
 
 

เอกสารการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 
 
 
 
 
 

       
 

  บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

     วนัที ่ 26  เมษายน  2561 
       เวลา 13.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 



 

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

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 

 



 

 

 

          
วนัท่ี  16 มีนาคม 2561 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

2.  รายงานประจ าปี 2560 (CD-ROM) 
3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ 

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

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติใหจ้ดัการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 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  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560  
  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่28 กนัยายน 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 
2560 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               
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2560  
 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2560                      
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) 
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในการประชุม  
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2560 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นชอบให้น าเสนองบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2 (CD-ROM) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน                
ปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย
ค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
อน่ึง การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมจ านวน 1,068,423.49 บาท ซ่ึงจะท าใหทุ้นส ารองตาม
กฎหมายเป็นอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจ านวนท่ีตอ้งส ารองไวต้ามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี ทุนส ารองตามกฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีค านวณจากทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิมข้ึน
เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลแลว้ 
 
ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 223.38 ลา้นบาท คิดเป็นก าไร
ต่อหุน้เท่ากบั 4.30 สตางคต์่อหุน้ (ค  านวณจากหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 5,203,862,319 หุน้) 

2



 

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

2560 จากผลก าไรในปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 4.30 สตางคต์่อหุ้น (ส่ีจุดสามศูนยส์ตางคต์่อหุน้) 

และจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.20 สตางคต์่อหุ้น (ศูนยจุ์ดสองศูนยส์ตางคต์่อหุ้น) รวมจ่ายเงิน

ปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 4.50 สตางค์ต่อหุ้น (ส่ีจุดห้าศูนยส์ตางคต์่อหุ้น)  คิด

เป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 234,173,804 บาท (สองร้อยสามสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืน

สามพนัแปดร้อยส่ีบาท) หรือเท่ากบัร้อยละ 104.9 ของก าไรสุทธิรวม 
 

ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ได้ก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  9 พฤษภาคม 2561 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ รับเงินปันผลในวันท่ี                
28  มีนาคม 2561 (Record Date)  
 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีทีผ่่านมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2560 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2559  

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.04 0.03 0.08 0.16 1.06 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.045 0.008 0.04 0.154 1.04 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ* (%) 

100 27.50 97 99 98 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 
 

ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบการ 

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 

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

หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง  
      31 ธนัวาคม 2560 ยงัมีความไม่ แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                           
      ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
  2. ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
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วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด
ไวว้า่ในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา  1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกเขา้
ต าแหน่งอีกได ้

  กรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดแ้ก่ 
  1.  นายธนิต ชรินทร์สาร 
         2.  นายวนัชยั ตนัติกลุ 
         3.  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
 

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
กรรมการเพื่อทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

   

   1. นายธนิต ชรินทร์สาร  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารง  
        ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
  2. นายวนัชยั ตนัติกลุ   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารง 
                                                                                   ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
  3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารง 
       ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

โดยรายละเอียดของบุ คคล ท่ี ได้ รับ การ เสนอ ช่ือ เป็ น กรรมการทั้ ง  3  ท่ าน  ป รากฏตาม                     
เอกสารแนบ 3 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
www.dconproduct.com เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 
โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมตัค่ิาตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับงวดบญัชี
ประจ าปี 2561 
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 2561 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561          
เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ า ปี 2561 เป็นเงิน 1,580,000 บาท ซ่ึง
เพ่ิมจากปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เป็นอตัราท่ีเหมาะสมจึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
2.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  
 
จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผูส้อบบัญชีของ   
บริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,580,000 บาท 
 

อตัราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี       
                                     (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี 

ปี 2561  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560  ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบญัชี 1,580,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และพจิารณาอนุมตัจ่ิายบ าเหน็จตอบแทน
กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 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 

   

   เบีย้ประชุม 
   คณะกรรมการบริษทั 
        ประธานคณะกรรมการ   15,000.-  บาท/คร้ัง 
        กรรมการ    10,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
    

   เบีย้ประชุม 
   คณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ      7,500.-  บาท/คร้ัง    
   กรรมการตรวจสอบ     5,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
    

   ผลประโยชน์อ่ืนๆ 
   -  ไม่มี - 
 
   ความเห็นคณะกรรมการฯ  

ในปี 2560 บริษทัมีก าไรสุทธิรวม 223.28 ลา้นบาท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่าย
บ าเหน็จกรรมการเป็นจ านวนเงินรวม 2,000,000 บาท โดยจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2560 
 
ทั้งน้ี จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  2560โดยเป รียบเที ยบข้อมูลอ้างอิงต่างๆแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 พิจารณา
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อนุมัติก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท , 
คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2561 คงเดิมไวเ้ท่ากนักบัปี 2560 

