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เริ่มการประชุ ม เวลา 15.00 น.
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
มีผูถ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 108 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 154,609,509 หุ ้น และมีการมอบฉันทะ
จํานวน 17 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 4,289,401 หุน้ รวมทั้งสิ้ น 125 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 158,898,910 หุน้ คิด
เป็ นอัตรา ร้อยละ 77.34 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมีจาํ นวน
205,434,400 หุน้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิญนางสาวสุ วรรณา บัวดิลก ผูจ้ ดั การนิติ
บุคคลอาคารชุ ดตึกช้าง โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระทีม่ ีการลงมติให้ผถู้ ือหุ ้นทราบผล
ทันที ซึ่ งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ 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 ฯจะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในที่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง
ชื่ อ – นามสกุล และจํานวนหุ ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือ
หุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ นด้วย หรื ออนุ มตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผล
คะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งไม่
เห็ นด้วย หรื อต้ องการงดออกเสี ย ง ส่ ง บัตรลงคะแนนเสี ย งที ่ไ ด้จดั เตรี ย มให้ก่ อนการประชุ ม เฉพาะวาระที ่
พิจารณานั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนน
เสี ยงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตาม
ความประสงค์ผถู ้ ือหุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งนี้ บริ ษทั จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า ร่ วม
ประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม และกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ แจ้งข่าวที่ทางบริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Forbes Asia’s best under a Billion Award เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2557 ซึ่งนายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร และนายชนะ โตวัน กรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนของ
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บริ ษทั ฯ เข้ารับรางวัลกับ ม.ร.ว. ปรี ดียาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งกระทรวงการต่างประเทศและบริ ษทั
Forbes Media LLC ร่ วมจัดตั้งขึ้น ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุ งเทพฯ โดยรางวัลดังกล่าว ทางบริ ษทั
Forbes Media LLC จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพือ่ มอบรางวัลให้แก่บริ ษทั มหาชนจํากัด ในภูมิภาคเอเชีย- แปซิ กฟิ ก
ทีม่ ีรายได้ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ดอลล่าร์ สหรัฐต่อปี และได้รับคัดเลือกจากนิตยาสาร Forbes Asia เป็ นบริ ษทั ที่
มีผลประกอบการดีเด่น สถานะทางการเงินมัน่ คงจํานวน 200 บริ ษทั จาก 17,000 บริ ษทั โดยในปี 2557 ที่ผา่ นมา
นี้ มีบริ ษทั ไทยได้รับรางวัลดังกล่ าวรวม 9 บริ ษทั นับเป็ นความภาคภูมิใจของบริ ษทั ฯ และพนักงานทุกคน
ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2557
ซึ่ งประชุ มเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2557
นางศิรินทร์ ตันติพิทกั ษ์โชติ ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย กล่าวว่าในหนังสื อเชิญประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ มีวาระที่ 1 แจ้งเรื่ องที่ประชุ มทราบ เห็นว่าไม่ควรต้องจัดอยูใ่ นวาระเนื่องจากไม่ได้มีการลงมติคะแนน
เสี ยง และต้องการให้เพิ่มเติมเนื้อหาในมติท่ีประชุมโดยให้ระบุการออกเสี ยงในการลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
นายธรรมนู ญ จุ ล มณี โชติ ผูถ้ ื อหุ ้น กล่า วว่า ขอให้บ ริ ษทั แจ้ง ข่าวให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบเมื่อจัดทํา
รายงานการประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้ และนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั และเห็นสมควรให้มีวาระที่ 1 ประธานฯ
แจ้งที่ประชุ มทราบ เพือ่ แจ้งข่าวสารให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบ ลําดับต่อไปวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
และเสนอการจดบั นทึ ก รายงานการประชุ ม ให้ จ ั ดลํา ดับ กรรมการในรายงานประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผู้ ถือ หุ ้ น
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยให้เรี ยงประธานกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริ หาร ตามลํา ดั บ และขอให้ล งนามผูบ้ นั ทึ กการประชุ มอยู่ท างด้านล่ า งขวามื อ ลงนาม
ประธานที่ประชุมอยูท่ างด้านล่างซ้ายมือเพื่อให้ถูกต้องตามหลักสารบัญ และในหนังสื อเชิ ญประชุ มวิสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ครั้งที่ 1/2558 เห็นสมควรให้แก้ไขว่าเชิ ญประชุมโดยคําสั่งของคณะกรรมการ นอกจากนั้นยังเสนอให้เรี ยน
ตัวแทนผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเข้าร่ วมการประชุ มเพือ่ บรรษัทภิบาลที่ดี และเสนอให้เลื่อนเวลาจัดประชุ มให้เร็ วขึ้ น
เนื่องจากการจราจรติดขัดมากในช่วงเย็น และขอให้แก้ไขในหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นตามพรบ.บริ ษทั
มหาชนจํากัด มาตรา 101 ให้คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ชิญประชุม ไม่ใช่ประธานกรรมการบริ หาร
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทั้ง 2 ท่าน สําหรับคําแนะนําและข้อเสนอแนะ ทางบริ ษทั ฯ จะ
รับไปดําเนินการปรับปรุ งในการประชุมครั้งต่อไป
มติ

ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที ่ 1 ประจํา ปี 2557
ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ ถือ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งคะแนนดัง นี้ เห็ น ด้ว ย
158,199,105 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

พิจารณาอนุมัติเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษัท
ประธานฯ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริ ษทั ฯ เพือ่ ให้ปริ มาณหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น และเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องของจํานวนหุ ้นที่จะซื้ อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการจึงมีมติอนุ มตั ิให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
(Par Value) ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้จาํ นวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจํานวน 2,221,884,000 หุ ้น จากเดิมจํานวน 246,876,000 หุน้ เป็ น
จํานวน 2,468,760,000 หุน้
นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผูถ้ ือหุ น้ แสดงความเห็นว่าคณะกรรมการควรให้เหตุผลเป็ นขั้นตอน
ในการขออนุมตั ิวาระดังนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) บริ ษทั ฯ จากเดิม 1 บาทเปลี่ยนเป็ น
0.10 บาทนั้น จะก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพคล่ อ งในการดํา เนิ น การซื้ อขายหุ ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ มากยิ่ ง ขึ้ น
จึงเห็นสมควรนําเสนอผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ สําหรับคําแนะนํา

วาระที่ 2

มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริ ษทั จากเดิม
มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็ นด้วย 158,236,606 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 37,501 หุ น้
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พิจารณาอนุ มัติการออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้ นสามัญของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
ประธานฯ กล่าวว่าเหตุผลที่ขออนุมตั ิผถู้ ือหุน้ ในวาระเพื่อให้บริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่
มัน่ คงและมีสภาพคล่องทีด่ ียงิ่ ขึ้นรวมทั้งเพือ่ เป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนใน
โครงการต่ า งๆ บริ ษ ั ทฯ จึ ง ประสงค์ที ่จ ะออกใบสํา คั ญแสดงสิ ท ธิ ท่ ี จ ะซื้ อ หุ ้น สามั ญของบริ ษ ั ทฯ ครั้ งที ่ 2
(DCON-W2) โดยจะจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้ น (RO Warrant) จํานวนไม่เกิน 342,400,000
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย และราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ดัง กล่ าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม
ประมาณร้อยละ 14.29 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 10.00 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution
เท่ากับร้อยละ16.70
ทั้ง นี้ หากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 28 มกราคม 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
การจั ดสรรใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ (DCON-W2) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 29 มกราคม 2558
ด้วยเหตุน้ ีทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ครั้งที่ 2 (DCON-W2)
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า บริ ษทั มีแผนจะนําเงินไปลงทุนด้านใด
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษทั ฯ จะได้รับเงินประมาณ 170 ล้าน
ในปี 2560 ซึ่ งมองภาพว่าในช่ วงนั้นเศรษฐกิ จจะไม่ดี บริ ษทั ฯ จึงมีแผนสํารองเงินไว้ช่วงปี 2560 ถึ ง ปี 2562
บริ ษ ทั ฯ มีแผนที ่จะสร้ า งงานเพื อ่ รองรั บ กับสภาพเศรษฐกิ จต่ อไป เช่ น การย้า ยการผลิ ตบางส่ วน เข้ ามาใน
กรุ งเทพเพือ่ ลดต้นทุนค่าขนส่ ง
นายธรรมนู ญ จุ ล มณี โ ชติ ผู้ ถือ หุ ้ น กล่ า วว่า เห็ น ด้ว ยสํา หรั บ การพิ จ ารณาอนุ ม ั ติก ารออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ครั้งที่ 2
(DCON-W2) เนื่องจากเป็ นการกระตุน้ ตลาดหุ ้นให้มีสภาพคล่อง และทางบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ต่อทุนน้อย
มาก และขอให้บริ ษทั พิจารณาจ่ายปั นผลปี ละ 2 ครั้ง เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ผถู้ ือหุน้ สนใจลงทุนมากยิง่ ขึ้น
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และกล่าวว่าการ
ออก DCON-W2 เสมือนกับการจ่ายปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ เช่นกัน เนื่องจากผูถ้ ือหุ ้นนํา DCON-W2ไปขายได้ การจ่าย
ปันผลปี ละ 2 ครั้ง หรื อการจ่ายปั นผลปี ละ 1 ครั้ง นั้นต่างก้อมีขอ้ ดีและข้อเสี ยแตกต่างกัน แต่การแบ่งจ่ายปั นผล

