
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

  บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

  วนัที ่27 เมษายน 2565 
    เวลา 14.00 น. 

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน 24 (สายสีเขียว) ประตูทางออกท่ี 4 

• เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
• ท่ีประชุมงดการจดัเล้ียงอาหารกลางวนั และงดให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ รวมทั้ งไม่อนุญาตให้
รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม ในบริเวณจดัการประชุม เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                  
เช้ือไวรัส COVID-19
• บริษทัฯ งดแจกของท่ีระลึกใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม
• บริษทัฯ ขอตรวจ ATK ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้ร่วมการประชุม
• กรุณาแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีนป้องกนั COVID-19 แลว้อยา่งนอ้ย 3 เขม็ ก่อนเขา้ร่วมประชุม



ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ผูถื้อหุน้ 

นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

มอบฉนัทะ 
มอบฉนัทะ มาดว้ยตวัเอง

ตรวจสอบเอกสาร 

- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูม้อบ - รับรอง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน 

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ

-

ตรวจสอบเอกสาร 

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

- แสดงบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบ

ลงทะเบียน 

- เอกสารขา้งตน้ 

- ลงช่ือในแบบฟอร์ม 

-

ลงทะเบียน 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน - ลงช่ือ 

- แสดงบตัรประจ าตวั 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
ตามล าดบัระเบียบวาระ 

บตัรลงคะแนน* 

การลงคะแนนเสียง  -   เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโดยยกมือเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บ
บตัรลงคะแนน (ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะลงคะแนนไวแ้ลว้ จะไม่ไดรั้บบตัรลงคะแนน และไม่ตอ้งออกเสียงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติต่อท่ีประชุม 

*เม่ือเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่คืนให้กับเจา้หน้าท่ี เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนนระเบียบ
วาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ
**บริษัทงดแจกของทีร่ะลกึ และไม่มกีารจดัเลีย้งอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมทั้งอาหารว่าง ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565
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เร่ือง  แนวทางการด าเนินการในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าว 
เน่ืองจากการจดัประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส บริษทัขอ
ความร่วมมือผูถื้อหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผูถื้อหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกนัและควบคุมไม่ใหมี้การระบาดของโรค COVID-19 อยา่งมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรคดงักล่าวมิให้ติดต่อไปยงัผูอ่ื้น รวมทั้งเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูถื้อหุ้น รวมถึงพนักงานและการ
ด าเนินงานของบริษทั บริษทัจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

1. บริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมามีการใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีมีความ
เส่ียงการติดเช้ือ COVID-19 หรือมีไขอุ้ณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส  มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ไอ จาม 
หรือมีอาการท่ีเขา้ข่ายเป็นอาการของโรค COVID-19 โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั หรือผูอ่ื้น เขา้ร่วม
ประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาได้ท่ีแผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ ตามท่ีอยู่ของบริษทั บมจ.ดีคอนโปรดกัส์ 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

2. บริษทัไดจ้ดัให้มีจุดคดักรองบริเวณทางเขา้ห้องประชุม โดยจะมีบริการตรวจ ATK ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย
พร้อมอุปกรณ์ป้องกนัต่างๆ บริเวณดา้นหน้าห้องประชุม กรณีท่ีพบผูท่ี้มีความเส่ียง บริษทัขอสงวนสิทธิไม่ให้เขา้ไปใน
พ้ืนท่ีจดัการประชุม โดยท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั หรือผูอ่ื้น เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

ทั้งน้ี ผูท่ี้จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 แลว้อย่างน้อย 3 เข็ม โดยแสดง
หนงัสือรับรองการฉีดวคัซีน COVID-19 ก่อนเขา้ร่วมประชุม เพ่ือความคล่องตวัขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมแจง้ความ
ประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ทาง Line: @dcongroup พร้อมส่งหนงัสือรับรองการฉีดวคัซีน COVID-19   

3. เพื่อลดความเส่ียงการติดเช้ือไวรัส COVID-19 กรุณาใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลา และงดรับประทานอาหาร
และของวา่ง ในหอ้งประชุมและบริเวณสถานท่ีจดัการประชุม 

4. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถติดตามการถ่ายทอดสดและเทปบนัทึกภาพการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ไดท่ี้หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.dconproduct.com ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ตั้งแต่
เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป 

5. กรณีท่ีมีค  าถาม บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งค าถาม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองเก่ียวกบัวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 
2565 ผ่านช่องทางถึงแผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ Email: ir@dconproduct.com หรือโทรสาร 02-9373328 หรือทางไปรษณีย ์
มายงัแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ตามท่ีอยู่บริษัทในข้อ 1.โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและค าถามน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาตอบค าถามในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายวทิวสั  พรกลุ) 
   ประธานกรรมการบริหาร 
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วนัท่ี 19 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)

พร้อมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
3. รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
4. หลกัเกณฑแ์ละวธีิสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
5. รายช่ือและประวติักรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉนัทะ
6. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค.)
7. เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
8. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติให้จดัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ และไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองส าคญั
ดงัตอ่ไปน้ี 

วาระที ่1 ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เป็นวาระเพ่ือใหป้ระธานฯ กล่าวโดยอิสระในสาระประโยชน์ต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เพื่อการรับทราบ 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่28 เมษายน 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษทัฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 
2564 และไดเ้ผยแพร่ทาง website ของบริษทั รวมทั้งไดน้ าไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั 
ไม่ปรากฏว่ามีผู ้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฏในส าเนารายงานการประชุมตาม                
เอกสารแนบ 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว               
จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  
 