 
อตัราการค่าตอบแทนกรรมการ 
                        (หน่วย:บาท) 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2561 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560  
 

ปี 2559 ปี 2558 

เบีย้ประชุมกรรมการ 
(เฉพาะกรรมการ ท่ี           
เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม )                  
(คน/คร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

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

บ าเหน็จกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

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 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
  
วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  9.1 เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
  9.2 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 
 
  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
ในวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 (Record Date)               
  หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ประชุม  
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ                        
ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะของท่านน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุม
ด้วย  และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 
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  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 2561 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  
 
 
          โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
                           ขอแสดงความนบัถือ 
          

 
 (นายวทิวสั  พรกลุ) 

                 ประธานกรรมการบริหาร 
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      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 

 
 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
ของ 

                   บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
           
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งประชุม ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18                               
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล     ยมนาค      ประธานกรรมการบริษทั 
2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.นายวทิวสั พรกุล  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
4.นายธนิต ชรินทร์สาร  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
5.นายวนัชยั ตนัติกุล  กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
   พิจารณาค่าตอบแทน 
6.นายชนะ โตวนั  กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
7.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 
8.นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
9.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ 
10.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายวศิวกรรม  

 
เร่ิมการประชุม   เวลา 10.00 น.  

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) มีผูถื้อ 
หุน้มาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 48 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 2,515,675,686 หุน้ และมีการมอบฉนัทะ จ านวน 20 
ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 296,246,206 หุ้น รวมทั้งส้ิน 68 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 2,811,921,892 หุ้น คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 59.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น เป็นจ านวนเงิน 
475,159,999.10 บาท อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 
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      เอกสารแนบ 1 

ส าหรับการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ย
เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติ
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน 
ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บ
มอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่
ละวาระการประชุม บริษทัฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ี               
ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้ 
และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้            
ช่ือ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์
เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบใน
แต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน 
วาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่
เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
น ามาลงคะแนนเสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญ
กรรมการผูถู้กเสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราว
เดียวกนั 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย 
อ านวยความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการ
ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุม  
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วาระที ่1          ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 
  ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 โดยมีวาระการประชุมทั้งส้ิน 7 วาระ 
ซ่ึงมีวาระท่ีส าคญัไดแ้ก่ การพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน         
จดทะเบียน และพิจารณาอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหน้ี  
  
วาระที ่2          พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2560 เม่ือวนัที ่                        

27 เมษายน 2560 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการ 

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของ
บริษทั รวมทั้งไดน้ าไปยืน่ต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ปรากฎวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือ
ขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ในเอกสารการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 1/2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
  นายศกัด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าในวาระท่ี 3 ในรายงานการประชุม มีการตั้ง
ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญไวส้ าหรับโครงการหน่ึง จึงตอ้งการทราบวา่ด าเนินการเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง  
  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีท่ีแลว้มีการตั้งส ารองดอ้ย
ค่า 2 รายการ ไดแ้ก่ การตั้งส ารองดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรมวลเบา จ านวน 14 ลา้นบาท และตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีรายหน่ึง จ านวนเงินประมาณ 3 ลา้นบาท ในส่วนน้ีเราไดพ้ยายามติดตามทวงถามกบัทางลูกหน้ีแต่ยงัไม่
มีความคืบหนา้ 
  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่คอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม-ไทรมา้ มียอดขายก่ี
เปอร์เซ็นต ์และตอนน้ีด าเนินการก่อสร้างถึงชั้นท่ีเท่าไหร่ 
  นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในการสร้างคอนโดมิเนียมนั้นจะมีประมาณ
การรับรู้รายไดป้ระมาณ 3 ปีขา้งหนา้ ในปีแรกเป็นเร่ืองของการขออนุญาต EIA และการเขียนแบบ อีกสองปีเป็น
เร่ืองของการก่อสร้าง และทางบริษทัฯ ไดต้ระหนกัวา่ช่วงน้ีจะเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ธนาคารจะปล่อยกูย้าก และ
ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ จะเปิดตวัโปรโมชัน่ลดราคาคอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม-ไทรมา้ มีห้องตวัอยา่ง
ตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามพร้อมเขา้ชม เพื่อน าเงินไปสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ท่ี อ.แพรกษา ส่วนเงินท่ีเพิ่มทุนไป
นั้นยงัเหลือประมาณ 400 ลา้นบาท มีวงเงินท่ีจะสามารถน ามาใชส้ร้างตึกใหม่ได ้หากไม่ไดเ้พิ่มทุนไวก่้อนหนา้น้ี
อาจจะสร้างตึกไม่ส าเร็จเน่ืองจากขาดสภาพคล่องดา้นการเงินได ้และ ณ วนัน้ีคอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม-ไทรมา้ 
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มียอดจอง 10 เปอร์เซ็นต ์และจะท าโปรโมชัน่ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โดยก าลงัจดัท าหนงัสือข่าวใหท้่านผูถื้อหุ้น      
ดีคอน จ านวนประมาณ 11,500 คน เพื่อแจง้ข่าวดีให้ผูถื้อหุ้นว่าหากท่านใดซ้ือคอนโดมิเนียมจะไดส่้วนลดพิเศษ 
มูลค่า 30,000 บาท  
   
