บริษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558
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ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายวิศวกรรม

เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ของบริ ษทั
ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 98 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 715,072,692
หุ ้น และมีการมอบฉันทะ จํานวน 48 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 373,966,572 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 146 ราย คิดเป็ น
จํานวนหุ ้น 1,089,039,264 หุ ้น คิดเป็ นอัตรา ร้อยละ 50.90 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน 213,957,811.80 บาท อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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วาระที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้ งทีป่ ระชุ มเพือ่ ทราบ
ประธานฯ แจ้งว่าการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 สําหรับวันนี้มีท้ งั สิ้ น 7 วาระ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ประจําปี 2558
ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอ
แก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2558
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวแนะนําให้ฝ่ายลงทะเบียนของบริ ษทั ฯ กรอกชื่อ-สกุล
และจํานวนหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ ในบัตรลงคะแนนเสี ยงให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาในการตรวจนับคะแนน และ
ควรจัดอาหารว่างให้เพียงพอกับผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวชี้ แจงว่าวิธีการลงคะแนน จะนํา
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงมาหักออกจากคะแนนเสี ยงรวมทั้งหมด จึงรบกวนให้ผ ถู้ ือ
หุ ้นกรอกชื่ อ-สกุล และจํานวนหุ ้นด้วยตนเอง สําหรับลงคะแนนในวาระที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และทาง
บริ ษทั ฯ ขออภัยในเรื่ องอาหารว่างที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถทราบจํานวนของผูถ้ ือหุ ้นที่จะมาประชุ มได้
จากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ผา่ นมา มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ น้ ประมาณ 100 คนเท่านั้น และในการประชุ มครั้ง
นี้ได้จดั เตรี ยมอาหารสําหรับ 200 คน โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอนําไปปรับปรุ งในการประชุมครั้งต่อไป
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย
กล่าวขอบคุณนายศักดิ์ ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้นที่กล่าวแนะนําเรื่ องบัตรลงคะแนน และแนะนําให้บริ ษทั ฯ ใช้
ระบบบาร์ โค้ ดในการตรวจนับคะแนนโดยติ ดต่ อผ่า นศูนย์รับ ฝากหลักทรั พ ย์ฯเพื่อความโปร่ ง ใสและถู กต้อ ง
แม่นยํา
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวขอบคุณและรับเรื่ องไว้พิจารณา
หากมีจาํ นวนผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มมากขึ้นในการประชุ มครั้ งต่อไป และได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อ 3 ปี ก่อน
มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุมเพียง 30 คน และเพิ่มขึ้นเป็ น 70 ถึง 100 คนในปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งครั้งนี้เป็ นการประชุ มที่มีผถู้ ือ
หุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมมากที่สุด และขอยืนยันว่าการตรวจนับคะแนนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
ประธานฯ กล่าวเรี ยนเชิ ญอาสาสมัครตัวแทนผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย 2 ท่าน เป็ นกรรมการในการตรวจ
นับคะแนน
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มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,100,215,101 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
1,671 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.01
และผูง้ ดออกเสี ยง
- หุน้

หมายเหตุ:

มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 26 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 11,177,508 หุน้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนในส่ วนของหุ้นทีถ่ ูกสํ ารองไว้เพือ่ การจ่ ายหุ้นปันผล
และไม่ ถูกจัดสรร
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้
ถื อหุ ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายหุ ้นปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรา 25 หุ ้นเดิมต่อ 1หุ ้นปั นผล เศษ
ของหุน้ ให้ปัดทิ้งและให้จ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปันผลส่ วนที่ปัดเศษทิ้ง ปรากฏว่ามีหุน้ ที่ถูกสํารองไว้เพื่อ
การจ่ายหุ ้นปั นผลและไม่ถูกจัดสรรเนื่องจากการปั ดเศษทิ้งเป็ นจํานวน 13,882 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10
บาท คิดเป็ นเงิน 1,388.20 บาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจํานวน 1,388.20
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็ น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญออกจํานวน
13,882 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็ นวาระที่ตอ้ งการมติพิเศษคือจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม โดยนับ 1หุ น้ เท่ากับ 1 เสี ยง เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ วในการลงคะแนน
และตรวจนับคะแนน จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ย ง แล้วนํามาหักออกจาก
คะแนนเสี ยงทั้งหมดเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
มติ

