
 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 

       
 

  บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

     วนัที ่28 เมษายน 2564 
       เวลา 13.00 น. 

 
 
 
 

 
 

ณ ห้องประชุมบริษทั ตกึช้าง อาคาร บี ช้ัน 18 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

      
 

 

 
 
 
 
 
 

• เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 
• ท่ีประชุมงดการจดัเล้ียงอาหารกลางวนั และงดให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ รวมทั้ งไม่อนุญาตให ้    
รับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชุม เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

• บริษทัฯ งดแจกของท่ีระลึกใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม 
 
 



ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

มอบฉนัทะ 
มอบฉนัทะ มาดว้ยตวัเอง

ตรวจสอบเอกสาร 

 -      ลงทะเทียนผา่นแอปพลิเคชนัไทยชนะ 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ - รับรอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ

-

ตรวจสอบเอกสาร 

 -       ลงทะเทียนผา่นแอปพลิเคชนัไทยชนะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ - รับรอง
- หนงัสือรับรองนิติบุคคล - รับรอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ
-

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งตน้ 

- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 

-

ลงทะเบียน 

 -      ลงทะเทียนผา่นแอปพลิเคชนัไทยชนะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน - ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประจ าตวั 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
ตามล าดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสียง  -   เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บ
บตัรลงคะแนน (ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

*เม่ือเลิกประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยูคื่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ย เพ่ือใชป้ระกอบการตรวจสอบคะแนน
ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ
**บริษัทงดแจกของทีร่ะลกึ และไม่มกีารจดัเลีย้งอาหาร รวมทั้งอาหารว่าง ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564
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เร่ือง  แนวทางการด าเนินการในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว 
เน่ืองจากการจัดประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส

บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉนัทะโดยผูถื้อหุน้ใหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคุมไม่ใหมี้การระบาดของโรค COVID-19 อยา่งมีประสิทธิภาพ และลด
การแพร่กระจายของเช้ือโรคดงักล่าวมิให้ติดต่อไปยงัผูอ่ื้น รวมทั้งเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้น รวมถึง
พนกังานและการด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ดงัน้ี 

1. บริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น ในช่วง 14 วนัท่ีผ่านมามีการใกลชิ้ดกับบุคคลท่ีมี
ความเส่ียงการติดเช้ือ COVID-19 หรือมีไขอุ้ณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส  มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ไอ 
จาม หรือมีอาการท่ีเขา้ข่ายเป็นอาการของโรค COVID-19 โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั หรือผูอ่ื้น เขา้ร่วม
ประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ท่ีแผนกชนักลงทุนสัมพนัธ์ ตามท่ีอยู่ของบริษทั บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. บริษัทใช้ระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเพ่ือคดักรองการติดเช้ือ COVID-19 และได้จัดให้มี
จุดคดักรองบริเวณทางเขา้ห้องประชุม เคร่ืองวดัอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ บริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม กรณีท่ี
พบผูมี้ความเส่ียง บริษทัขอสงวนสิทธิไม่ให้เขา้ไปในพ้ืนท่ีจดัการประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั หรือผูอ่ื้น เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

3. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564ไดท่ี้หน้าเวบ็ไซตข์องบริษทั www.dconproduct.com ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่
เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

4. กรณีท่ีมีค าถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งค าถาม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองเก่ียวกบัวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 
2564 จนถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางถึงแผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ Email: ir@dconproduct.com หรือโทรสาร 
02-9373328 หรือทางไปรษณีย ์มายงัแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ ตามท่ีอยูบ่ริษทัในขอ้ 1. 

โดยบริษทัจะรวบรวมความคิดเห็นและค าถามน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาตอบค าถามในวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 
   ประธานกรรมการบริหาร 
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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

 

        
 

วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงทีส่่งมำด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

2.  รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
     พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
3.  รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
4.  หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
5.  รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ 

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

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติให้จดัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ และไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 

วำระที ่1  ประธำนกำรประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทรำบ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เป็นวาระเพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
เพื่อการรับทราบ 

 

วำระที ่2  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่30 เมษำยน 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 
2563 และไดเ้ผยแพร่ทาง website ของบริษทั รวมทั้งไดน้ าไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั 
ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในส าเนารายงานการประชุมตาม                
เอกสารแนบ 1 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว               
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  
 

วำระที ่3   พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนนิงำนของบริษัทฯ  ในรอบปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2563                      
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในการประชุม  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 
วำระที ่4  พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2563 เอกสารแนบ 2 นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
เห็นชอบให้น าเสนองบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 2  และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  
 

วำระที ่5  พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย
ค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิรวม 92,433,647.51 บาท คิดเป็น
ก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.02 บาทต่อหุน้ (ค  านวณจากหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 5,386,340,396 หุน้)  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 จากผลก าไรในปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.008 บาทต่อหุ้น (ศูนยจุ์ดศูนยศู์นยแ์ปดบาทต่อ
หุ้น) คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 43,090,723.17 บาท (ส่ีสิบสามลา้นเกา้หม่ืนเจ็ดร้อย
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ยีสิ่บสามบาทสิบเจ็ดสตางค)์ หรือเท่ากบัร้อยละ 46.62 ของก าไรสุทธิรวม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัก าหนดไวคื้อไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  14 พฤษภาคม 2564 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี                
30 มีนาคม 2564 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล 
ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
ปี 2559  

