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เริ่มการประชุ ม เวลา 14.00 น.
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2558 ของบริ ษทั ดีคอนโปรดักส์ จํากัด
(มหาชน) มีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุ มด้วยตนเอง จํานวน 86 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 1,059,392,328 หุ ้น และมีการมอบ
ฉันทะ จํานวน 109 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 92,205,900 หุ ้น รวมทั้งสิ้ น 195 ราย คิดเป็ นจํานวนหุ ้น 1,151,598,228
หุ ้น คิ ดเป็ นอัตรา ร้ อยละ 55.98 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมี
จํานวน 2,057,300,000 หุ น้ อันเป็ นครบองค์ประชุมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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ทางบริ ษทั ฯ ได้เชิ ญนางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 2892 ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษ ทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จํา กัด มาเพื่อตอบข้อสงสัย เกี่ ยวกับ งบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยเป็ นกรรมการในการตรวจ
นับคะแนน โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู้ ือหุ ้นทราบผลทันที ซึ่ งวิธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนน บริ ษทั ของชี้แจงขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ ดังนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุ ม ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ ้น มี 1 เสี ยง สําหรับผูร้ ับ
มอบฉันทะ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละ
วาระการประชุ ม บริ ษทั ฯจะถือตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงในที่ประชุ ม
อีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุน้
และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่ อ
– นามสกุ ล และจํา นวนหุ ้ นที่ ถื อ ก่ อ นแสดงความคิ ดเห็ น หากไม่มี ผูถ้ ื อ หุ ้น ท่ า นใด มี ค วามเห็ นแตกต่ า งจาก
คณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ื อ
หุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็ นด้วย หรื ออนุ มตั ิ ตามที่ คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะแสดงผล
คะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เห็นด้วย ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรื อต้องการงดออกเสี ยงใน
วาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ท่านนั้นยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี ให้ผถู้ ือหุ ้นซึ่ งไม่เห็น
ด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้จดั เตรี ยมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นํามาลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสี ยงกี่คะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุ มรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะบันทึกการออกเสี ยงของตามความประสงค์ผถู้ ือ
หุ น้ ในที่ประชุมลงไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลงมติในแต่ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บบัตร
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ภายหลังจากผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วใน
คราวเดียวกัน
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5. ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะคอย
อํา นวยความสะดวก และอธิ บ ายให้เข้าใจได้ โดยการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ บ ริ ษ ทั จะให้มี ก ารบันทึ กภาพการ
ประชุ มเป็ นคลิ ปไฟล์เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ การผูถ้ ือหุ ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้า ร่ วม
ประชุม
วาระที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานกล่ าวเปิ ดประชุ ม ซึ่ งขณะนี้ มีจาํ นวนหุ ้นครบแล้ว โดยกล่าวสวัสดีผูถ้ ือหุ ้นที่ให้เกียรติ
มาร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ได้ประกาศให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการชุ ม และ
การแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามาแทนกรรมการที่ตอ้ งออกวาระ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม
2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระเพิ่มเติ มและไม่มี การเสนอชื่ อกรรมการเพิ่ม เติ ม เพื่ อคัดเลื อกให้เป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ บ ริ ษ ทั ของดการแจกของชํา ร่ ว ย
