บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

3300/57 ตึกช้ าง อาคารบี ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328

รายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั้งที่ 1/2559
ของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. คุณพิสมัย บุณยเกียรติ
3. คุณวิทวัส พรกุล
4. คุณธนิต ชริ นทร์ สาร

5. คุณวันชัย ตันติกลุ
6. คุณชนะ
7. ดร.ธนัย
8. คุณนิรุธ
9. คุณจีรเดช
10. ดร.กวิน
เริ่มการประชุ ม

โตวัน
ชริ นทร์ สาร
อินทรท่าฉาง
วิรัชชัย
วรกาญจนา
เวลา 13.00 น.

ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายวิศวกรรม

การประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ของ บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
มีผถู้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 103 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 1,327,257,382 หุ ้น และมีการมอบฉันทะ
จํานวน 50 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 947,914,120 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 153 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 2,275,171,502 หุน้ คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 53.17 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น เป็ นจํานวนเงิน
427,915,623.60 บาท อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว

1

ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนายอนุ ชา สุ ธาทิพารักษ์ ผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเพือ่ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเป็ น
กรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระทีม่ ีการลงมติให้ผู้
ถือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษ ทั ฯ จะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจะไม่ มี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งในที ่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็น
ด้วย หรื ออนุมตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุน้ ในกรณี น้ ี ให้ผ ถู ้ ือหุน้ ซึ่ งไม่เห็น
ด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามา
ลงคะแนนเสี ยงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ จะเชิ ญกรรมการ
ผูถ้ ูกเสนอชื่ อแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการออกนอกห้องประชุ มก่อน และบริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิ ปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ื อหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วม
ประชุม
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วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุ ม โดยกล่าวสวัสดีผถู้ ื อหุ ้นที่ให้เกี ยรติมาร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอวาระการชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ตอ้ งออกวาระ ระหว่างวันที่
28 ธันวาคม 2558 ถึ งวันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอชื่อ
กรรมการเพิ่มเติมเพือ่ คัดเลือกให้เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 2/2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และได้เผยแพร่ ทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้นาํ ส่ งรายงานให้กระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุ มตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว ตามสําเนารายงานการประชุ มที่ได้จดั ส่ ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ปรากฏว่าไม่มีผใู ้ ดคัดค้าน หรื อขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2558 จึงเห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็น
ด้วย 2,336,674,983 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 12 คน คิดเป็ นจํานวน 61,503,481 หุ น้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่ าวแนะนําบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบถึ ง