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.008 0.015 0.015 0.045 0.008 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ* (%) 

46.62 61.39 48.76 104.9 27.50 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 

ปี เงนิสด หุ้นปันผล วนัผลประกอบกำร 

2563 0.008 บาทต่อหุน้ - 01/01/2563 - 31/12/2563 

2562 0.015 บาทต่อหุน้ - 01/01/2562 - 31/12/2562 

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 
 

หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2563 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง  
      31 ธนัวาคม 2563 ยงัมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                           
      ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
  2. ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

วำระที ่6  พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ  
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 2564 ไดแ้ก่ 
 

  1.  พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
         2.  นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
  3.  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
      

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง รวมทั้ งได้
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวงั และผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือกรรมการท่านอ่ืน จึงเห็น
วา่กรรมการทั้ งสามท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ 
ทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อย่างมาก และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา  และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บุคคล
ท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี    

   1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการอิสระ ซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 7 เดือน)  
  2. นายวนัชยั ตนัติกลุ  กรรมการ ซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 16 ปี) 
  3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ ซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 13 ปี) 
   

โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเก่ียวกบัอายุ 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 เพื่อรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 18 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 
โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 
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วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมตัค่ิำตอบแทนของผู้สอบบญัชีส ำหรับงวดบญัชี
ประจ ำปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด 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.นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5128 
3.นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7645 
4.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
5.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2564          
เป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปีท่ี 2563  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาจาก หลักเกณฑ์คุณวุฒิ  คุณภาพของผู ้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน ประสิทธิภาพในการท างาน ผลงานท่ีไดรั้บ ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ ไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหนา้ท่ีสอบบญัชี
ของบริษทั 
และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ า ปี 2564 เป็นเงิน 1,610,000 บาท เท่ากบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงอตัรา
ท่ีเหมาะสมจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ตั้ งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ตั้งแต่ปี 
2560 รวม 4 ปี หรือ 
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2.นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5128 
ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน หรือ 
 

3.นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7645 
ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน หรือ 

 

4.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน 
หรือ 
5.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8125  
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน 

 

จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผูส้อบบัญชีของ           
บริษัทฯ ประจ าปี 2564 และเป็นผูส้อบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดส านักงานสอบบัญชี
เดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,610,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ
จดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
 
 

อตัรำกำรค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                               (หน่วย:บาท)
                     

ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
 

ปี 2562  
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 

ค่าสอบบญัชี 1,610,000 1,610,000 1,580,000 1,580,000 1,510,000 
ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
วำระที ่8 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนปี 2563 และพจิำรณำอนุมตัิ

หลกัเกณฑ์ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
 

8.1 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัค่าบ าเหน็จและ
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี 

    

   บ ำเหน็จกรรมกำร    
ก าหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตาม
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
 

8



 

 

   ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
ในปี 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิรวม 92,433,647.51 บาท เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจ่าย
บ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม เป็นจ านวนเงินรวม 924,336 บาท โดยจดัสรร
กันเองระหว่างคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติไวจ้ากการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

8.2 พจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 
   ควำมเห็นคณะกรรมกำร 

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 โดยเปรียบเทียบขอ้มูล
อา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2564  พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรับปี 2564 คงเดิมเท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 
 

   1. เบีย้ประชุม 

1.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 
ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 
1.2 คณะกรรมกำรบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 
ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

   2. บ ำเหน็จกรรมกำร    
ก าหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตาม
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
 

อตัรำกำรค่ำตอบแทนกรรมกำร 
                        (หน่วย:บาท) 

ค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 

ต ำแหน่ง ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 
 

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

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการภายนอก 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

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

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

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 
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บ ำเหน็จ
กรรมกำร 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

ร้อยละ 1
ของก าไร
สุทธิรวม
จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 3  
ลา้นบาท 

ร้อยละ 1
ของก าไร
สุทธิรวม
จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 3  
ลา้นบาท 

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 

ค่ำตอบแทน
อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

    
   ผลประโยชน์อ่ืนๆ 
   -  ไม่มี - 
 
 
วำระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
  9.1 เชิญผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  9.2 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 
 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 (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. 
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  อน่ึง หากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ
การประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมในคร้ังน้ีได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษทัฯ ท่ี 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กทม.โทร 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 และท่านสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั  
 
 
 

          โดยค าสัง่ของคณะกรรมการบริษทั 
                           ขอแสดงความนบัถือ 
        
 
 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 
                 ประธานกรรมการบริหาร 
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บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ำกดั  (มหำชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
ของ 

 บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.  ณ หอ้งประชุมของบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมกำรบริษัทฯ ทีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน จากกรรมการจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด มีรายนามดงัตอ่ไปน้ี 
1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการอิสระ 
2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการบริษทัฯ, กรรมการอิสระ   

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวทิวสั พรกลุ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
4. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชนะ โตวนั กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 
8. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 
9. ดร.กวนิ       วรกาญจนา กรรมการ 

