บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหำชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
3300/57 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328
เลขที่ OMD003/2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8 ได้มีมติอนุมตั ิ และให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในเรื่ องสาคัญดังต่อไปนี้
1. มีมติอนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งออกตาม
วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความสามารถ และเสี ย สละ ทุ่ ม เทเวลาและก าลัง สติ ปั ญ ญา ช่ ว ยเหลื อ บริ ษัท ฯ อย่ า งมาก โดยรายนาม
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั อีกวาระหนึ่ง มีดงั นี้
2.1 พลเอก พิศาล
2.2 นายวันชัย
2.3 นายนิรุธ

วัฒนวงษ์คีรี
ตันติกลุ
อินทรท่าฉาง

3. มีมติอนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 จากผลการดาเนินงาน ปี 2563 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.008 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้น 43,090,723.17 บาท (สี่ สิบสามล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยีส่ ิ บสามบาทสิ บ
เจ็ดสตางค์) โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
14 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ : ในการได้รับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

4. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ โดยสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯประจาปี 2564 ดังมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวสมจินตนา
2. นายวิโรจน์
3. นายจุมพฏ
4. นายนพฤกษ์
5. นางสาวสุภาภรณ์

พลหิ รัญรัตน์
สัจจธรรมนุกลู
ไพรรัตนากร
พิษณุวงษ์
มัง่ จิตร

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125

โดยมี ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า ตรวจสอบงบการเงิ น ประจ าปี 2564 รวมเป็ นเงิ น
1,610,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563
5. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายบาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 ดังนี้
1) เบี้ยประชุม
1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
1.2) คณะกรรมการบริ ษทั
ประธาน
กรรมการ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

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

หน่วย
บาท/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
หน่วย
บาท/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง
บาท/คน/ครั้ง

2) บาเหน็จกรรมการ
ก าหนดให้ จ่ ายในอัต ราร้ อ ยละ 1 ของก าไรสุ ท ธิ ร วม และก าหนดเพดานการจ่ า ยสู ง สุ ด ไม่ เกิ น
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงิ นบาเหน็จกันเองตาม
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ
3) ผลประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี 6. มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก าหนดวัน ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 ในวัน พุ ธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา
13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ในรอบปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลดาเนินงานปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
สาหรับงวดบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563 และพิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์การจ่าย
บาเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
โดยเสนอให้ ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น (Record Date) ในวัน ที่
30 มีนาคม 2564
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ ต่อประชาชนและผูล้ งทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( นายวิทวัส พรกุล )
กรรมการผูจ้ ดั การ

