม่มี - 
 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านส่ือ

อเิลก็ทรอนกิส์ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อปรึกษาหารือกนัไดอ้ยา่ง
สะดวก และเป็นการประหยดัตน้ทุนและระยะเวลาในการจดัการประชุม คณะกรรมการบริษทัจึงเห็น
ควรเสนอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้คณะกรรมการบริษทัสามารถด าเนินการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. แก้ไขข้อ 24 ของข้อบังคบัของบริษัท ดงันี้ 
จากเดมิ 
ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้ งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้รองประธานกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีแทน แต่ถา้รองประธานกรรมการไม่
อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้
แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  แก้ไขเป็น 
ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ  ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการอยู ่
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง ในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียบงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เพื่อเป็น
เสียงช้ีขาด 
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2. เพิม่เตมิข้อ 24 ของข้อบังคบัของบริษัทฯ ดงันี ้
ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ทั้งหมดจะตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมอย่างนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) ของ
องคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั ทั้ งน้ี การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
จะตอ้งกระท าผ่านระบบการควบคุมการประชุมท่ีมีกระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้ งเสียงและภาพ (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบนัทึก
ดงักล่าว และระบบควบคุมการประชุมตอ้งมีองค์ประกอบพ้ืนฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

 

3. แก้ไขข้อ 25 ของข้อบังคบัของบริษัท ดงันี ้
จากเดมิ 
ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่ง 
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กวา่นั้นก็ได ้
แก้ไขเป็น 
ขอ้ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่ง 
หนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กวา่นั้นก็ได ้  ทั้งน้ี หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสามารถส่ง
หนงัสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

 

ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีไดรั้บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค า
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
 

วาระที ่10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  10.1 เชิญผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  10.2 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (Record Date)               
  หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ประชุม  
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ                        
ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะของท่านน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุม
ด้วย  และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 
  หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ  จะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้ งแต่                       
เวลา 12.00 น. 
  อน่ึง หากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ
การประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมในคร้ังน้ีได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษทัฯท่ี 3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2562 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  
 
 
 

          โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
                           ขอแสดงความนบัถือ 
        
 
 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี คร้ังที ่1/2561 
ของ 

                                บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
           

ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561  เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน                               
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.     รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู   ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทัฯ  
2.     คุณพิสมยั   บุณยเกียรติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
3.     คุณวทิวสั   พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 
4.     คุณธนิต     ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
5.     คุณวนัชยั   ตนัติกลุ  กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและก าหนด  

ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
6.     คุณชนะ   โตวนั  กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7.     ดร.ธนยั   ชรินทร์สาร กรรมการ 
8.     คุณนิรุธ   อินทรท่าฉาง กรรมการ 
9.     คุณจีรเดช   วรัิชชยั  กรรมการ 
10.    ดร.กวนิ        วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวศิวกรรม 
เร่ิมการประชุม   เวลา 13.00 น.  

                       การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 ของ บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 77 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,167,121,321 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 25 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
445,280,297 หุน้ รวมทั้งส้ิน 102 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,612,401,618 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 69.42 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 520,386,231.90 บาท อนัเป็นครบองค์ประชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
แลว้ 

ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชี ซ่ึงเป็นตัวแทนของบริษัทสอบบัญชี  ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นกรรมการในการ
ตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออก
เสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จ ำกัด  (มหำชน) 

DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน 
ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงผู ้
ถือหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัฯ จะถือ
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้ 
และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ – นามสกุล 
ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธาน
ฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอใน
วาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน 
วาระใด ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการ
งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ น ามาลงคะแนนเสียงและแจง้ให้ท่ี
ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอช่ือ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงั
จากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย 
อ านวยความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัฯ จะใหมี้การบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  
 
วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 ทั้ งน้ีวาระการประชุมมี
ทั้งส้ิน 9 วาระ ในตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ์ผา่นเวป็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการชุม 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนดตั้งแต่
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมและไม่มีการเสนอช่ือกรรมการ
เพ่ิมเติมเพ่ือคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2560  

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผู ้

ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ รวมทั้ งไดน้ าส่งรายงานให้กระทรวง

พาณิชยภ์ายใน 14 วนันับตั้งแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอแกไ้ข ดงัปรากฎในส าเนา
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รายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2560 จึงเห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มต ิ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 