วาระที ่3   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดท ารายงานเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2564                      
ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2  
 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
เห็นควรสรุปรายงานเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบในการประชุม  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่นแบบ 56-1 
One Report ประจ าปี 2564 เอกสารแนบ 2 นั้น ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นชอบให้น าเสนองบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัไดต้รวจสอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2  และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน
ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี www.set.or.th  
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากผลด าเนินงานปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล       
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดย
ค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตดว้ย  
 

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 116,750,946.76 บาท คิดเป็น
ก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.02 บาทต่อหุน้ (ค  านวณจากหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 5,386,340,396 หุน้)  

 

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2564 จากผลก าไรในปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.011 บาทต่อหุ้น (ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงหน่ึงบาทต่อ
หุน้) คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 59,249,744.36 บาท (หา้สิบเกา้ลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเกา้
พนัเจ็ดร้อยส่ีสิบส่ีบาทสามสิบหกสตางค)์ หรือเท่ากบัร้อยละ 50.75 ของก าไรสุทธิรวม ซ่ึงเป็นไปตาม
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทก าหนดไว้คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของ                 
งบการเงินรวม 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้ าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  17 พฤษภาคม 2565 ตามรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี                
30 มีนาคม 2565 (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานในแต่ละปี ในรอบ  5 ปีทีผ่่านมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2563 

 
ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.011 0.008 0.015 0.015 0.045 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ 
ก าไรสุทธิ* (%) 

50.75 46.62 61.39 48.76 104.9 

ราคาพาร์ (บาท) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
 
 

ปี เงนิสด วนัผลประกอบการ 

2564 0.011 บาทต่อหุน้ 01/01/2564 - 31/12/2564 

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 
 

 

หมายเหตุ: 1. การจ่ายปันผลในปี 2564 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง  
      31 ธนัวาคม 2564 ยงัมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมติในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                           
      ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
  2. ก าไรสุทธิหมายถึงก าไรสุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด
ไวว้่าในการประชุมสามญัใหญ่ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา                 
1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บ
เลือกเขา้ต าแหน่งอีกได ้
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  กรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่ง ในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 
 

  1.  รศ.ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
         2.  นางพิสมยั    บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการ    
                                                                              ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  3.  ดร.กวนิ    วรกาญจนา กรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ด าเนินกระบวนการสรรหาตาม
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อนัประกอบด้วยคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ทกัษะ และความเช่ียวชาญในวชิาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบติังานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ ง 3 ท่าน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั จากขอ้มูลดงักล่าว
ข้างต้นจึงมีเหตุผล ความจ าเป็นอันสมควรท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 
 

โดยในส่วนเหตุผล ความจ าเป็นท่ีเสนอช่ือกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค และ
นางพิสมยั บุณยเกียรติ ท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินวา่ 9 ปีต่อเน่ืองกนั คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระท่ีผ่านมาแลว้เห็นวา่ กรรมการ
อิสระทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้และส่วนไดเ้สีย
อยา่งมีนัยส าคญักบับริษทัแต่อยา่งใด สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวของตลอดมา อนัเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดห้ารือกันอย่างกวา้งขวาง รวมทั้ งได้
พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวงั และผ่านกระบวนการ
กลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัแลว้ จึงเห็นวา่
กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเท
เวลาและก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระดงัน้ี 

   

   1. รศ.ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค  กรรมการอิสระซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 17 ปี 10 เดือน 
      ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี 3 ปี  
      รวม 20 ปี 10 เดือน) 
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  2. นางพิสมยั   บุณยเกียรติ กรรมการอิสระซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 16 ปี 11 เดือน 
      ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระน้ี 3 ปี  
      รวม 19 ปี 11 เดือน)  
  3. ดร.กวนิ   วรกาญจนา กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มา 
      ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
      (จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ: 4 ปี 9 เดือน) 
   

โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการเก่ียวกบัอายุ จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน การมีส่วนได้เสีย ประวติัการเข้าประชุมของทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 3 หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารแนบ 4       

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทัฯ 
โดยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียง
ขา้งมาก และบริษทัฯ จะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 

 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับงวดบัญชี

ประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2565 ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ไดก้ าหนดให้ท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด ท่ีผ่ามาปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ 
หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา
แต่งตั้ง 
 

7

http://www.dconproduct.com/


 

 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 หรือ 
2.นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5128 หรือ 
3.นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7645 หรือ 
4.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
 

จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ในปี 2565 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2565          
เป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปีท่ี 2564  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาจาก หลกัเกณฑคุ์ณวฒิุ คุณภาพของผูส้อบบญัชี ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ทีมงาน
สนับสนุน ประสิทธิภาพในการท างาน ผลงานท่ีได้รับ ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชีท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์ ไม่มีส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหนา้ท่ีสอบบญัชีของบริษทั 
และพิจารณาค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัซ่ึงเป็นจ านวนเงินเท่ากบัค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ า ปี 2565 เป็นเงิน 1,610,000 บาท เท่ากบัปีท่ีแลว้  

 

1.นางสาวสมจินตนา       พลหิรัญรัตน์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5599 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ตั้ งแต่ปี 2560 และได้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ตั้งแต่ปี 
2560 รวม 5 ปี หรือ 
 

2.นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5128 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน 
หรือ 
 

3.นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7645 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน 
หรือ 

 

4.นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7764 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560 แตย่งัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน  
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จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามรายช่ือขา้งตน้ เป็นผูส้อบบัญชีของ           
บริษัทฯ ประจ าปี 2565 และเป็นผูส้อบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยสังกัดส านักงานสอบบัญชี
เดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน 1,610,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ
จดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
 
 

อตัราการค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                               (หน่วย:บาท)
                     

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

ปี 2562  
 

ปี 2561 
 

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

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 และพจิารณาอนุมตัจ่ิาย

บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
 

8.1 พจิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 
    ความเห็นคณะกรรมการ 

