บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ครั้งที่ 1/2560
ของ
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 25
ถนนพหลโยธิ น แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
2. คุณพิสมัย บุณยเกียรติ
3. คุณวิทวัส พรกุล
4. คุณธนิต ชริ นทร์ สาร
5. คุณวันชัย ตันติกลุ
6. คุณชนะ
7. ดร.ธนัย
8. คุณนิรุธ
9. คุณจีรเดช
10. ดร.กวิน
เริ่มการประชุ ม

โตวัน
ชริ นทร์ สาร
อินทรท่าฉาง
วิรัชชัย
วรกาญจนา
เวลา 13.00 น.

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

การประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ของ บริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 61 ราย คิดเป็ นจํานวนหุน้ 1,566,647,738 หุน้ และมีการมอบฉันทะ จํานวน
25 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 1,046,356,717 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 86 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 2,613,004,541 หุ ้น คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 54.92 ของจํา นวนหุ ้นที่จาํ หน่ า ยได้แล้วทั้ง หมด ณ วันปิ ดสมุ ดทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ ้น เป็ นจํา นวนเงิ น
474,823,229.70 บาท อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนายอนุ ชา สุ ธาทิพารักษ์ ผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด มาเพือ่ ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงเพื่อความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเป็ น
กรรมการในการตรวจนับคะแนน 2 ท่าน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู ้
ถือหุ น้ ทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุน้ มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษ ทั ฯ จะถื อตามความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะจะไม่มี สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งในที ่
ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็ น โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง
ชื่อ – นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็น
ด้วย หรื ออนุมตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพือ่ ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งไม่เห็น
ด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงเฉพาะวาระทีพ่ ิจารณานั้นเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามา
ลงคะแนนเสี ยงและแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ จะเชิ ญกรรมการ
ผูถ้ ูกเสนอชื่ อแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการออกนอกห้องประชุ มก่อน และบริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน
5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํานวยความสะดวก และอธิ บายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ บริ ษทั ฯ จะให้มีการบันทึกภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิ ปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ื อหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่ วม
ประชุม
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วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุ มประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้วาระการ
ประชุ มมีท้ งั สิ้ น 11 วาระ ในตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการชุ ม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ตอ้ งออกวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถือหุน้ เสนอวาระเพิม่ เติมและไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเพิม่ เติมเพื่อคัดเลือกให้เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2559
ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่ าวว่าบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการ
ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้เผยแพร่ ทางเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ
รวมทั้งได้นาํ ส่ งรายงานให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ปรากฏว่าไม่