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั คือ1. แผ่นพื้นสําเร็ จรู ป ใช้ในก่อสร้างบ้านพักอาศัย แฟลต และคอนโดมิเนียมขนาดเล็ก
2.เสาเข็มสําเร็ จรู ป ขนาด I18, I22 และI26 ให้สาํ หรับบ้านพักอาศัย
3.บล็อคมวลเบา CLC และบล็อกมวลเบา AAC ซึ่ งป้ องกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอฐ 7 ถึง 8 เท่า
4.รั้วทึบ และรั้วคาวบอยสําเร็ จรู ป
บริ ษทั ฯ มีโรงงาน 6 แห่ง ได้แก่ โรงงานลพบุรี (ภาคกลาง) มีพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร่ , โรงงานมวล
เบาที่ลพบุรี (ภาคกลาง) มีพ้ืนที่ประมาณ 165 ไร่ , โรงงานสุ ราษฎร์ ธานี (ภาคใต้) มีพ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ , โรงงาน
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มหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ) มีพ้ืนที่ประมาณ 28 ไร่ , โรงงานระยอง (ภาคตะวันออก) มีพ้ืนที่ประมาณ
24 ไร่ และโรงงานของบริ ษทั ร่ ม โพธิ์ โปรดักส์ จํากัด ที่จงั หวัดลําพูน (ภาคเหนื อ) มี พ้ืนที่ ประมาณ 10 ไร่ ซึ่ ง
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ 100%
สิ นค้าด้านอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วย
1.อรดาแฟคตอรี่ แลนด์ ดําเนินโครงการเฟส 4 มีท้งั หมด 40 ยูนิต ขายอาคารแล้ว 11 ยูนิต ให้เช่า 19 ยูนิต ที่ดินเปล่า
9 ยูนิต เหลืออาคารเปล่า 1 ยูนิต
2.โครงการดีซิโอ-ราชพฤกษ์ เป็ นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีพ้ืนที่ 20 ไร่ 94 ยูนิต เ ขายแล้ว 60 ยูนิต
3.โครงการดีซิโอ-งามวงศ์วาน เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมแรกของบริ ษทั ฯ และมีบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์หนึ่งได้
ทําการซื้ อโครงการ ทําให้บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรประมาณ 100 ล้านบาทช่วงปลายปี 2557
4. โครงการดีคอนไพร์ ม คอนโดมิเนียม ตั้งอยูก่ ลางสถานีรถไฟฟ้ าไทรม้า ถนนรัตนาธิเบศร์ มองเห็นวิวแม่น้ าํ
เจ้าพระยา
สัดส่ วนรายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ในเครื อ 2 บริ ษทั คือบริ ษ ทั
ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด และบริ ษทั อรดา จํากัด เปรี ยบเทียบรายได้บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) เท่ากับ
81.97% บริ ษทั ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด เท่ากับ 8.70% และบริ ษทั อรดา จํากัด เท่ากับ 9.33% หรื อจะกล่าวได้ว่า
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากด้านวัสดุก่อสร้างประมาณ 90.70% และมีรายได้จากด้านอสังหาริ มทรัพย์เพียง 9.33% เท่านั้น
โดยทางด้านวัสดุก่อสร้างนั้นมีรายได้จากแผ่นพื้นสําเร็ จรู ป 56% เสาเข็มสําเร็ จรู ป 35%
ผลประกอบการ 5 ปี ย้อนหลัง บริ ษทั ฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านยอดขายและกําไร จะมีปี
2557 ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากขายคอนโดทั้งโครงการ การประมาณการปี 2559 ยอดขายเท่ากับ 1,100 ล้าน
บาท และกําไรเท่ากับ 160 ล้านบาท
นายวิทวัส พรกุล ตอบคําถามที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ส่งคําถามมาล่วงหน้า ดังนี้
1.เรื่ องงานเสาเข็ม และหมอนรองคอนกรี ต โครงการภาครัฐ รถไฟรางคู่ ทาง DCON จะได้รับ อนิ สสงค์ประมาณกี่
เปอร์ เซ็นต์ มีโอกาสสู ้กบั คู่แข่งได้ม้ยั เพราะโรงงานของ DCON มีทวั่ ประเทศ
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าวัตถุ ดิบปูน และเหล็กได้ปรับราคาขึ้ น ทําให้ตน้ ทุนเพิ่มมากขึ้นจึงไม่
สามารถสู ้ราคาคู่แข่งเพื่อรับงานรถไฟรางคู่ได้
2.โรงงานที่กมั พูชา สร้างแล้วเสร็ จในไตรมาสที่ 3 แล้วจะรับรู้รายได้ในไตรมาสไหน
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าเมื่อปี ที่แล้วได้จดทะเบียนบริ ษทั ร่ วมกับผูร้ ับเหมาชาวกัมพูชา เพื่อสร้าง
โรงงานผลิตแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปที่พนมเปญ แต่ดว้ ยปั จจัยการลงทุน วิธีการซื้ อที่ดิน จึงเห็นสมควรยุติการร่ วมลงทุน
โดยขายหุ น้ ในราคาเดิม โดยได้กาํ ไรจากค่าเงินดอลล่าร์ ที่ปรับขึ้น เป็ นเงินประมาณ 800,000 บาท