มติ ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560                    

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี                         
เห็นดว้ย   2,852,423,396 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ     0.00  
และผูง้ดออกเสียง         0 หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 33 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 40,501,504 หุน้ 
 
 

วาระที ่3          พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ 
                            กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คร้ังที ่2 (ESOP#2) 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร
บุคคลท่ีทรงคุณค่าของบริษทัฯ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบักรรมการและพนกังานในการท างาน
กบับริษทัฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กบัองคก์ร และให้เกิดความย ัง่ยืนในการประกอบ
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรน าเสนอขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือจ านวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย โดยก าหนดราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจากราคา
หุ้นของบริษทัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ใบส าคญั
แสดงสิทธิดังกล่าวมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิ และเง่ือนไขตามรายละเอียดตามส่ิงท่ีแนบมาด้วย
หมายเลข 3 ในเอกสารการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จ  านวนไม่เกิน 142,446,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

โดยมติอนุมติัในวาระน้ีจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตอ้งไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้น กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวในช่วงน้ีเป็นระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากควรท าในช่วงท่ีหุ้นอยูใ่นช่วงขาข้ึน และหวงั
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วา่เม่ือพนกังานไดรั้บ ESOP แลว้จะท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งในส่วนของยอดขายคอนโดมิเนียมและ
วสัดุก่อสร้าง 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ไดค้าดการณ์วา่เศรษฐกิจจะดีในปี 2564 
ถึงปี 2565 จึงไดเ้ตรียมออก ESOP ในช่วงน้ี ซ่ึงเป็นช่วงเศรษฐกิจและราคาหุ้นอยูใ่นช่วงขาลง และให้พนกังาน
ขายในปีท่ีเศรษฐกิจดีเพื่อจะไดมี้ก าไรในส่วนต่างของราคาหุน้ 

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้น กล่าวสอบถามวา่สาเหตุท่ีให้ใชสิ้ทธิไดค้ร้ังแรกในปี 2564 ซ่ึงเห็น
วา่ระยะเวลา 3 ปี เป็นเร่ืองยากท่ีจะจูงใจพนกังาน 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าจากวนัน้ีระยะเวลา 3 ปี คือปี 2564 นั้น 
คาดคะเนวา่จะท าใหพ้นกังานมีส่วนต่างของราคาหุน้มาก แต่คาดวา่จะมีก าไรสูงสุดในปี 2567 ถึงปี 2568 

นายพิพทัธ์ วิริยะเมตตากุล ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ราคาประเมินเฉล่ียอยูท่ี่ 0.59 บาท ถา้
ราคาช่วงนั้นต ่าวา่ราคาดงักล่าว จะท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายและมีก าไรลดลง บริษทัฯ จะมีมาตรการรับผดิชอบอยา่งไร 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่รอบท่ีแลว้ราคาอยูท่ี่พาร์ 1 บาท ปัจจุบนั
ทาง กลต. ไดเ้ปล่ียนขอ้ก าหนดวา่วนัท่ีเราออก ESOP นั้น ยกตวัอยา่งเช่น เราจะเสียส่วนต่างเน่ืองจากราคาพาร์
ตอนน้ีเราอยูท่ี่ 0.10 บาท ตอนน้ีราคาหุ้นอยูท่ี่ 0.60 บาท โดยผูถื้อหุน้จะเสียประโยชน์ 0.50 บาท ดงัน้ีจึงตอ้งออก 
ESOP ในราคาเฉล่ีย 15 วนั จึงไดร้าคาเฉล่ียท่ี 0.59 บาท จึงไม่ตอ้งมีการขาดบนัทึกขาดทุนสะสมในบญัชี และ
จ านวนหุน้ท่ีออกไปเพียงแค่ 3 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น   
 
 

มติ  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของ 
บริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) 
จ  านวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,892,619,307 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย                        0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 38 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 40,195,911 หุน้ 
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วาระที ่4            พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัททีจ่ าหน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ คร้ังที ่2 (ESOP#2)  
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่สืบเน่ืองจากการออกและ 