3,612,401,618 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2560 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวสวสัดีผูถื้อหุ้นและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสนใจหุ้นของบริษทั 
โดยกล่าววา่ช่วงเศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมาในปี 2557 ถึงปี 2558 เร่ิมมีการ Over supply ดา้นอสงัหาริมทรัพย ์ท าใหบ้า้นจดัสรรมีการ
ก่อสร้างลดลง และทยอยขายบา้นของเดิมให้หมดก่อน ท าให้การขายวสัดุก่อสร้างของเราลดลงตามไปดว้ย ผลิตไดไ้ม่เตม็ก าลงัการ
ผลิต อยู่ท่ี 40 ถึง 60 % ถือว่าเป็นการประคองตวัท่ีดีในรอบเศรษฐกิจขาลง และหวงัวา่จะเร่ิมฟ้ืนตวัในปี 2562 เป็นตน้ไป และ
ในช่วงท่ีเป็นขาลงนั้นเราไดว้างแผนงานไว ้ให้มีก าไรอยา่งต่อเน่ือง ท่ีผ่านมาบริษทัของเราจะปันผลสูงติดอนัดบัตน้ๆ ในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยในดา้นวสัดุก่อสร้างจะปันผลอยู่ในอนัดบัท่ี 1- 3 ตลอด แต่ในปีท่ีแลว้บริษทัเรามีการเพ่ิมทุนในปี 2558 ท าให้
จ่ายเงินปันผลในปี 2559 นอ้ยกวา่ปกติ เน่ืองจากมียอดขายและก าไรลดลงส่วนหน่ึง และมีการเพ่ิมทุนอีกเท่าตวั บริษทัไดเ้งินมาจาก
การเพ่ิมทุน และ Warrant เป็นเงินประมาณ 1,300 ลา้นบาท ท าใหส่้วนผูถื้อหุ้นของเราจากเดิม 800 ลา้นหุน้ เพ่ิมเป็น 2,200 ลา้นหุ้น 
โดยประมาณ ท าใหเ้รามีศกัยภาพในการขยายงานหรือออกหุน้กู ้ซ่ึงเราไดข้ออนุมติัหุน้กูไ้ปเม่ือปีท่ีแลว้ในวงเงิน 2,200 ลา้นบาท ซ่ึง
อตัราส่วนการกูเ้งินบริษทัมีนโยบายจะควบคุมให้ไม่เกิน 1:1 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีมีความเส่ียงต ่า ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างด าเนินการออก   
หุน้กู ้

ยอดขาย 10 ปี ยอ้นหลงัจะเห็นไดจ้ากกราฟท่ีข้ึนลงทุก 5 ปี ในปี 2552 บริษทัไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึนไปจนถึงปี 
2557 ในปี 2557 เราไดท้ าคอนโดมิเนียมดีซิโอ-งามวงศ์วาน ซ่ึงท าการขายยกโครงการใหมี้ก าไรเพ่ิมข้ึน ปกติในแต่ละปีบริษทัจะมี
ก าไรจากดา้นอสงัหาริมทรัพย ์7-8  % จากบริษทั อรดา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ จากกราฟในปี 2561 น้ีควรจะลดลงกวา่ปีท่ีแลว้ 
เน่ืองจากยงัมีการ Over supply อยู ่การก่อสร้างยงัไม่ค่อยมี ปีท่ีแลว้มียอดขายอยู ่1,074ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดขาย 932 ลา้นบาท และ
ขายท่ีดินบางส่วนท่ีโรงงานลพบุรี 141 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากท่ีดินหลงัหักภาษีแลว้ 102 ลา้นบาท ท าให้มียอดขายมากกว่าปี 
2559 โดยในอนาคตเราจะยา้ยโรงงานใหใ้กลก้รุงเทพฯ มากข้ึนซ่ึงเป็นแหล่งตลาดของเรา 

เงินท่ีไดก้ารจากเพ่ิมทุนนั้นเราไดน้ ามาสร้างคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ ววิแม่น ้ าเจา้พระยา ตั้งอยู่
กลางสถานีรถไฟไทรมา้ สายสีม่วง ปัจจุบนัตึกสร้างเสร็จแลว้โดยท่ีไม่ไดกู้เ้งิน ซ่ึงบริษทัใชเ้งินท่ีเพ่ิมทุนไป คาดวา่จะรับรู้รายไดใ้น
ไตรมาส 2 เป็นตน้ไป ซ่ึงมียอดขาย 18% จากเดิมในไตรมาส 1 มีรายได ้250 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 2 คาดวา่จะมียอดขาย 400 ลา้น
บาทข้ึนไป หากทุกห้องมีการโอนไดท้ั้งหมด และหากเราไม่มีแผนงานท่ีวางไวม้าก่อน ในปี 2561 คาดวา่จะมีก าไรเพียง 110 ลา้น
บาท แต่ในขณะน้ีเราไดว้างแผนไวล่้วงหนา้แลว้ท าใหมี้ก าไรเพ่ิมมากข้ึน และเรายงัไดส้ร้างโรงงานท่ีล าลูกกาคลอง 12 เพื่อเตรียม
รองรับช่วงเศรษฐกิจขาข้ึนในปี 2562 ซ่ึงโรงงานจะเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2562 เป็นโรงงานพรีคาสท ์เป็นการหล่อช้ินส่วนจาก
โรงงานท าใหก้ารก่อสร้างเร็วข้ึน ท าใหป้ระหยดั Overhead  