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3.ถ้า DCON Prime ที่ไทรม้า แล้วเสร็ จปี 2561 รับรู้รายได้แล้ว โครงการที่ต่อเนื่องมีที่ใดบ้าง เพราะเพิ่มทุนไปซื้ อ
ที่ดินแล้ว
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าช่วงเช้าวันนี้ได้โอนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากสถานี รถไฟฟ้ า
แพรกษา 200 เมตร และอยูต่ ิดกับห้างสรรพสิ นค้า 200 เมตร ซึ่ งจะเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่อไปของบริ ษทั ฯ
4.ต้องการให้ DCON ไปงาน Opportunity Day บ้าง
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าปกติได้ไปร่ วมงาน Opportunity Day แต่เมื่อปี ที่ผ่านมาติดภารกิ จ
ไม่ได้ไปเข้าร่ วม แต่ถึงอย่างไรบริ ษทั ฯ ได้มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารเป็ นประจําทุกไตรมาสผ่านทางนักวิเคราะห์
ประมาณ 4 ถึ ง 6 คน จากแต่ละบริ ษทั หลักทรัพย์ และยินดีที่จะพิจารณาไปร่ วมงาน Opportunity Day ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวพรทิพย์ หวังหิ รัญโชติ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าโครงการดีคอนโพร์ ม มีจุดขายอะไรบ้าง
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าโครงการของเราใช้มืออาชีพในการออกแบบตึก ชั้นบนเป็ นสระว่าย
นํ้าแบบ Infinity Edge สามารถมองเห็นวิวโค้งแม่น้ าํ เจ้าพระยา โครงการได้แถมเฟอร์ นิเจอร์ ให้เพือ่ ความลงตัวใน
การออกแบบห้อง รวมถึ งความหนาแน่ ของผูอ้ าศัยไม่มากเนื่องจากมีเพียง 600 กว่ายูนิต และอยู่ตรงกลางสถานี
รถไฟฟ้ าสะดวกในการเดินทาง
นายฝน เลิศเจริ ญ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั มีมาตรการทางการเงินอะไรที่ช่วยเพิ่มรายได้จาดก
เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ที่ไม่เก่ายวข้องกับการขายวัสดุก่อสร้าง
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้บริ หารงานด้วยความรอบคอบเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ โดยได้นาํ เงินฝากในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ ยงน้อยและปลอดภัย
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าในปี 2559 นี้ จะมีกาํ ไรประมาณ 4 สตางค์ต่อหุน้
ใช่หรื อไม่ และขอให้กาํ ลังใจติดตามงานรถไฟรางคู่ต่อไปเนื่องจากเพิ่งเริ่ มโครงการ
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าจากการคํานวณบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไร 4 สตางค์ต่อหุน้ และมีคนติดต่อเข้า
มาเรื่ องการผลิตหมอนรองรถไฟ และจะพิจารณาความเป็ นไปได้ต่อไป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่างบการเงินประจําปี 2558ของบริ ษทั ฯ ทั้งงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยหมายเลข 2 ผูส้ อบบัญชี ได้ทาํ การตรวจสอบบัญชี และออกรายงานของผูส้ อบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่ ง
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พอที่จะสรุ ปสาระสําคัญของงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งการวิเคราะห์และคําอธิ บาย
ของฝ่ ายจัดการได้ดงั นี้
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดขายรวม 1,152.20 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อนเป็ นจํานวนเงิ น
710.66 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ38 และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวมเท่ากับ 176.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน
152.55 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 46 และมีกาํ ไรต่อหุ น้ เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุน้
ยอดขายที่ลดลงรวม 710.66 ล้านบาทนั้นเกิดจากยอดขายของส่ วนงานธุ รกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 69.23 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 6.2 และส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลง 641.43 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 85.6 ทั้งนี้เนื่องจาก
ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งประกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ได้มีการขายโครงการคอนโดมิเนี ยมระหว่าง
ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ให้แก่บริ ษทั ในประเทศรายหนึ่ ง มูลค่าขายเป็ นจํานวนเงินประมาณ 602 ล้านบาทและมีการขาย
ที่ดินเปล่าในโครงการอรดาแฟคตอรี่ - ลําลูกกา มูลค่าขายที่ดินแปลงดังกล่าวเท่ากับ 60 ล้านบาท ทําให้รายได้ของ
ส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ของปี 2558 ลดลงจากปี 2557
ในปี 2558 รายได้จ ากส่ ว นงานธุ ร กิ จวัส ดุ ก่ อ สร้ า งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 91 และรายได้จ ากส่ ว นงานธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นร้อยละ9 ของยอดรายได้รวม ในขณะที่ปี 2557 รายได้จากส่ วนงานธุ รกิจวัสดุก่อสร้างคิด
เป็ นร้อยละ 60 และรายได้จากส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์คิดเป็ นร้อยละ 40 ของยอดรายได้รวม
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นของส่ วนงานวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ น
มาคื อ ร้ อ ยละ 38 โดยในปี 2557 มี อ ั ตรากํา ไรขั้น ต้นอยู่ที่ร้ อ ยละ 39 สํา หรั บ อั ตรากํา ไรขั้น ต้น ของส่ ว นงาน
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ในปี 2558 เท่ากับร้อยละ 42.9 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับปี ก่อนๆ โดยที่อตั รากําไรขั้นต้นของ
ปี 2557 ตํ่ากว่าปี 2558 เนื่องจากได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้จ่ายไปเช่นค่าโฆษณา, ค่า
บริ หาร, ค่าใช้จ่ายในการขาย เข้ารวมเป็ นต้นทุนขายจึงทําให้อตั รากําไรขั้นต้นในปี 2557 ตํ่ากว่าปกติ
ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 134.96 ล้านบาทและ 156.72 ล้านบาท สําหรับปี 2558 และปี 2557 ตามลําดับ
เนื่องจากยอดขายทีล่ ดลง โดยค่าใช้จ่ายในการขายของส่ วนงานธุ รกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 9.10 ล้านบาทหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 7.1 และค่าใช้จ่ายในการขายของส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลง 12.66 ล้านบาทหรื อเท่ากับร้อยละ 44
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ในปี 2558 และปี 2557 บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสําหรับปี เท่ากับ 176.19 ล้านบาทและ 328.74 ล้านบาท ลดลง
152.55 ล้า นบาท ลดลงคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 46.4 เนื ่อ งจากรายได้จ ากการขายและอัต รากํา ไรขั้น ต้น ที ่ล ดลง ดัง
รายละเอียดข้างต้น
สําหรับฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น มีสินทรัพย์รวม
1,342.37 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน 61.88 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 4 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 406.36 ล้าน
บาทเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่ อน 70.18 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 936 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.43 เท่าและมีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 1.98 เท่า โดยสิ นทรัพย์มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญคือ
1.เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดลดลง 43 ล้านบาท อันเนื่องจากกระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรม
ดําเนิ นงานจํานวน 172 ล้านบาท กระแสเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจํานวน 27.51 ล้านบาทและใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 188 ล้านบาท
2.สิ นค้าคงเหลือลดลง 6.58 ล้านบาท โดยสิ นค้าคงเหลือของส่ วนงานธุ รกิจวัสดุก่อสร้างลดลง 0.23 ล้าน
บาทและสิ นค้าคงเหลือของส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ลดลง 6.35 ล้านบาท
3.อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 17.98 ล้านบาท เนื่องจากเป็ นรายการบัญชีที่รับโอนจากบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ 19.29 ล้านบาท