ที่ป ระชุ ม วิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ตั ิ อนุ มตั ิ ลดทุ นจดทะเบี ย นจํานวน 1,388.20 บาท จากทุ นจด
ทะเบียนเดิม 297,377,516.70 บาท เป็ น 297,376,128.50 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญออกจํานวน
13,882 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,100,024,017 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
122,755 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.01
70,000 หุ น้
และผูง้ ดออกเสี ยง
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พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมติให้ลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ลงจํานวนเงิ น 1,388.20 บาท ในวาระที่ 3 นั้นจะต้องดําเนิ นการจดทะเบียนแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คือ
ทุนจดทะเบียน
297,376,128.50 บาท
แบ่งออกเป็ น
2,973,761,285 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ
0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน
2,973,761,285 หุ น้
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ไม่มี-

วาระที่ 4

มติ

ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,100,216,772 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
- หุน้
และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรั บการ
ปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้ งที1่ และครั้งที่ 2
( DCON-W1 และ DCON-W2)
นายนิ รุธ อิ น ทรท่ า ฉาง กรรมการและเลขานุ ก ารบริ ษ ั ทฯ กล่ า วว่า คณะกรรมการบริ ษ ั ทฯ
ได้พิจารณาวัตถุ ประสงค์รายละเอียดของโครงการต่างๆ และจํานวนเงินลงทุนที่ตอ้ งใช้สําหรับโครงการต่างๆ
แล้ว เห็ นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ขึ้ นอีกจํานวน
ไม่เกิน 248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวนไม่เกิน 2,489,399,795 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท โดยจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้

วาระที่ 5
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1. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เสนอ
ขายให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 1 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
โดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 0.45 บาท เศษของหุ ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จองซื้ อหุ ้นเกิน
กว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นเพิ่มในส่ วนที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือภายหลังจาก
ที่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
2. จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 349,821,677 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อรองรับ
การปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 จํานวน 200,711,762 หุน้ และ DCON-W2
จํานวน 149,109,915 หุ ้น ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กรณี ที่มีการ
ออกหุ น้ เพิ่มทุนในราคาที่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม และเงินส่ วนที่เกิดจากการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของหุ น้ สามัญเพิ่มทุน มีดงั นี้
1. เพื่อใช้จดั ซื้ อที่ดินแปลงใหม่ เพื่อพัฒนาให้มีรายได้และผลกําไรอย่างต่อเนื่อง จํานวนเงินประมาณ
350-400 ล้านบาท
2. เพือ่ ใช้ในโครงการคอนโดมิเนี ยม DCON PRIME จํานวนเงินประมาณ 250 -400 ล้านบาท ขึ้นกับ
เงื่อนไขการเบิกเงินกู้ (ยอด Pre Sales) ของธนาคารพาณิ ชย์
3. เพือ่ ชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้นจํานวนเงินประมาณ 150 ล้านบาท
4. เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆของสายงานธุ รกิจวัสดุก่อสร้าง จํานวนเงินประมาณ 180 ล้านบาท
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าหากบริ ษทั ฯ ทําการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว จะมี
การปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ DCON-W1 และ
DCON-W2 หรื อไม่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าจะมีการปรับราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ ของ DCON-W1 และ DCON-W2 โดยจะอ้างอิงจากราคาปิ ดของวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ในสู ตร
คํานวน และจะแจ้งข่าวให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวแนะนําให้เร่ งการก่อสร้างคอนโดให้เร็ วขึ้น และ
ต้องการทราบกําไรและผลประกอบการของบริ ษทั
5

นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าจากที่วางแผนให้ก่อสร้างคอนโดเสร็ จใน
ปี 2561 เนื ่อ งจากเศรษฐกิ จช่ วงนั้นจะเริ่ ม ดี ข้ ึ น และมี ความต้ องการซื้ อคอนโดมากขึ้ น และเมื ่อคอนโดขึ้ น
โครงสร้างจะขายได้ราคาดีข้ ึน เรื่ องการเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องการเงินสดสําหรับซื้ อที่ดิน และถ้าไม่
เพิ่มทุนบริ ษทั ฯ อาจจะต้องกูเ้ งิ นจากสถาบันการเงิ นในการสร้างคอนโดสู ง 38 ชั้น โดยจะต้องใช้เงินประมาณ
1,000 ล้านบาท ซึ่ งทุกวันนี้ธนาคารให้สินเชื่อยากมาก และจะต้องมีเงินจองคอนโดอย่างน้อยร้อยละ 40 มิเช่นนั้น
ธนาคารจะไม่อนุ มตั ิเงิ นกูใ้ นการก่อสร้าง อาจทําให้ตอ้ งลดราคาขายคอนโดเพื่อแข่งกับรายอื่นๆ เพื่อให้ได้ยอด
จองร้อยละ 40 ขณะนี้มียอดจองคอนโดประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 โดยบริ ษทั ฯ ยังไม่เร่ งรัดการขาย
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2558
นี้ มีกาํ ไร 128 ล้านบาท ประมาณ 0.06 บาท/หุ ้น สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ของปี
2557 แต่ปี ทีแ่ ล้วมี ก าํ ไรเพิ่ มมาจากการรั บ รู้ รายได้ในส่ วนธุ รกิ จอสังหาริ ม ทรัพ ย์ ผลประกอบการส่ วนวัส ดุ
ก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เป็ นช่วงที่ผลประกอบการลดลงมากที่สุดคือร้อยละ
25 หลังจากนั้นผลประกอบการเริ่ มดีข้ ึนเรื่ อยมา
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าจากที่มีการประมูลผูร้ ับเหมาสร้างรถไฟรางคู่
บริ ษทั ฯ ได้งานเสาเข็มหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าปั จจุบนั ยังไม่มีการจัดซื้ อ ขณะนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ให้ฝ่ายขายติดตามงานกับผูร้ ับเหมาที่ประมูลได้อย่างใกล้ชิด และคิดว่าบริ ษทั ฯ น่ าจะได้ขายเสาเข็ม
เนื่องจากปริ มาณงานมีจาํ นวนมาก และน่าจะมีผขู ้ ายเสาเข็มให้กบั ผูร้ ับเหมาที่ประมูลได้หลายราย
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าทางบริ ษทั ฯ ยังสนใจลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือกหรื อไม่ และจะมีการเพิม่ ทุนอีกครั้งหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าหากบริ ษทั จะลงทุนเกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลื อกจะเป็ นที่สนใจของผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนมาก บริ ษทั ฯ เคยศึกษาและได้ทราบระยะเวลาการคืนทุน
ประมาณ 7 ถึง 10 ปี แต่จะมีความมัน่ คงไม่ผนั แปรไปตามรอบเศรษฐกิจที่ข้ ึนลง มีรายได้จากรัฐบาลที่แน่ นอน
บริ ษทั ฯ เคยศึกษาทั้งไบโอแก็ส ไบโอแมส และโซล่าฟาร์ ม แต่ยงั พบปั ญหาในการทํางาน บริ ษทั ฯ จึงคิดว่าควร
ลงทุนทําเรื่ องวัสดุก่อสร้างที่ถนัดดีกว่า แต่หากมีโอกาสได้ลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกก็อาจจะต้องเพิ่มทุน
เนื่องจากใช้เงินในการลงทุนมาก
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าปั จจุบนั ยอดจอง Pre-sale ของดีคอนไพร์ ม
คอนโดมิเนียม มีจาํ นวนเท่าไร
นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวว่ามียอดจองคอนโดประมาณร้ อยละ 5 ของจํานวนห้อง
ทั้งหมด
