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1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริ ษทั
เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557 ของบริ ษทั ดี คอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) มี ผูถ้ ื อหุ ้นมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 56 ราย นับรวมจํานวนหุน้ ได้ท้งั สิ้ น 183,969,841 หุน้ คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 91.69 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีจาํ นวน 202,865,000
หุน้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว
ทางบริ ษทั ได้เชิ ญนายกิ ตติวฒั น์ เหล่าภัทรเกษม ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 5525 ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอเอ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ ยวกับงบการเงิ นของ
บริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
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ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนางสาวสุ วรรณา บัวดิลก ผูจ้ ดั การนิ ติบุคคล
อาคารชุดตึกช้าง โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผลทันที ซึ่ ง
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ น้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษทั ฯจะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บมอบฉันทะจะไม่มีสิ ทธิ์ ออกเสี ยงในที่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ น้ และเปิ ด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้ อมแจ้งชื่ อ –
นามสกุล และจํา นวนหุ ้น ที่ ถื อ ก่ อนแสดงความคิ ด เห็ น หากไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นใด มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือ
หุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วย หรื ออนุมตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผล
คะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมี ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงในวาระใด
ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุน้ ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ น้ ซึ่ งไม่เห็นด้วย
หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้จดั เตรี ยมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผู ้
ถือหุน้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4.ในวาระเลื อกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูถ้ ือหุ ้นอาจไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการบางท่านที่ บริ ษทั เสนอแต่งตั้ง ดังนี้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิ สระ บริ ษทั ฯจะเชิ ญ
กรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้าร่ วม
ประชุ มลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้ว ย หรื องดออกเสี ย ง เพื่อเลื อกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั รคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ฯ ได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วในขณะที่ลงทะเบียน และ
เพื่อให้กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ วในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ บริ ษ ทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการเป็ นรายบุ คคล ภายหลังจากผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้ง
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กรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ในคราวเดียวกัน ซึ่ งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร
และการลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ได้รวดเร็ วขึ้น
5. ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอยอํานวยความ
สะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้บริ ษทั จะให้มีการบันทึกภาพการประชุมเป็ นคลิป
ไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.dconproduct.com เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า
ร่ วมประชุม
โดยการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้น ครั้ งนี้ บริ ษ ัท ฯจะดํา เนิ น การประชุ ม เป็ นภาษาไทย ในกรณี ผู ้ถื อ หุ ้น เป็ น
ชาวต่างชาติและประสงค์จะสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษขอให้ผถู้ ือหุ ้นติดต่อฝ่ ายลงทะเบียนเพื่อให้คุณไอยศูรณ์
อัศวมนิณธร ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นล่ามแปลภาษา
และเนื่ อ งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่ อ ตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริ ษ ทั ขอลาประชุ ม
เนื่องจากติดภารกิจสําคัญไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมครั้งนี้ ได้ จึงขอเรี ยนเชิญคุณธนิ ต ชริ นทร์ สาร เป็ นประธาน
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557

วาระที่ 1 ประธานการประชุ ม แจ้ งที่ประชุ มเพือ่ ทราบ
นายธนิต ชริ นทร์ สาร ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมและกล่าวต้อนรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านด้วยความยินดี