เร่ิมกำรประชุม   เวลา 14.30 น. 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 40 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,940,822,319 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 9 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
44,548 หุน้ รวมทั้งส้ิน 49 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,940,866,867 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 73.16 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เป็นจ านวน 5,386,340,396 หุน้ ครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

       ทางบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ และนายอนุชา สุธาทิพารักษ์ ผูส้อบบัญชี ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทัฯ  

       ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการใน
การตรวจนบัคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึง
วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อน
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึง
ผูถื้อหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม          
บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในท่ีประชุมอีก 

    เอกสำรแนบ 1
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2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหย้กมือข้ึน พร้อมแจง้ ช่ือ – นามสกุล 
ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป โดยถือว่าผู ้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามท่ี
คณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด
ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการ
งดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ น ามาลงคะแนนเสียงและแจง้ให้
ท่ีประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้ก
เสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวย
ความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิปไฟล์

เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com เพ่ือใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  

วำระที ่1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทรำบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ทั้งน้ีวาระการประชุมมีทั้งส้ิน 10 
วาระ ในตามท่ีบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการชุม 
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด
ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระเพ่ิมเติมและไม่มีการเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

วำระที ่2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ รวมทั้ งได้น าส่ง

รายงานให้กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันับตั้งแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น หรือขอ

แก้ไข ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของ

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 จึงเห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,944,169,081 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง  0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
บตัรเสีย   0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วำระที ่3 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในปีท่ีผ่านมาผลประกอบการลดลงประมาณ 50 
ลา้นบาท ก าไรลดลงประมาณ 31 ลา้นบาท จากท่ีเคยเรียนให้ทราบวา่เศรษฐกิจมีข้ึน-ลงตามรอบเศรษฐกิจ 10 ปี บริษทัฯ 
พยายามท ายอดขายให้ใกลเ้คียงปีท่ีผ่านๆ มาให้มียอดขาย 1,000 ลา้นบาทอีกคร้ัง แต่การแข่งขนัสูงอาจท าให้มีก าไรลดลง 
ในรอบปี 2562 นั้นความจริงแลว้เศรษฐกิจควรจะปรับตวัข้ึนแลว้ แต่อาจจะเป็นผลกระทบมาจากการเมือง หรือปัจจยัอ่ืนๆ 
เช่น บริษทัมีการออกหุ้นกู ้ท่ีมีดอกเบ้ียต ่ากว่าธนาคาร เป็นตน้ ตั้ งแต่ในปี 2558 มีอตัราการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยใ์น
บริษทัจดทะเบียนท่ีลดลง และปี 2562 ยอดขายเสาเข็มท่ีขายให้กบัโครงการบา้นจดัสรรมีจ านวนลดลงกวา่ร้อยละ 60 และ
ในปี 2563 ยงัพบวา่ยงัมีอุปทานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ บา้นจดัสรร และคอนโด เป็นจ านวนมาก อีกยงัทั้งอตัราการเกิด
เร่ิมลดลงเม่ือเทียบกับอตัราการตายของประชากรไทย รวมไปถึงอตัราการโอนซ้ือ ขายบ้านและท่ีดินจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยใน 5 ปียอ้นหลงัเท่ากบั 1,000,000 ลา้นบาทต่อปี ท าใหเ้ห็นวา่ความตอ้งการซ้ือขายบา้นยงัเท่าเดิม 

ในปี 2562 มียอดขายเท่ากบั 1,177 ลา้นบาท และปี 2561 มียอดขายเท่ากบั 1,231 ลา้นบาท ยอดขายลดลง 
และมีก าไรลดลง จากก าไรในปี 2561 เท่ากบั 163 ลา้นบาท และก าไรในปี 2562 เท่ากบั 132 ลา้นบาท บริษทัฯ พยายามรักษา
ผลก าไรในสภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดีให้มีก าไรทุกปี ท าผลประโยชน์สูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น และพยายามให้มีการจ่ายปันผล
ให้กบัผูถื้อหุ้น เม่ือเปรียบรายไดใ้นปี 2561 และปี 2562 มีรายไดล้ดลง 54 ลา้นบาท และมีก าไรลดลงร้อยละ 19 สินคา้หลกั
ของบริษทัฯ คือวสัดุก่อสร้าง ไดแ้ก่ เสาเข็ม แผ่นพ้ืน ผนงั อิฐมวลเบา CLC ร้ัว และมีรายไดจ้ากการท าอสังหาริมทรัพยเ์ป็น
สินคา้เพ่ิมเติม เรามีจุดประสงค์ในการท าอสังหาริมทรัพยคื์อ การเขา้ใจความตอ้งการของนักจดัสรร และผลิตสินคา้ให้
ตอบสนองต่อตรงความตอ้งการของนกัจดัสรรให้มากท่ีสุด ในปี 2559 เรามีรายไดจ้ากดา้นอสังหาริมทรัพย ์79 ลา้นบาท ปี 
2560 เท่ากบั 71 ลา้นบาท ปี 2561 เท่ากบั 263 ลา้นบาท และในปี 2562 เท่ากบั 226 ลา้นบาท บริษทัฯ ขายคอนโดมิเนียม 
ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ ได้ร้อยละ 30 ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้ท าการเพ่ิมทุนและซ้ือท่ีดินเตรียมรองรับท าโครงการจัดสรร
แนวราบ และโครงการจดัสรรแนวสูง วางแผนจะรับรู้รายได ้3 ช่วง ช่วงละ 3 ปี ส าหรับอนาคตในปี 2563 บริษทัมีสินคา้
เพ่ิม คือ ผนังส าเร็จรูป Precast ของบริษทัในเครือ บริษทั ดีเอสซี จ ากดั และจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ใน
ปัจจุบนัท าใหมี้ประมาณเท่ากบั 1,000 ลา้นบาท ซ่ึงแต่เดิมมีประมาณการรายไดท่ี้สูงกวา่น้ี  