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นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั จะลงทุนเรื่ อง Infrastructure ของ
ภาครัฐฯ หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่ากําลังศึกษาเรื่ องการผลิตท่อระบายนํ้า
และหมอนรองรถไฟ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งดูจาํ นวนการใช้งาน หากจํานวนการใช้งานน้อยจะไม่คุม้ การลงทุน
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามถึงเรื่ องโรงงานผลิต Precast และโรงงานผลิต
Hollow core
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าเรื่ องโรงงานผลิต Precast ได้ระงับไว้
ชัว่ คราวเนื่องจากเศรษฐกิจชลอตัว และได้สาํ รวจตลาดพบว่าบริ ษทั อื่นๆ ที่ผลิต Precast ปั จจุบนั มีงานผลิตเพียง
ร้อยละ 20 เท่านั้น
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามเรื่ องพลังงานทางเลือกดําเนินการถึงขั้นตอนใด
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าทุกวันนี้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นงานด้วยความ
รอบคอบ หากจะต้องใช้เงินลงทุนมากก็อาจจะยังไม่ลงทุนในตอนนี้
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่านโยบายจ่ายเงินปั นผลของ 2 ปี ที่ผา่ นมาปันผล
100 เปอร์ เซ็นต์ของกําไร ปี นี้ นโยบายจ่ายปั นผลเหมือนเดิมหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าในแบบ 56-1 ระบุไว้วา่ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงิน
ปั นผลร้อยละ 25 ของกําไร ตั้งแต่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มานั้น บริ ษทั ฯ ไม่เคยจ่ายปั นผลตํ่ากว่าร้อยละ
50 และในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่จ่ายเงินปั นผลอันดับที่หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับร้อยละ 14.23
สําหรับการจ่ายปั นผลในปี นี้ จะอยูใ่ นดุลยพินิจของกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย
กล่าวว่าวาระนี้ ควรแยกของเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกคือการเพิ่มทุน RO และแยกอีกวาระคือการปรับสิ ทธิ Warrant
เนื่องจาก หากวาระปรับสิ ทธิ Warrant ไม่ผา่ น แต่วาระเพิ่มทุนจดทะเบียนอนุมตั ิผา่ น ก็ยงั ดําเนินการเพิ่มทุนได้
และขอแนะนําเรื่ องการนําเงินบริ สุทธิ์ ของผูถ้ ือหุ ้นไปเพิ่มทุนเพือ่ ขยายธุ รกิจ หรื อแก้วิกฤตของบริ ษทั ทางชมรม
ผูถ้ ือหุ น้ ไทยเห็นด้วย แต่จะปกป้ องสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยในการขายหุ ้นเพิ่มทุนตํ่ากว่าราคา
ตลาด และในวันที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจให้ร่วมมือกับ Supplier ในการผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าจะนําเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้อย่างไรบ้าง จาก
เอกสารหนังสื อเชิ ญการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2558 หน้า 4 สัดส่ วนของรายได้ในปี 2557 เท่ากับ
60% ต่อ 40% ต้องการทราบว่าสัดส่ วนรายได้ของอสังหาริ มทรัพย์วา่ มาจากไหน
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี 2557 อสังริ มทรัพย์มี
รายได้จากโครงการดีซิโอ้คอนโด ซึ่ งเป็ นการขายคอนโดมิเนียมทั้งโครงการ
7