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 โดยเปรียบเทียบขอ้มูล
อา้งอิงต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565  พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรับปี 2565 คงเดิมเท่ากบัปี 2564 ดงัน้ี 
 
 

   1. เบีย้ประชุม 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 
ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

1.2 คณะกรรมการบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 
ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 

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

ค่าตอบแทน 
กรรมการ 

ต าแหน่ง ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

เบีย้ประชุม
กรรมการ 
(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 

25,000 
15,000 
10,000 
10,000 

 
7,500 

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

 
5,000 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

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 

ร้อยละ 1
ของก าไร
สุทธิรวม
จ่ายสูงสุด
ไม่เกิน 3  
ลา้นบาท 
 

444,444.44 
222,222.22 
444,444.44 

 
222,222.22 

ค่าตอบแทน
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 - 

 

8.2 พจิารณาอนุมตัจ่ิายบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัค่าบ าเหน็จและ
หลกัเกณฑค์่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบไว ้ดงัน้ี 

    

   บ าเหน็จกรรมการ    
ก าหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม และก าหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกนัเองตาม
ภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบ 
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   ความเห็นคณะกรรมการ  
ในปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิรวม 116,750,946.76 บาท เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่าย
บ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิรวม เป็นจ านวนเงินรวม 1,167,509 บาท โดย
จดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

 
วาระที ่9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
  9.1 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  9.2 เชิญผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
 

 

  ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 (Record Date)               
  หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนให้เขา้ประชุม  
และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ                        
ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 ส่งมายงับริษทัฯ 
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม หรือมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะของท่านน ามาแสดงแก่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจเอกสารในวนัประชุม
ดว้ย และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยฯ์ และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 
  หากท่านไม่สะดวกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น ท่านสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยบริษัทฯ  จะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัประชุมตั้ งแต่                       
เวลา 13.00 น. 
  อน่ึง หากท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระ
การประชุม ท่านสามารถส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมในคร้ังน้ีได้ล่วงหน้าทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ท่ี 
ir@dconproduct.com หรือติดต่อบริษทัฯ ท่ี 3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-937 3312 โทรสาร 02-937 3328 ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 และท่านสามารถดาวน์โหลด
หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 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 2564 
ของ 

           บริษัท ดคีอนโปรดกัส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  ณ หอ้งประชุมของบริษทั ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน จากกรรมการจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด มีรายนามดงัตอ่ไปน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู  ยมนาค ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการอิสระ 
2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายวทิวสั พรกลุ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
4. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชนะ โตวนั กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ (สายบญัชี-การเงิน) 
8. ดร.ธนยั ชรินทร์สาร กรรมการ 
9. ดร.กวนิ       วรกาญจนา กรรมการ 

เร่ิมกำรประชุม   เวลา 13.00 น. 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมาประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 26 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,439,507,412 หุ้น และมีการมอบฉันทะ จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 
454,000,804 หุ้น รวมทั้ งส้ิน 31 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 3,893,508,216 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.28 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น เป็นจ านวน 5,386,340,396 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ 
บริษทัแลว้ ทั้งน้ี ระหวา่งประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองอีก จ านวน 3 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได ้52,451 หุ้น 
และมอบฉนัทะ จ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 1,040 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 29 ราย จ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 
3,439,559,863 หุน้ และรวมการมอบฉันทะ จ านวน 6 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 454,001,844 หุน้ รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อ
หุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 35 ราย นับรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้ งส้ิน 3,893,561,707 หุ้น 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 72.29 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ครบองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้ 
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       ทางบริษทั ไดเ้ชิญนายอนุชา สุธาทิพารักษ ์ผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มาเพ่ือตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบังบการเงินของบริษทั 

       ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใส บริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นกรรมการในการ
ตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง
วธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

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

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้และ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นใหเ้ขียน ช่ือ – นามสกุล ลงในกระดาษ
บตัรค าถาม เพื่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แลว้ส่งใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ืออ่านค าถามให้คณะกรรมการ หากไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระ
ถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นดว้ย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะ
แสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้น และน ามาลงคะแนน
เสียงและแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถ้กู
เสนอช่ือแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริษทัจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ในคราวเดียวกนั 

โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ีบริษทัจะใหมี้การถ่ายทอดสดและบนัทึกภาพการประชุมเป็นคลิป

ไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.dconproduct.com เพ่ือให้บริการผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม
ประชุม  

วำระที ่1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทรำบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ทั้งน้ีวาระการประชุมมีทั้งส้ิน 9 วาระ ใน
ตามท่ีบริษทัไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบริษทัให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตาม
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุมเพ่ิมเติมและไม่มีผูเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อใหพ้ิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  
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วำระที ่2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าบริษทัได้จดัท ารายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น 

หรือขอแกไ้ขใดๆ ดงัปรากฎในส าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งของรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 แลว้ จึงเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,893,508,216 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 2563 

นายวทิวสั  พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ในปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีไม่ค่อยดีนกั มียอดขายลดลง
จากปีก่อนๆ แต่เม่ือพน้ปี 2563 ไปแลว้ยอดขายดีกวา่ประมาณการ ในปี 2562 มียอดขาย 1,171 ลา้นบาท และก าไร 132 ลา้น
บาท ในปี 2563 ยอดขายลดลงเหลือ 928 ลา้นบาท และก าไรลดลงเหลือ 92.43 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าไรจากบริษทัท่ีเราร่วมลงทุน 
11 ลา้นบาท สรุปการเปรียบเทียบในปี 2562 และปี 2563 บริษทัมีรายไดล้ดลง 249 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21 และมีก าไร
ลดลง 40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30  