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 (ESOP#2) วาระท่ี 3 บริษทัฯ จะต้อง
ด าเนินการออกและจดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 142,446,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรน าเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 142,446,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนดงักล่าวทั้งจ  านวน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามโครงการ ESOP คร้ังท่ี 2 โดยทุนจดทะเบียนเดิมของบริษทัฯ เท่ากบั 542,755,742.90 
บาท จะเพิ่มเป็น 557,000,342.90 บาท 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่รวม Warrant ท่ีจะแปลงในปีหนา้แลว้ใช่ 
หรือไม ่และมัน่ใจวา่พนกังานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมดใช่หรือไม่ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่รวม Warrant เรียบร้อยแลว้  
และคิดวา่กรรมการและพนกังานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมด 
 

มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้น
สามญัและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีจ าหน่ายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
(ESOP#2)  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,892,619,307 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย                        0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 
 

 
วาระที ่5            พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่สืบเน่ืองจากการพิจารณา 

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระท่ี 4 บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ีคือ 
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  ทุนจดทะเบียน            557,000,342.90 บาท 

  แบ่งออกเป็น     5,570,003,429 หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ                     0.10   บาท 
  โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญัจ านวน     5,570,003,429 หุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ               0 หุน้ 
 ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม 
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 
 

มติ ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,892,619,307 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นดว้ย                        0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ   0.00  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 

 
 
 

วาระที ่6           พจิารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิม่เติม โดยการออกตราสารหนี ้ 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าเน่ืองจากบริษทัฯ มีแผนท่ี

จะตอ้งใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ อีกเป็นจ านวนมาก จึงควรมีแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอก
เพิ่มเติมโดยวิธีการออกตราสารหน้ี ซ่ึงอาจเป็นการออกหุ้นกู้ การออกตัว๋แลกเงิน การออกตัว๋สัญญาใช้เงิน 
นอกเหนือจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินตามวิธีการปกติทัว่ไป ซ่ึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายตน้ทุนทางการเงิน
ของบริษทัได ้อีกทั้งเป็นวงเงินส ารองไวเ้พื่อใชใ้นการลงทุนโครงการต่างๆ 

ทั้งน้ี ในการลงทุนโครงการต่างๆ นั้นคณะกรรมการจะไดพ้ิจารณาถึงตน้ทุนโครงการตน้ทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการต่างๆ ตลอดจนความเส่ียงในการลงทุนอยา่งรอบคอบ                

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่สามารถไถ่ถอนออกก่อนไดห้รือไม่ มีขอ้ดี 
ขอ้เสียในการออกหุน้กู ้และมีแผนงานท่ีชดัเจนท่ีจะมีเงินจ่ายค่าดอกเบ้ียหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ถา้เราจะกูร้ะยะยาว เช่น ซ้ือท่ีดินแลว้กวา่ 
จะจดัสรรหมดตอ้งใช้เวลา 3 ถึง 5 ปี  ได้มีการท าการคาดการณ์รับรู้ก าไรท่ีชัดเจน คิดว่ามีความสามารถจ่าย
ประมาณ 100 ลา้นบาท โดยไม่ผิดนดัช าระหน้ีกบัทางธนาคารแน่นอน ส่วนเร่ืองการปันผลจะข้ึนอยูก่บัผลก าไร
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ของบริษทัและสภาพคล่อง ช่วงท่ีเศรษฐกิจขาข้ึนบริษทัฯ ปันผลเกือบ 100 เปร์เซ็นต ์และปีท่ีแลว้ปันผลตามขั้น
ต ่า 25 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากบริษทัฯ มีภาระตอ้งใชเ้งินและไดท้  าการเพิ่มทุนไป  

นายสุพจน์ พงศกิ์ดาการ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่หุน้กูข้องเรามีการจดัอนัดบัอยา่งไร 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่เวลาจะใหค้นผูเ้งินจะดูวา่มีหน้ีมาก 

หรือไม่ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเท่าไหร่ แต่เวลาออกหุ้นกู ้คนท่ีจะน าเงินมาให้บริษทักู ้บริษทัประเมินไม่ไดใ้ช้วิธี
ประเมินแบบเดียวกนั อีก 2 เดือนคาดวา่จะไดรั้บผลการประเมิน โดยเขาจะดูวา่บริษทัฯ อยูใ่นหมวดใด หากเป็น
หมวดวสัดุก่อสร้าง จะอยูใ่นกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นกั ถึงอยา่งไรจะตอ้งมาเจรจากบัทางสถาบนัการเงินเพื่อออก
หุน้กู ้ 