มีผใู้ ดคัดค้าน หรื อขอแก้ไข ดังปรากฎในสําเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 จึงเห็นสมควรให้ผถู้ ือหุ ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 2,613,004,541 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ไว้วางใจบริ ษทั โดยกล่าวว่า
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมี ท้ งั ขึ้นและลงสลับกัน บริ ษทั ฯ ก่ อตั้งในปี 2539 และโรงงานเสร็ จในปี 2540 ในปี
2540 เป็ นปี ที่เศรษฐกิจเริ่ มลงตั้งแต่ปี 2538 ช่วงต้นปี 2540 เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ทางบริ ษทั ฯ ต้องมีการปรับตัว
อย่างมาก ทั้งค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่ อม สิ นค้าของเราเป็ นที่ตอ้ งการสําหรับผูก้ ่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมขนาด
เล็ก ในช่ วงปี 2540 ผลิ ตขายเพียง 20% ของกําลังการผลิ ตเท่ านั้น เนื่องจากไม่มีโครงการบ้านจัดสรรขึ้ นเลย
หลังจากนั้น 5 ปี เศรษฐกิจก็จะเริ่ มดีข้ ึนเรื่ อยๆ จึงได้นาํ บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2547 และเศรษฐกิจก็
เริ่ มชะลอตัว และปรับตัวดี ข้ ึนอีกครั้งในปี 2552 ปี นั้นบริ ษทั ฯ มีกาํ ไร 36 ล้านบาท แต่มีค่าเสื่ อมโรงงานมวลเบา
เป็ นโรงงานที่บริ ษทั ฯ ทําแล้วขาดทุน แต่ยงั คงดําเนินกิจการอยูเ่ นื่องจากขาดทุนแต่ไม่เกินค่าเสื่ อม จึงทําให้ปี 2552
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มีกาํ ไรเพียง 5 ล้านบาท และปี 2557 ถึง ปี 2558 เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจดี มีโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนี ยม ขึ้น
หลายโครงการจึงทําให้มีอุปทานมากเกิน เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี 2558 บริ ษทั ฯ เริ่ มปรับตัวเตรี ยมความพร้อมรับมือ
กับเศรษฐกิจที่เป็ นช่วงขาลง ส่ วนทางภาครัฐได้ส่งเสริ มโครงการต่างๆ ขึ้นมากมาย ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร 176
ล้านบาท และในปี 2559 บริ ษทั ฯ ประมาณการกําไรลดตํ่าลงไป 20% เหลือกําไรประมาณ 140 ล้านบาท และยัง
มองภาพว่าผลกําไรจะลดลงเรื่ อยๆ แต่ปรากฏว่าผลกําไรในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีผลกําไรดีเกินที่คาดการณ์ไว้ คือมี
กําไรถึง 161 ล้านบาท แต่เนื่องจากสิ นทรัพย์ที่ทาํ โรงงานมวลเบาถูกตัดค่าเสื่ อมด้อยค่า 14 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ
รับงานโครงการหนึ่ ง ซึ่ งประสบปั ญหายังไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ทางผูต้ รวจสอบบัญชีได้ให้สํารองหนี้สงสัย
จะสู ญ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะได้ดาํ เนิ นการฟ้ องร้องต่อไป หากชนะคดีก็จะคิดเป็ นกําไรบวกกลับทันที จึงทําให้ปี
2559 มีกาํ ไร 138 ล้านบาท ตามที่ได้ประมาณการไว้
ในปี ทีผ่ ่านมานักลงทุน หรื อนักวิเคราะห์ทีม่ าเยี่ยมบริ ษทั ฯ หลายท่านสอบถามว่า บริ ษทั ฯ จะมี
ความก้าวหน้าอย่างไร จะเพิ่มยอดขายได้กี่% จะมีกาํ ไรเพิ่มขึ้นกี่% และจะมีโครงการอะไรใหม่ ตอนนี้ ทางบริ ษทั ฯ
มีอตั ราหนี้ต่อผูถ้ ือหุ น้ น้อยมาก พร้อมทีจ่ ะลงทุน แต่การลงทุนไปนั้นไม่ใช่เรื่ องง่ายที่จะทําแล้วได้กาํ ไร ในปี ที่ผา่ น
มาบริ ษทั ฯ ได้ทาํ การเพิ่มทุน มีผถู้ ือหุ ้นไม่พอใจว่าทําไมบริ ษทั ฯ ไม่กเู้ งินธนาคาร หรื อใช้เครื่ องมือทางการเงินอื่น
วันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าบริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจถูกต้องแล้ว เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้สร้างงานในอนาคตเพือ่ รับรู้รายได้ในปี
2561 เป็ นต้นไป ซึ่ งเราได้เริ่ มทําตึกสู งคอนโดมิเนียม
สัดส่ วนรายได้ในปี 2558 ในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์ลดลงมาก เนื่องจากปี 2557 เราขายโครงการ
คอนโดมิเนียมให้กบั บริ ษทั หนึ่งไปทั้งโครงการ ช่วงนั้นทางธนาคารจะให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง ในปี 2558 ถึง ปี
2559 บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการบ้านเดียวที่ลาํ ลูกกา โครงการแฟคตอรี่ แลนด์ และโครงการบ้านเดี่ยวที่ราชพฤกษ์ และ
ขณะนี้ กาํ ลังขึ้นโครงการคอนโดมิเนี ยมที่ไทรม้า เพราะฉะนั้นใน 2 ปี ที่ผ่านมา ผลประกอบการในปี 2558 มีผล