สัดส่วนรายไดใ้นปี 2562 มาจากวสัดุก่อสร้าง 951 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนหน่ึงบริษทัมีรายไดจ้ากบริษทัร่วม
ลงทุนคือ บริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ผลิตผนังคอนกรีตส าเร็จรูป Precast และเป็นรายไดจ้ากผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั 
ได้แก่ แผ่นพ้ืน เสาเข็ม ร้ัว Hollow core และเสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย ์บริษทัมีรายได้ 226 
ลา้นบาท ในปี 2563 น้ี ดา้นอสังหาริมทรัพย ์บริษทัไดเ้นน้ท ายอดขายตึกสูงท่ีเรามียนิูตเหลืออยู ่มีรายได ้165 ลา้นบาท ส่วน
ดา้นวสัดุก่อสร้างมียอดขายทั้งส้ิน 763 ลา้นบาท ส าหรับก าไรในปี 2562 ดา้นอสังหาริมทรัพยข์าดทุน 2 ลา้นบาท ดา้นวสัดุ
ก่อสร้างมีก าไร 134 ลา้นบาท ในปี 2563 ดา้นอสงัหาริมทรัพยข์าดทุน 16 ลา้นบาท ดา้นวสัดุก่อสร้างมีก าไร 97.43 ลา้นบาท 
และมีก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมคือ บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 11 ลา้นบาท 

ผลงานยอ้นหลงัในปี 2557 เป็นปีท่ีเศรษฐกิจเป็นขาข้ึน เรามียอดขายถึง 1,862 ลา้นบาท และหลงัจากนั้น
บริษทัก็มีก าไรลดลงมาตลอดจนถึงปีน้ีมียอดขายเพียง 928 ลา้นบาท ตามท่ีไดเ้คยพยากรณ์ไวว้า่ในทุกรอบ 10 ปี เศรฐกิจจะ
ดีข้ึน 5 ปี และเศรษฐกิจจะลง 5 ปี ซ่ึงในปี 2562 บริษทัควรจะตอ้งมีก าไรข้ึนมาแลว้ แต่เน่ืองจากมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 รวมทั้ งเร่ืองทางการเมือง ส่งผลให้อุปทานยงัมีจ านวนมากเกินไป ซ่ึงคาดว่าในปี 2564 
น่าจะปรับตวัไดดี้ข้ึน ยอดขายของบริษทัไม่น่าจะนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา 

ในปีท่ีผ่านมาดา้นวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงบริษทั ดีเอสซี โปรดกัส์ จ ากดั ไดมี้การเร่ิมผลิต Precast ในไตรมาส 2 
จึงท าให้การผลิตยงัไม่ 100% ในปี 2563 จึงมียอดขายทั้งส้ิน 48 ลา้นบาท และขาดทุน 10 ลา้นบาท การท า Precast นั้นถือ
เป็นยคุกลางของการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นการผลิตช้ินส่วนคอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือมาประกอบหนา้งานไดท้นัที หน้างานสะอาด 
การก่อสร้างท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงยคุแรกจะเป็นการใชไ้มแ้บบในการเทคอนกรีต ในปี 2564 บริษทัเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้
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มากข้ึน หากมียอดขายไดเ้กิน 70% ของก าลงัการผลิตก็จะไม่ท าให้บริษทัขาดทุน และน่าจะท าให้ปี 2564 เร่ิมมีก าไรไดใ้น
ส่วนน้ี ซ่ึงหากผลิตเตม็ก าลงัการผลิต ทั้งปีบริษทัจะสามารถมีรายได ้140 ลา้นบาท ในช่วงตน้ปี 2564 ขายไดแ้ลว้ 14.35 ลา้น
บาท และมีงานท่ีเซ็นสญัญาแลว้ 47 ลา้นบาท และคาดวา่จะมีงานของบริษทั อรดา จ ากดั อีกดว้ย 

ส าหรับบริษทั อรดา จ ากดั บริษทัมีแผนใน 5 ปี ขา้งหนา้นั้น มีแผนข้ึนโครงการแนวราบทุกปี จ านวน 1 
โครงการต่อปี และสามารถรับรู้รายได ้20 ลา้นบาทต่อโครงการ ซ่ึงโครงการแรกท่ีบริษัทอรดา เร่ิมท าในปี 2564 น้ีคือ 
โครงการเดอะ เดคโค (บางนา) มีจ านวน 388 ยูนิต เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ หน้าโครงการและคลบัเฮา้ส์ออกแบบสวย 
ทาวน์เฮา้ส์ดูทนัสมยั ส่วนโครงการแนวสูงนั้น เป็นคอนโดมิเนียมตึกสูงตึกแรกของบริษทั เป็นโครงการท่ีบริษทัภูมิใจมาก 
ตั้งใจท าทุกอยา่งอยา่งดีทั้งหมด ปัจจุบนัขายไดเ้พียง 40% เหลืออีก 60% คิดเป็นมูลค่า 900 ลา้นบาท บริษทัจะแบ่งให้เช่า 
50% ของยนิูตท่ีเหลืออยู ่เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าส่วนกลาง  

ประมาณการรายไดใ้นปี 2564 บริษทัหวงัวา่ทางดา้นวสัดุก่อสร้าง และบริษทั ดีเอสซีโปดกัส์ นั้น จะมี
รายได้ 864 ล้านบาท และด้านอสังหาริมทรัพยจ์ะมีรายได้ 182 ลา้นบาท รวมประมาณการรายได้ 1,046 ลา้นบาท และ
ประมาณการก าไรรวม 135 ลา้นบาท โดยบริษทั อรดา จะขาดทุน 5 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการเดอะ เดคโค (บางนา) ก าลงั
ก่อสร้าง จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2564 และประมาณการก าไรบริษทัร่วมลงทุน 30 ลา้นบาท   