นายพิพทัธ์ วริิยะเมตตากุล ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ท่ีผา่นมามีเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนประมาณ 400  
ลา้นบาท และ DCON-W2 ประมาณ 100 ลา้นบาท รวมถึงการขายท่ีดินอีก 149 ลา้นบาท และในปี 2562 ท่ีจะได้
จากการแปลงสภาพ  DCON-W1 อีกประมาณ 200 ลา้นบาท น่าจะเพียงพอต่อการซ้ือท่ีดินเพื่อเก็บไวล้งทุน และ
ยงัไม่มีก าหนดในการซ้ือท่ีดิน และเน่ืองจากการออกหุน้กูจ้ะมีค่าใชจ่้ายในการประเมิน และยงัไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชเ้งินจ่ายค่าดอกเบ้ีย 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่การเพิ่มทุนในรอบท่ีแลว้จบไปแลว้ เหลือ 
เพียงแต่  DCON-W1 ซ่ึงเงินจะทะยอยเขา้มาไม่แน่นอน เน่ืองจากเร่ิมแปลงสภาพได้จนถึงเดือนพฤษภาคม                
ปี 2562 ข้ึนอยูก่บัผูถื้อหุ้นวา่จะใชสิ้ทธิหรือไม่ การแปลงสภาพ DCON-W1 รอบท่ีผา่นมามีเงินเขา้มาเพียงหลกั
แสนบาทเท่านั้น และหากแปลงสภาพจนครบก็จะมีเงินเขา้มาประมาณ 200 ลา้นบาท คงไม่เพียงพอท่ีจะซ้ือท่ีดิน
มูลค่าประมาณ 700 ถึง 800 ลา้นบาท ส าหรับเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุน DCON-W2 และเงินจากขายท่ีดิน ท่ีเหลือ
ประมาณ 400 ลา้นบาทนั้น จะใชส้ าหรับการสร้างคอนโดมิเนียมท่ีไทรมา้ใหส้ าเร็จ ซ่ึงการสร้างตึกสูงนั้นจะตอ้ง
ใชเ้งินประมาณ 1,000 ลา้นบาท จึงตอ้งการส ารองเงินไวเ้พื่อซ้ือท่ีดิน ซ่ึงมีมาเสนอขายทุกวนั วาระน้ีจึงเป็นการ
ขอวงเงินเพื่อให้มีเงินส ารองไวใ้ช้ไดท้นัที ส ารองไวห้ากโครงการคอนโดมิเนียมท่ีไทรมา้มียอดขายไม่ถึง 50 
เปอร์เซ็นต ์ท าใหเ้งินไมเ่พียงพอในการสร้างโครงการคอนโดมิเนียมต่อไปท่ี อ.แพรกษา 

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่อยากทราบสัดส่วนของการใชเ้งิน 2,000 ลา้นบาท  
และการออกหุน้กู ้เม่ือเทียบกบัการกูแ้บงค ์มีความรวดเร็วและสะดวกกวา่อยา่งไร และมีแผนท่ีจะใชเ้งินก่อสร้าง
มูลค่า 1,000 ลา้นบาทใช่หรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่การออกหุน้กูต้อ้งพิจารณาวา่จะใชใ้น 
ระยะยาวหรือระยะสั้น หากเป็นระยะสั้นตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสูง และสามารถเรียกเงินคืนไดทุ้กเม่ือ ปัจจุบนัหากเป็น
ตราสารหน้ีระยะยาว 6 ถึง 7 ปี สามารถน าไปขายตลาดรองได ้เน่ืองจากไดด้อกเบ้ียสูง แผนในอนาคตคือเราจะ
ออกหุน้กูแ้บบท่ีคืนไดทุ้กเม่ือจะไดไ้ม่มีภาระดอกเบ้ีย และบริษทัฯ ไดว้างแผนจะสร้างคอนโดมอเนียมซ่ึงจะตอ้ง
ใชเ้งินประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
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นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บสิทธิพิเศษหุน้กูก่้อนหรือไม่ 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่จะรับไวพ้ิจารณาความเป็นไปไดท่ี้จะให ้

สิทธิกบัผูถื้อหุน้ท่ีจะซ้ือหุน้กูก่้อน 
นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ กล่าววา่ ไดมี้ระบุไวแ้ลว้วา่หุน้กูส้ามารถเสนอขายแก่ 

ประชาชนทัว่ไปไดด้ว้ย และถามค าถามวา่คอนโดมิเนียมท่ีแพรกษา มีราคาขาย 50,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุด 
78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 68,000 บาทต่อตารางเมตร ยงัคงราคาเดิมอยูห่รือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ราคาคอนโดมิเนียมท่ีแพรกษา เร่ิมตน้ท่ี  
50,000 บาทต่อตารางเมตร นั้นจะเป็นหอ้งท่ีขายออกยาก ซ่ึงตอนน้ีอยูใ่นขั้นตอนการออกแบบ 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่รายละเอียดของการออกตราสารหน้ีไม่มีเอกสารแนบ 
มาให้ และอายุของหุ้นกูก้  าหนดไวไ้ม่เกิน 5 ปี ท าไมไม่เลือกท่ี 10 ปี เพื่อก าหนดดอกเบ้ียไวเ้ลย และท าไมไม่รอ
ประชุมวาระน้ีในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เน่ืองจากไม่ใช่เร่ืองเร่งด่วน และหากมีการซ้ือท่ีดินเก็บไวจ้ะมี
ภาษีท่ีดินหรือไม่ 