บริษทัจะเปล่ียนการรับรู้รายไดเ้ดิมจากใน 100 ส่วนนั้น มีรายไดจ้ากอสังหาริมทรัพย ์7-8% ยกเวน้ในช่วงปี 
2557 ซ่ึงเราขายยกโครงการ ในปีหนา้เราจะมีโครงการ Low Rise เพ่ิมข้ึนมาประมาณ 5 โครงการ และมีตึกสูง 3 โครงการ ซ่ึงจะ
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ทยอยรับรู้รายไดใ้นช่วง 3 ปี คอนโดมิเนียมท่ีแพรกษาจะเร่ิมตอกเสาเขม็ในเดือนพฤษภาคมน้ี ซ่ึงอยูติ่ดสถานีรถไฟฟ้าแพรกษา จาก
น้ีไปมีแผนท่ีจะปรับราคาต่อตารางเมตรสูงข้ึนปีละ 4% ในช่วง 3 ปี ปีน้ีหลงัจากท่ีเราไดเ้ตรียมแผนส ารองไวแ้ลว้มีสภาพคล่องท่ี
เพียงพอในการปันผล ซ่ึงจะขออนุมติัผูถื้อหุ้นท่ีจะจ่ายเงินปันผลในวาระถดัไป ซ่ึงในวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติเร่ืองการจ่าย
ปันผล ท าใหบ้ริษทัติดอนัดบัท่ี 4 ในตลาดหลกัทรัพย ์

ประมาณการยอดขายปี 2561 เท่ากบั 1,538 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะมียอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิ
เบศร์ได ้30% และในปี 2562 ประมาณการยอดขายเท่ากบั 2,763 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิ
เบศร์ได้ 30% และโครงการ Low Rise และปิดการขายโครงการบ้านราชพฤกษ์ และโครงการบ้านล าลูกกา และมีแผนท่ีจะข้ึน
โครงการแนวราบอีก 5 โครงการ โครงการท่ี 1 เราไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณบางกรวย ใกลก้บัศาลายา คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นปี 2562 
ส่วนในปี 2563 ประมาณการยอดขายเท่ากบั 2,912 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากยอดขายคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ม-รัตนาธิเบศร์ได ้40% ท่ี
เหลือ และมาจากโครงการ Low Rise 4 โครงการ คาดว่าในปี 2564 จะเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด คาดวา่จะมียอดขาย เท่ากบั 3,170 
ลา้นบาท ซ่ึงคอนโดมิเนียมแพรกษาจะเร่ิมรับรู้รายได ้รวมกบัโครงการ Low Rise 4 โครงการ สรุปประมาณการก าไรในปี 2561 จะ
มีก าไร 234 ลา้นบาท ในปี 2562 จะมีก าไร 424 ลา้นบาท ในปี 2563 จะมีก าไร 453 ลา้นบาท และในปี 2564 จะมีก าไร 531 ลา้น
บาท ทั้งน้ี เป็นแผนการในอนาคตท่ีบริษทัไดเ้ตรียมการไวใ้น 4 ปีขา้งหนา้ 

นายสุพจน์   ประสพธรรม ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าราคาคอนโดมิเนียมท่ีรัตนาธิเบศร์ และแพรกษา และหาก
โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะมีแผนรองรับอยา่งไร และอยากใหศึ้กษาคอนโดมิเนียมของผูป้ระกอบการอ่ืนๆ ดว้ย 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่าจะขอตอบราคาเป็นราคาตารางเมตร  แต่ราคาของ

คอนโดมิเนียมอ่ืนๆ นั้นราคาจะไม่เหมือนกนั เพราะสเปคไม่เหมือนกนั เช่น วสัดุท่ีใช ้ต าแหน่งท่ีตั้ง บางท่ีอยูใ่กลส้ถานีรถไฟฟ้าแต่

ไม่เห็นววิแม่น ้ าเจา้พระยา บางท่ีอยูใ่กลส้ถานีแต่ไม่ไดแ้ถมเฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่งภายในไม่เหมือนกนั เพราะฉะนั้นราคาแต่

ละท่ีข้ึนอยูก่บัสเปค เสมือนเราซ้ือเพชรท่ีน ้ าไม่เหมือนกนั ท่ีคอนโดของเรามี 2 วิว คือ City View เร่ิมตน้ท่ี 70,000 บาทต่อตาราง

เมตร และ River View (วิวแม่น ้ าเจา้พระยา) เร่ิมตน้ท่ี 75,000 บาทต่อตารางเมตร โดยในแต่ละชั้นราคาจะสูงข้ึนไป ราคาจะเพ่ิม

ตั้งแต่ 250 – 550 บาทต่อตารางเมตร โดยขนาดห้องมี 3 ขนาด ไดแ้ก่ 30, 45 และ 60 ตารางเมตร ซ่ึงจะมีเศษตารางเมตรบวกลบบา้ง 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 30 ตารางเมตร และโครงการคอนโดของเรามีบริการ Wifi ส่วนท่ีเป็นล็อบบ้ี ห้องสมุด และแต่ละห้อง

สมารถติดต่อขอใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตได ้แต่หากขายไดช้า้ เราก็จะปรับราคาตารางเมตรให้สอดคลอ้งกบัราคาท่ีดิน ซ่ึงราคาท่ีดิน

จะเพ่ิมข้ึนทุกปี ทั้งน้ีไม่ตอ้งห่วงวา่จะมีเจา้น้ีมาเร่งรัด เพราะของเราใชเ้งินกูไ้ม่มาก เราจะใชเ้งินดว้ยความระมดัระวงัขอให้ผูถื้อหุ้น

วางใจ 

นายสิรภพ   อภิเลิศวรกร ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่อนาคตธุรกิจวสัดุก่อสร้างของบริษทัท่ีประมาณการยอดขายและ