วาระที่ 3
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ปี ละ 2 ครั้งนั้น จะทําให้สถิติการจ่ายเงินปั นผลดูเสมือนจ่ายเงินปันผลจํานวนน้อย และเมื่อจ่ายปั นผลไปแล้วผูถ้ ือ
หุ ้นอาจขายหุ ้นออกไป อาจส่ งผลกระทบต่อราคาหุ ้นถึง 2 ครั้ง จึงมีความเห็นว่าจ่ายปั นผลปี ละ 1 ครั้งมีขอ้ ดี
มากกว่า และบริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ที่จะให้ผลประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ อย่างดีที่สุด
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อ
เสนอขายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (RO Warrant) ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยไม่
คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 6 หุ ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 1 หน่ วย รวมจํานวนไม่เกิ น
342,400,000 หน่ วย ดังรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256 ,808 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่
เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 20,202 หุ น้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิจากการออกขาย
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจ่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เพือ่ เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วน
การถือหุ้น ครั้งที่ 2 (DCON-W2) และรองรับการปรับสิ ทธิของผู้ถือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (DCON-W1)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั กล่าวว่าวาระนี้ สืบเนื่องจากวาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั ิ
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพือ่ เสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ครั้งที่ 2 (DCON-W2) จึงเป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการจัดสรรการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพือ่ จัดสรรเป็ นหุ ้น
รองรับการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2 (DCON-W2) โดยบริ ษทั
ฯ จะออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 342,400,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,240,000 บาท
และเพื่อจัดสรรเป็ นหุ ้นรองรับการปรับสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
(DCON-W1) โดยบริ ษทั ฯ จะออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 46,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
รวม 4,620,000 บาท รวมการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 38,860,000 บาท โดยออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 388,600,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึงขอให้
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิวาระตามรายละเอียดที่เสนอมานี้
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นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
1.บริ ษทั แตกพาร์ เป็ น 0.10 บาท แล้ว DCON-W1 จะปรับสิ ทธิ เพิ่มอีก 10 เท่าใช่หรื อไม่
2. วันที่บริ ษทั แตกพาร์ จะเป็ นวันเดียวกับวันที่ XW ใช่หรื อไม่ และวัน XW คือวันที่ 26
มกราคม 2558 นี้ ใช่หรื อไม่
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ชี้แจ้งประเด็นแรกว่าราคาการใช้สิทธิ จะปรับจาก 5
บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นการปรับสิ ทธิน้ ีเสมือนถือหุ น้ เพิ่ม 10 เท่า ตามที่ผถู ้ ือหุ น้ เข้าใจ ส่ วน
ประเด็นที่สองบริ ษทั ฯ จะดําเนินการแตกพาร์ แล้วเสร็ จประมาณวันที่ 20 มกราคม 2558 และวัน XW คือวันที่ 26