4.ทีด่ ิ น อาคารและอุปกรณ์ลดลงสุ ทธิ 21.93 ล้านบาท ในปี 2558 มีการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์รวม
28.97 ล้านบาท
5.สิ นทรัพย์ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานลดลง 8.48 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จ่ายระหว่างปี
ส่ วนหนี้สินซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 70.18 ล้านบาท มีรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญคือ
1.เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 171.86 ล้านบาทเนื่องจากเป็ นการกูย้ ืมเพือ่ ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษทั
2.เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนลดลง 21.53 ล้านบาทเนื่องจากยอดขายที่ลดลง ทําให้การสั่งซื้ อลดลง
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3.ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายลดลง 30.15 ล้านบาทเนื่องจากกําไรก่อนภาษีของปี 2558 ตํ่ากว่าปี 2557
4.เงินกูย้ ืมระยะยาวและเจ้าหนี้ เช่าซื้ อ (รวมส่ วนที่ถึงกําหนดชําระคืนภายใน1ปี ) ลดลง 50.97 ล้านบาท
เนื่องจากจ่ายชําระคืนเงินกูใ้ ห้แก่สถาบันการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อ
สําหรับส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ลดลงจากสิ้ นปี 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม 132.06 ล้านบาทนั้น เนื่องจากกําไร
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี เพิ่มขึ้น 176.19 ล้านบาท จ่ายเงินสดปั นผลและหุ ้นปั นผลรวม 316.77 ล้านบาท จดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชําระแล้วเนื่องจากการจ่ายหุ น้ ปั นผลและESOP Warrant จํานวน 8.52 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากเดิม 1 บาทต่อหุ ้นเป็ น
0.10 บาทต่อหุ ้น และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติใ ห้ออกหุ ้นเพิ่ม ทุนจํานวน
2,139,578,118 หุ น้ เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุน้ สามัญ
เดิ ม ต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 0.45 บาท ซึ่ งได้รับจองและรับชําระเงิ นค่าหุ ้นครบถ้วน
เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้วในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรั พย์หมุนเวียนเท่า กับ 688.42 และมี หนี้ สิ น
หมุนเวียนเท่ากับ 347 ล้านบาท จึงทําให้มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.98 เท่า โดยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องหมุน
เร็ วเท่ากับ 0.68 เท่า มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยูท่ ่ี 43 วันและระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 62 วัน
จากการที ่ร ายได้จากการขายและให้บ ริ ก ารของปี 2558 ที ่ล ดลง 710 ล้า นบาทเมื อ่ เที ย บกับ ปี 2557
โดยเฉพาะส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ลดลงถึง 641 ล้านบาท ทําให้กาํ ไรสําหรับปี ลดลง 152.55 ล้านบาท
ส่ งผลให้ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 16.8 ลดลงจากปี 2557 ซึ่ ง
เท่ากับร้อยละ 31.2 อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรเท่ากับ 2.20 เท่าลดลงจากปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 3.54 เท่า
และอัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 0.84 เท่าลดลงจากปี 2557
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.43 เท่าเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากสิ้ นปี 2557 ซึ่ งเท่ากับ 0.31 เท่าและมีอตั ราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเท่ากับ 26.24 เท่าเมื่อ
เทียบกับปี 2557 ซึ่ งอยูท่ ี่ 43.73 เท่า
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งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2558 นั้น
ได้ผ่า นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญาต ซึ่ ง เป็ นงบการเงิ นที ่ไ ด้จดั ทํา ขึ้ นอย่า งถู ก ต้ องตามที ่ค วรใน
สาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษ ทั แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
มติ