และมีผูถื้อหุ้นสอบถามก่อนเขา้ห้องประชุมวา่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบอยา่งไร
กบับริษทับา้ง 

นายวิทวสั  พรกุล  ตอบว่าสถานการณ์ COVID-19 ท าให้ลูกคา้ไม่อยากออกจากบ้าน และไม่มีความ
ตอ้งการท่ีจะซ้ือบา้น หรือคอนโด ท าใหย้อดการเยีย่มชมโครงการจดัสรรลดนอ้ยลง เน่ืองจากกลวัติดเช้ือไวรัสดงักล่าว ทั้งน้ี
จะส่งผลกระทบรายไดข้องบริษทัต่างๆ ชดัเจนในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ธนาคารก็จะปล่อยเงินกูใ้ห้กบัลูกคา้ยากข้ึน 
และลูกคา้ท่ีท าจดัสรรมีการชะลอข้ึนโครงการ  
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บริษทั อรดา จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 มีสินคา้ท่ีเหลืออยูคื่อ บา้นเด่ียว คาดวา่จะ
ขายหมดภายในปีน้ี และคอนโด คาดวา่จะขายหมดภายใน 3 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงไม่มีภาระดอกเบ้ียใดๆ ในปี 2563 น้ีจะข้ึนทาวน์
เฮา้ส์ท่ีอ าเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ จ านวน 330 ยนิูต มูลค่าโครงการ 800 ลา้นบาท ซ่ึงท าโครงการร่วมกบับริษทัพนัธมิตร
ในตลาดหลกัทรัพย ์ร่วมกนัสร้างแบรนด์ ซ่ึงปกติการสร้างแบรนด์นั้นจะตอ้งมีปริมาณจ านวนโครงการจดัสรรท่ีมาก มี
คุณภาพท่ีดี และใชร้ะยะเวลาในสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกั แต่บริษทัจะท ากิจการร่วมคา้ (Joint Venture) กบับริษทัดงักล่าว 
ซ่ึงบริษทัน้ีมีช่ือเสียงมายาวนานกวา่ 20 ปี ท าจดัสรรบา้นคุณภาพ จะท าให้สามารถสร้างแบรนด์ไดเ้ร็วข้ึน โดยใชเ้งินทุน
นอ้ยลง จุดประสงคเ์พ่ือสร้างผลก าไรทางดา้นอสงัหาริมทรัพยใ์หสู้งข้ึน จากอดีตท่ีผา่นมาในช่วงปี 2557 เป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจ
ดี จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้เศรษฐกิจชะลอตวัผิดธรรมชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลาไปถึงปี 2567 ถึงจะท าให้
ความตอ้งการอุปทานของตลาดกลบัมาดีข้ึน  

บริษทั อรดา จ ากดั มีรายการสินคา้ท่ียงัจ าหน่าย ดงัน้ี โครงการบา้นอรดา ล าลูกกาคลอง 8 เหลือจ านวน 
9 ยูนิต โครงการอรดา แฟคตอร่ีแลนด์ เหลือจ านวน 33 ยูนิต โครงการบ้านดีซิโอ ราชพฤกษ์ เหลือจ านวน 5 ยูนิต และ
คอนโดมิเนียม ดีคอนไพร์ม รัตนาธิเบศร์ เหลือร้อยละ 71   

บริษทัฯ มีทั้งหมด 5 สาขาทั่วประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ี จงัหวดัลพบุรี (ภาคกลาง) สุราษฎร์ธานี (ภาคใต)้
มหาสารคาม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ระยอง (ภาคตะวนัออก) และล าพูน (ภาคเหนือ) สินคา้หลกัของเราคือ แผ่นพ้ืน
ส าเร็จรูป และมีสินคา้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เสาเขม็ส าหรับบา้นพกัอาศยั อิฐมวลเบา CLC แผน่พ้ืน Hollow Core ร้ัวทึบ ร้ัวคาวบอย ร้ัว
ขนาดใหญ่ และมีสินคา้ใหม่ คือ เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ส าหรับบริษทั ดีเอสซีโปรดกัส์ จ ากดั ผลิตสินคา้ผนัง Precast เร่ิม
ผลิตตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 และรับรู้รายไดแ้ลว้ ถือเป็นโรงงานท่ีมีเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสุดของบริษทั โดย
ใชเ้คร่ืองจกัรจากประเทศเยอรมนั ใชง้บประมาณลงทุนทั้งส้ิน 130 ลา้นบาท 