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่วตัถุดิบท่ีเป็นท่ีดินนั้น ในอดีตท่ีผา่นมา 
เป็นเร่ืองยากจะหาซ้ือท่ีดินได ้และจะตอ้งมีเงินพร้อม ตอนน้ียงัไม่สามารถตอบไดว้า่จะใชเ้วลา 3 เดือนในการซ้ือ
ท่ีดินไดห้รือไม่ หรือ 8 เดือน จะซ้ือท่ีดินไดห้รือไม่ ตอ้งขอชมเชยบริษทัท่ีท าจดัสรรจดัจะมียอดเงินท่ีส ารองไว้
ซ้ือท่ีดินปีละ 10,000 ลา้นบาท จึงจะท าใหมี้ยอดขาย 40,000 ลา้นบาท หากพรุ่งน้ีมีคนมาเสนอขายท่ีดิน 700 ลา้น
บาท และตรงสเปคท่ีตอ้งการ ท่านตอ้งรีบน าเงินไปจ่าย หากรอการจดัประชุมจะไม่ทนัการณ์หากมีโอกาสเช่นน้ี
เขา้มา เราตอ้งเตรียมความพร้อมไวทุ้กนาที ส่วนเร่ืองหุ้นกู ้บริษทัไม่ไดใ้ชเ้งินคร้ังเดียวทั้งหมด 2,000 ลา้นบาท 
และคิดวา่ก าหนดไวไ้ม่เกิน 5 ปี เพียงพอแลว้ เพราะท่ีดินท่ีจะลงทุนน้ีน่าจะมีก าไรภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
มติ ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อนุมติัอนุมติัแผนการจดัหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการ

ออกตราสารหน้ี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
เห็นดว้ย   2,850,939,265 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  98.56  
ไม่เห็นดว้ย        41,700,950 หุน้  คิดเป็นร้อยละ    1.44  
และผูง้ดออกเสียง                    0 หุน้ 
 

หมายเหตุ:  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 6 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ 20,908 หุน้ 
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วาระที ่7        พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

   ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ  
  นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผูถื้อหุ้น กล่าวแนะน าว่าบริษทัฯ ควรพิมพช่ื์อ-สกุล และจ านวนหุ้น
ของผูถื้อหุน้ในบตัรลงคะแนน และหวงัวา่ในการประชุมใหญ่สามญัคร้ังหนา้จะไดป้รับปรุงใหดี้ข้ึน 
  นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ไดท้ราบข่าววา่มีกองทุนสนใจซ้ือหุน้ของบริษทั
เป็นความจริงหรือไม ่
  นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าส าหรับข่าวเช้าน้ี ยงัไม่ไดใ้ห้สัมภาษณ์
ออกไปในช่วงน้ีเลย และแปลกใจท่ีมีข่าวออกมาเช่นน้ี แต่บริษทัฯ ไม่อยากให้กองทุนเขา้มาถือหุ้นไวใ้นจ านวน
มาก จะท าให้หุ้นขาดสภาพคล่อง ทุกวนัน้ีเป็นท่ีน่าดีใจท่ีมีผูถื้อหุ้นประมาณ 11,000 ราย ซ่ึงถือว่ามีผูถื้อหุ้น
จ านวนมาก และกระจายไปทัว่ 

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ปกติทางบริษทัฯ มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานบา้งหรือไม่ 
นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน การท่ี 

พนกังานไม่ได้รับ ESOP คร้ังท่ีแลว้เน่ืองจากเพิ่งเขา้มาท างาน และบริษทัฯ ไดจ้ดัสรร ESOP ให้กบัพนกังาน
เสร็จส้ินไปแลว้ ส่วนเร่ืองการท างานวนัเสาร์หากหน่วยงานใดไม่มีความจ าเป็นตอ้งมาท างานวนัเสาร์ ทางบริษทั 
ใหห้ยดุได ้แต่ส าหรับหน่วยงานท่ีมีความจ าเป็นใหพ้นกังานสลบัมาท างานวนัเสาร์ 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัฯ เคยจดัใหมี้การเขา้เยีย่มชมโรงงาน 
หรือไม ่

นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ปกติการเยีย่มชมโรงงาน บริษทัฯ จะจดั 
ให้กบัทางลูกคา้เขา้ชมโรงงานเพื่อให้ความมัน่ใจกบัลูกคา้ โดยท่ีบริษทัฯ มีนโยบายวา่จะตอ้งผลิตสินคา้ท่ีดีท่ีสุด
ในประเทศไทย และบริษทัฯ ไดใ้ชม้วลเบาในการสร้างคอนโดมิเนียมท่ีไทรมา้ มีการจดัสาธิตวิธีการใชม้วลเบา
อยา่งถูกวิธี ไม่ให้มีปัญหาแตกร้าว มวลเบา CLC น ้ าซึมผา่นยากท าใหล้ดโอกาสการเกิดเช้ือรา เหมาะส าหรับคน
ท่ีรักสุขภาพ หากเป็นผูถื้อหุ้นมีจ านวนมากกวา่ 10,000 ราย เป็นจ านวนท่ีมากท่ีจะเขา้เยี่ยมชมโรงงาน แต่จะรับ
เร่ืองน้ีไวพ้ิจารณา และส าหรับวนัน้ีการประชุมวนัน้ีซ่ึงเป็นหัวขอ้พิเศษ ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีให้ความสนใจและ
สละเวลามาร่วมประชุมคร้ังน้ีเป็นจ านวนมาก  

ประธานฯ เรียนเชิญผูถื้อหุน้ใหล้งช่ือผูท่ี้ตอ้งการจะเขา้เยีย่มชมโรงงานไวก่้อน เพื่อรวบรวม 
รายช่ือ และจะเปิดใหล้งช่ือผา่นทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ ต่อไป 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ในยคุ 4.0 บริษทัฯ ควรจะปรับวธีิการการลงทะเบียน 
ใหมี้ความรวดเร็วข้ึน 
 

18



      เอกสารแนบ 1 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯ ได้ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบบาร์โคด้ คร้ังน้ีบริษทัฯ คาดการณ์ผิดไม่คิดว่าท่านผูถื้อหุ้นจะ
มาร่วมประชุมจ านวนมาก โดยคร้ังต่อไปบริษทัฯ จะใชว้ธีิการลงทะเบียนและบาร์โคด้เช่นเดิม 
  นายวทิวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่คร้ังน้ีเป็นการประชุมวสิามญัจึงคาดการณ์
ผูเ้ขา้มาร่วมประชุมไดย้าก และปกติการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จะจดัประชุมท่ีประชุมหอ้งใหญ่
ชั้นบนซ่ึงจะรองรับผูถื้อหุน้ไดม้ากกวา่หอ้งประชุมน้ี 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัฯ จะจดัโครงสร้างบริษทัฯ อยา่งไร ซ่ึงเดิมบริษทั 
ท าเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้าง และขณะน้ีเร่ิมเน้นทางดา้นอสังหาริมทรัพยม์ากข้ึน และในอนาคตก าไรจากทางดา้น
อสังหาริมทรัพย ์จะมากกวา่ดา้นวสัดุก่อสร้างหรือไม่ 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่าเราพยายามจะเพิ่มรายได ้หรือผลก าไร
ใหก้บับริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาวา่จะมีวธีิใดบา้ง สุดทา้ยบริษทัฯ เลือกท่ีจะลงทุน
ในส่ิงท่ีคุน้เคยคือดา้นวสัดุก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย ์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี และกล่าวปิดการประชุม     
เวลา 12.30 น. 

 
 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ 

          รับรองรายงานการประชุม 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล  ยมนาค) 
                             ประธานท่ีประชุม 
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24 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 
ช่ือ   ธนิต    ชรินทร์สาร 
ทีอ่ยู่   13/44 ม.1 แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 
สัญชาติ   ไทย 
ศาสนา   พุทธ 
อายุ   80 ปี 
จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ  (ณ วนัที่ 29 มีนาคม 2560) 
0 หุน้    คิดเป็นร้อยละ  0 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอ  กรรมการ 
 

วุฒิการศึกษา       
ปริญญาตรี –  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการเคมี  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                
หลกัสูตร            
Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16)   
   

ประสบการณ์การท างาน      
-  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 21 มิถุนายน 2547 – ปัจจุบนั  (13 ปี 9 เดือน) 
 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2556 2557 2558 2559 2560 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
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25 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 

ช่ือ   นายวนัชยั   ตนัติกุล    
ทีอ่ยู่    11/12 ม.9 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 

สัญชาติ   ไทย 
ศาสนา   พุทธ 
อายุ   69  ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ  (ณ วนัที ่29 มีนาคม 2560) 
2,313,832 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.05 
 

ประเภทกรรมการ  กรรมการ 
 

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 2556 2557 2558 2559 2560 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพร๊อพเพอต้ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการผูจ้ดัการ บจก. คณิต อญัชญั    
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26 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
 