ก าไรมาจากอะไรบา้ง และในประเทศกมัพชูามีโครงการของทางรัฐบาล ไม่ทราบวา่ทางบริษทัจะเขา้ไปมีบทบาทบา้งหรือไม่ 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่ายอดขายของวสัดุก่อสร้าง นั้นเวลาท่ีเราขยายงานจะมี

ปัญหาอยู่ 2 เร่ือง คือเร่ืองแรงงาน และเร่ืองการขนส่ง ปัจจุบันคนขบัรถหายากและแรงงานต่างดา้วเขา้มามากและมีปัญหา เรา

พยายามไปศึกษาด้านพลังงานแต่อาจจะต้องมีการวางเงินใต้โต๊ะบ้าง ซ่ึงบริษัทของเรา Good Governance เราจึงถอยไป 

เพราะฉะนั้นเราจึงตดัสินใจขยายงานทางดา้นอสังหาริมทรัพย ์ส่วนทางดา้นกมัพูชา ทางบริษทัไดศึ้กษาดูงานหลายคร้ังแลว้ เคย
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ลงทุนและยติุการลงทุนไปแลว้ ท่ีกมัพูชามีการเจริญเติบโตทางดา้นการก่อสร้าง แต่พบวา่มีประชากรนอ้ยมาก คงไม่เหมาะกบัการ

ลงทุนระยะยาว ปัจจุบนัเราเนน้คา้ขายภายในประเทศ ซ่ึงมีสาขาอยูทุ่กภาค และพยายามประคองส่ิงท่ีท าอยูใ่ห้ดีและท าผลิตภณัฑ์

ทดแทนข้ึนมา รวมไปถึงปรับปรุงระบบ Online Marketing การเขา้ถึงผูใ้ชสิ้นคา้ รวมทั้งในดา้นอสงัหาริมทรัพยด์ว้ย 

น.ส.พรทิพย ์  หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ตนเองเป็นสมาชิกเพจข่าวคนนนทใ์นเฟสบุ๊ค ไดพ้บป้ายโฆษณา

ติดกีดขวางอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได ้ซ่ึงทราบมาว่าบริษทัไดจ้า้งติดตั้งป้ายโฆษณา แต่ขอให้ช่วยก าชบัการติดป้ายไม่ให้กีดขวาง

ทางเดิน เน่ืองจากอาจท าใหภ้าพลกัษณ์บริษทัเสียหายได ้

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ทางบริษทัได้รับทราบเร่ืองน้ีแลว้ เน่ืองจากวนัท่ี 31 

มีนาคม 2561 ท่ีมาผ่านเราเร่งการโฆษณาเปิดจองคอนโด ซ่ึงช่วงนั้นไดมี้การติดป้ายจ านวนมาก เน่ืองจากการวา่จา้งกบัทีมติดตั้ง

ป้ายโฆษณาไม่ไดต้ามสเปค ทางบริษทัจึงจ่ายค่าจา้งเพียง 70% และเม่ือเราทราบเร่ืองไดท้ าการแกไ้ขทนัทีภายในวนันั้น ทั้งน้ี บริษทั

ไดแ้กไ้ขลดจ านวนป้าย และปรับขนาดป้ายใหเ้ลก็ลง รวมทั้งโฆษณาท าการตลาดออนไลน์อีกดว้ย 

น.ส.พรทิพย ์  หวงัหิรัญโชติ ผูถื้อหุ้น กล่าววา่ทางเพจไดช่ื้นชมบริษทัท่ีมีการแกไ้ขยา้ยป้ายโฆษณาท่ีกีดขวาง

ทนัที  

นายสุพจน์   พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ทางบริษทัไดท้ าอิฐมวลเบาหรือไม่ ทราบข่าววา่ตอนน้ี Super 

Block เปล่ียนเป็น Super Energy เพ่ือไปท าดา้นพลงังานทดแทน แลว้ทางบริษทัจะมีแนวทางท าวสัดุก่อสร้างเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าววา่ ผมเป็นคนแรกท่ีน าอิฐมวลเบาเขา้มาในประเทศไทย คือ

ของ Q-CON ขณะนั้นถือหุ้นอยู ่40% ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยไดซ้ื้อไปแลว้ ปัจจุบนัมีคนท าเยอะมากท าใหก้ารแข่งขนั

สูงท าให้ไม่มีก าไร บริษทัเราท ามวลเบาแต่เป็นอีกประเภทคือ CLC ซ่ึงเป็นการเติมฟองลงไปในเน้ือคอนกรีต แต่อิฐมวลเบาสีขาว 

AAC เป็นการน าอะลูมิเนียมไปท าปฏิกิริยากบัเน้ือคอนกรีตท าใหเ้กิดฟอง อิฐมวลเบา CLC มีขอ้ดีคือป้องกนัความช้ืน น ้ าซึมผา่นได้

ยากกวา่เน่ืองจากฟองไม่ต่อเน่ืองกนั แต่การน าอะลูมิเนียมใส่เขา้ไปท าใหฟ้องชนกบัฟอง ท าใหน้ ้ าผ่านตามเซลลข์องฟองได ้AAC 