ประกอบการด้านอสังหาริ มทรัพย์เพียง 9.33% ส่ วนที่เหลือเป็ นส่ วนวัสดุก่อสร้างที่ทาํ รายได้ให้กบั บริ ษทั ฯ และใน
ปี 2559 ที่ผา่ นด้านอสังหาริ มทรัพย์มีผลประกอบการเพียง 7.86% เท่านั้น
ในสัดส่ วนรายได้ของวัสดุก่อสร้างในปี 2559 ประกอบด้วยแผ่นพื้น 52.8% บริ ษทั ฯ ทําแผ่นพื้น
สํา หรั บ บ้ านพัก อาศัย โครงการจัดสรรบ้ านเดี ่ย ว บ้ านสองชั้น คอนโดมิ เนี ย ม 8 ชั้น ซึ่ ง บริ ษ ทั เป็ นผูผ้ ลิ ตและ
จําหน่ า ยแผ่นพื้นสู ง สุ ดในประเทศ ซึ่ ง ปั จจุบ นั มีโครงการผลิ ตและจํา หน่ ายแผ่นพื้นทุกภาค สิ นค้าที่ท าํ กําไร
รองลงมาคือเสาเข็ม เป็ นเสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย สิ นค้าต่อไปคือบล็อกมวลเบาสี เทา ซึ่ งยังไม่เป็ นที่รู้จกั มาก
นักแต่จะเหมาะสําหรับผูท้ ี่รักสุ ขภาพ หรื อผูท้ ี่ทาํ คีโม หรื อเป็ นภูมิแพ้ หากผูป้ ่ วยอยูใ่ นบ้านที่มีเชื้อรา จะมีโอกาสติด
เชื้อค่อนข้างสู ง ซึ่ งตอนนี้ค่าเสื่ อมเครื่ องจักรมวลเบาได้ถูกตัดไปแล้ว ต่อไปจึงมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ สิ นค้าต่อไป
คือ รั้ว เดิมบริ ษทั ฯ ผลิตส่ งให้กบั บริ ษทั หนึ่ง และต่อมาได้ผลิตรั้วของบริ ษทั ฯ เองด้วยในอีกรู ปแบบหนึ่ง
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แผนงานในอนาคต มี นักลงทุนหลายท่านสอบถามว่าทําไมบริ ษทั ฯ ยังไม่มีการลงทุนเพิ่มเติ ม
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุนไปแล้ว บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงินมาใช้ในการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่ไทรม้า เนื่องจากต้อง
ก่อสร้างตึกให้เสร็ จ หากเรากูเ้ งินจากธนาคาร ทางธนาคารจะมีเงื่อนไขคือ จะต้องมียอด Pre-Sale 40% วันนี้ ได้
ดําเนิ นการก่ อสร้ างจนถึ งชั้นที่ 33 แล้ว มี ท้ งั หมด 38 ชั้น และยอดขายเพีย ง 10% หากเราไม่มี เงิ นที่ เพิ่มทุ นมา
โครงการอาจจะต้องหยุด เนื่ องจากไม่สามารถกูเ้ งินธนาคารได้ แต่อย่างไรคอนโดมิเนี ยมเราสร้างอยูก่ ลางสถานี
รถไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่จาํ กัด บริ ษทั ฯ จึงมีความมัน่ ใจว่าหลังจากที่รถไฟฟ้ าสายสี ม่วงได้มีการเชื่อมต่อกับสาย
อื่นๆ จะทําให้มียอดขายเพิ่มขึ้นได้ ประกอบกับช่วงที่เศรษฐกิจเป็ นขาขึ้น
คอนโดมิเนี ยมโครงการดี คอนไพร์ ม - แพรกษา นั้น ปั จจุบนั กําลังออกแบบโครงการ โดยได้ทาํ
การขออนุญาตสะพานเรี ยบร้อยแล้ว จะมียอดขายโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท กําไร 255 ล้านบาท ราคาขาย
ตํ่าสุ ด 50,000 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสู งสุ ด 78,000 บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลี่ย 67,000 บาทต่อ
ตารางเมตร
คอนโดมิเนี ยมโครงการดีคอนไพร์ ม - ไทรม้า จะเริ่ มรับรู้รายได้ในปลายปี 2561 หรื อต้นปี 2562
จะมีรายได้ 1,620 ล้านบาท กําไร 280 ล้านบาท ราคาขายตํ่าสุ ด 63,700 บาทต่อตารางเมตร ราคาขายสู งสุ ด 90,000
บาทต่อตารางเมตร และราคาขายเฉลี่ย 76,500 บาทต่อตารางเมตร ขณะนี้ ดาํ เนินการก่อสร้างไป 60% และมียอด
จอง 11.2%
โครงการในอนาคต ผนังสําเร็ จรู ป ใช้สําหรับตึกสู ง ปั จจุบนั เป็ นเทคโนโลยีใหม่ มีผปู ้ ระกอบการ
ผลิ ต แล้ว ประมาณ 3 ราย และมี ป ริ ม าณการใช้ง านจํา นวนมาก ทางบริ ษ ั ทฯ จึ ง พิ จารณาร่ วมลงทุ น กับ ผูท้ ี ่นํา
เทคโนโลยีตวั นี้ มา มีการเจาะรู ทาํ ให้ผนังมีน้ าํ หนักเบา ยกไปติดตั้งง่ายและรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งก่อฉาบ โดยจะลงทุน
5 ล้านบาท เพื่อทดลองทําผนังสําเร็ จรู ป โดยบริ ษทั ฯ ให้เช่ าสถานที่ในการทดลองการผลิต หลังจากทําประสบ
ความสําเร็ จจึงจะย้ายมาตั้งโรงงานบริ เวณปทุมธานี เพือ่ ลดค่าขนส่ ง บริ ษทั ฯ ถือหุ ้น 40% จะมีกาํ ลังการผลิต 600
ตารางเมตรต่อวัน ประมาณการยอดขาย 70 ล้านบาทต่อปี และประมาณกําไร 14 ล้านบาทต่อปี
การปั นผลของบริ ษทั ฯ ได้ปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบ 56-1 คือปั นผล 25% ของกําไร
ในปี 2559 ที ่ผ่า นมาในช่ วงเศรษฐกิ จขาขึ้ นนั้น บริ ษ ทั ฯ ได้ปั นผลเกื อบ 100% แต่ ช่ วงนี้ มี ค วามจํา เป็ นต้ อง
ระมัดระวังตัวสู ง และจะต้องสร้ างตึกให้แล้วเสร็ จ ทางคณะกรรมการจึงพิจารณาเรื่ องการปั นผลแล้วว่าขึ้นอยูก่ บั