 ในปีน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ซ่ึง 
รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูท่ี้มีช่ือเสียงในเร่ืองการดูแลการต่อตา้นทุจริต          
คอร์รัปชนั บริษทัฯ ตั้งมัน่วา่จะไม่มีการละเลยกบัพนกังานท่ีมีการทุจริตในบริษทั และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัและ
ดูแลความเส่ียง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานส ารวจความเส่ียง อีกทั้งยงัสร้างระบบในการก ากบัดูแลความเส่ียงทุกจุดในองคก์ร โดย
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัในควบคุมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือใหด้ าเนินธุรกิจตามมาตรการท่ีวางไวต้่อไปไดใ้นอนาคต  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่  
ผูถื้อหุ้น สอบถามวา่ร้ัวส าเร็จรูปวา่มีความคงทนในเทียบเท่ากบัการท าร้ัวท่ีหนา้งานหรือไม่ และมีความ

สูงตั้งแต่ก่ีเมตร  
นายวทิวสั  พรกุล  ตอบวา่การท าร้ัวส าเร็จประกอบดว้ย คาน และเสา เหมือนกนั เพียงแต่ท าร่องส าหรับ

เสียบแผ่นร้ัวกบัเสาร้ัวไดเ้ลย เป็นการประหยดัเวลา แต่ความคงทนและแข็งแรงเท่าเดิม แข็งแรงกว่าร้ัวท่ีท าจากอิฐบล็อก 
เน่ืองจากแผ่นร้ัวท าจากคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นการผสมคอนกรีตท่ีมีสัดส่วนของปูน หิน ทราย ท่ีแม่นย  ามีมาตรฐาน
กว่าผสมคอนกรีตเองหน้างาน โดยร้ัวทึบท่ีใชใ้นโครงการบา้นจดัสรรจะมีความสูง 2 เมตรข้ึนไป และร้ัวขนาดใหญ่ท่ีใช้
รอบโครงการจะมีความสูง 2.50 เมตรข้ึนไป ซ่ึงขายให้กับโครงการบ้านจัดสรร และใช้ในโครงการบ้านจัดสรรของ               
บริษทัดว้ย 
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วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ 

ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม ตามรายงานประจ าปี  ซ่ึงงบการเงินน้ีไดผ้่านการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และผูส้อบบญัชีได้

ออกหนา้รายงานการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สงัเกต  

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้ งส้ิน 1,177 ล้านบาท ลดลง 54.34 ล้านบาท โดยรายได้ท่ีลดลงไป

เน่ืองจากธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 17 ลา้นบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์37 ลา้นบาท รายไดท่ี้ลดลง 54.34 ลา้นบาทน้ีมีตน้ทุน

ขาย 773 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 37.90 ลา้นบาท ท าให้ก าไรขั้นตน้ลดลง 22.37 ลา้นบาท มีรายไดอ่ื้น 12.40 ลา้นบาท 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 249 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 12 ลา้นบาท ดอกเบ้ียจ่าย 1.1 ลา้นบาท ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคล 34.96 ลา้นบาท สรุปปี 2562 น้ีจะมีก าไรทั้งส้ิน 131.61 ลา้นบาท การท่ีบริษทัมีก าไรสุทธิลดลงจากปี 2561 เท่ากบั 

31.49 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดแ้ละยอดขายท่ีลดลง รายไดข้องปี 2562 เท่ากบั 1,177 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกิจ

วสัดุก่อสร้าง 950 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 81 และรายไดจ้ากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์226 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีแลว้ซ่ึงมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 1,231 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกิจวสัดุก่อสร้าง 967 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

79 และรายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์263 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ซ่ึงมีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 80 ต่อ 20 

ส าหรับก าไรขั้นตน้ ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 โดยลดลงจาก 426 ลา้นบาท ลดลงเหลือ 403 ลา้นบาท 

ลดลง 22 ลา้นบาท สาเหตุเน่ืองจากยอดขายลดลง 54 ลา้นบาท โดยท่ีก าไรขั้นตน้จากธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจาก 314 ลา้น

บาท เป็น 324 ลา้บาทเม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ก าไรขั้นตน้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยล์ดลง 32 ลา้นบาท ลดลงจาก 111 ลา้นบาท 

เหลือ 79.74 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงท าใหก้ าไรสุทธิลดลงจาก 163 ลา้นบาท เหลือ 131.61 ลา้นบาท  

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,623 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 96 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนในส่วนของเงินสดสุทธิ 60 ลา้นบาท และมีเคร่ืองจกัร ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 84 ลา้นบาท เม่ือหักจากค่าเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 48 ลา้นบาท ท าให้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
เพ่ิมข้ึน 36 ลา้นบาท หน้ีสินรวมลดลง 43.98 ลา้นบาท ลดลงจาก 236 ลา้นบาท เหลือ 192 ลา้นบาท ลดลงไปในส่วนเจา้หน้ี
การค้า 52 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึนจาก 2,290 ลา้นบาท เป็น 2,430 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนมา 140.37 ลา้นบาท 
อตัราส่วนทางการเงิน บริษทัมีสภาพคล่องและฐานะทางการเงินค่อนขา้งดี มีอตัรส่วนสภาพคล่อง 11.21 เท่า ปีท่ีแลว้เท่ากบั 
9.28 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เท่ากบั 33 วนั ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ีย 
เท่ากบั 74 วนั และ DE Ratio เท่ากบั 0.08 เท่า 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่  
นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่งบการเงินเฉพาะกิจการ รายไดล้ดลง 17 ลา้นบาท แต่ 