มีอตัราการซึมน ้ า 35% แต่ CLC มีอตัราการซึมน ้ าเพียง 22% ท าให้ลดอตัราการเกิดเช้ือรา จะเหมาะส าหรับคนท่ีเป็นโรคท่ีมีภูมิ

ตา้นทานต ่า ขณะน้ีโรงงานมวลเบามีการขาดทุนประมาณเดือนละ 400,000 บาท หากขาดทุนมากกวา่น้ีจะท าให้เงินสดไหลออกคง

ตอ้งหยดุโรงงาน แต่ตอนน้ีทางบริษทัยงัรักษาสถานการณ์ไดดี้อยู ่ 

น.ส.จนัทร์ฉาย  พลยะเรศ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าทางบริษทัมีนโยบายอะไรท่ีจะสร้างแบรนด์ของตนเองให้

แตกต่างจากคู่แข่ง และอยากให้เพ่ิมรายไดใ้ห้บริษทัโดยการหาแนวทางในการลดตน้ทุน ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้อาจจะใชพ้ลงังาน

ทางเลือกโวล่าเซลลใ์นส านกังาน  

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหารกล่าววา่ ขอบคุณส าหรับขอ้เสนอแนะ ทางบริษทัไดท้ าแผน่พ้ืนมา

ตั้งแต่ปี 2527 แผ่นพ้ืนตารางเมตรละ 185 บาท โคก้ราคากระป๋องละ 4 บาท แรงงาน 60 บาทต่อวนั ปูนราคา 1,000 กว่าบาท 

ปัจจุบนัโคก้ราคากระป๋องละ 12 บาท แรงงาน 400 บาทต่อวนั ปูนราคาเกือบ 2,000 บาท แต่ราคาขายแผน่พ้ืนของเรายงั 185 บาท

ต่อตารางเมตร เท่าเดิม เพราะฉะนั้นเราตอ้งรู้วธีิการลดตน้ทุนการผลิต เช่นใช ้Fly Ash เขา้มาเสริมท าให้ Final Strength สูงข้ึน และ
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ลดตน้ทุนลง มีการท าการขนส่งเอง และให้ไฟ LED ในส านกังาน แต่การติดโซล่าเซลลอ์าจจะไม่คุม้การลงทุน และมีระยะเวลาใช้

งานท่ีจ ากดั แต่ตอนน้ีเห็นบางส านกังานเร่ิมมีการใชแ้บตเตอร่ีไฮบริด ซ่ึงจะเก็บสะสมพลงังานไวใ้ชไ้ด ้

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่งบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ทั้งงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ยหมายเลข 2 อยู่ในรูปของแผ่นซีดี ผูส้อบบัญชี ไดท้ าการตรวจสอบบญัชีและออกรายงานของผูส้อบบัญชี แบบไม่มี

เง่ือนไข และไดผ้่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทัฯจึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว ดงัน้ี 

  ในปี 2560 รายไดจ้ากธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 860.99 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 72.39 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 8 รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์71.12 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นเงิน 8.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 รายไดร้วม

ลดลง 80.87 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ในส่วนงานธุรกิจก่อสร้าง เท่ากบั 291.74 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 33.9 ของยอดขาย เม่ือ

เทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 350.87 ลา้นบาท ลดลง 59.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุเน่ืองจากราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึน 

ท าให้ก าไรขั้นตน้เม่ือเทียบจากยอดขายลดลงร้อยละ 37.6 ในปี 2559 ลงมาเหลือร้อยละ 33.9 ในปี 2560 งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มีก าไร 36.05 ลา้นบาท เพ่ิมสูงข้ึนจากปี 2559 เป็นเงิน 3.06 ลา้นบาท นอกจากน้ีรายไดอ่ื้นๆ ในปี 2560 มีรายไดอ่ื้นจากการขายท่ีดิน

ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานจ านวน 132 ลา้นบาท สรุปในปี 2560 ปีบริษทัมีกไรทั้งส้ิน 223.31 ลา้นบาท สูงกว่าปี 2559 เป็นเงิน

85.17 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป้นร้อยละ 62 

 ในส่วนของสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยร์วมเท่ากับ 2,469.80 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 328.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 และมีหน้ีสินรวมลดลงจากเดิมปี 2559 เท่ากบั 272.28 ลา้นบาท ปี 2560 

เท่ากบั 252.11 ลา้นบาท ลดลง 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมสูงข้ึนจาก 1,868.62 ลา้นบาทเป็น 2,217.69 ลา้น

บาท อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ซ่ึงทางบริษทัมีความเขม้แข็งทางการเงิน อตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 9.42 เท่า ในปี 2559 

เท่ากบั 5.86 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 3.16 เท่า ในปี 2559 เท่ากบั 2.70 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 46 วนั 

ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 96 วนั และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.11 เท่า 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี 

ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 3,623,900,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นดว้ย 104,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.003 และผูง้ดออกเสียง 45,199 หุน้ 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 28 ราย คิดเป็นจ านวน 11,647,868 หุน้ 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 
 
 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จนกว่า

เงินทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรขออนุมติัเงินจ านวน 1,068,423.49 บาท 

 และส าหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบ

การเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ย

มีก าไรสุทธิรวม 223.31 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 4.30 สตางคต์่อหุ้น จึงเรียนเสนอใหพิ้จารณาจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล

การด าเนินงานปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 4.30 สตางค ์และจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.20 สตางค ์รวมเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 

4.50 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 234,173,804 บาท คิดเป็นร้อยละ 104 ของก าไรสุทธิรวม 

 ทั้งน้ี หากคณะกรรมการ มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  9 

พฤษภาคม 2561 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 (Record Date)  

 
มต ิ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 

3,624,004,287 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 45,199 หุน้ 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีจะพน้ 
ต าแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต ชรินทร์สาร 
2. นายวนัชยั ตนัติกลุ 
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ี
เป็นผูท่ี้ทรงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานใน
หนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการ
ท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย  

1. นายธนิต ชรินทร์สาร 
2. นายวนัชยั ตนัติกลุ 
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
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  โดยรายละเอียดประวติักรรมการทั้ง 3 ท่านอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์

บริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า 

ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแตว่นัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง

กรรมการมายงับริษทัฯ โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 

และ  บริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

  ประธานฯ เรียนเชิญกรรมการท่ีพน้วาระทั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุม เพ่ือท าการเลือกตั้งกรรมการไดอ้ยา่ง

โปร่งใส  
 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง โดย

มีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูเ้ห็น
ดว้ย 3,623,859,287 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 190,199 หุน้ 

2. นายวนัชยั  ตนัติกุล กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผูเ้ห็น
ดว้ย 3,623,859,287 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 190,199 หุน้ 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง มีผู ้
เห็นดว้ย 3,623,859,287 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 190,199 หุน้ 

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิาตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชี 
               ประจ าปี 2561 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความ
น่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบบญัชี 
เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 1,580,000 บาท และมีอตัราเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 5 นั้นเป็นอตัราท่ี

เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าววา่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูต้รวจสอบบญัชีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งดี จึงน าเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2561 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3. นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2561 รวมเป็นเงิน 1,580,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 3,623,797,187 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 252,299 หุน้  
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และพจิารณาอนุมตัจ่ิาย  
               บ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  พิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม

กรรมการส าหรับปี 2561 คงไวใ้นอตัราเดิม เท่ากบัปี 2560 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบริษทั  15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ     10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 
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ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    7,500 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ    5,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

บ าเหน็จกรรมการ    
  พิจารณาจ่ายตามผลก าไรสุทธิรวม ดงัน้ี 

ก าไรสุทธิ    บ าเหน็จกรรมการรวม  

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 

ทั้งน้ี ให้จดัสรรบ าเหน็จกรรมการกนัเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ

ท่าน 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

-ไม่มี - 

  ส าหรับปี 2560 ซ่ึงบริษทัฯ มีก าไรสุทธิรวม 223.31 ลา้นบาทนั้น คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอให้ท่ี

ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัไวใ้นการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อ

หุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 และพิจารณาอนุมติัจ่าย

บ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560  เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่

คณะกรรมการ โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ดว้ย

คะแนนเสียงเห็นดว้ย 3,645,232,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่เห็นดว้ย 105,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 

และงดออกเสียง 87,415 หุน้  

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิม 2 ราย คิดเป็นจ านวน 21,375,254 หุน้ 
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วาระที ่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ีจะตอ้งเสนอ

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติมไดห้ลงัจบการประชุม ประธานฯ 

กล่าวปิดการประชุมและคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

ปิดประชุม เวลา 14.57 น. 
 

 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ 
 
 

 (รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค) 
                             ประธานท่ีประชุม 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ  รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค 
ทีอ่ยู่    15 ซ.ต่อศกัด์ิ 1 ถ.สุขมุวทิ 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ 
  เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   71 ปี 
 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2561)  

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 

ประสบการณ์การท างาน  
- ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะจ ากดั) 
- อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ชุดท่ี1 (ประธานคณะท างาน ตป.)                                   -
 อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2548) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล 
- ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)  
- อาจารยส์อนหลกัสูตร ปริญญาเอก “ การพฒันาธรรมาภิบาล” ม.ราชภฎัจนัทรเกษม 
- คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รับชัน่ (ค.ป.ต.) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 21 มิถุนายน 2547 ถึง ปัจจุบนั (14 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 2557 2558 2559 2560 2561 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 3/4 4/5 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 2/2 - 1/1 - 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ  บมจ.ปรินดา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ บจ.วศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะ 
- กรรมการ  บจ.ที เอ ซี อี 
- กรรมการ  บจ.ที เอ ซี อี มาเก็ตติ้ง 
- กรรมการ  บจ.ที เทส นอร์ท 
- กรรมการ  บจ.สเปเชียลลีว เอนยเินียร่ิง คอนซลัแตนส์ 
- กรรมการ  บจ.ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮา้ส์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

- ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย 
   วตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน) 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ   นางพสิมยั    บุณยเกยีรต ิ

ทีอ่ยู่    บา้นเลขท่ี 2 ซอยพระรามเกา้41(ถ.เสรี10) 
   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   70  ปี 
 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2561)  

0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ กรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา   

- ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หลกัสูตร                
- ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้  าปรึกษาแนะน า 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  