ความจําเป็ นในการใช้เงิน ซึ่งไม่ควรกูเ้ งินในช่วงเวลานี้
นายสุ ทิ น ไหลอุ ดมสิ น ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า ทางบริ ษ ทั ฯ จะประมาณรายได้ใ นปี 2560 ถึ ง
ปี 2561 อย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวว่าในปี 2560 นี้ ประมาณการกําไร 120 ล้าน
บาท โดยทั้งนี้ประมาณการตามสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯกล่าวว่างบการเงินประจําปี 2559 ของ
บริ ษทั ฯ ทั้งงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ผูส้ อบบัญชี ได้ทาํ การตรวจสอบบัญชี และออกรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่ งพอที่จะสรุ ปสาระสําคัญของงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 รวมทั้งการวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการได้ดงั นี้
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวมทั้งสิ้ น 138.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็ น
จํานวนเงิน 38.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.60 ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2559 มีการตั้งสํารองด้อยค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้
ใช้ในการดําเนินงานเป็ นจํานวนเงิน 14.57 ล้านบาท และมีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเป็ นจํานวนเงิน 7.50
ล้านบาท ในปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ น้
ในปี 2559 ยอดรายได้รวมลดลง 139.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.1 แบ่งเป็ นส่ วนงานธุ รกิจวัสดุ
ก่อสร้างลดลง 111.32 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 10.70 เกิดจากปริ มาณการขายลดลงร้ อยละ 7 และราคาขายเฉลี่ย
ลดลงร้ อยละ 4 และส่ วนงานธุ รกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มีย อดรายได้รวมลดลง 27.90 ล้า นบาท ลดลงร้ อยละ 26
เนื่องจากในปลายปี 2558 มีการขายที่ดินเปล่าที่ยงั ไม่มีแผนพัฒนาได้เป็ นจํานวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นต้นของส่ วนงานวัสดุก่อสร้างได้ใกล้เคียง
กับปี ที่ผ่านมาคือร้ อยละ 37.6 โดยในปี 2558 มีอตั รากําไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 38.0 สําหรับอัตรากําไรขั้นต้นของ
ส่ วนงานอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 41.4 ซึ่ งเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2558 คือร้อยละ 42.9
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริ หาร และต้นทุนทางการเงิน ของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน
26.32 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง และเนื่องจากในปี 2559 ไม่มียอดหนี้เงินกูย้ มื ธนาคาร
สําหรับฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย ยังคงมีฐานะทางการเงิ นทีม่ นั่ คง มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ น 2,140.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี 2558
เท่ากับ 798.53 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 59.5 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 272.28 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี 2558 เป็ น
จํานวนเงิน 134.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33 และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 1,868.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี
2558 จํานวน 932.61 ล้านบาท
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ปี 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.86 เท่า มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ วเท่ากับ 2.70 เท่า ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยูท่ ่ี 41 วัน และระยะเวลาการชําระหนี้ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 76 วัน และมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 0.15 เท่า
งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
2559 นั้น ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้
ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
มติ