มกราคม 2558 ถูกต้องตามที่ผถู ้ ือหุ น้ เข้าใจ
ผูถ้ ือหุ น้ สอบถาม การคํานวณยอด 46,200,000 บาท สําหรับการปรับสิ ทธิ DCON-W1
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ชี้แจ้งว่าการปรับสิ ทธิ ตามข้อกําหนดสิ ทธิ DCON-W1
จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขวิธีการคํานวณทั้งหมด ผูถ้ ือ DCON-W1 จะได้รับสิ ทธิ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10
เพราะฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับรองการปรับสิ ทธิ ในส่ วนนี้ และขอ
ยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจดังนี้ จากเดิมใช้สิทธิ 5 บาท ได้ 1 หุ น้ เมื่อปรับสิ ทธิ DCON-W1 แล้วใช้สิทธิ 5 บาท
จะได้ 1.11 หุน้ เป็ นต้น
นายสุ รเวช อึ้งประเสริ ฐ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ได้ทาํ การ
การเพิ่มทุนเพื่อออก DCON-W1 และราคาการใช้สิทธิ หลังจากแตกพาร์ รวมไปถึงการปรับสิ ทธิ DCON-W1
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงว่าเดิมพาร์ 1 บาท เพราะฉะนั้นราคาการใช้สิทธิ
คือ 5 บาทต่อ 1 หุ น้ วาระที่ 2 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาขออนุมตั ิปรับพาร์ จากพาร์ 1 บาท เป็ น 0.10 บาท เพราะฉะนั้น
หลังจากที่มีการอนุ มตั ิแล้ว ขั้นตอนต่อไปบริ ษทั ฯ จะต้องนําเรื่ องไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิ ชย์ เปลี่ยนจาก
พาร์ 1 บาท เป็ น 0.10 บาท และราคาการใช้สิทธิ จาก 5 บาท เป็ น 0.50 บาท ในเรื่ องของการออก DCON-W1
บริ ษทั ฯ จะได้เงินประมาณ 200,000,000 บาท แต่เนื่องจากบริ ษทั ออก DCON-W2 ทําให้เกิดผลกระทบต่อผูถ้ ือ
DCON-W1 โดยผูถ้ ือ DCON-W1 จะได้รับการปรับสิ ทธิ จากเดิมหุ ้นละ 5 บาท เหลือหุ ้นละประมาณ 4.60 บาท
เพราะฉะนั้นจํานวนหุ น้ ที่บริ ษทั ฯ ได้ขออนุมตั ิในการออกหุ ้นเพิ่มทุนเมื่อการประชุมใหญ่ผถู้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557
ในวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงไม่พอ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นที่ตอ้ งขออนุ มตั ิออกหุ ้นเพิ่มทุนใหม่สําหรับการ
รองรับการปรั บสิ ทธิ ประมาณร้ อยละ 10 หรื อประมาณ 4,000,000 หุ ้น เรื่ องการปรับสิ ทธิ บริ ษทั ฯ จะต้อง
ดําเนินการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากวันที่ XW ของ DCON-W2 แล้ว ประมาณวันที่ 29 มกราคม 2558 ผูถ้ ือ
DCON-W1 ถึงจะได้รับการปรับสิ ทธิ อีกครั้งหนึ่ง
นายศุภโรจ โรจน์วรี ะ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าทางบริ ษทั ฯ มีแผนการลงทุนที่จะใช้เงินจํานวนมาก
มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ท่ีจะเลื่อนการแปลง Warrant ให้เร็ วขึ้น
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นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ดี
และได้มีการวางแผนการใช้เงินลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้ว ตอนที่บริ ษทั ฯ ออก DCON-W1 บริ ษทั ฯ ไม่มีมีแผนการ
ลงทุนที่จะใช้เงิ นจํานวนมาก แต่เมื่อดูสถานณ์การเศรษฐกิจที่เริ่ มชะลอตัวลง จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลงทุนด้าน
อื่นๆ เพื่อให้บริ ษทั มีกาํ ไรเพิ่มมากขึ้น แต่ถึงอย่างไรในอนาคตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ควรปรับเปลี่ยนแผน และมี
ผลดี ต่อผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะทําสิ่ งนั้นแน่ นอน เช่ น ณ วันนี้ บริ ษทั ฯ มีความคิดที่จะย้ายโรงงานผลิตเข้ามาใน
กรุ งเทพฯ เพื่อลดต้นทุนด้านขนส่ ง แต่ในอนาคตราคาค่านํ้ามันถูกลงมากไม่คุม้ ค่าสร้างโรงงานแห่ งใหม่ บริ ษทั ฯ
ก็จะปรับเปลี่ยนแผนไปตามเหตุการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
มติ

ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
246,876,000.-บาท ( สองร้ อ ยสี ่ สิ บหกล้า นแปดแสนเจ็ ด หมื ่น หกพัน บาทถ้ ว น) เป็ น
285,736,000 บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 388,600,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม
38,860,000 บาท (สามสิ บแปดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้
ถื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 158,256,808 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100
โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนและการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ (Par Value) ของบริษทั ฯ
ประธานฯ กล่าวว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตรา
ไว้ (Par Value) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริ ษทั ฯ ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ท่ี
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

285,736,000-บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2,857,360,000 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านสามแสนหกหมื่นหุน้ )
0.10 บาท (สิ บสตางค์)
2,857,360,000 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บเจ็ด
ล้านสามแสนหกหมื่นหุน้ )
- หุ น้ (ศูนย์หุน้ )

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแยกออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
มติ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ (Par Value) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย
158,898,910 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
หมายเหตุ: มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 2 คน คิดเป็ นจํานวนหุน้ 642,102 หุ น้

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ เสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้ผถู้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ได้จาํ หน่ายแล้ว คือไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านหุ ้น สามารถเสนอวาระ เพือ่ ทราบ เพือ่ พิจารณาหรื อ
เพือ่ อนุมตั ิ แล้วแต่ละกรณี
นายสุ วฒั น์ กระเษียรอภิบาล ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าเราได้เข้าไปแนะนําผลิตภัณฑ์ในหน่วยงาน
ราชการ หรื อผูบ้ ริ โภคโดยตรงบ้างหรื อไม่
นายวิท วัส พรกุ ล ประธานกรรมการบริ ห าร กล่ า วว่า บริ ษ ั ทฯ เราจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ทุ ก
ประเภท และทุกช่ องทาง โดยไม่เลื อกลูกค้าว่าเป็ นรายเล็ก หรื อรายใหญ่ รวมทั้งเข้าไปประมูลในหน่วยงาน
ราชการ เพื่อแนะนําให้ใช้สินค้าดีมีคุณภาพ มี มอก. รับรอง ทําให้ผรู้ ับเหมาได้รู้จกั สิ นค้าของเรา และมัน่ ใจใช้
สิ นค้าที่มีคุณภาพ ทําให้งานก่อสร้างมีความมัน่ คงแข็งแรง
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นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดําเนิ นธุ รกิ จในปี 2558
และปี 2559
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ได้ประมาณการยอดขายและ
กําไรเท่ากับปี 2557 ทั้งที่บุคคลทัว่ ไปคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ในปี นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะเน้นขาย
ตลาดต่างหวัดให้มากขึ้น และมีโครงการที่จะสร้างคอนโดมิเนียม 33 ชั้น ติดสถานีรถไฟฟ้ าไทรม้า รัตนาธิ เบศร์
ซึ่ งโครงการดังกล่าวจะมียอดขายประมาณ 1,450 ล้านบาท และจะเริ่ มก่อสร้างปลายปี 2558 ซึ่ งจะรับรู้รายได้ใน
ปี 2560 และเตรี ยมการที่จะหาซื้อที่ดินทําโครงการถัดไปเพื่อจะสามารถรับรู ้รายได้ในปี 2561 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
จะร่ วมงานกับภาครัฐ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนดําเนินงานของทางราชการ
ในส่ วนของงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่บริ ษทั ฯ จะลงทุนดังกล่าวในปี นี้ แบ่งออกเป็ นด้าน
อสังหาริ มทรัพย์โครงการคอนโดมิเนี ยม ติดสถานีรถไฟฟ้ า ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ใช้สําหรับการศึกษาด้าน
พลังงาน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน และใช้สาํ หรับการศึกษาเรื่ องผนังสําเร็ จรู ป ร้อยละ 20 ของเงินลงทุน
ประธานฯ ขอบคุณสําหรับคําถาม และขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.20 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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