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เริ่มการประชุ ม เวลา 10.00 น.
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 ของ บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีผถู ้ ือ
หุ น้ มาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 48 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 2,515,675,686 หุ น้ และมีการมอบฉันทะ จํานวน 20
ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 296,246,206 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 68 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 2,811,921,892 หุ ้น คิดเป็ นอัตรา
ร้ อ ยละ 59.18 ของจํา นวนหุ ้ น ที่ จ ํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมด ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นจํา นวนเงิ น
475,159,999.10 บาท อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว

1

สําหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
เป็ นกรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระที่มีการลงมติ
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุม ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ น้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่
ละวาระการประชุ ม บริ ษทั ฯ จะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในที่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ น้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง
ชื่ อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่
เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์
เห็นด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบใน
แต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งไม่
เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
นํามาลงคะแนนเสี ยงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลื อกตั้ง กรรมการแทนกรรมการซึ่ ง พ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ บริ ษ ทั ฯ จะเชิ ญ
กรรมการผูถ้ ูกเสนอชื่ อแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการออกนอกห้องประชุมก่อน และบริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนน
เลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วในคราว
เดียวกัน
5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิ ปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ื อหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วม
ประชุม
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วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้ งทีป่ ระชุ มเพื่อทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระการประชุมทั้งสิ้ น 7 วาระ
ซึ่ งมีวาระที่สําคัญได้แก่ การพิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ครั้งที่ 2 (ESOP#2) พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่ม ทุ น
จดทะเบียน และพิจารณาอนุมตั ิแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
27 เมษายน 2560
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการ
ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ซึ่ งจัดขึ้ นเมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้เผยแพร่ ทางเวปไซต์ของ
บริ ษทั รวมทั้งได้นาํ ไปยืน่ ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ปรากฎว่ามีผใู ้ ดคัดค้านหรื อ
ขอแก้ไขใดๆ ดังปรากฎในสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 ในเอกสารการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ง
ที่ 1/2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบความถู ก ต้องของรายงานการประชุ ม ดังกล่ าวเรี ย บร้ อยแล้ว จึ ง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าในวาระที่ 3 ในรายงานการประชุ ม มีการตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสู ญไว้สาํ หรับโครงการหนึ่ง จึงต้องการทราบว่าดําเนินการเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี ที่แล้วมีการตั้งสํารองด้อย
ค่า 2 รายการ ได้แก่ การตั้งสํารองด้อยค่าของเครื่ องจักรมวลเบา จํานวน 14 ล้านบาท และตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสู ญ
ของลูกหนี้รายหนึ่ง จํานวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท ในส่ วนนี้เราได้พยายามติดตามทวงถามกับทางลูกหนี้แต่ยงั ไม่
มีความคืบหน้า
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าคอนโดมิเนี ยม ดีคอนไพร์ ม-ไทรม้า มียอดขายกี่
เปอร์ เซ็นต์ และตอนนี้ดาํ เนินการก่อสร้างถึงชั้นที่เท่าไหร่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าในการสร้างคอนโดมิเนียมนั้นจะมีประมาณ
การรับรู ้รายได้ประมาณ 3 ปี ข้างหน้า ในปี แรกเป็ นเรื่ องของการขออนุ ญาต EIA และการเขียนแบบ อีกสองปี เป็ น
เรื่ องของการก่อสร้าง และทางบริ ษทั ฯ ได้ตระหนักว่าช่วงนี้จะเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ธนาคารจะปล่อยกูย้ าก และ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ จะเปิ ดตัวโปรโมชัน่ ลดราคาคอนโดมิเนี ยม ดีคอนไพร์ ม-ไทรม้า มีห้องตัวอย่าง
ตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมเข้าชม เพื่อนําเงินไปสร้างคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ที่ อ.แพรกษา ส่ วนเงินที่เพิ่มทุนไป
นั้นยังเหลือประมาณ 400 ล้านบาท มีวงเงินที่จะสามารถนํามาใช้สร้างตึกใหม่ได้ หากไม่ได้เพิ่มทุนไว้ก่อนหน้านี้
อาจจะสร้างตึกไม่สาํ เร็ จเนื่ องจากขาดสภาพคล่องด้านการเงินได้ และ ณ วันนี้ คอนโดมิเนี ยม ดีคอนไพร์ ม-ไทรม้า
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มียอดจอง 10 เปอร์ เซ็นต์ และจะทําโปรโมชัน่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยกําลังจัดทําหนังสื อข่าวให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ดีคอน จํานวนประมาณ 11,500 คน เพื่อแจ้งข่าวดีให้ผถู ้ ื อหุ ้นว่าหากท่านใดซื้ อคอนโดมิเนี ยมจะได้ส่วนลดพิเศษ
มูลค่า 30,000 บาท
มติ

ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2560
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
2,852,423,396 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
และผูง้ ดออกเสี ยง
0 หุ น้

หมายเหตุ:

มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 33 คน คิดเป็ นจํานวนหุ น้ 40,501,504 หุ น้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครื อ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าเพื่อเป็ นการรักษาทรัพยากร
บุคคลที่ทรงคุณค่าของบริ ษทั ฯ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั กรรมการและพนักงานในการทํางาน
กับบริ ษทั ฯ ต่อไปในระยะยาว เพื่อสร้ างประโยชน์สูงสุ ดให้กบั องค์กร และให้เกิดความยัง่ ยืนในการประกอบ
ธุ รกิจ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอขออนุ มตั ิที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 2 (ESOP#2) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในเครื อจํานวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย โดยกําหนดราคาการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จากราคา
ปิ ดของหุ ้นของบริ ษ ทั ถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้า หนักในช่ วงระยะเวลา 15 วันก่ อนการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิ ทธิ และเงื่อนไขตามรายละเอียดตามสิ่ งที่แนบมาด้วย
หมายเลข 3 ในเอกสารการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 โดยบริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นสามัญเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จํานวนไม่เกิน 142,446,000 หุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
คิดเป็ นร้อยละ 3 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
โดยมติอนุมตั ิในวาระนี้จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นซึ่ งถือรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิ บของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ื อหุ ้น กล่าวแสดงความคิดเห็ นว่าการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวในช่วงนี้เป็ นระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่ องจากควรทําในช่วงที่หุ้นอยูใ่ นช่วงขาขึ้น และหวัง
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ว่าเมื่อพนักงานได้รับ ESOP แล้วจะทํางานได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ทั้งในส่ วนของยอดขายคอนโดมิเนี ยมและ
วัสดุก่อสร้าง
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าได้คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจะดีในปี 2564
ถึงปี 2565 จึงได้เตรี ยมออก ESOP ในช่วงนี้ ซึ่ งเป็ นช่วงเศรษฐกิจและราคาหุ ้นอยูใ่ นช่วงขาลง และให้พนักงาน
ขายในปี ที่เศรษฐกิจดีเพื่อจะได้มีกาํ ไรในส่ วนต่างของราคาหุ น้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวสอบถามว่าสาเหตุที่ให้ใช้สิทธิ ได้ครั้งแรกในปี 2564 ซึ่ งเห็น
ว่าระยะเวลา 3 ปี เป็ นเรื่ องยากที่จะจูงใจพนักงาน
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าจากวันนี้ ระยะเวลา 3 ปี คือปี 2564 นั้น
คาดคะเนว่าจะทําให้พนักงานมีส่วนต่างของราคาหุ น้ มาก แต่คาดว่าจะมีกาํ ไรสู งสุ ดในปี 2567 ถึงปี 2568
นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาประเมินเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.59 บาท ถ้า
ราคาช่วงนั้นตํ่าว่าราคาดังกล่าว จะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายและมีกาํ ไรลดลง บริ ษทั ฯ จะมีมาตรการรับผิดชอบอย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่ารอบที่แล้วราคาอยูท่ ี่พาร์ 1 บาท ปั จจุบนั
ทาง กลต. ได้เปลี่ยนข้อกําหนดว่าวันที่เราออก ESOP นั้น ยกตัวอย่างเช่น เราจะเสี ยส่ วนต่างเนื่ องจากราคาพาร์
ตอนนี้เราอยูท่ ี่ 0.10 บาท ตอนนี้ราคาหุ ้นอยูท่ ี่ 0.60 บาท โดยผูถ้ ือหุ น้ จะเสี ยประโยชน์ 0.50 บาท ดังนี้จึงต้องออก
ESOP ในราคาเฉลี่ย 15 วัน จึงได้ราคาเฉลี่ ยที่ 0.59 บาท จึงไม่ตอ้ งมีการขาดบันทึกขาดทุนสะสมในบัญชี และ
จํานวนหุ น้ ที่ออกไปเพียงแค่ 3 เปอร์ เซ็นต์เท่านั้น
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของ
บริ ษ ทั ฯ ให้แก่ ก รรมการและพนัก งานของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ในเครื อ ครั้ งที่ 2 (ESOP#2)
จํานวนไม่เกิน 142,446,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
2,892,619,307 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
และผูง้ ดออกเสี ยง
0 หุ น้