นายศักดิ์ ชัย สกุ ล ศรี มนตรี ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าระหว่า งปี 2558 ถึ ง ปี 2561 ที่ มีก ารเพิ่ม ทุ น
บริ ษทั ฯ จะมีสดั ส่ วนรายได้เท่าเดิมหรื อไม่
นายนิ รุธ อิ นทรท่ า ฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษ ทั ฯ กล่ า วว่าสัดส่ วนรายได้จะเท่า กับ
90% ต่อ 10%
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าจากเอกสารหนังสื อเชิ ญการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ครั้งที่ 2/2558 สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า 39 ระบุวา่ เงินที่ใช้ในการลงทุนโรงงานในประเทศกัมพูชา 55 ล้านบาท
ทําไมยอดขายในปี 2559 มากกว่าปี 2560 หลายเท่า และในปี 2560 ระบุยอดขายประมาณ 300 ล้านบาทจากกําลัง
การผลิต 100% ใช่หรื อไม่ ถ้าใช่ทาํ ไมถึงคิดกําลังการผลิตที่ 100% เนื่องจากที่ประเทศกัมพูชามีการประท้วงขอ
ขึ้นค่าแรงอยูใ่ นขณะนี้
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี 2559 จะมีกาํ ลังการผลิต
ไม่ครบ จึงรับรู ้รายได้เพียงบางส่ วน หรื อประมาณ 10% และในปี 2560 คํานวณยอดขายจากกําลังการผลิต 100%
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าที่ประเทศกัมพูชามีตึกสู งขึ้นมาก อัตรา
การเจริ ญเติบโตประมาณ 300% และคงเป็ นการเจริ ญเติบโตระยะสั้น 3 ถึง 5 ปี ต้องรี บทํากําไรในช่วงนี้
ประธานฯ กล่าวว่าตัวเลขที่ประมาณการมานี้ มีที่มา เนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีราคาแพงกว่าที่ขาย
ในประเทศไทยมากกว่า 2 เท่า และกําลังขายดีในขณะนี้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าโครงการ Precast Bearing Wall และ Hollow
Core คือโครงการอะไร
ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายวิศวกรรม กล่าวว่าทุกวันนี้การก่อสร้างบ้านได้
เปลี่ยนไปจากระบบเสา-คาน เป็ นระบบผนังสําเร็ จรู ป (Precast Bearing Wall) ส่ วน Hollow Core เป็ นเรื่ องของ
ตลาดงานราชการ ในอดีตงานก่อสร้างหน่วยงานราชการ โรงเรี ยน และสถานีตาํ รวจจะใช้แผ่นพื้นของบริ ษทั เรา
ในการก่อสร้าง ปั จจุบนั ได้เปลี่ยนมาใช้ Hollow Core มากขึ้น บริ ษทั ฯ จึงคิดว่าควรปรับการขายเพือ่ มีส่วนร่ วม
ในตลาดส่ วนนี้
นายศักดิ์ ชัย สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่าการนําเงิ นไปชําระเงิ นกู้ 150 ล้านบาท แล้ว
เหลือเงินกูท้ ่ีเสี ยดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ยังคงเหลือเงินกูร้ ะยะ
ยาวอีกประมาณ 60 ล้านบาท โดยจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ในการชําระทั้งหมด
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องสิ ทธิ ในการจองหุ น้ เพิ่มทุนมีการจองเกินสิ ทธิ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าผูถ้ ือหุ ้นสามารถจองเกินสิ ทธิ
ได้ วิธีการจัดสรรจะจัดสรรตามสัดส่ วนของที่ผถู ้ ื อหุ ้นมีสิทธิ อยูจ่ นจัดสรรหุ ้นหมด โดยจะให้บริ ษทั หลักทรัพย์
เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูร้ ับจอง
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นายศักดิ์ ชยั สกุลศรี มนตรี ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวว่าทางบริ ษทั ฯ ไม่ควรให้ผถู้ ือหุ ้นจ่ายค่าธรรมเนี ยม
Bill Payment ทางบริ ษทั ฯ ควรเป็ นผูร้ ับผิดชอบและเป็ นการส่ งเสริ มผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าผูถ้ ือหุ ้นบางรายจ่ายเงิ นด้วย