ตน้ทุนลดลง 28 ลา้นบาท เน่ืองจากสาเหตุใด 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ตอบว่าในส่วนของวสัดุก่อสร้างคืองบเฉพาะกิจการ ก าไรขั้นตน้ในปี 2561 มี

ก าไรขั้นตน้ 314 ลา้นบาท ปี 2562 มีก าไรขั้นตน้ 324 ลา้นบาท จากท่ีแจง้วา่ปีน้ียอดขายลดลงทั้งส่วนของธุรกิจวสัดุก่อสร้าง
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และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์แต่ก าไรขั้นตน้ในส่วนของธุรกิจวสัดุก่อสร้างเพ่ิมข้ึน แสดงให้เห็นวา่บริษทัสามารถท าก าไรใน

ส่วนงบเฉพาะกิจการไดดี้ แต่ขาดทุนในส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จึงท าใหง้บการเงินรวมเกิดผลขาดทุน  

  นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่นโยบายการตั้งค่าเผือ่ส ารองหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งไร 

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ตอบวา่ส่วนใหญ่จะพิจารณาลกัษณะลูกหน้ีรายตวั ลกัษณะธุรกิจเฉพาะกิจการ 

เน่ืองจากเราไม่สามารถพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีคา้งช าระได ้เช่น ลูกหน้ีท่ีเป็นบริษทัท่ีมีความมัน่คง บริษทัจะมีความมัน่ใจวา่

สามารถช าระหน้ีไดแ้น่นอน แต่บางคร้ังเรามีปัญหาเร่ืองของระบบเอกสารการออกใบสั่งซ้ือ (PO) ทางลูกคา้ไดข้อความ

ร่วมมือให้รอใบสั่งซ้ือ (PO) ก่อนจึงค่อยเร่ิมด าเนินการ ส าหรับงบการเงินรวมท่ีมีการตั้งส ารองหน้ี 12 ลา้นบาท ส่วนใหญ่

เป็นหน้ีท่ีสงสยัจะสูญของบริษทัยอ่ย ส่วนของบริษทัใหญ่จะเท่ากบั 4.90 ลา้นบาทเท่านั้น ส าหรับลูกหน้ีใหม่เรามีระบบการ

กลัน่กรองลูกหน้ีท่ีดี การตั้งส ารองหน้ีท่ีสงสัยจะสูญจะข้ึนอยูก่บัสภาวเศรษฐกิจ และเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของการตั้ง

ส ารองหน้ีสูญกบัลูกหน้ีของบริษทั เป็นอตัราส่วนท่ีต ่ามาก  

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  3,944,358,752 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 4 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 189,671 หุน้ 
 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 
 

         นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน

ในอนาคตดว้ย ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 131.61 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อ

หุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ

ด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 80,795,105.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.39 

ของก าไรสุทธิรวม 

          ทั้งน้ี หากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ตามรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 (Record Date) และ

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี  27 มีนาคม 2563 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่  
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  นายเกียรติ สุมงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้สอบถามวา่เงินปันผลท่ีจ่ายคร้ังน้ี เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากก าไรท่ีไดรั้บ 

BOI หรือเสียภาษีท่ีผูถื้อหุน้สามารถเครดิตภาษีได ้

  นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง ตอบวา่เป็นปันผลจากก าไรท่ีตอ้งเสียภาษี ผูถื้อหุ้นสามารถเครดิตภาษีไดร้้อยละ 

20 และบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ BOI แลว้ 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท   
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,944,358,752 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย                      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

วำระที ่6 พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 

ประธานฯ กล่าววา่เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการพิจารณาและลงคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญ 
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

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

ท่ีตอ้งออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกลบัมาเป็นกรรมการ 
อีกวาระหน่ึง ออกนอกหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวจนกวา่การลงคะแนนเสียงและการตรวจนบัคะแนนจะแลว้เสร็จ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้วาระใน
คร้ังน้ีเป็นผูท่ี้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก และได้
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ ง 3 ท่านกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 
ประกอบดว้ย  

 

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

 

  โดยรายละเอียดประวติักรรมการทั้ ง 3 ท่านอยู่ในหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบหมายเลข 3 ทั้ งน้ี 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอได้
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ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ

หน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. นายวทิวสั  พรกลุ  กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,944,358,752 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

2. นายชนะ  โตวนั กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,944,358,752 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

3. ดร.ธนยั  ชรินทร์สาร กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,944,358,752 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดี และเชิญกรรมการทั้ ง 3 ท่าน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ              
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
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วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชี ประจ ำปี 2563 
                

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
ความน่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง 

 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
3.นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในปี 
2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เป็นเงิน 30,000 บาท เพ่ิมข้ึนคิดเป้นร้อยละ 1.90 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

น าเสนอ เห็นวา่ค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จ านวนเงิน 1,610,000 บาท นั้นเป็นอตัราท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควร

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าววา่คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูต้รวจสอบบญัชีท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งดี จึง