นายวทิวสั  พรกลุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่  
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอผ่านไปพิจารณา

เร่ืองในวาระถดัไป 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิประจ ำปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน กล่าววา่งบการเงินประจ าปี 2563 ได้

ผา่นการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และผูส้อบบญัชีไดอ้อกหนา้รายงานการตรวจสอบบญัชีและแสดง

ความเห็นเป็นชนิด ไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สงัเกต จึงขอสรุปส าคญัของงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2563 มียอดขาย 928 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 249 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21 โดยแบ่ง

รายไดต้ามส่วนงานทางธุรกิจ รายไดจ้ากดา้นวสัดุก่อสร้าง เท่ากบั 163 ลา้นบาท ลดลง 178 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20 และ

รายได้จากดา้นอสังหาริมทรัพย ์ในปี 2563 เท่ากับ 164.82 ลา้นบาท ลดลง 61 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 27 ก าไรขั้นตน้จะ

สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีลดลง ในปี 2563  มีก าไรขั้นตน้ 314 ลา้นบาท ลดลง 89 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 22 อตัราก าไรขั้นตน้

ระหวา่งปี 2562 กบัปี 2563 ใกลเ้คียงกนั โดยท่ีก าไรขั้นตน้ของส่วนงานดา้นวสัดุก่อสร้างเท่ากบั 244 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 เท่ากบั 79 ลา้นบาท ก าไรขั้นตน้ของส่วนงานดา้นอสังหาริมทรัพยล์ดลง 70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 9 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ 12 ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 26 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10 นอกจากน้ียงั

มีก าไรจากบริษทัร่วมลงทุนคือ บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับรู้เขา้มาในปี 2563 เท่ากบั 11 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายทาง

ภาษีเท่ากับ 25.82 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 9 ลา้นบาท ในปี 2563 มีก าไรสุทธิก่อนแบ่งส่วนก าไรให้กับผูถื้อ

หุ้นส่วนน้อย 89 ลา้นบาท เม่ือท าการแบ่งปันก าไรให้กับผูถื้อหุ้นส่วนน้อยออกไปแลว้ 3 ลา้นบาท ท าให้ก าไรสุทธิของ

บริษทัเท่ากบั 92 ลา้นบาท ลดลงไปจากปี 2562 เท่ากบั 39 ลา้นบาท ปี 2562 มีก าไร 131 ลา้นบาท เม่ือดูจากงบก าไรขาดทุน

จะพบว่าสาเหตุหลกัท่ีท าให้ก าไรลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง 249 ลา้นบาท สินทรัพยร์วม
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เท่ากับ 2,789 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เท่ากับ 166 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวมเท่ากับ 344 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 

เท่ากับ 151 ลา้นบาท ส่วนผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 2,445 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 15 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 33.9 

ใกลเ้คียงกบัปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 34.3 อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากบัร้อยละ 10 ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 11.2 อตัราส่วน

สภาพคล่องในปี 2563 เท่ากบั 6.18 เท่า ปี 2562 เท่ากบั 11.21 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 0.73 เท่า ปี 2562 

เท่ากบั 2.06 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 36 วนั ปี 2562 เท่ากบั 33 วนั ระยะเวลาการช าระหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 68 วนั และ 

DE Ratio เท่ากบั 0.14 วนั ทั้งน้ี ในเร่ืองของความสามารถในการท าก าไรเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 แลว้ถือวา่ใกลเ้คียงกนั

กบัปี 2562 อตัราก าไรสุทธิลดลงจากปี 2562 เล็กน้อย จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 10 เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง และในช่วง

ปลายปี 2563 ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงปรับราคาสูงข้ึน ทั้งน้ี จุดเด่นของบริษทัคือเร่ืองสภาพคล่อง และความแข็งแกร่งทางดา้น

การเงิน  

งบการเงินปี 2563 เป็นงบการเงินท่ีไดผ้า่นการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และได้

น าเสนอให้กับคณะกรรมการบริษทัท าการสอบทานแลว้ ทางคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นชอบให้น าเสนอผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการสอบถาม หรือตอ้งการแสดงความเห็นหรือไม่ และ
สอบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ หากไม่มีจะถือวา่ในท่ีประชุมน้ีเห็นชอบอนุมติั
งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ตามท่ีน าเสนอ 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบ
บญัชี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เห็นดว้ย     0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

หมายเหตุ: มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 12,340 หุน้ 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

        นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุน

ในอนาคตดว้ย ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิรวม 92.43 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อ

หุ้นเท่ากับ 2.0 สตางค์ต่อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเรียนเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ส าหรับผลการ
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ด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.008 บาท คิดเป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 43,090,723.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.62 

ของก าไรสุทธิรวม 

         ทั้งน้ี หากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดก้ าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 (Record Date) และรวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ประธานฯ กล่าววา่ถึงแมใ้นสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีประสบกบัภาวะโรคระบาด COVID-19 อยา่งรุนแรง
ตั้งแต่ในปีท่ีผา่นมา บริษทัก็ยงัสามารถมีก าไรและมีปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นจ านวนเงินถึง 43 ลา้นบาท  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในท่ีประชุมเพื่อ 
รับรองอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุม
น้ีอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.008 บาท 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1000.00 
ไม่เห็นดว้ย   0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วำระที ่6 พจิำรณำแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีพน้วาระจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 

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

คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเห็นวา่กรรมการทั้งสามท่านท่ีตอ้ง 
พน้วาระในคร้ังน้ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทเวลา และก าลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทัอยา่งมาก 
และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีตอ้งลาออกตามวาระในปีน้ี ให้ทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย 