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านส่ งคําถามมาล่วงหน้า โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสื อเชิญ
ประชุม และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ตน้ เดือนเมษายนถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 ผลปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่าน
ใดส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั รวมถึ งไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุ มและไม่มีผูเ้ สนอชื่ อเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ แต่ท้ งั นี้ผถู ้ ือหุน้ ยังคงมีสิทธิ ที่จะซักถามได้
ในวาระอื่นๆ ได้
ประธานฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระนั้น โดยจะใช้บตั รลงคะแนนซึ่ งได้แจกให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกท่านตอนลงทะเบียนแล้ว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่
เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง แล้วนํามาหักออกจาก คะแนนเสี ยงทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และได้จดั ส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ไม่ปรากฏว่ามีผคู ้ ดั ค้านหรื อขอ
แก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2556
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2556 ด้วยคะแนนเสี ยง
183,969,841 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2556
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวแนะนําบริ ษทั ฯ โดยเริ่ มแนะนําผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น
คอนกรี ตอัดแรง ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิตและยอดขายสู งที่สุดในประเทศ เสาเข็ม ซึ่ งเป็ นเสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย
รั้วสําเร็ จรู ป รั้วทึบ รั้วคาวบอย และอิฐมวลเบา CLC
ผูบ้ ริ หารคาดว่ารอบเศรษฐกิจรอบนี้ เป็ นไปตามกลไกเศรฐกิจขึ้นลงสิ บปี เป็ นปกติ และเศรษฐกิจน่าจะ
ชะลอตัวในปี 2557 เพราะเป็ นจุดใกล้อิ่มตัว และจะเป็ นขาลงตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป แต่ถึงอย่างไรทางคณะ
ผูบ้ ริ หารมัน่ ใจว่าปี 2557 และปี 2558 นอกจากผลประกอบการของบริ ษทั จะไม่ไหลลงตามเศรษฐกิจไทย ด้วย
การทําแผนสํารองที่เตรี ยมรับไว้ล่วงหน้า คือกําไรจากโรงงานใหม่ที่จงั หวัดระยองและจังหวัดมหาสารคาม อีก
ทั้งยังมีคอนโดดีซิโอ้ ซี่ งปั จจุบนั มียอดจองประมาณร้อยละ 60 ที่จะทําให้มีประมาณการยอดขายและผลกําไรปี
2557 ที่ สวนทางกระแส ยอดขาย 1,572ล้านบาทและกําไร 261 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั ได้ทาํ ประมาณการ
สําหรับปี 2558 จะมียอดขาย 2,865 ล้านบาทและผลกําไร 510 ล้านบาท
นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั อรดา จํากัด รายงานความคืบหน้า
ประจํา ปี 2556 ที่ ผ่า นมาในส่ ว นของโครงการที่ เปิ ดไปแล้ว คื อ โครงการอรดาแฟคตอรี่ แ ลนด์ บ้านอรดาโครงการลําลูกกา คลอง 8 และบ้านดี ซิโอ้ – ราชพฤกษ์ และได้เปิ ดโครงการใหม่ในปี 2556 คื อ โครงดี ซิโอ้
คอนโด ในส่วนของโครงการอรดาแฟคตอรี่ แลนด์มี 4 เฟต จํานวน 105 แปลง มีอาคารและที่ดินเปล่าจํานวน 40
ยูนิต ปั จจุบนั มีการจําหน่ายและให้เช่า 50% โครงการลําลูกกา คลอง 8 เป็ นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 110
ยูนิต และอาคารพานิ ชย์ 8 ยูนิต ปั จจุบนั จําหน่ ายได้ 90% ซึ่ งจํานวนที่เหลือจะเป็ นที่ดินเปล่า 9 ไร่ รอการสรร
สร้างต่อไป บ้านดีซิโอ้ – ราชพฤกษ์ เป็ นโครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนิต ที่ดิน 20 ไร่ เศษ ราคาเริ่ มต้น
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3.99 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 387 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 309 ล้านบาท ปั จจุบนั จําหน่ายได้ 35% และโครง
ดีซิโอ้คอนโด – งามวงศ์วาน มีพ้ืนที่ 7 ไร่ 70 ตารางวา แบ่งเป็ น 4 อาคาร จํานวน 792 ยูนิต ขนาดห้องเริ่ มต้นที่
24 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้น 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,120 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 870 ล้านบาท
ปั จจุบนั มียอดจอง 60% คาดว่าจะเริ่ มโอนกรรมสิ ทธิ์ได้ภายในต้นปี 2558
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ ้นถามว่าในช่วงที่ประเทศไทยเป็ นเศรษฐกิ จขาลง บริ ษทั ได้บริ หาร
ความเสี่ ยงโดยมีแผนที่จะขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านที่อยูใ่ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเราได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่า ลาว เวียดนาม อินเดีย ศรี ลงั กา และ
จะเข้าไปศึกษาตลาดอินโดนี เซี ย ถึงอย่างไรในช่วงนี้ บริ ษทั จะบุกตลาดในประเทศ ทําสิ่ งที่ใกล้ตวั และควบคุม
ปั จจัยได้ดีกว่าต่างประเทศ แต่การบุกตลาดต่างประเทศนั้นก็มีอยูใ่ นแนวความคิดที่จะพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุน้ ถามว่าบริ ษทั มีแผนที่จะทําธุรกิจอื่นบ้างหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเดิมบริ ษทั เราผลิตแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปมา 10 ปี และมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือ
เสาเข็ม สําหรับบ้านพักอาศัย รั้วสําเร็ จรู ป และบล็อกมวลเบา ตามลําดับ ส่ วนในโรงงานต่างจังหวัดนั้น มีแผนที่
จะทําผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแบบครบวงจร คือ เพิ่มผลิตภัณฑ์บล็อกทํารั้ว และท่อระบายนํ้า ซึ่ งเป็ นการขยายธุ รกิจ
ประเภทเดียวกัน อีกทั้งมี ดร.กวิน วรกาญจนา รองกรรมการผูจ้ ดั การสายปฏิบตั ิการ เสนอทําโรงงานพลังงาน
ทางเลือก ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
นายวิทวัส พรกุล กล่าวเสริ มว่าหากเราจะคิดทํากิจการแข่งขันต่างๆ ควรจะทําในสิ่ งที่เราได้เปรี ยบ ต้อง
มีความรอบคอบ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการประเมินความเสี่ ยงที่ดี
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ื อหุ ้นถามว่าบริ ษทั มีแผนที่ จะทําธุ รกิ จอสังหาริ มทรั ยพ์ บริ เวณติ ดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดอุดรธานี หรื อไม่ และเสนอให้ทาํ บ้านจัดสรร หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ช่วยประหยัดพลังงาน
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าปั จจุบนั มีฐานกําลังการผลิตใหญ่อยูท่ ี่จงั หวัดลพบุรี ซึ่ งสามารถส่ งแผ่นพื้นไป
ขายได้ในจังหวัดอุดรธานี ในปี 2560 มีแผนที่จะย้ายฐานกําลังการผลิตมาในกรุ งเทพฯ เพื่อลดค่าขนส่ ง และหาก
ที่จงั หวัดอุดรธานี มีการก่อสร้างขึ้นสู งจริ ง บริ ษทั ฯ จะศึกษาและทําแผนสร้ างโรงงานเพื่อเป็ นการลดค่าขนส่ ง
เช่นเดียวกัน ส่ วนในเรื่ องอสังหาริ มทรัพย์บริ ษทั เราจะไม่เน้นการแข่งขัน แต่ทาํ แล้วจะต้องไม่ขาดทุน เพื่อให้มี
กําไรมาเสริ มบริ ษทั
นายวัช ระ มัท นพจนารถ ผู ้ถื อ หุ ้ น กล่ า วชื่ น ชมบริ ษัท และมองภาพว่ า เป็ นบริ ษัท คนไทยที่ จ ะ
เจริ ญก้าวหน้า และถามว่าในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรบ้าง และคณะจัดการ
ประเมินว่าอะไรเป็ นจุดอ่อนของบริ ษทั
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นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเรามีทีมวิจยั โดยจะใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต บริ ษทั เรา
ได้เ ปรี ย บบริ ษทั อื่ นๆ เนื่ องจากมี จ าํ นวนการผลิ ตมาก เมื่ อ เราขายสิ น ค้าได้จ าํ นวนมาก ค่ าเสื่ อม ค่ าบริ หาร
ค่าแรงงานต่อหน่วยจะลดลง และเมื่อเราซื้ อวัตถุดิบจํานวนมาก จะทําให้เราได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลงด้วย และเรื่ อง
จุดอ่อนของบริ ษทั เชื่ อว่าทุกบริ ษทั รวมทั้งบริ ษทั เรามีจุดอ่อนเรื่ องการบุคคล ในเรื่ องของแรงงานที่ขาดแคลน
บริ ษทั ฯ มีการแจก Warrant ให้กบั พนักงานประจําและคนงานเพื่อเป็ นการให้ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ปั จจุบนั เรามีหน่วยงานส่ วนกลางที่ผา่ นการอบรม เพื่อคอยเสริ มบุคลากรทุกหน่วยงาน
นายพิสิทธิ์ ศิริวฒั นเจริ ญชัย ผูถ้ ือหุน้ ถามว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายผลักดันให้บริ ษทั อยูใ่ น Set 100 หรื อไม่
และมีขอ้ เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์นกั ลงทุนอื่นๆ ได้รู้จกั บริ ษทั ฯ มากขึ้น โดยออกรายการโทศทัศน์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเป็ นวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ เช่นกันที่จะประชาสัมพันธ์ให้นกั ลงทุนได้รู้จกั
บริ ษทั ฯ ซึ่ งในหมวดวัสดุ ก่ อสร้ า งดี คอน อยู่อนั ดับ ที่ หนึ่ ง ในเรื่ องการปั น ผล ในต้นปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เ ข้า ร่ ว ม
โครงการ Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และโครงการ Road Show ของบริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง
จํากัด (มหาชน)
นายศรี ภูมิ โชติรัตนะนนท์ ผูถ้ ือหุ น้ ถามว่าปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังมีปัญหาเรื่ องการซื้ อหิ น หรื อวัตถุดิบอื่น
หรื อไม่ เนื่ องจากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ได้ทราบว่ามีปัญหาและทางบริ ษทั ฯ ได้จดั การ
ปั ญหาอย่างไร
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเมื่อปี ที่แล้วเราได้ประสบปั ญหาจริ ง แต่ปัญหาได้คลี่คลายลงแล้วทําให้หน้า
ฝนที่ ผ่านมาเราส่ ง ของได้จ าํ นวนมาก และเราได้แ จ้งลู กค้า ที่ ส่งของไม่ ได้ใ นปี ที่ แ ล้ว ให้กลับมาซื้ อของเรา
เหมือนเดิม และเราได้ขยายพื้นที่ขายไปในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มยอดขาย

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าในปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดขายรวม 1,311.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนก่อน 281.52 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ27และมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2556 จํานวน 75.59 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 54 และมีกาํ ไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.06 บาทต่อหุน้
สํา หรั บ ฐานะทางการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 มี สิ น ทรั พ ย์ร วม
1,292.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 247.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 24 มีหนี้สินรวม เท่ากับ 341.98
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 116.67 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 950.41 ล้านบาท ณ