ทีป่ ระชุ มผูถ้ ือหุ ้ นอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 2,344,812,821 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ ม่เห็ น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 7 คน คิดเป็ นจํานวน 8,137,838 หุ น้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสะสมทีย่ งั ไม่ ได้ จัดสรรเป็ นกําไรสะสมจัดสรรสํ ารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมที่ยงั
ไม่ ไ ด้จ ั ดสรรคงเหลื อ 272,159,897.05 บาทและมี ก ํา ไรสะสมจั ดสรรเป็ นทุ น สํ า รองตามกฎหมาย เท่ า กับ
32,412,776.44 บาท เพื อ่ ให้ ทุ น สํ า รองตามกฎหมายครบร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นซึ่ งต้อ งเท่ า กับ
54,631,610.80 บาท จะต้ องจั ดสรรเงิ นกํา ไรสะสมที ่ย งั ไม่ไ ด้จดั สรรเป็ นเงิ นทุ นสํา รองตามกฎหมายเพิ่ม อี ก
22,218,834.36 บาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม
โดยคํานึงถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย
สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2558 นั้น บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ 176.19 ล้านบาท เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ ้น
ในงบการเงิ นรวม และ154.50 ล้านบาทเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ ้น ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (โดยคํานวณจาก
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งเท่ากับ 2,139,331,785 หุ ้น) อนึ่ งเนื่องจากที่
ประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2558 เมื่ อ วัน ที่ 21 ธั น วาคม 2558 มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก
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248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจํานวน2,489,399,795 หุ ้นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมี
มติให้จดั สรรหุ น้ เพิม่ ทุนดังนี้
1. เสนอขายให้ผถู ้ ือหุ น้ เดิมจํานวน 2,139,578,118 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.45 บาท
2. เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 จํานวน
349,821,677 หุน้
ซึ่ ง บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการเสนอขายหุ ้นเพิ่ม ทุนและดําเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุนชํา ระแล้ว เป็ นที ่
เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น กําไรต่อหุ ้นเมื่อคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเป็ น
ทุนชําระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเท่ากับ 0.041 บาทต่อหุ ้นในงบการเงินรวม และ 0.036 บาท
ต่อหุ ้นในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ (โดยคํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญ ถึ งวันที่ 25 กุม ภาพันธ์ 2559 ซึ่ งเท่า กับ
4,279,156,236 หุน้ )
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็ นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรเงิ นกําไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเท่ากับ 22,218,834.36 บาทและ
เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 จากผลกําไรในปี
2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาทต่อหุ ้น (สี่ สตางค์ต่อหุ ้น) คิดเป็ น จํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ ง
จ่ายทั้งสิ้ น 171,166,249.40 บาท (หนึ่ งร้ อยเจ็ดสิ บเอ็ดล้านหนึ่ งแสนหกหมื่นหกพันสองร้ อยสี่ สิบเก้าบาทสี่ สิ บ
สตางค์) หรื อเท่ากับร้อยละ 97.15 ของกําไรสุ ทธิ รวมของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หากที่ป ระชุ ม ใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลดัง กล่ าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
จ่า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตามรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มี สิท ธิ รับ เงิ นปั นผลในวันที่ 28 มี นาคม 2559
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น
ในวันที่ 29 มีนาคม 2559
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นกําไรสะสมจัดสรรสํารอง
ตามกฎหมาย และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็ น
ด้วย 2,346,013,359 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 16 คน คิดเป็ นจํานวน 1,200,538 หุ น้
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระในปี 2559
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ น ายธนิ ต ชริ นทร์ ส าร รองประธานกรรมการบริ ษัท ฯ เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มแทนเนื่องจากเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกตามวาระ เพื่อมิ ให้มีส่วนได้เสี ยในการ
ลงคะแนน และเชิ ญกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ทีป่ ระชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ออกนอกห้องประชุม
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าในปี นี้มีกรรมการที่จะพ้นตําแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช วิรัชชัย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ตอ้ งพ้น
วาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่ทรงคุ ณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญาช่ วยเหลือบริ ษทั
อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพือ่ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้ ท้ งั 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