ทีป่ ระชุ มผูถ้ ือหุ ้ นอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 2,646,766,260 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผูไ้ ม่เห็ น
ด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง 22,200 หุ น้

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 26 ราย คิดเป็ นจํานวน 33,783,919 หุ น้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2559
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคํานึงถึงปั จจัยภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน
และแผนการลงทุนในอนาคตด้วย
สําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2559 นั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 138.14 ล้านบาท
คิดเป็ นกําไรต่อหุ น้ เท่ากับ 2.91 สตางค์ต่อหุ น้ โดยคํานวณจากหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่ ง
เป็ นวัน XD มีจาํ นวนรวม 4,748,232,297 หุน้
เนื่องจากในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่จะต้องใช้เงิ นทุนในการก่ อสร้ างคอนโดมิเนี ยมของ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จในกลางปี 2561 รวมถึ งเพือ่ ลงทุนขยายงานในโครงการอื่นๆ จึงต้อง
สํา รองเงิ นไว้สํา หรั บ ก่ อสร้ า งโครงการดั งกล่ า ว คณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น
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พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 จากผลกําไรในปี 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรา 0.80 สตางค์ต่อหุ น้ คิด
เป็ นจํานวนเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 37,985,858.38 บาท หรื อเท่ากับร้อยละ 27.50 ของกําไรสุ ทธิ รวม
ทั้งนี้ หากที่ประชุ มใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนด
จ่า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิท ธิ รับ เงิ นปั นผลในวันที่ 28 มี นาคม 2560
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น
ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
2,646,766,260 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และผูง้ ดออกเสี ยง 22,200 หุน้

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าในปี นี้มีกรรมการที่จะพ้น
ตําแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โตวัน
3. ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ตอ้ งพ้น
วาระในครั้งนี้ เป็ นผูท้ ี่ทรงคุ ณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ เสี ยสละทุ่มเทเวลาและกําลังสติปัญญาช่ วยเหลือบริ ษทั
อย่างมาก และได้ปฏิบตั ิงานในหน้าที่กรรมการได้เป็ นอย่างดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพือ่ ทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้ ท้ งั 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายวิทวัส พรกุล
2. นายชนะ โตวัน
3. ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร
โดยรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านอยู่ในหนังสื อเชิ ญประชุ มเอกสารแนบหมายเลข 3
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มี ส่ วนร่ วมโดยการเสนอชื ่อบุ คคลทีม่ ี ความรู้ ความสามารถ และมี
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คุณสมบัติที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กําหนดและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือ่ รับการพิจารณา
ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 โดย
กําหนดให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอได้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้
ถือหุ น้ ท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการมายังบริ ษทั ฯ โดยข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก และบริ ษทั ฯ จะใช้
วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ เรี ยนเชิ ญกรรมการที่พน้ วาระทั้ง 3 ท่า นออกนอกห้องประชุ ม เพื่อทํา การเลื อกตั้ง
กรรมการได้อย่างโปร่ งใส
มติ