ช่ือ   นายนิรุธ  อนิทรท่าฉาง 
ทีอ่ยู่   23/164 หมู่ท่ี 13 ขว.คลองกุ่ม ข.บึงกุ่ม กรุงเทพ 
สัญชาติ   ไทย 
ศาสนา   พุทธ 
อายุ   56 ปี 
จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่29 มีนาคม 2560) 
0 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 

วุฒิการศึกษา    
ปริญญาตรี –  บญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัสูตร                                           

Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96)   
 

ประสบการณ์การท างาน 

-  กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
-  กรรมการ บจก. อรดา 
-  กรรมการ บจก. ร่มโพธ์ิ  
-  รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 15 พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบนั   (10 ปี 10 เดือน) 
 

ประวตัิการเข้าร่วมประชุม  
การประชุม 2556 2557 2558 2559 2560 

1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 4/4 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 

- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี 
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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 2561โดยก าหนดให้ผูถื้อ
หุ้นสามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 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 
 
 ทั้ งน้ี ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
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27 

 

รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ 
 

ช่ือ   นางพิสมยั    บุณยเกยีรต ิ

ที่อยู่    บา้นเลขท่ี 2 ซอยพระรามเกา้41(ถ.เสรี10) 
   แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

สัญชาติ   ไทย                   ศาสนา  พุทธ 
อายุ   72  ปี 
จ านวนหุ้นที่ถือในบริษทัฯ (ณ วนัที่ 29 มนีาคม 2560) 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 
-  ผูพิ้พากษาสมทบศาลจงัหวดันนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
-  ประธานสถาบนัคล่ืนลูกใหม่ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์                                     
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  12 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2556 2557 2558 2559 2560 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 4/4 3/4 4/4 4/4 
3. การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 2/2 - 1/1 
 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม   
-ไม่มี 
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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  1/2561 ในวนัท่ี  26 เมษายน 2561 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               

ผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  1/2561   ณ  วนัท่ี 26  เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25  ส่ีแยกรัชโยธิน                    
แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
   
 
 

อากรแสตมป์ 

     20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
   วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานคณะกรรมบริษทัฯ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

 

   วาระท่ี ..2... เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ                   
                                     ในรอบปี 2560 

          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 
 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของ  
                                     ผูส้อบบญัชี 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  

   วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
    จากการ ด าเนินงานปี 2560 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 
   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       นายธนิต    ชรินทร์สาร 
                                    เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

        2.       นายวนัชยั   ตนัติกลุ 
                                    เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

                        3.       นายนิรุธ     อินทรท่าฉาง 
                                         เห็นดว้ย .............. เสียง     ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
 

5 

6 
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  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2561 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 
   วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

      บ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
           (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 ........................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................  

 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 
เติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  

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

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
               ( .................................................................... ) 
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                                                         เอกสารแนบ 6
  

 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2)  หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนท่ีระบุ

ไวใ้นขอ้ (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 าหรับคัสโตเดียน)  (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. นางพิสมยั   บุณยเกียรติ    กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25 ถนนพหลโยธิน แขวง
จอมพล 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 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

      วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานคณะกรรมบริษทัฯ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

             (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

       วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

       วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั            

                                     ในรอบปี 2560 
          (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 

      วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้ง  

                                     รายงานของผูส้อบบญัชี 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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                                วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ  

                                   ผลการด าเนินงานปี 2560 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

                   วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

                        1.       นายธนิต    ชรินทร์สาร 

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

        2.       นายวนัชยั   ตนัติกลุ 

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

                        3.       นายนิรุธ     อินทรท่าฉาง 

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

       วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2561 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

         วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และพิจารณาอนุมติัจ่าย 

      บ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 
           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

          เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 
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                                  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

           (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

          (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

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

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 

เติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
3. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้  (2)  หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ 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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  เอกสารแนบ 6  

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  ดีคอนโปรดกัส์  จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2561  วนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งไอยรา  ตึกชา้ง อาคารบี                  

ชั้น 25  ส่ีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
  วาระท่ี ............................ เร่ือง........................................................................................................ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

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

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

 

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

วนัท่ี ............./................../................. 
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บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จ ำกดั (มหำชน)  เอกสารแนบ 7 

 

 

เอกสารหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำร  หรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบเอกสำร

ก่อนเวลำประชุม โดยจะเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติัของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้ำง
ภำระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัท่ี 26 เมษำยน 2561  

 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 ำเนำถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ 
 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 
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บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จ ำกดั (มหำชน)  เอกสารแนบ 8 

 

 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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บริษทั ดีคอนโปรดกัส์  จ ำกดั (มหำชน)  เอกสารแนบ 8 

 

 
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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