หมายเหตุ:

มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ 38 คน คิดเป็ นจํานวนหุ น้ 40,195,911 หุ น้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัททีจ่ ําหน่ ายให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP#2)
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าสื บเนื่องจากการออกและ
เสนอขายใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 2 (ESOP#2) วาระที่ 3 บริ ษ ทั ฯ จะต้อง
ดําเนินการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญจํานวน 142,446,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ดังกล่ าว คณะกรรมการจึ ง เห็ นสมควรนํา เสนอที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 142,446,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 โดยทุนจดทะเบียนเดิมของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 542,755,742.90
บาท จะเพิ่มเป็ น 557,000,342.90 บาท
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่ารวม Warrant ที่จะแปลงในปี หน้าแล้วใช่
หรื อไม่ และมัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมดใช่หรื อไม่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่ารวม Warrant เรี ยบร้อยแล้ว
และคิดว่ากรรมการและพนักงานทุกคนจะรับ ESOP ทั้งหมด
มติ

ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิอนุ มตั ิการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการออกหุ ้น
สามัญและการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญของใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่จาํ หน่ายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2
(ESOP#2) ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
2,892,619,307 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
และผูง้ ดออกเสี ยง
0 หุ น้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าสื บเนื่องจากการพิจารณา
อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 บริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คือ
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ทุนจดทะเบียน
557,000,342.90 บาท
แบ่งออกเป็ น
5,570,003,429 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ
0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน
5,570,003,429 หุ น้
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
0 หุ น้
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
มติ

ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
2,892,619,307 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
และผูง้ ดออกเสี ยง
0 หุ น้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่ งภายนอกเพิม่ เติม โดยการออกตราสารหนี้
นายนิ รุธ อิ นทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี แผนที่
จะต้องใช้เงิ นลงทุ นในโครงการต่างๆ อี กเป็ นจํานวนมาก จึ งควรมี แผนการจัดหาเงิ นทุนจากแหล่งภายนอก
เพิ่มเติ มโดยวิธีการออกตราสารหนี้ ซึ่ งอาจเป็ นการออกหุ ้นกู้ การออกตัว๋ แลกเงิ น การออกตัว๋ สัญญาใช้เ งิ น
นอกเหนื อจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินตามวิธีการปกติทว่ั ไป ซึ่ งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน
ของบริ ษทั ได้ อีกทั้งเป็ นวงเงินสํารองไว้เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ
ทั้งนี้ ในการลงทุนโครงการต่างๆ นั้นคณะกรรมการจะได้พิจารณาถึ งต้นทุนโครงการต้นทุน
ทางการเงิน และผลตอบแทนการลงทุนของโครงการต่างๆ ตลอดจนความเสี่ ยงในการลงทุนอย่างรอบคอบ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าสามารถไถ่ถอนออกก่อนได้หรื อไม่ มีขอ้ ดี
ข้อเสี ยในการออกหุ น้ กู้ และมีแผนงานที่ชดั เจนที่จะมีเงินจ่ายค่าดอกเบี้ยหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าถ้าเราจะกูร้ ะยะยาว เช่น ซื้อที่ดินแล้วกว่า
จะจัดสรรหมดต้องใช้เวลา 3 ถึ ง 5 ปี ได้มีการทําการคาดการณ์ รับรู ้ กาํ ไรที่ ชัดเจน คิ ดว่ามี ความสามารถจ่าย
ประมาณ 100 ล้านบาท โดยไม่ผิดนัดชําระหนี้กบั ทางธนาคารแน่นอน ส่ วนเรื่ องการปั นผลจะขึ้นอยูก่ บั ผลกําไร
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ของบริ ษทั และสภาพคล่อง ช่วงที่เศรษฐกิจขาขึ้นบริ ษทั ฯ ปั นผลเกือบ 100 เปร์ เซ็นต์ และปี ที่แล้วปั นผลตามขั้น
ตํ่า 25 เปอร์ เซ็นต์ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีภาระต้องใช้เงินและได้ทาํ การเพิ่มทุนไป
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าหุ น้ กูข้ องเรามีการจัดอันดับอย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าเวลาจะให้คนผูเ้ งินจะดูวา่ มีหนี้มาก
หรื อไม่ มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นเท่าไหร่ แต่เวลาออกหุ ้นกู้ คนที่จะนําเงินมาให้บริ ษทั กู้ บริ ษทั ประเมินไม่ได้ใช้วิธี
ประเมินแบบเดียวกัน อีก 2 เดือนคาดว่าจะได้รับผลการประเมิน โดยเขาจะดูวา่ บริ ษทั ฯ อยูใ่ นหมวดใด หากเป็ น
หมวดวัสดุก่อสร้าง จะอยูใ่ นกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นกั ถึงอย่างไรจะต้องมาเจรจากับทางสถาบันการเงินเพื่อออก
หุ น้ กู้
นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าที่ผา่ นมามีเงินที่ได้จากการเพิม่ ทุนประมาณ 400
ล้านบาท และ DCON-W2 ประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงการขายที่ดินอีก 149 ล้านบาท และในปี 2562 ที่จะได้
จากการแปลงสภาพ DCON-W1 อีกประมาณ 200 ล้านบาท น่าจะเพียงพอต่อการซื้ อที่ดินเพื่อเก็บไว้ลงทุน และ
ยังไม่มีกาํ หนดในการซื้อที่ดิน และเนื่องจากการออกหุ น้ กูจ้ ะมีค่าใช้จ่ายในการประเมิน และยังไม่มีความจําเป็ นที่
จะต้องใช้เงินจ่ายค่าดอกเบี้ย
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าการเพิม่ ทุนในรอบที่แล้วจบไปแล้ว เหลือ
เพีย งแต่ DCON-W1 ซึ่ ง เงิ นจะทะยอยเข้า มาไม่แน่ นอน เนื่ องจากเริ่ ม แปลงสภาพได้จนถึ ง เดื อนพฤษภาคม
ปี 2562 ขึ้นอยูก่ บั ผูถ้ ือหุ ้นว่าจะใช้สิทธิ หรื อไม่ การแปลงสภาพ DCON-W1 รอบที่ผา่ นมามีเงิ นเข้ามาเพียงหลัก
แสนบาทเท่านั้น และหากแปลงสภาพจนครบก็จะมีเงินเข้ามาประมาณ 200 ล้านบาท คงไม่เพียงพอที่จะซื้ อที่ดิน
มูลค่าประมาณ 700 ถึง 800 ล้านบาท สําหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน DCON-W2 และเงินจากขายที่ดิน ที่เหลือ
ประมาณ 400 ล้านบาทนั้น จะใช้สาํ หรับการสร้างคอนโดมิเนียมที่ไทรม้าให้สาํ เร็ จ ซึ่งการสร้างตึกสู งนั้นจะต้อง
ใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงต้องการสํารองเงินไว้เพื่อซื้ อที่ดิน ซึ่ งมีมาเสนอขายทุกวัน วาระนี้จึงเป็ นการ
ขอวงเงินเพื่อให้มีเงิ นสํารองไว้ใช้ได้ทนั ที สํารองไว้หากโครงการคอนโดมิเนี ยมที่ไทรม้ามียอดขายไม่ถึง 50
เปอร์ เซ็นต์ ทําให้เงินไม่เพียงพอในการสร้างโครงการคอนโดมิเนียมต่อไปที่ อ.แพรกษา
นายเดชา สุ นทรารชุน ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าอยากทราบสัดส่ วนของการใช้เงิน 2,000 ล้านบาท
และการออกหุน้ กู้ เมื่อเทียบกับการกูแ้ บงค์ มีความรวดเร็ วและสะดวกกว่าอย่างไร และมีแผนที่จะใช้เงินก่อสร้าง
มูลค่า 1,000 ล้านบาทใช่หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าการออกหุ น้ กูต้ อ้ งพิจารณาว่าจะใช้ใน
ระยะยาวหรื อระยะสั้น หากเป็ นระยะสั้นต้องจ่ายดอกเบี้ยสู ง และสามารถเรี ยกเงินคืนได้ทุกเมื่อ ปัจจุบนั หากเป็ น
ตราสารหนี้ ระยะยาว 6 ถึง 7 ปี สามารถนําไปขายตลาดรองได้ เนื่ องจากได้ดอกเบี้ยสู ง แผนในอนาคตคือเราจะ
ออกหุน้ กูแ้ บบที่คืนได้ทุกเมื่อจะได้ไม่มีภาระดอกเบี้ย และบริ ษทั ฯ ได้วางแผนจะสร้างคอนโดมอเนียมซึ่ งจะต้อง
ใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
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นายเดชา สุ นทรารชุน ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับสิ ทธิ พิเศษหุ น้ กูก้ ่อนหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าจะรับไว้พิจารณาความเป็ นไปได้ที่จะให้
สิ ทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ ที่จะซื้อหุ น้ กูก้ ่อน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ น้ กล่าวว่า ได้มีระบุไว้แล้วว่าหุ น้ กูส้ ามารถเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ ไปได้ดว้ ย และถามคําถามว่าคอนโดมิเนียมที่แพรกษา มีราคาขาย 50,000 บาทต่อตารางเมตร สู งสุ ด
78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 68,000 บาทต่อตารางเมตร ยังคงราคาเดิมอยูห่ รื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าราคาคอนโดมิเนียมที่แพรกษา เริ่ มต้นที่
50,000 บาทต่อตารางเมตร นั้นจะเป็ นห้องที่ขายออกยาก ซึ่ งตอนนี้อยูใ่ นขั้นตอนการออกแบบ
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่ารายละเอียดของการออกตราสารหนี้ไม่มีเอกสารแนบ
มาให้ และอายุของหุ ้นกูก้ าํ หนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ทําไมไม่เลือกที่ 10 ปี เพื่อกําหนดดอกเบี้ยไว้เลย และทําไมไม่รอ
ประชุ มวาระนี้ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากไม่ใช่เรื่ องเร่ งด่วน และหากมีการซื้ อที่ดินเก็บไว้จะมี
ภาษีที่ดินหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าวัตถุดิบที่เป็ นที่ดินนั้น ในอดีตที่ผา่ นมา
เป็ นเรื่ องยากจะหาซื้อที่ดินได้ และจะต้องมีเงินพร้อม ตอนนี้ยงั ไม่สามารถตอบได้วา่ จะใช้เวลา 3 เดือนในการซื้ อ
ที่ดินได้หรื อไม่ หรื อ 8 เดือน จะซื้ อที่ดินได้หรื อไม่ ต้องขอชมเชยบริ ษทั ที่ทาํ จัดสรรจัดจะมียอดเงินที่สาํ รองไว้
ซื้ อที่ดินปี ละ 10,000 ล้านบาท จึงจะทําให้มียอดขาย 40,000 ล้านบาท หากพรุ่ งนี้มีคนมาเสนอขายที่ดิน 700 ล้าน
บาท และตรงสเปคที่ตอ้ งการ ท่านต้องรี บนําเงินไปจ่าย หากรอการจัดประชุ มจะไม่ทนั การณ์หากมีโอกาสเช่ นนี้
เข้ามา เราต้องเตรี ยมความพร้อมไว้ทุกนาที ส่ วนเรื่ องหุ ้นกู้ บริ ษทั ไม่ได้ใช้เงินครั้งเดียวทั้งหมด 2,000 ล้านบาท
และคิดว่ากําหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี เพียงพอแล้ว เพราะที่ดินที่จะลงทุนนี้น่าจะมีกาํ ไรภายในระยะเวลา 5 ปี
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิอนุมตั ิแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการ
ออกตราสารหนี้ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
2,850,939,265 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 98.56
ไม่เห็นด้วย
41,700,950 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 1.44
และผูง้ ดออกเสี ยง
0 หุ น้