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายวิทวัส พรกุล กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 2,642,551,650 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
4,236,810 หุน้
2. นายชนะ โตวัน กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 2,642,551,650 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
4,236,810 หุน้
3. ดร.ธนัย ชริ นทร์ สาร กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 2,642,551,650 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
4,236,810 หุน้
ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชี ประจําปี 2560
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถใน
การให้บริ การของผูส้ อบบัญชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณานําเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น พิจารณา
แต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด โดย
1. นางสุ วมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรื อ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 หรื อ
3.นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
เป็ นผูส้ อบบั ญชี ข องบริ ษ ั ทฯ ในปี 2560 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2559 รวมเป็ นเงิน 1,510,000 บาท เท่ากับปี 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเหตุผลและค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้นาํ เสนอ เห็นว่าค่าสอบทานและค่าตรวจสอบงบการเงิน จํานวนเงิน 1,510,000 บาทนั้นเป็ นอัตราที่เหมาะสม จึง
เห็ นสมควรเสนอที ่ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบั ญชี และอนุ ม ตั ิ ค่ า สอบบั ญชี ตามที ่ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้นาํ เสนอ
ประธานฯ กล่ าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้ รวจสอบบัญชี ทาํ หน้า ที่ไ ด้
อย่างดี จึงนําเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุ มตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี สําหรับงวด
บัญชีประจําปี 2560
มติ

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

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

เป็ นผูส้ อบบั ญชี ข องบริ ษ ั ทฯ ในปี 2560 โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและค่ า
ตรวจสอบงบการเงิ นประจํา ปี 2560 รวมเป็ นเงิ น 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ย งเห็ นด้วย
2,647,030,880 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง 22,200 หุ น้
หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็ นจํานวน 264,620 หุ น้
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2560 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บําเหน็จตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2559
นายนิ รุ ธ อิ น ทรท่ า ฉาง กรรมการและเลขานุ ก ารบริ ษ ั ทฯ กล่ า วว่ า จากการเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั โดย
เปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการสําหรับปี 2560 คงไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2559 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7,500 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

บําเหน็จกรรมการ
พิจารณาจ่ายตามผลกําไรสุ ทธิ รวม ดังนี้
กําไรสุ ทธิ

บําเหน็จกรรมการรวม
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้านบาท

500,000 บาท

101 ล้านบาท ถึง 200 ล้านบาท

1,000,000 บาท

201 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท

2,000,000 บาท

301 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท

3,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้จดั สรรบําเหน็จกรรมการกันเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน
ผลประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มี -
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สําหรับปี 2559 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 138.10 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควร
นําเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท โดยพิจารณา
จัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ
อนุมตั ิไว้ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 และพิจารณา
อนุ ม ตั ิ จ่ า ยบํา เหน็ จ ตอบแทนกรรมการสํา หรั บ ผลการดํ าเนิ น งานปี 2559 เป็ นจํา นวนเงิ น
1,000,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
100.00 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง 22,200 หุ น้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ลงจํานวน 3,560,365.10 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิ มจํานวน 546,316,108 บาท เป็ น 542,755,742.90 บาท โดยยกเลิ กหุ ้นสามัญที่ยงั มิได้จาํ หน่ ายและ
จัดสรรจํานวน 35,603,651 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ DCON-W2 มา
ใช้สิทธิ ไม่ครบตามจํานวนที่ได้จดั สรรไปเป็ นจํานวน 10,600,786 หุ ้น และมีการออกหุ ้นสามัญเพือ่ รองรับการใช้
สิ ทธิ DCON-W2 ไว้มากเกินไปจํานวน 25,002,865 หุ น้
มติ

ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ ด้ ว ยคะแนนเสี ยงเห็ น ด้ ว ย
2,647,030,880 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง 22,200 หุ น้
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามที่ได้มีมติอนุมติให้ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ลงจํานวนเงิน 3,560,365.10 บาท ในวาระที่ 9 นั้น จะต้องดําเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุ รกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้คือ
ทุนจดทะเบียน

542,755,742.90 บาท

แบ่งออกเป็ น

5,427,557,429 หุ น้

มูลค่าหุ น้ ละ

0.10 บาท

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญจํานวน

5,427,557,429 หุ น้

หุ น้ บุริมสิ ทธิ
มติ

0 หุ น้

ที ่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมีม ติ อนุ มตั ิ ก ารแก้ไ ข เพิ่ม เติม หนั งสื อบริ ค ณห์ส นธิ ข องบริ ษ ทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 2,647,030,880 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
100.00 ไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง 22,200 หุ น้

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ กล่าวว่าสําหรับวาระนี้ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมดวาระที่
จะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามได้ในวาระนี้
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าทําไมบริ ษทั ฯ จึงไม่ทาํ เสาเข็มแบบเจาะด้วย
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นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หารกล่าวว่าในอนาคตพื้นที่ในกรุ งเทพจะแคบลง ต้อง
เปลี่ยนวิธีการตอกเสาเข็มเป็ นวิธีการกดหรื อเจาะเสาเข็มแทน ณ วันนี้ มีบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทาํ เสาเข็ม
แบบเจาะ โดยเขาก็จะมีความชํานาญพิเศษ และในช่วงนี้ ปริ มาณการก่อสร้างยังไม่สูงมากเพราะฉะนั้นแล้วราคา
ขายตอนนี้ก็จะยังไม่ดี โครงการตึกสู งของเราก็ใช้เสาเข็มแบบเจาะในการก่อสร้าง หากเรามีเทคโนโลยีก็พร้อมที่จะ
ทําเช่นกัน แต่เราอาจจะเริ่ มช้าเกินไป อีกทั้งจะต้องสั่งเครื่ องจักรหนักเข้ามา
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าบริ ษทั ฯ ได้พยายามรับงานหมอนรถไฟและเสาเข็ม
รถไฟรางคู่บา้ งหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าจะมีงานบางช่วงเท่านั้นที่ใช้เสาเข็มเหลี่ยม
ขนาด 26 ส่ วนพื้นที่ท่ีเหลือมีลกั ษณะดินที่แข็งจึงไม่ตอ้ งใช้เสาเข็ม โดยพื้นที่ที่จะใช้เสาเข็มอยู่บริ เวณโรงงานของ
เราถือว่าเราได้เปรี ยบ ตอนนี้ มี 2 บริ ษทั ที่ประมูลงานก่อสร้างได้จากภาครัฐ บริ ษทั ฯ ได้ติดตามเข้าไปเสนอราคา
แต่ได้ทราบราคาที่บริ ษทั ฯ อื่นเสนอแล้วเกือบไม่มีกาํ ไร หากตอกเสาเข็มผิดพลาดอาจทําให้ขาดทุนได้
นายสุ พจน์ พงศ์กิดาการ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าเหตุใดบริ ษทั ฯ จึงถือหุ ้นบริ ษทั DCON Panel เพียง
40% ทําไมไม่ถือหุ น้ 50%
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นคนริ เริ่ มเป็ นคนแรก โดย
มีผมู ้ ีเคยทํางานในบริ ษทั ใหญ่แห่งหนึ่งมาชวนร่ วมลงทุน และต่อมาทางบริ ษทั ฯ ได้ชวนอีก 1 บริ ษทั เข้ามาร่ วมหุ ้น