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมี อตั ราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ 0.36 เท่าและมีอตั ราส่ วน
สภาพคล่องเท่ากับ 2.32 เท่า
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2556 นั้น
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ซึ่ งเป็ นงบการเงิ นที่ได้จดั ทําขึ้ นอย่างถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ น
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ช้ ีแจ้งเรื่ องกระแสเงินสด
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าสําหรับเงิ นสดที่ได้มาจากการดําเนิ นงาน เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น 215
ล้านบาท ใช้สําหรับกิ จการการลงทุน 153.9 ล้านบาท ใช้สาํ หรั บกิ จการการจัดหาเงิ น 80 ล้านบาท ฐานะทาง
การเงิน บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ มัน่ ใจว่าบริ ษทั อัตราส่ วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี และมีวินยั ทางการเงินอย่าง
เข้างวด

มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิงบดุลและงบกําไร – ขาดทุน ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย
และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคํานึ งถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ ผลการดําเนิ นงานปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215.38 ล้านบาท เท่ากับ 1.06บาทต่อหุน้
และมีกาํ ไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรรวม 413.11 ล้านบาท สุ ทธิ จากการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯมีสภาพคล่องที่ดีและไม่มีแผนการใช้เงินลงทุนใน
ปี 2557 เนื่ องจากได้ลงทุนขยายงานไปในปี 2556เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วจึ งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 จากผลกําไรในปี 2556ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ น้ ละ 1.04 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 213.65 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 98 ของกําไรสุ ทธิ รวม ทั้งนี้
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การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 บริ ษทั ฯได้จ่ายในอัตราหุน้ ละ 43 สตางค์ต่อหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.43 ของกําไร
สุ ทธิ รวม
ทั้งนี้หากที่ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯได้กาํ หนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ตามรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลและมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2557 (Record date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.04
บาทต่อหุน้ คิดเป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 213.65 ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 98 ของกําไรสุทธิ จาก
การดําเนิ นงานปกติของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ ม่เห็นด้วย
และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ่ ้นวาระและแต่ งตั้งกรรมการทดแทน
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบถึ งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระ โดยในปั จจุ บนั
บริ ษทั ฯ มีกรรมการทั้งสิ้ น 9 ท่าน ซึ่ งข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็ นอัตรา
1 ใน 3 ซึ่ งกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกได้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านที่ตอ้ ง
พ้นวาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละ ทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญา ช่วยเหลือ
บริ ษทั ฯ อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอด
มา จึงมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี
นี้ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายวิทวัส
พรกุล
2. นายชนะ
โตวัน
3. ดร.ธนัย
ชริ นทร์ สาร
ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสี ยงแต่งตั้งกรรมการ
บริ ษทั ฯจะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ขอให้
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยง แบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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มติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี้
1. นายวิทวัส พรกุล กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการและ
ประธานกรรมการบริ หาร ของบริ ษทั ฯ อี กวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง 164,119,841 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
2. นายชนะ โตวัน กรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 163,926,641 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มี ผูไ้ ม่
เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
3. ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง 162,880,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มี
ผูไ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557
นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง รายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาความน่ า เชื่ อถื อ การไม่ มี
ความสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบ
บัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้พิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2557 รวมเป็ นเงิน 1,472,000.00 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556
ร้อยละ 4.6
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบ
บัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นาํ เสนอ
มติ ที่ ประชุ มอนุ มตั ิ แต่งตั้งให้ บริ ษทั ดี ไอเอ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 5599 หรื อนางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 8125 เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
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บริ ษทั ฯ ในปี 2557 และอนุมตั ิจ่ายเงินค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2557 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,472,000 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจําปี 2557
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้
พิ จ ารณาความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประจํา ปี 2557 นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชี และการเงิน เสนอพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บผลการ
ดําเนินงาน ประจําปี 2556 ดังนี้
คณะกรรมการ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เบีย้ ประชุ ม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

15,000.- บาท/คน/ครั้ง
10,000.- บาท/คน/ครั้ง

7,500.- บาท/คน/ครั้ง
5,000.- บาท/คน/ครั้ง

บําเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรคงค่าบําเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์เดิ มที่ได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลกําไรสุ ทธิ รวม ดังนี้
กําไรสุ ทธิ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท
101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท
201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท
301 ล้านบาท ถึง400 ล้านบาท

บําเหน็จกรรมการ (รวม)
500,000.บาท
1,000,000.- บาท
2,000,000.- บาท
3,000,000.- บาท
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โดยการจัด สรรบํา เหน็ จ กรรมการนั้น ให้จัด สรรกัน เองระหว่ า งคณะกรรมการฯตามภาระความ
รับผิดชอบของกรรมการฯแต่ละท่าน
ทั้งนี้ ในปี 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 215.38 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ
โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี 2557 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอขายแก่ ผ้ ูถอื หุ้น
เดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ้น (DCON-W1)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้บริ ษทั ฯมีฐานะทาง
การเงินที่มนั่ คงและมีสภาพคล่องที่ดียงิ่ ขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็ นการขยายฐานทุนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ในการลงทุนในโครงการต่างๆ จึงเรี ยนเสนอขออนุมตั ิออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
ครั้ งที่ 1 (DCON-W1) โดยจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น (RO Warrant) จํานวนไม่เกิ น
41,146,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย และกําหนด
ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจะมีอายุ 5ปี นับจาก
วันที่ออก
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯดังกล่าว จะมีผลกระทบด้าน Control Dilution ต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมประมาณ
ร้อยละ 16.70 มีผลกระทบด้าน Price Dilution เท่ากับร้อยละ 9.70 และมีผลกระทบด้าน EPS Dilution เท่ากับร้อย
ละ16.70
ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
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มติ ที่ประชุมอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอขายแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ตามอัตราส่ วนการถือหุน้ (DCON-W1) ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
นายนิ รุธ อิ นทรท่าฉาง จากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯที่ ออกให้แก่
พนักงาน ภายใต้โครงการ ESOP-1 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 จํานวนรวม
ทั้งสิ้ น 6,000,00 หน่วย ปรากฏว่าได้จดั สรรให้แก่พนักงานออกไปรวมทั้งสิ้ น 5,730,000 หน่วย คงเหลือ 270,000
หน่วย และยังคงมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 270,000 หุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 136 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนิ นการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯลงเป็ น
จํานวนเงิน 270,000 บาท กล่าวคือ
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 206,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํา นวน
206,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่205,730,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นจํานวน