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี
2. นายวนัชยั ตนัติกลุ 
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง 
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โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

หมายเลข 3 ทั้ งน้ี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือรับการพิจารณาด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ก่อนท่ีจะมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

เสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการมายงับริษทั โดยขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัจะใชว้ธีิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ประธานฯ กล่าวว่าในการเลือกตั้งกรรมการของบริษทัตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จะตอ้งมีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในระหวา่งท่ีท าการลงคะแนนเลือกตั้งจะขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออก

นอกห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และตามท่ีทางเลขานุการบริษทัไดร้ายงานแลว้วา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลากรท่ีมี

ความส าคญัในการบริหารงานของบริษทั และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนน และจะ

ขอเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวกนัเพ่ือประหยดัเวลา  

มต ิ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ

หน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. พลเอก พิศาล วฒันวงษคี์รี กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

2. นายวนัชยั ตนัติกลุ กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
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3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

ประธานฯ กล่าวแสดงความยนิดี และเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ              
บริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทจ์ากผูถื้อหุน้ 

วำระที ่7 พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมตัค่ิำตอบแทนของผู้สอบบัญชีส ำหรับงวดบัญชี ประจ ำปี 2564 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
ความน่าเช่ือถือ การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหพิ้จารณาแต่งตั้ง 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ 
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
5.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

จากบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ในปี 
2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ซ่ึง
เท่ากบัปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้

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

เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัได้ตรวจสอบแลว้ว่าผูต้รวจสอบบัญชีท าหน้าท่ีได้อย่างดี จึง

น าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2564  

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ ประธานฯ จะขอมติในท่ีประชุมเพ่ือ 

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับงวดบญัชี ประจ าปี 2564 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดย 

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรือ 
2. นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 หรือ 
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 หรือ 
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 หรือ 
5.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ในปี 2564 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตัจ่ิำยบ ำเหน็จตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 และพจิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์ 
 ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 

  8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าวว่าส าหรับปี 2563 ซ่ึงทางบริษทัมีก าไร

สุทธิรวม 92.43 ล้านบาทนั้ น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบ าเหน็จ

กรรมการในอัตราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นจ านวนเงิน 924,336 บาท โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่าง

คณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บอนุมติัไวใ้นการประชุมสามญั       

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 

924,336 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง      0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย       0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 
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8.2  พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ กล่าววา่จากการเสนอแนะของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงไดพิ้จารณาตามความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าบ าเหน็จกรรมการและ

เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2564 คงหลกัเกณฑเ์ดิมไวเ้ท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 

8.2.1 ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ 

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

8.2.2 เบ้ียประชุม 

ผลประโยชน์อ่ืนๆ :  ไม่มี 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง จะถือวา่ท่ีประชุมน้ีอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   3,893,520,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย  0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ     0.00 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 10,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

คณะกรรมกำรบริษัท เบีย้ประชุม หน่วย 

ประธาน 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการภายนอก 15,000 บาท/คน/คร้ัง 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 บาท/คน/คร้ัง 
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วำระที ่ 9  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 

ประธานฯ กล่าววา่ส าหรับวาระน้ีไม่ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระเพ่ิมเติม จึงหมดวาระท่ีจะตอ้ง

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบและพิจารณาอนุมติั ทั้งน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

กบัทางบริษทั  

นายวทิวสั พรกลุ กล่าววา่มีผูถื้อหุน้สอบถามเขา้มา ดงัน้ี 

1) เร่ืองการจ่ายเงินปันผลบริษทัมีนโยบายอยา่งไร

ค าตอบคือ บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ แต่ทุกปีท่ีผ่านมาบริษทั

ไม่เคยจ่ายเงินปันผลน้อยกวา่ร้อยละ 50 มีปีน้ีท่ีเศรษฐกิจไม่ดี และบริษทัมีก าไรนอ้ยจึงจ่ายปันผล

ร้อยละ 46 ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี ทางบริษทัจะพยายามจ่ายเงินปันผลใหม้ากกวา่นโยบายของบริษทั

2) นายกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผูถื้อหุ้น สอบถามเร่ืองท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุน้ในบริษทั ปริญสิริ จ ากดั

(มหาชน) วา่บริษทัมีความมุ่งหวงัอะไรจากการลงทุน

ค าตอบคือ ตอนน้ีบริษทัไดเ้ขา้ไปถือหุน้ในบริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 10.1 โดยบริษทั

มีความมุ่งหวงัผลก าไรให้กับบริษัท โดยบริษัทจะได้รับก าไรตามสัดส่วน ส่วนเร่ืองการลงทุน

ร่วมกันเม่ือเราเข้าไปถือหุ้นเป็นบริษัทพันธมิตรกันนั้ น การหารือกันในเร่ืองการก่อสร้างให้

ประหยดัข้ึน หรือจะใชสิ้นคา้ของบริษทัดีคอนหรือไม่ ตอ้งข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารของบริษทัปริญสิริ ซ่ึง

สินคา้ของเราเป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐานสูงก็หวงัวา่คงจะมีส่วนร่วมในการใชสิ้นคา้ของดีคอนบา้ง

3) บริษทัดีคอนซ้ือหุ้นบริษทัปริญราคาเฉล่ียเท่ากบั 1.47 บาท แต่ตอนน้ีราคาหุ้นเท่ากบั 2.60 ท าให้มี

ก าไร 142 ลา้นบาท ก าไรส่วนน้ีบนัทึกในงบการเงินหรือไม่

ค าตอบคือ ก าไรส่วนน้ีจะมีเม่ือเราขายหุ้นบริษทัปริญสิริ ออกไป ตอนน้ีไม่ไดน้ าก าไรส่วนน้ีมา