3. นายจีรเดช วิรัชชัย
โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มเอกสารแนบหมายเลข 3
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มี ส่ วนร่ วมโดยการเสนอชื ่อบุ คคลทีม่ ี ความรู้ ความสามารถ และมี
คุ ณส มบั ติ ที ่เ หม าะ ส มต าม หลั ก เก ณฑ์ ที ่บ ริ ษั ท ฯ กํ า ห นด แล ะ เผ ย แพ ร่ บ นเ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อง บริ ษั ท ฯ
www.dconproduct.com เพื่อรับการพิจารณาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัด
ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 โดยกําหนดให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2558 จนถึง
วันที่ 29 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุค คลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารง
ตําแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
โดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก และบริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ี เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณา
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มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง มีผเู้ ห็นด้วย 2,345,669,779 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็น
ด้วย 40,500 หุ น้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 303,080 หุน้
2. นางพิสมัย บุณยเกียรติ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ ง มีผเู ้ ห็นด้วย 2,345,669,779 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 40,500 หุน้ คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 303,080 หุน้
3. นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ ง หนึ่ ง มีผเู้ ห็นด้วย 2,345,709,779 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ100 ไม่เห็นด้วย 140,500 หุ ้น คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 0.01 และงดออกเสี ยง 163,080 หุน้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชี ประจําปี 2559
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ
การไม่มีสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็ นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณานําเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี
ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดย
1. นางสุ วมิ ล
2. นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรื อ
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผูส้ อบบั ญชี ข องบริ ษ ั ทฯ ในปี 2559 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2559 รวมเป็ นเงิน 1,510,000 บาท เท่ากับปี 2558
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้นาํ เสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จํานวนเงิน 1,510,000 บาทนั้นเป็ นอัตราที่เหมาะสม จึง
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เห็ นสมควรเสนอที ่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบั ญชี และอนุ ม ตั ิ ค่ า สอบบั ญชี ตามที ่ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้นาํ เสนอ
ประธานฯ กล่ าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้ รวจสอบบัญชี ทาํ หน้า ที่ไ ด้
อย่างดี จึงนําเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุ มตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สําหรับงวด
บัญชีประจําปี 2559
นางสาวจงกล เลิศเธี ยรดํารง ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าบริ ษทั สอบบัญชีทาํ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีให้กบั บริ ษทั ติดต่อกันกี่ปีแล้ว
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง ตอบว่าในปี 2559 นี้เป็ นปี ที่ 5
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติให้แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดย
1. นางสุ วมิ ล
2. นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรื อ
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผูส้ อบบั ญชี ข องบริ ษ ั ทฯ ในปี 2559 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า
ตรวจสอบงบการเงิ นประจํา ปี 2559 รวมเป็ นเงิ น 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ย งเห็ นด้วย
2,345,920,759 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย 62,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 และงดออก
เสี ยง 30,200 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2559 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บําเหน็จตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2558
นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง กรรมการ กล่ า วว่ า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิง
ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็ นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ ค่า
บําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสําหรับปี 2559 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2558 ดังนี้
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ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7,500 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บําเหน็จกรรมการ
พิจารณาจ่ายตามผลกําไรสุ ทธิ รวม ดังนี้
กําไรสุ ทธิ