205,730,000 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 270,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
มติ ที่ประชุมอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100
โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือ่ รองรับการใช้ สิทธิจากการออกใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพืเ่ สนอขายแก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ้น
(DCON-W1)
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง เรี ยนเสนอขออนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม 205,730,000บาท
เป็ น 246,876,000 บาท ( ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 41,146,000 บาท) โดยออกหุ น้ สามัญจํานวน 41,146,000 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวม 41,146,000 บาท
ซึ่ งวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้ เพื่อจัดสรรเป็ นหุ น้ รองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม (DCON-W1)โดยเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนนี้
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จะนําไปใช้เพื่อการขยายกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ และเพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เพื่เสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามอัตราส่ วนการถือหุ ้น (DCON-W1) ด้วยคะแนน
เสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง ชี้แจงว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
วาระที่ 11 ไปแล้วนั้น จึงเรี ยนขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 โดยใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 246,876,000 บาท (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)
แบ่งออกเป็ น 246,876,000 หุน้ (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น :
หุน้ สามัญ
246,876,000 หุน้ (สองร้อยสี่ สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
-0- หุน้ ( ศูนย์หุน้ )
มติ ที่ประชุมอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยง 186,006,541 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออก
เสี ยง
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้เ ชิ ญ ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามหรื อ ให้ข ้อ เสนอแนะตามมาตรา 89/29 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ กําหนดให้ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 5 ของ
จํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ได้จาํ หน่ายแล้ว คือไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านหุน้ สามารถเสนอวาระ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรื อ
เพื่ออนุมตั ิ แล้วแต่ละกรณี
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ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติ ม จึ งหมดวาระที่ จะต้องเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุ ้นได้ขอบคุณบริ ษทั ฯ ที่จ่ายปั นผลดีเป็ นที่น่าพอใจของนักลงทุน และ
ขอบคุณที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นงานด้วยความโปร่ งใส ขอไม่ให้ใส่ จาํ นวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นใน
รายงานการประชุม เนื่องจากจะทําให้ไม่กล้าออกความคิดเห็น
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้พยายามพัฒนารู ปแบบการประชุมจากบริ ษทั ที่ ตลาด
หลักทรัพย์แนะนํา และขออภัยที่ทาํ ให้ท่านรู ้สึกไม่กล้าที่จะแสดงความเห็น การที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นนั้นเราไม่ได้ดูที่
จํานวนตัวเลข และบริ ษทั ฯ ยินดีที่จะตอบคําถามทุกท่าน
นายชลัฐ วัฒนเจริ ญ ผูถ้ ือหุน้ ถามว่าจะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ Warrant หรื อไม่
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง แจ้งว่าในข้อกําหนดสิ ทธิ แจ้งว่าราคาจะมีการปรับ หากมีการจ่ายเงินปั นผลสู ง
เกินกว่าร้อยละ 98 เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิน้ นั น้อยมาก
นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ถามว่าบริ ษทั มี นโยบายต่อต้านคอรั ปชัน่
อย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ชี้ แจ้งว่าปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ มี ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั เอง เมื่ อตรวจพบสิ่ ง
ผิดปกติ เราจะเร่ งแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดซํ้าอีก โดยจะเน้นที่ฝ่ายจัดซื้ อ ต้องสื บราคา 3 ร้านค้า ฝ่ ายขนส่ งจะต้อง
เข้มงวดเรื่ องนํ้ามัน มีการนํา Navigator ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่มาใช้ และให้พนักงานขายแจ้งพิกดั ในใบสัง่ ซื้ อใน
ระบบ เพื่อคํานวณค่านํ้ามันในการส่ งของให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ถูกต้อง ปัจจุบนั พนักงานขายทุกคนมีเครื่ องตรวจสอบ
ตําแหน่งการทํางานได้ทุกที่ เป็ นต้น
ประธานฯ ขอบคุณสําหรับคําถาม และขอบคุณท่านที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม เวลา 16.30 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(นายธนิต ชริ นทร์ สาร)
ประธานที่ประชุม
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