ประสบการณ์การท างาน 
- ผูพ้ิพากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
- ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์              
- กรรมการตรวจสอบ  บมจ.อีซึน เพน้ท ์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 31 มีนาคม 2548 - ปัจจุบนั (13 ปี 1 เดือน) 
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2557 2558 2559 2560 2561 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 3/4 4/4 4/4 5/5 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 
3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 2/2 - 1/1 - 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ  บมจ.อีซึน เพน้ท ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

- ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย 
   วตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน) 
 

26



ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
ช่ือ   ดร.กวนิ  วรกาญจนา 
ทีอ่ยู่    71 ซอยวดัมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม 
   เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   39 ปี 
 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2561)  

1,850,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.036 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอ กรรมการ 
วุฒิการศึกษา  

- ปริญญาตรี – วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาโท – วศิวกรรมโครงสร้าง สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
- ปริญญาเอก – วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัโตเกียว 

ประสบการณ์การท างาน 

- กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
- รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
- กรรมการ บจก.อรดา 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท 1 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบนั  ( 0 ปี 8 เดือน) 
 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
-     Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 270/2019 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2561 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 5/5 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บจ.อรดา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี 

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่่านมา 

-  เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ/ขาย 
   วตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน) 
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หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียมีหลกัเกณฑ ์ไดใ้ชว้ิธีสรรหาเพ่ือพิจารณาคดัเลือกกรรมการ

เป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบจากคุณสมบติั ดงัน้ี เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลาและ
ก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ี ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นผูอุ้ทิศตนเพื่อบริษทัฯ  
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติั
ท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์www.set.or.th เพื่อรับการพิจารณา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 โดยก าหนดใหผู้ถื้อ
หุ้นสามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

 

 

นิยามกรรมการอสิระ 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม 
โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือ บริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัรวม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นท่ี  มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท างานรายการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้า
ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนๆ ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นับ
รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
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(5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทโดยนับรวมผูท่ี้
เก่ียวขอ้งด้วย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่า
บริหารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระของบริษทัแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัให้ตดัสินใจการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้
นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการรายนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดขั้นต ่าไวไ้ม่
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัโดยใหน้บัรวมการถือหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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รายช่ือและประวตัิกรรมการอสิระเพ่ือการรับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ   นายวนัชัย   ตนัตกิลุ    
ทีอ่ยู่    11/12 ม.9 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 

สัญชาต ิ   ไทย 
ศาสนา   พทุธ 
อายุ   69  ปี 
 

 

 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ  (ณ วนัที ่28 มนีาคม 2561) 
2,313,832 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.044 
 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
 

วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 

หลกัสูตร                
Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) 
 

ประสบการณ์การท างาน 
-  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์   
-  กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอต้ี 
-  กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั                               
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบนั (14 ปี 1 เดือน) 
 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2557 2558 2559 2560 2561 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 3/4 4/4 4/4 5/5 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 
3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 2/2 - 1/1 - 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม 

 -  ไม่มี - 

31



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

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

       ขา้พเจา้   ................................................................................................ สญัชาติ  ........................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี ..................................ถนน....................................................... ต าบล/แขวง ................................................. 
อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ......................................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

        เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จ ากดั   (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม.................................. หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................... เสียง ดงัน้ี 
            หุน้สามญั .................................................... หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  ........................................... เสียง 
            หุน้บุริมสิทธิ ............................................... หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  ........................................... เสียง 

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

 ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 
จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

 (2).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   
 ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 
จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 

   (3).........................................................................อาย ุ.............. ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ................................................   
 ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 
จงัหวดั .............................................  รหสัไปรษณีย ์ ................................ 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ                             
ประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี  25 เมษายน 2562 เวลา 13.00น. ณ ห้องไอยรา  ตึกช้าง อาคารบี                           
ชั้นท่ี 25 ส่ีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
       

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
 
หมายเหตุ  
          1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง   ลงคะแนน   
               ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
          2.  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีถือไวไ้ด ้

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตำยตัว) 

  
 

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

 
 

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

ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ ..................................... จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์............................ 
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ ของบริษทั   ดีคอนโปรดกัส์   จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ......................................... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................... เสียง ดงัน้ี 
       

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

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1).................................................................................. อาย ุ.......... ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................................... 

ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
 
  (2).................................................................................. อาย ุ.......... ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................................ 

ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
   
 (3)................................................................................... อาย ุ.......... ปี   อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................................... 

ถนน .......................... ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................ จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์................. 
 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญั               

ผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  1/2562   ณ  วนัท่ี 25  เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้ น 25  ส่ีแยกรัชโยธิน                    
แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
   
 

อากรแสตมป์ 

     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

   วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานคณะกรรมบริษทัฯ แจง้ท่ีประชุมทราบ 
             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

 

 

   วาระท่ี ..2... เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ                   
                                     ในรอบปี 2561 

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 
 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของ  
                                     ผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  

   วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 
   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (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.       ดร.กวนิ  วรกาญจนา 
                                         เห็นดว้ย .............. เสียง     ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2562 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 
   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
                                     และพิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562  

8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 
 8.2 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562  

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 

                              วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เร่ืองการประชุมคณะกรรมการ 
               บริษทัผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

           (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) ค  าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ........................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 
เติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
       
 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไว้

ในขอ้ (2) ก็ได ้
3. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็สามารถ

ระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 
5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น  

กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง
หรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้ (5) 
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หนังสือมอบฉันทะ (ส าหรับคสัโตเดียน)  (แบบ ค.) 