บําเหน็จกรรมการรวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท

500,000 บาท

101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท

1,000,000 บาท

201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท

2,000,000 บาท

01 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท

3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการกันเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน
ผลประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มี สําหรับปี 2558 ซึ่ งบริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม176.19 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควร
นําเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณา
จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ
อนุมตั ิไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 และพิจารณา
อนุ ม ั ติจ่ า ยบํา เหน็ จ ตอบแทนกรรมการสํา หรั บ ผลการดํ าเนิ น งานปี 2558 เป็ นจํา นวนเงิ น
1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระ
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ความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 2,345,983,159 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
100.00 ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 30,200 หุ น้
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ กล่ า วว่า ตามมาตรา 89/29 แห่ ง พระราชบั ญญัติ ห ลั กทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
กําหนดให้ผถู ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ได้จาํ หน่ายแล้ว
คือไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านหุ น้ สามารถเสนอวาระ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้วแต่ละกรณี ปรากฏว่าไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ท่านอื่นสอบถามเพิ่มเติม
นายวิจิตร จิตจริ งใจ ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเรื่ องการเพิ่มทุนที่ผ่านมา ทําไมบริ ษทั ถึงเลือกวิธี การเพิ่ม
ทุน เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ต่อทุนตํ่ามากสามารถกูไ้ ด้ หรื อทําไมไม่เลือกเพิ่มทุนที่อตั ราส่ วน 2 ต่อ 1 ที่
ราคาเดิม หรื อปรับสิ ทธิ DCON-W1 ให้ใช้สิทธิ ไปเร็ วขึ้น
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าช่ วงนี้ เศรษฐกิ จเป็ นขาลง สถาบันการเงิ นปล่ อยเงิ นกู้ยากมาก และมี
เงื่อนไขการกูเ้ งินว่าจะต้องมียอดจองคอนโดมิเนียม 40% ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการ
เพิ่มทุนจะเป็ นวิธีที่เสี ยหายน้อยที่สุด ส่ วน Warrant นั้นบริ ษทั ฯ จะแปลง Warrant ในช่วงปี 2561 ซึ่ งเป็ นช่ วง
เศรษฐกิจขาขึ้นบริ ษทั ฯ มีแผนใช้เงินนั้นมาขยายงานในช่วงเวลาดังกล่าว ส่ วนเรื่ องที่ไม่เลือกเพิ่มทุนที่อตั ราส่ วน 2
ต่อ 1 เนื่องจาก Book Value ของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 0.43 บาท จึงจะต้องเพิ่มทุนในราคาที่ไม่แพง แต่ก็ยงั มีผถู้ ือหุ ้นไม่
เพิ่มทุนเป็ นจํานวนถึง 280,000,000 หุน้ หากบริ ษทั ฯ เพิ่มทุนในราคา 0.90 บาท ผูถ้ ือหุน้ อาจจะเลือกไม่เพิ่มทุน
นายสิ ทธิ ชยั ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากการประมาณการรายได้ในปี 2559 เท่ากับ 1,100
ล้านบาท แต่ตน้ ทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้น บริ ษทั ฯ จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ประมาณการไว้
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าราคาสิ นค้าของเราปรับเปลี่ยนราคาได้ตามวัตถุดิบ และจะไม่ได้มีการ
ยืนราคานานเป็ นปี และเริ่ มมีสินค้าหลากหลายเพื่อชดเชยยอดขายที่หายไป
นายสิ ทธิ ชยั วิทยาประพัฒน์ ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่าทางภาคใต้มีบริ ษทั ผลิตเสาเข็มอยูแ่ ล้ว
บริ ษทั ฯ มาตรการอย่างไรในการขายสิ นค้า
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นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าได้ดูแลเรื่ องคุณภาพสิ นค้า ราคา และการบริ การ โดยเน้นด้านคุณภาพ
โดยมีกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการตรวจบันทึกคุณภาพได้อย่างเป็ นรู ปธรรม พนักงานขายก็
จะมัน่ ใจในคุณภาพการผลิต ลูกค้าก็จะเชื่อมัน่ ในสิ นค้าของเรา
นางสาวจงกล เลิศเธี ยรดํารง ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามเรื่ องแผนนโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่
นายวิทวัส พรกุล ตอบว่าบริ ษทั ฯ ได้กระทําอย่างดีที่สุดโดยพฤตินยั บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะ
ให้เงิ นหรื อผลประโยชน์กบั ทางราชการ หรื อผูท้ ีจ่ ะซื้ อสิ นค้า แต่ในทางปฏิ บตั ิหากไม่ให้อะไรเลยจะทําให้การ
ทํางานล่าช้า ประธานของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ รงตําแหน่งประธานคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริ ตแห่งชาติ ท่านได้
ให้นโยบายต่อด้านคอร์ รัปชัน่ กับบริ ษทั ฯ เป็ นประจํา
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําอย่างเป็ นรู ปธรรมเป็ นนโยบายการกํากับ
และดูแลกิจการ เผยแพร่ ทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั และเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อยึดถือปฏิบตั ิ
ประธานฯ กล่ า วว่า จะดู แ ลบริ ษ ั ทฯ ให้เ ป็ นไปตามนโยบายกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ่ไ ด้จ ัด ทํา ขึ้ น
ประธานฯ มีความเห็นว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่าจะเป็ นห่วงในเรื่ องการทุจริ ตภายในองค์กร ซึ่ งจะ
ไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระที่จะเป็ นผูก้ าํ กับดูแลให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าเข้าร่ วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ ต่อไป
ปิ ดประชุม เวลา 16.45 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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