เนื่ องจากทางตลาดหลักทรัพย์ขอความร่ วมมือไม่ให้มีการแจกของชําร่ วย หรื อเลี้ยงอาหารใดๆ ซึ่ งอาจทําให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกับผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 1/2558 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าจากการที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 บริ ษทั
ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุ ม และได้นาํ ส่ งให้ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมถึ ง ได้นาํ ส่ งรายงานให้
กระทรวงพาณิ ชย์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วนั ประชุมตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้ อยแล้ว ตามสําเนารายงานการ
ประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดคัดค้าน หรื อขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควร
ให้ผถู ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
นางศิรินทร์ ตันติพิทกั ษ์โชติ ผูถ้ ือหุน้ กล่าวว่า สื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มาประชุมใน
การรับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย จากบันทึกการประชุ มมีขอแก้ไขในส่ วนของจํานวนหุ ้นที่มา
ประชุ มขณะที่เปิ ดประชุ มไม่ตรงกับจํานวนหุ ้นที่กล่าวคือก่อนเริ่ มประชุ ม โดยบันทึกจํานวนหุ ้นที่ปิดประชุ มซึ่ ง
ควรจะอ้างอิงข้อมูลจากตอนที่เปิ ดประชุ ม และในรายงานการประชุ มวาระที่ 1 วรรคที่ 2 มีการบันทึกว่าผูแ้ ทนจาก
สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทยเห็ นว่า ไม่ควรมีวาระประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุ มทราบเนื่ องจากไม่ได้มีการลงมติ
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คะแนนเสี ยง ขอเพิ่มเติมว่าในหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้ งที่แล้วไม่ปรากฏวาระแจ้งที่ประชุ มทราบ แต่เมื่อประชุ ม
ประธานฯ ได้เพิ่มเติมวาระที่แจ้งที่ประชุ มทราบ ซึ่ งทําให้วาระไม่ตรงกับหนังสื อเชิ ญประชุม และการลงคะแนน
เสี ยงบางวาระคาดเคลื่อนไปจากที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
มติ

ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1 ประจํา ปี 2558
ด้ว ยคะแนนเสี ยงเห็ น ด้ว ย 1,158,228,159 หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 โดยไม่ มี ผู้ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
และผูง้ ดออกเสี ยง

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิม่ 10 คน คิดเป็ นจํานวน 6,629,930 หุ น้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
นายวิทวัส พรกุล กล่าวว่าเป็ นที่น่ายินดีที่ปีนี้ หุ้นบริ ษทั เป็ นที่นิยม และจํานวนผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น
มาก เมื่อก่อนมีผถู ้ ือหุ ้นประมาณ 1,000 คน ปี นี่บริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมการประชุมให้มีขอ้ บกพร่ องน้อยที่สุด ขอ
เรี ยนเพิ่มเติ มเรื่ องงดแจกของชํา ร่ วย ตามที่ ประธานฯ ได้แจ้งตอนเริ่ มการประชุ ม ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มี
หนังสื อมายังบริ ษทั ฯ ซึ่ งมองภาพว่าการแจกของชําร่ วยนั้นไม่เป็ นธรรมสําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้มาประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้น
บางท่านกระจายหุ น้ ตนเองเพื่อให้ได้รับของชําร่ วยจํานวนมากขึ้น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ต้องขออภัยที่งดแจกของชําร่ วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ปี ที่ผา่ นมาถือว่าเป็ นปี ทอง เรามีแผนงานของปี 2557 ว่าจะมีกาํ ไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี
2558 จะมีกาํ ไรประมาณ 300 ล้านบาท แต่ในปี ที่ผา่ นมาได้มีการเปลี่ยนแผนไปโดยได้ตดั สิ นใจปรับเปลี่ยนการ
รับรู ้กาํ ไรในปี 2558 มารับรู ้ กาํ ไรในปี 2557 โดยขายโครงการดีซิโอ้คอนโดออกไป ทําให้ผลประกอบการของปี
2557 ดีเกินความคาดหมาย โดยมีกาํ ไรประมาณ 300 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จัดตั้งเมื่อปี 2539 เมื่อปี 2541 มียอดขายที่ดีมาตลอด ปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ าว่าจะมี
ยอดขายประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าเมื่อรับรู้รายได้ของคอนโดทําให้มียอดขายเท่ากับ 1,863 ล้านบาท