บนัทึกในงบการเงิน

4) บริษทัมีมาตรการอยา่งไรเก่ียวกบัสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

ค าตอบคือ นโยบายเร่ือง Work From Home ตอ้งดูรูปแบบของการท างาน ของบริษทัเรามีเพียงบา้ง

ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสามารถท างานท่ีบ้านได้ จึงให้ทุกฝ่ายส ารวจหน่วยงานตนเองเพ่ือพยายามลด

ความแออดัในท่ีท างานให้ไดม้ากท่ีสุด มีการเล่ือนเวลาท างานส าหรับพนักงานท่ีเดินทางโดยรถ

สาธารณะเพ่ือลดความเส่ียงไม่ให้แออดัระหวา่งเดินทางมาท่ีท างาน และไดก้ าชบัให้พนกังานสวม

หนา้กากอนามยัตลอดเวลา

5) เร่ืองมาตรการการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั

ค าตอบคือ บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลและป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัตั้งแต่ปีท่ีแลว้

โดยมีนายนิรุธ อินทรท่าฉาง เป็นประธานฯ หากมีเร่ืองทุจริตเกิดข้ึนในบริษทัถือวา่เป็นเร่ืองร้ายแรง

ท่ีสุด จะต้องให้พนักงานออกจากงานทันที ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาก็ได้มีการก ากับดูแลท่ีดี และมี

คณะกรรมการตรวจสอบภายในคอยดูแล เร่ืองการจดัซ้ือ การสืบราคา เป็นตน้
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เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าววา่คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ี

จะดูแลกิจการของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) ให้ผ่านภาวะวิกฤตน้ีไป และมีความเจริญกา้วหน้าต่อไป และ

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีรับชมการถ่ายทอดสดบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ีสละเวลามาร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี  

ปิดประชุม เวลา 14.10 น. 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 (นางสาวรัฐฐา   เกิดศิริ) 
เลขานุการคณะกรรมการ  

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 
  ประธานท่ีประชุม 
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เอกสารแนบ 3

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ช่ือ  รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ทีอ่ยู่ 15 ซ.ต่อศกัด์ิ 1 ถ.สุขมุวทิ 49/4 แขวงคลองเตยเหนือ

 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ 
อายุ 74 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2564) 
0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 
วุฒิการศึกษา 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- M.S.C.E Master of Science in Civil Engineering (University of Washington U.S.A) 
- D.B.A. (Doctor of Business Administration) Nova Southeastern University 
- วปรอ. รุ่นท่ี 4111 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ประสบการณ์การท างาน 
- ประธานกรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์
- ประธานกรรมการ TACE LTD. (บริษทัวศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะจ ากดั) 
- อดีตสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ชุดท่ี 1 (ประธานคณะท างาน ตป.)           
- อดีตนายกวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(2548) 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัมหิดล 
- ท่ีปรึกษา สหพนัธ์ธุรกิจบริการออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย (FEDCON)  
- อาจารยส์อนหลกัสูตร ปริญญาเอก “การพฒันาธรรมาภิบาล” ม.ราชภฎัจนัทรเกษม 
- คณะผูก่้อตั้งเครือข่ายประชาชนตา้นคอร์รัปชนั (ค.ป.ต.) 

การอบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่รรมการ 
 - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 16) 2547 : 

  ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 46) 2547 : 

 ตลาดหลกัทรัพยร่์วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- Thai Institute of Director (IOD) 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 17 ปี 10 เดือน (21 มิถุนายน 2547 ถึง ปัจจุบนั) 
จ านวนปีทีเ่ม่ือรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้20 ปี 10 เดือน 
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เอกสารแนบ 3

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2560 2561 2562 2563 2564 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 3/4 4/5 4/4 4/5 4/4 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1/1 - - - - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ  บมจ.ปรินดา

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 กจิการ 
- ประธานกรรมการ บจ.วศิวกรท่ีปรึกษา ต่อตระกลู ยมนาค และคณะ 
- กรรมการ  บจ.ที เอ ซี อี 
- กรรมการ  บจ.ที เอ ซี อี มาเก็ตติ้ง 
- กรรมการ  บจ.ที เทส นอร์ท 
- กรรมการ  บจ.สเปเชียลลีว เอนยเินียร่ิง คอนซลัแตนส์ 
- กรรมการ  บจ.ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเฮา้ส์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีทีผ่่านมา

- ไม่เป็น 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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เอกสารแนบ 3

ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ช่ือ นางพสิมยั    บุณยเกยีรติ
ทีอ่ยู่ 2 ซอยพระรามเกา้ 41 (ถ.เสรี 10) แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ 
อายุ 73  ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2564) 
0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี  -  บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
- ปริญญาโท -  พาณิชยศ์าสตร์มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

หลกัสูตร 
- ประกาศนียบตัร -  การจดัการดา้นการใหค้  าปรึกษาแนะน า สถาบนั Research Institute for  

 Management Science ประเทศเนเธอร์แลนด ์
- ประกาศนียบตัร - การจดัการดา้นการตลาด สถาบนั ILO ประเทศอิตาลี 
- ประกาศนียบตัร - การศึกษาโครงการ สถาบนั APO ประเทศญ่ีปุ่น  
- ประกาศนียบตัร - การบริหารโครงการ สถาบนั IDA ประเทศไอร์แลนด ์
- Director Certification Program (DCP) ปี 2546  

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

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 16 ปี 1 เดือน (31 มีนาคม 2548 – ปัจจุบนั)  
จ านวนปีทีเ่ม่ือรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้19 ปี 1 เดือน 
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ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2560 2561 2562 2563 2564 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 5/5 4/4 5/5 4/4 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 4/4 5/5 4/4 
3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1/1 - - - - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 กจิการ 
- กรรมการ บมจ.อีซึน เพน้ท์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีทีผ่่านมา