ระบบ Bill Payment บางรายไม่ใช่ หากบริ ษทั ฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมให้เฉพาะบริ การ Bill Payment ก็จะเกิ ด
ความไม่เท่าเทียมกัน
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ควรระบุวิธีการโอน เช่น Bill Payment หรื อ
สลิปโอนเงิน เพือ่ เป็ นหลักฐานสําคัญในการชําระเงิน
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าประมาณต้นเดือนมกราคม
ปี 2559 บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อแจ้งการจองสิ ทธิ ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในหนังสื อจะมีรายละเอียดทั้งหมด แบบฟอร์ ม
การจองหุ ้น วิธี ก ารจองหุ ้น รวมถึ ง วิธี ก ารชํา ระเงิ น ซึ่ งมี 2 วิธี คื อ ชํ าระด้ว ยเช็ ค ที ่บ ริ ษ ั ทหลั กทรั พ ย์ เคที บี
(ประเทศไทย) จํากัด และชําระทาง Bill Payment
ผูถ้ ือหุ น้ เสนอวีธีการชําระเงินเพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มทุน ซึ่ งเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชี
ของบริ ษทั
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ รับไว้พิจารณา
ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า ได้มีการทําวิจยั เกี่ยวกับจํานวนประชากรหรื อไม่ อย่างไร
คุ ณจี รเดช วิรัช ชัย กรรมการกล่าวว่าได้มีการทําวิจยั ก่ อนที่จะเริ่ มทําโครงการ สัดส่ วนของ
ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีมากเมื่อเทียบกับจํานวนห้องของคอนโด 600 ยูนิต ที่ติดแถวรถไฟฟ้ า
นายสมชาย รังสี สกลสวัสดิ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่ามีโครงการทํา Office Building หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าคุณจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ มาปรึ กษา
เรื่ องการทํา Office Building และ Home Office อยูเ่ ป็ นประจํา และปั จจุบนั บริ ษทั ทําโครงการอรดาแฟคตอรี่
แลนด์ ขายยูนิตละ 11 ล้านบาท
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็ นวาระที่ตอ้ งการมติพิเศษคือจะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม โดยนับ 1หุ น้ เท่ากับ 1 เสี ยง
มติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) และจัดสรรเพื่อรองรับ
การปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
(DCON-W1
และ DCON-W2) โดยเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ ขึ้ นอี ก จํา นวนไม่ เ กิ น
248,939,979.50 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จํานวนไม่เกิ น 2,489,399,795 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท และมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,139,578,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 1 หุ ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ น้ สามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.45 บาท เศษของหุ น้ ให้ปัดทิง้
• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 349,821,677 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W1 และ DCON-W2 ในการ
เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในราคาต่อหุ น้ ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ น้
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,103,245,920 หุ น้
ไม่เห็นด้วย
2,933,791 หุ น้
และผูง้ ดออกเสี ยง
310,000 หุ น้
หมายเหตุ:

คิดเป็ นร้อยละ 99.73
คิดเป็ นร้อยละ 0.27

มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิม่ 29 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 6,272,939 หุน้

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมติให้เพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอีกจํานวนเงิน 248,939,979.50 บาท ในวาระที่ 5 นั้นจะต้องดําเนินการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คือ
ทุนจดทะเบียน
546,316,108.00 บาท
แบ่งออกเป็ น
5,463,161,080 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ
0.10 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน
5,463,161,080 หุ น้
หุ น้ บุริมสิ ทธิ ไม่มีประธานฯ กล่าวว่าขอให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง โดยวาระนี้ เป็ นวาระที่ตอ้ งการมติพิเศษคือ
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 3ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม โดยนับ 1หุ น้ เท่ากับ 1 เสี ยง
วาระที่ 6
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มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
1,105,742,551 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 99.93
ไม่เห็นด้วย
737,160 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.07
และผูง้ ดออกเสี ยง
10,000 หุ น้

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทย
กล่ า วชื ่นชมผูถ้ ื อหุ ้น ทุ ก ท่ า นที ่ม าร่ วมปกป้ องสิ ท ธิ ของตนเอง และขอฝากการบริ หารงานของบริ ษ ทั ไว้ก ับ
กรรมการทุ ก ท่ า นซึ่ งเป็ นตั วแทนของผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก คน และแสดงความคิ ด เห็ น ว่า การจ่ า ยหุ ้น ปั น ผลนั้น เป็ น
ประโยชน์มากกับผูถ้ ือหุ น้
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริ ญ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าแผนงานในอนาคต 2 ถึง 3 ปี จะเป็ นลักษณะใด
และความก้าวหน้าของงานทางภาครัฐเป็ นอย่าไร
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่าขณะนี้ใช้กาํ ลังการผลิตวัสดุก่อสร้าง
เท่าไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าขณะนี้ใช้กาํ ลังการผลิตเพียง 50 ถึง 60
เปอร์ เซ็ นต์ และในช่วงที่เศรษฐกิจดี เราจะผลิตอยู่ที่ 80 ถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ โดยช่วงที่เศรษฐกิ จไม่ดีบริ ษทั ฯ จะ
ประคองตัวให้มีกาํ ไรไม่ให้ขาดทุน แต่ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นนั้นบริ ษทั ฯ จะเร่ งทํากําไรให้ได้มาก ส่ วนงานทาง
ภาครัฐต้องขึ้นอยูก่ บั ทางรัฐบาลนั้นสามารถกูเ้ งินได้มากน้อยเพียงใด และโครงการจะเดินไปได้ตรงตามเวลาแค่
ไหน
น.ส.วิภา บุญคุณจงเจริ ญ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า จุด Break Even อยูท่ ่ีเท่าใด
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าจุ ด Break Even อยู่ที่ 30
เปอร์เซ็นต์
นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผูถ้ ือหุ น้ กล่าวว่าสิ่ งที่ส่งมาด้วยในเอกสารหนังสื อเชิ ญประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2558 ในหน้า 16 วาระพิจารณางบการเงินประจําปี ควรเสนอในรู ปแบบตารางเพือ่ ความเข้าใจ
ได้โดยง่ายสําหรับการเปรี ยบเทียบต่อปี
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูร้ ับมอบฉันทะจาก นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย
กล่าวว่าสําหรับการเพิม่ ทุนของบริ ษทั นั้นเห็นด้วย และหากมีหุน้ ที่จดั สรรเหลือจะขอซื้ อหุน้ จํานวนนั้นเพิม่
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นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่าเห็นข่าวว่ามีกรรมการหลายท่านซื้ อหุ ้นในราคา 1
บาทนั้น แสดงว่าเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้วใช่หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าผูถ้ ือหุ ้นบางท่านอาจเข้าใจว่ากรรมการ
เพิ่มทุนแล้วซื้ อหุ ้นกลับคืนในราคาที่ถูก ที่จริ งแล้วราคาของหุ ้นตกลงตามตลาดหุ ้น แต่จะมีผถู้ ือหุ ้น 2 ส่ วน โดย
ส่ วนแรกจะกล่าวว่ากรรมการไม่ดูแลหุ น้ จึงปล่อยให้ราคาหุ ้นตก และผูอ้ ีกส่ วนจะกล่าวว่ากรรมการทุบราคาหุ ้น
เพือ่ ซื้ อในราคาที่ถูกภายหลัง แต่ถึงอย่างไรหุ น้ ของบริ ษทั ก็ยงั มีนโยบายจ่ายปั นผลสมํ่าเสมอมาตลอด

เวลา 16.10 น.

ประธานฯ กล่ าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่า นที่มาร่ วมประชุ มในวันนี้ และกล่ าวปิ ดการประชุ ม

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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