น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2563 
 

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 2563 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,944,362,687 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 3,935 หุน้ 
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วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยบ ำเหน็จตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 และพจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์ 
 ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 
 

  8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ส าหรับปี 2562 ซ่ึงทางบริษทัฯ มีก าไร

สุทธิรวม 131.61 ลา้นบาทนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จ

กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวมเป็นจ านวนเงิน 1,316,144 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัไวใ้นการประชุมใหญ่สามญั

ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 

1,316,144 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,944,362,687 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

 8.2  พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
 

 นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าบ าเหน็จ

กรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2563 คงหลกัเกณฑเ์ดิมไวเ้ท่ากบัปี 2562 ดงัน้ี 

 8.2.1 ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 
 

 ก าหนดให้จ่ายในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 
บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตามภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ  

 
 

 8.2.2 เบ้ียประชุม 

 

 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 
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ผลประโยชน์อ่ืนๆ :  ไม่มี 
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย   3,944,362,687 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย   0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

 

วำระที ่ 9 พจิำรณำอนุมตัลิดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำร 

                ลดทุนจดทะเบียน 
 

                          นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าเน่ืองจากบริษทัมีหุ้นคงเหลือจากการใช้

สิทธิแปลงสภาพตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DCON-W1 จ านวน 41,217,033 หุน้ ซ่ึงหุน้จ านวนดงักล่าวเป็นส่วนเกินท่ีไดข้อจด

ทะเบียนไวก้บักรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 4,121,703.30 บาท ซ่ึง

จะต้องขออนุมติัลดทุนจดทะเบียนลงจากเดิม 557,000,342.90 บาท เหลือเป็น 552,878,639.60 บาท และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
 

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  552,878,639.60 บาท (หา้ร้อยหา้สิบสองลา้นแปดแสนเจ็ดหม่ืน 

แปดพนัหกร้อยสามสิบเกา้บาทหกสิบสตางค)์ 
 

  แบ่งออกเป็น   5,528,786,396 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยยีสิ่บแปดลา้นเจ็ดแสนแปด 

หม่ืนหกพนัสามร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
 

  มูลค่าหุน้ละ   0.1 บาท (ศูนยจุ์ดหน่ึงบาท) 
 

  โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,528,786,396 หุน้ (หา้พนัหา้ร้อยยีสิ่บแปดลา้นเจ็ดแสนแปด 

หม่ืนหกพนัสามร้อยเกา้สิบหกหุน้) 
 

  หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ 
 

คณะกรรมกำรบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการภายนอก 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
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มต ิ                          ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัลดทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให ้

                                สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   3,944,362,687 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง            0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

  บตัรเสีย        0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

 

วำระที ่ 10 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 

  ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ีจะตอ้ง

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

กบัทางบริษทั  

  เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน

ท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

 

 

ปิดประชุม เวลา 18.20 น. 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
 
 (นางสาวรัฐฐา   เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ    

 
 

 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 
  ประธานท่ีประชุม 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ช่ือ  พลเอก พศิาล   วฒันวงษ์ครีี 
ทีอ่ยู่ 53/88 ม. 5 ซอยอินทนิล 2 หมู่บา้นกฤษดานคร 

ถ.แจง้วฒันะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ 
อายุ 71 ปี

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563) 
0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ

วุฒิการศึกษา 
-    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 -     หลกัสูตรเสนาธิการทหารบก 

ประสบการณ์การท างาน 
- ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน พ.ศ.2564 - ปัจจุบนั    
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พ.ศ.2562 - ปัจจุบนั    

บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
- ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสนันิบาต พ.ศ.2555 

เทศบาลแห่งประเทศไทย 
- ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมองคก์าร พ.ศ.2555 

บริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย
- แม่ทพัภาคท่ี 4  พ.ศ.2547 
- หวัหนา้นายทหารเสริมก าลงัพิเศษประจ ากรมราชองครักษ ์ พ.ศ.2535 

(หวัหนา้ทหารเสือ) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท  15 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบนั (1 ปี 5 เดือน) 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
- Director Certification Program (DCP รุ่น 285/2019) วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 : ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

เอกสารแนบ 3
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2562 2563 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 2/4 5/5 
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 5/5 
3.การประชุมผูถื้อหุน้ 0/1 1/1 
4.การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี

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

- ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ

  ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน)

เอกสารแนบ 3
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ

ช่ือ นายวนัชัย   ตนัตกิลุ    
ทีอ่ยู่ 11/12 ม.9 แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ
อายุ 69  ปี

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563) 
2,628,972 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  0.05 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี  -  นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8) : ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบนั (16 ปี) 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2559 2560 2561 2562 2563 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 3/4 5/5 4/4 5/5 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 3/4 4/4 4/4 5/5 
3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 1/1 - - - 

เอกสารแนบ 3
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน
 -      กรรมการตรวจสอบ บมจ. อารียาพรอพเพอร์ต้ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 -      กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คณิต อญัชญั จ ากดั

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี

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

- ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
- เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ

  ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน)

เอกสารแนบ 3
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ช่ือ นายนิรุธ  อนิทรท่าฉาง 
ทีอ่ยู่ 23/164 หมู่ท่ี 13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ 
อายุ 60 ปี

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563) 
0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ : กรรมการ 