- ไม่เป็น 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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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ช่ือ ดร.กวนิ  วรกาญจนา 
ทีอ่ยู่ 18/257 ถ.รัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ 
อายุ 42 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2564) 
2,150,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.039 

กรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 

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

ประสบการณ์การท างาน

  -      กรรมการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
  -      รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ดีคอนโปรดกัส์ 
  -      กรรมการ บจก.ดีเอสซี โปรดกัส์

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

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 8 เดือน (1 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบนั)   
จ านวนปีทีเ่ม่ือรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการจนครบวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้6 ปี 8 เดือน 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2561 2562 2563 2564 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 5/5 4/4 5/5 4/4 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 5/5 4/4 
2. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 
3. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ - - - - 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 กจิการ 
- กรรมการ  บจ.ดีเอสซีโปรดกัส์ 
-     รองกรรมการผูจ้ดัการ บจ.อรดา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว

การมส่ีวนได้เสียกบับริษัท / บริษทัใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีทีผ่่านมา

-  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 2565 
โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการด 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 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ 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 นายวนัชัย   ตนัตกิลุ   
ทีอ่ยู่ 53/35 ซอยทววีฒันา-กาญจนาภิเษก 4/3  

แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพ 10170
สัญชาติ ไทย 
ศาสนา พทุธ 
อายุ 72  ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ  (ณ วนัที ่30 มนีาคม 2564)
2,628,972 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.047  
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี – นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

หลกัสูตร          
Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8)

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

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2547 – ปัจจุบนั) 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุม 

การประชุม 2560 2561 2562 2563 2564 
1.ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 4/4 5/5 4/4 5/5 4/4 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4 4/4 5/5 4/4 
3. การประชุมผูถื้อหุน้ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
4. การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 1/1 - - - - 

การมส่ีวนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม   
- ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 1-7 และ 9  
-  มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จ 
   ตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียพเิศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
- 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 2565 ในวนัท่ี  27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 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 ์................. 

(4)  นายวนัชยั    ตนัติกุล    อาย ุ72 ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี 53/35 ซอยทวีวฒันา-กาญจนาภิเษก 4/3 แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพ 10170  กรรมการอิสระผู้ซ่ึงไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5) 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ               
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18  ส่ีแยกรัชโยธิน 
แขวงจอมพล เขตจุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

อากรแสตมป์
     20 บาท
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
   วาระท่ี ..1... เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..2... เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
           ในรอบปี 2564 
  (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของ 
          ผูส้อบบญัชี 

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

  วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินงานปี 2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

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

1. รองศาสตราจารย ์ดร. ต่อตระกลู      ยมนาค
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ 
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

3. ดร.กวนิ วรกาญจนา 
 เห็นดว้ย .............. เสียง  ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง
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  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2565 

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

  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 
  และพิจารณาอนุมติัจ่ายบ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

8.2 พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

  วาระท่ี ....... เร่ือง  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง

(6) ค  าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ ........................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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 (7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิม 
เติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีระบุไวใ้นขอ้ (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. นายวนัชยั    ตนัติกลุ    กรรมการอิสระ  (รายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5)

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 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  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

   (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..2... เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี ..3... เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั 

           ในรอบปี 2564 
  (วาระน้ีเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 

  วาระท่ี ..4... เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 พร้อมทั้ง 

           รายงานของผูส้อบบญัชี 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย .............. เสียง    ไม่เห็นดว้ย .............. เสียง   งดออกเสียง ............... เสียง
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 วาระท่ี .......เร่ือง พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลด าเนินงานปี 2564 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

วาระท่ี .. .... เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู ยมนาค

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

2. นางพิสมยั บุณยเกียรติ 

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

3. ดร.กวนิ วรกาญจนา 

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

  วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

     ส าหรับงวดบญัชีประจ าปี 2565 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

 วาระท่ี ....... เร่ือง  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 และพิจารณาอนุมติัจ่าย     

 บ าเหน็จตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 

        8.1 พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

5 

6 

7 

8 
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8.2 พิจารณาอนุมติัหลกัเกณฑส์ าหรับค่าตอบแทนกรรมการส าหรับผลการ  

      ด าเนินงานปี 2564 
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

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

   วาระท่ี ....... เร่ือง  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

 (5) ค  าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ี ระบุไวข้า้งตน้ 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 านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
3. ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่จ านวน

ท่ีระบุไวใ้นขอ้ (2) ก็ได ้
4. ผูรั้บมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ้ ทั้งน้ี หากขอ้ความท่ีระบุมีจ 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 2565 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 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 ............./................../................. 

43



  เอกสารแนบ 7 

 

 

เอกสารหลกัฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

 การลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบเอกสาร
ก่อนเวลาประชุม โดยจะเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีลกัษณะกีดกนัหรือ
สร้างภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร ไดต้ั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

 การเข้าประชุมด้วยตนเอง  
-ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริงหรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง  (กรณีผูถื้อหุ้น
เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ-สกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ดว้ย 

 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 าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะ
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
 หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล  ซ่ึงออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 30 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เกิน 3 เดือน และรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ  ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล                              
ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้ง
ผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจไม่เกิน 3 เดือน 

 ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พร้อมกนัดว้ยและใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูรั้บมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบบัจริง                
(ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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 ข้อบังคบับริษทั 
เกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. องค์ประชุม

ข้อ 37 ในการประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า 
(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 แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
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 

เอกสารแนบ 9
สถานทีป่ระชุม : ณ หอ้งประชุมบริษทั  
ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน 
 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ  
รถไฟฟ้า BTS : สถานีพหลโยธิน 24 
ประตทูางออก 4 
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