จึงแบ่งการถือหุ น้ เป็ น 20% 35% และบริ ษทั ถือหุน้ 40% ตามลําดับ แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯ ก็เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่สุด และ
หากในอนาคตบริ ษทั ฯ จะทํา Precast บริ ษทั ฯ อาจจะถือหุ ้น 60% และให้ผรู้ ับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่มีโอกาสจะ
ใช้สินค้าถือหุ น้ 10% และเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรถือหุ ้น 30% เป็ นต้น โดยแผนงานปี น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปี
2562 ถึงปี 2563 ซึ่ งเป็ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น
นายสุ ทิน ไหลอุดมสิ น ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าในอนาคต ทางบริ ษทั ฯ จะใช้จุดแข็งในเรื่ องแผ่นพื้น
สําเร็ จรู ปหรื อ Precast ให้เป็ นประโยชน์กบั โครงการอสังหาริ มทรัพย์ได้อย่างไรบ้าง
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษทั ฯ มองตัวเอง
เหมือนคณะครุ ศาสตร์ หรื อคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย คือเรามีโรงงานผลิตแล้วก็ควรมีโครงการสาธิ ต อย่าง
ทุกวันนี้ท่ีโครงการคอนโดมิเนี ยมดีคอนไพร์ ม-ไทรม้า บริ ษทั ฯ ได้เรี ยนเชิญผูอ้ อกแบบ ผูร้ ับเหมา ดูวิธีการก่อฉาบ
อย่างไรไม่ให้ผนังร้ าว เพือ่ ให้เกิ ดความมัน่ ใจในการใช้สินค้า เป็ นโครงการสาธิ ตสิ นค้า แต่หากเราทําโครงการ
จัดสรรใหญ่มากลูกค้าจะมองภาพว่าเราเป็ นคู่แข่งได้
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นายสุ ทิน ไหลอุดมสิ น ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าในอนาคตทางภาครัฐจะวางแนวรถไฟทัว่ ประเทศอีก
10 ปี บริ ษทั ฯ จะใช้ประโยชน์ใดกับโครงการนี้ได้บา้ ง
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าหากมีโอกาสเราก็พร้อมที่จะลงทุนทุกอย่างที่
ทําแล้วทําให้มีกาํ ไร แต่ควรระวังไม่ให้ขาดทุน ตอนนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุ นให้บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยงในเรื่ องของการทุจริ ต หรื อการไปลงทุน ทําให้มีความ
รอบคอบในการตัดสิ นใจมากขึ้น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะเริ่ มจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยงภายในปี นี้ เพือ่ ดูแล
ผลประโยชน์ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
นายโชติมนั ต์ วงศ์พชั รชัย ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายเชิงรุ กอย่างไร เนื่องจากตอนนี้
มียอดจองคอนโดมิเนียมดีคอนไพร์ ม-ไทรม้า เพียง 10% จะมีการสร้าง Branding อย่างไร
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่าการสร้ างตึกสู งจะใช้ระยะเวลาสร้าง 2.5 ปี
การการออกแบบ และขอยืน่ EIA จะใช้เวลา 10 ถึ ง 12 เดื อน รวมเป็ น 3.5 ปี ไม่รวมการสรรหาที่ดิน โดยทาง
บริ ษทั ฯ จะใช้เวลาในการเลือกซื้ อที่ดินที่เหมาะสมที่สุด และในขณะนี้ เราจะยังไม่บุกตลาด เพราะตั้งแต่ปี 2558 มี
อุปทานมาก การก่อสร้ างคอนโดมิ เนี ยมมีมาก บริ ษทั ส่ วนใหญ่จะมีงบค่าโฆษณา 3% แต่ทางบริ ษทั ฯ จะเริ่ ม
โฆษณาตอนทีต่ ึกสร้างเสร็ จ หรื อตอนที่เศรษฐกิจเริ่ มฟื้ นตัวแล้ว คนก็จะมีกาํ ลังซื้ อ จึงควรรอโฆษณาในช่วงเวลาที่
เหมาะสม
ปิ ดประชุม เวลา 15.15 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

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