หมายเหตุ:

มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 6 คน คิดเป็ นจํานวนหุ น้ 20,908 หุ น้
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ื อหุ ้น กล่าวแนะนําว่าบริ ษทั ฯ ควรพิมพ์ชื่อ-สกุล และจํานวนหุ ้น
ของผูถ้ ือหุ น้ ในบัตรลงคะแนน และหวังว่าในการประชุมใหญ่สามัญครั้งหน้าจะได้ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่ามีกองทุนสนใจซื้อหุ น้ ของบริ ษทั
เป็ นความจริ งหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าสําหรับข่าวเช้านี้ ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์
ออกไปในช่วงนี้เลย และแปลกใจที่มีข่าวออกมาเช่นนี้ แต่บริ ษทั ฯ ไม่อยากให้กองทุนเข้ามาถือหุ ้นไว้ในจํานวน
มาก จะทําให้หุ้นขาดสภาพคล่อง ทุ กวันนี้ เป็ นที่ น่าดี ใ จที่มี ผูถ้ ื อหุ ้นประมาณ 11,000 ราย ซึ่ งถื อว่ามี ผูถ้ ื อหุ ้น
จํานวนมาก และกระจายไปทัว่
นายเดชา สุ นทรารชุน ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าปกติทางบริ ษทั ฯ มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานบ้างหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน การที่
พนักงานไม่ได้รับ ESOP ครั้งที่แล้วเนื่ องจากเพิ่งเข้ามาทํางาน และบริ ษทั ฯ ได้จดั สรร ESOP ให้กบั พนักงาน
เสร็ จสิ้ นไปแล้ว ส่ วนเรื่ องการทํางานวันเสาร์ หากหน่วยงานใดไม่มีความจําเป็ นต้องมาทํางานวันเสาร์ ทางบริ ษทั
ให้หยุดได้ แต่สาํ หรับหน่วยงานที่มีความจําเป็ นให้พนักงานสลับมาทํางานวันเสาร์
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั ฯ เคยจัดให้มีการเข้าเยีย่ มชมโรงงาน
หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าปกติการเยีย่ มชมโรงงาน บริ ษทั ฯ จะจัด
ให้กบั ทางลูกค้าเข้าชมโรงงานเพื่อให้ความมัน่ ใจกับลูกค้า โดยที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายว่าจะต้องผลิตสิ นค้าที่ดีที่สุด
ในประเทศไทย และบริ ษทั ฯ ได้ใช้มวลเบาในการสร้างคอนโดมิเนี ยมที่ไทรม้า มีการจัดสาธิ ตวิธีการใช้มวลเบา
อย่างถูกวิธี ไม่ให้มีปัญหาแตกร้าว มวลเบา CLC นํ้าซึ มผ่านยากทําให้ลดโอกาสการเกิดเชื้ อรา เหมาะสําหรับคน
ที่รักสุ ขภาพ หากเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวนมากกว่า 10,000 ราย เป็ นจํานวนที่มากที่จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่จะรับ
เรื่ องนี้ ไว้พิจารณา และสําหรับวันนี้ การประชุ มวันนี้ ซ่ ึ งเป็ นหัวข้อพิเศษ ขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ให้ความสนใจและ
สละเวลามาร่ วมประชุมครั้งนี้เป็ นจํานวนมาก
ประธานฯ เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ให้ลงชื่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะเข้าเยีย่ มชมโรงงานไว้ก่อน เพื่อรวบรวม
รายชื่อ และจะเปิ ดให้ลงชื่อผ่านทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ ต่อไป
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าในยุค 4.0 บริ ษทั ฯ ควรจะปรับวิธีการการลงทะเบียน
ให้มีความรวดเร็ วขึ้น

10

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่แล้ว บริ ษทั ฯ ได้ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบบาร์ โค้ด ครั้งนี้ บริ ษทั ฯ คาดการณ์ ผิดไม่คิดว่าท่านผูถ้ ือหุ ้นจะ
มาร่ วมประชุมจํานวนมาก โดยครั้งต่อไปบริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ี การลงทะเบียนและบาร์ โค้ดเช่นเดิม
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าครั้งนี้เป็ นการประชุมวิสามัญจึงคาดการณ์
ผูเ้ ข้ามาร่ วมประชุมได้ยาก และปกติการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจัดประชุ มที่ประชุมห้องใหญ่
ชั้นบนซึ่ งจะรองรับผูถ้ ือหุ น้ ได้มากกว่าห้องประชุมนี้
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั ฯ จะจัดโครงสร้างบริ ษทั ฯ อย่างไร ซึ่ งเดิมบริ ษทั
ทําเกี่ยวกับวัสดุ ก่อสร้ าง และขณะนี้ เริ่ มเน้นทางด้านอสังหาริ มทรัพย์มากขึ้น และในอนาคตกําไรจากทางด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ จะมากกว่าด้านวัสดุก่อสร้างหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าเราพยายามจะเพิ่มรายได้ หรื อผลกําไร
ให้กบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับประโยชน์สูงสุ ด โดยศึกษาว่าจะมีวธิ ี ใดบ้าง สุ ดท้ายบริ ษทั ฯ เลือกที่จะลงทุน
ในสิ่ งที่คุน้ เคยคือด้านวัสดุก่อสร้าง และอสังหาริ มทรัพย์
ประธานฯ กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านที่ มาร่ วมประชุ มในวันนี้ และกล่าวปิ ดการประชุ ม
เวลา 12.30 น.

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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