วุฒิการศึกษา 
 -    ปริญญาตรี  - บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน
 -    กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์  
 -    กรรมการ บจก. อรดา 
 -    กรรมการ บจก. ร่มโพธ์ิ  
 -    กรรมการ บจก. ดีเอสซี โปรดกัส์ 
 -    กรรมการ บจก. วศิราวรรณ
 -    กรรมการ บมจ. ปริญสิริ  
 -    รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
-    Director Accreditation Program (DAP รุ่น 96) : ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท   15 พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบนั   (13 ปี 5 เดือน) 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2559 2560 2561 2562 2563 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 5/5 4/4 5/5 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 4/4 4/4 5/5 
3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 1/1 - - - 

เอกสารแนบ 3

28



การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน
- บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บริษทั อรดา จ ากดั
- บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ ากดั
- บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั
- บริษทั วศิราวรรณ จ ากดั

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี

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

- เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า
- ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ

  ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการใหกู้ย้มืเงิน/หรือการกูย้มืเงิน)
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หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียมีหลกัเกณฑ์ ได้ใช้วิธีสรรหาเพ่ือพิจารณาคดัเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบจากคุณสมบติั ดงัน้ี เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ 
ทุ่มเทเวลาและก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ี ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นผูอุ้ทิศตน
เพื่อบริษทัฯ  

ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์www.set.or.th เพื่อรับ
การพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญั ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
โดยก าหนดให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 

นิยามกรรมการอสิระ 
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทั
ร่วม โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือ บริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัรวม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระรวมทั้งไม่ถือหุ้นท่ี  มีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งในปัจจุบนัและก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท างานรายการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้
กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนๆ ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือ
คู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาท
ข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน โดยใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 
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(5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัโดยนบัรวม
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริหารเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริหารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อน
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือวา่กรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 

ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่เกิน ร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการรายนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนก าหนดขั้นต ่าไวไ้ม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัโดยใหน้บัรวมการถือหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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รายช่ือและประวตัิกรรมการอสิระเพ่ือการรับมอบฉันทะ 

ช่ือ นางพสิมยั    บุณยเกยีรต ิ
ทีอ่ยู่ บา้นเลขท่ี 2 ซอยพระรามเกา้ 41 (ถ.เสรี 10) 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
สัญชาต ิ ไทย           
ศาสนา พทุธ 
อายุ 76  ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2563) 
0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 

ประเภทกรรมการ  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           
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  16 ปี 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุม  

การประชุม 2559 2560 2561 2562 2563 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 4/4 5/5 4/4 5/5 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 4/4 4/4 5/5 
3. การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - 1/1 - - - 
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การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม  
- ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 1-7 และ 9  

-  มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 8 
   พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับ 
   ผลการด าเนินงานปี 2564 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
- 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
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี  28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท  ตึกช้าง อาคารบี 
ชั้นท่ี 18 ส่ีแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ..................................... จังหวดั .................................. 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 ์................. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ               
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

อากรแสตมป์
     20 บาท
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
   วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

   (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..2... เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
           ในรอบปี 2563 

(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของ 
          ผูส้อบบญัชี 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

  วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

  วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี
 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 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2564 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
  และพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

8.1 พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

8.2 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
   (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 จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวนท่ีระบุไว้

ในขอ้ (2) ก็ได้
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. นางพิสมยั    บุณยเกียรติ    กรรมการอิสระ  (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5)

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้ น 18 ถนน
พหลโยธิน  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  ประธานการประชุม แจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

   (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..2... เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

           ในรอบปี 2563 
(วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้ง 

           รายงานของผูส้อบบญัชี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง
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 วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี

 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 และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

 และพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

        8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง
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8.2 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

   (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 หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

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

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น
2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี 

ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

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

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

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

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

การลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืน่เอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือสร้าง
ภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
-ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็น
ชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

การมอบฉันทะ 
- ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม   
  แบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ ก่อนวนัประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ย 
  กวา่ 1 วนั โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ขหรือ ขีดลง ขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้ง 
  ลงนาม ก ากบัไวทุ้กแห่ง 

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉนัทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง  หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวง
พาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน และรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคล
นั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผา่น
การรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 
ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบบัจริง               
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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 ข้อบังคบับริษทั 
เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. องค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่ และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม แต่ถา้
รองประธานไม่มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คน ข้ึนเป็นประธานท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ในคราวนั้น 

2. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการ 
      ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ 
 พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน 
 จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 17 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง            
ในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบัสลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีจะตอ้งออก
ตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัมารับต าแหน่งใหม่ก็ได ้
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ข้อ 40 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียง 
       หน่ึงถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมมีเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี 

 สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัอ่ืนหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให ้
      บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(จ) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุนของบริษทั หรือ การออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือการเลิกบริษทั 

ข้อ 41 กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จ ากดั (มหาชน) 
สถานทีป่ระชุม : ณ หอ้งประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 
 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
โทร. 02-9373312  แฟกซ์. 02-9373328 
การเดินทาง  
รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) 

            ประตูทางออกท่ี 4 
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