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

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

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

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

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

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................เสียง ดงัน้ี 

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

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

ขอมอบฉนัทะให ้

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

 ถนน....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................................................. 

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

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

 ถนน....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................................................. 

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

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

 ถนน....................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต................................................................. 

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

4. นายวนัชยั  ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ  (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน  
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 อากรแสตมป์ 
     20 บาท 
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ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

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

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

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

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

      วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานคณะกรรมบริษทัฯ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

       วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

       วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั            

                                     ในรอบปี 2561 
          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

      วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้ง  

                                     รายงานของผูส้อบบญัชี 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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                                วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       รองศาสตรจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค 

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

        2.       นางพิสมยั  บุณยเกียรติ 

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

                        3.       ดร.กวนิ  วรกาญจนา 

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

       วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2562 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

         วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 

      และพิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

             8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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8.2 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

     วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เร่ืองการประชุม   

        คณะกรรมการบริษทัผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

           (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) ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
3. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน

ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้
4. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ีหากขอ้ความท่ีระบุมีจ านวนเกินกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ก็

สามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 
6. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด 

เช่น  กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็
สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว ้ในขอ้ (5) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2562  วนัท่ี 25 เมษายน 2562 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 
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ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

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

               ( .................................................................... ) 
วนัท่ี ............./................../................. 
 

 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 

วนัท่ี ............./................../................. 
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เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำร  หรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบเอกสำร

ก่อนเวลำประชุม โดยจะเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติัของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้ำง
ภำระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัท่ี 25 เมษำยน 2562 

 การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
-ใหแ้สดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทำงฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็น
ชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐำนรับรองกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวดว้ย 

 การมอบฉันทะ 
 - ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรำยเดียวเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำม   
   แบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมำพร้อมน้ี 
- เพื่อควำมสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสำรหรือหลกัฐำนมำยงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  
  1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลำยมือช่ือใหค้รบถว้น หำกมีกำรแกไ้ขหรือ ขีดลง ขอ้ควำมท่ีส ำคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนำม  
  ก ำกบัไวทุ้กแห่ง 
 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนำมโดยผูม้อบฉนัทะ 
 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็น

ชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบบัจริง  หรือหนงัสือเดินทำงฉบบัจริง 

(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสำร ดงัต่อไปน้ี 
 หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลตำมหนงัสือรับรองนิติบุคคล  ซ่ึงออกให้โดยกระทรวง

พำณิชย ์หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) 
 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดย

กระทรวงพำณิชย ์หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน และรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคล
นั้น พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถำ้มี) 

 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ  ให้แนบส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคล                              
ซ่ึงออกโดยหน่วยรำชกำรท่ีมีอ ำนำจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งผำ่น
กำรรับรองจำกโนตำรีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยรำชกำรท่ีมีอ ำนำจไม่เกิน 3 เดือน 

 ส ำหรับนิติบุคคลต่ำงประเทศ เอกสำรใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ  จะตอ้งจดัท ำค ำแปลเป็นภำษำองักฤษแนบมำ
พร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ ำตวัประชำชน  หรือบัตรประจ ำตวัขำ้รำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทำงฉบับจริง                
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

43



 ข้อบังคบับริษทั 
เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. องค์ประชุม 

ข้อ 37 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) มำประชุมไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บหำ้ (25) 
คน หรือไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดแลว้แต่จ ำนวนใดจะน้อยกวำ่ และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ
หน่ึงในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำเขำ้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอกำรประชุมเป็นอนัระงบั
ไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ข้อ 39  ใหป้ระธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่ถำ้ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม แต่ถำ้รอง
ประธำนไม่มี หรือถำ้มีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในครำวนั้น 

 
2. การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรำยจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำมขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคน เป็นกรรมกำรก็  
     ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะ  
     พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน  
     จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธำนในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 
 
ข้อ 17 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) 

เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม (3) ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 
(1/3)  

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมกำรจบัสลำกกนัว่ำ
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรท่ีจะตอ้งออก
ตำมวำระน้ีอำจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมำรับต ำแหน่งใหม่ก็ได ้
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ข้อ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง   
       ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมมีเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมี 
       สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนจ ำกดัอ่ืนหรือบริษทัจ ำกดัมำเป็นของบริษทั 
(ค) กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให ้ 
      บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
(ง) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) กำรเพ่ิมทุนหรือกำรลดทุนของบริษทั หรือ กำรออกหุน้กู ้
(ฉ) กำรควบหรือกำรเลิกบริษทั 
 
ข้อ 41 กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีพึงกระท ำ มีดงัน้ี 
(1) รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจกำรของบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
(2) พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน 
(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
(6) กิจกำรอ่ืน ๆ 
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