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ขณะเดียวกันทําให้กาํ ไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกราฟยอดขายในปี 2552 มีกาํ ไร 5 ล้านบาท ซึ่ งข้อเท็จจริ งบริ ษทั
ฯ มีกาํ ไรประมาณ 30 ล้านบาท แต่ผตู ้ รวจสอบบัญชีได้ปรับค่ามูลเครื่ องจักรมวลเบาที่ไม่ได้ใช้งานลงประมาณ 20
ล้านบาท ส่ วนเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินจากกําไรของบริ ษทั ฯ โดยแบบ 56-1 บันทึกไว้วา่ จะจ่าย
กําไรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 แต่ต้ งั แต่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดทรัพย์เมื่อปี 2540 เป็ นต้นมานั้นบริ ษทั ฯ ไม่เคยจ่ายน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของกําไร โดยในปี 2556 จ่ายร้อยละ 60 ของกําไร และในปี 2557 จ่ายร้อยละ 100 ของกําไร ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีหนี้ สินน้อยสามารถจ่ายปั นผลได้ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมานั้น บริ ษทั ฯ มีการเติบโตที่มน่ั คงต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ
ได้รับรางวัล Best under Million จากนิ ตยาสาร Forbes ซึ่ งจัดสรรบริ ษทั ที่มีผลประกอบการดีเด่นใน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั 1ใน 200 บริ ษทั ทัว่ ทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยมีเพียง 9 บริ ษทั ที่ได้รับรางวัลนี้
ใน 3 ปี ที่ผา่ นมารายได้ของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่มาจากวัสดุก่อสร้าง ในปี 2555 บริ ษทั ฯ มีรายได้
และกําไรจากภาคอสังหาริ มทรัพย์เพียงร้อยละ 5 ปี 2556 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากภาคอสังหาริ มทรัพย์เพียงร้อยละ 7
และมีกาํ ไรร้ อยละ 8 และในปี 2557 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีรายได้จากภาคอสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 40 โดยบริ ษทั ฯ
ตัดสิ นใจขายโครงการคอนโดดี ซิ โอ้-งามวงศ์วาน ทั้ง โครงการโดยมองภาพว่า เป็ นการลดความเสี่ ย งในช่ ว ง
เศรษฐกิจขาลง และนํากําไรไปเริ่ มโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้ า ในอนาคตบริ ษทั ฯ วางแผนจะมีกาํ ไรในภาค
อสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ 40 โดยปั จจุบนั ในเริ่ มโครงการคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้ าสถานีไทรม้า ชื่อโครงการ DCON
Prime คาดการณ์วา่ จะเริ่ มตอกเสาเข็มได้ในเดือนพฤษภาคม
บริ ษทั ฯ เราผลิ ตแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปเป็ นสิ นค้าหลัก ซึ่ งมีกาํ ลังผลิตและจําหน่ ายแผ่นพื้นสําเร็ จรู ป
สู งสุ ดในประเทศไทย โดยมีกาํ ลังการผลิตวันละ 18,000 ตารางเมตร สิ นค้าถัดไปคือ เสาเข็มสําหรับบ้านพักอาศัย
ใช้กบั บ้านจัดสรร 1 ถึง 2 ชั้น ทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ รั้ว ซึ่ งบริ ษทั ฯ รับจ้างผลิตรั้ว และมีร้ ัวของ
บริ ษทั เอง และผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือบล็อกมวลเบา CLC และ บล็อกมวลเบา AAC
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ เตรี ยมเงิ นลงทุนไว้ 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้านอสังหาริ มทรัพย์ 2 โครงการ
และจัด ตั้ง บริ ษ ัท ทํา ผนัง สํ า เร็ จ รู ป ซึ่ งจะทํา ให้ ก ารก่ อ สร้ า งบ้า นรวดเร็ ว ขึ้ น ขณะนั้น กํา ลัง เจรจากับ บริ ษ ัท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อร่ วมลงทุนกัน นอกจากนี้ ยงั มีการลงทุนทําโรงงานแผ่นพื้นสําเร็ จรู ปในประเทศกัมพูชา ซึ่ งได้
สํารวจแล้วพบว่ามีความต้องการใช้สินค้า 5 ถึง 6 เท่าของกําลังการผลิต โดยบริ ษทั ฯ จะถือหุ ้นร้อยละ 41 และทางผู ้
ร่ วมลงทุนชาวกัมพูชาจะถื อหุ ้นร้ อยละ 49 และอีกร้ อยละ 10 จะถื อหุ ้นโดยที่ปรึ กษาชาวไทยและกัมพูชา โดย
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กฎหมายของกัมพูชา ชาวต่างชาติที่เข้ามาร่ วมลงทุนจะถือหุ ้นได้ไม่เกินร้อยละ 41 หากจํานวนหุ ้นเกินกว่านี้จะไม่
ส่ งเสริ มจากหน่วยงาน BOI และจะไม่สามารถซื้ อที่ดินได้ ทําได้เพียงเช่าที่ดิน เป็ นต้น การลงทุนนี้ใช้งบประมาณ
32 ล้านบาท โดยจะกูเ้ งินไม่เกิน 16 ล้านบาท รวมการลงทุนนี้ ไม่เกิน 48 ล้านบาท หากคําณวนกําลังการผลิตที่ร้อย
ละ 60 จะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 3 ปี
เรื่ องการลงทุนด้านพลังงาน หรื อการลงทุนด้านการเกษตร ซึ่ งบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
นิ ยมในการลงทุนในขณะนี้ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาทําโรงงานนํ้ามันปาล์ม แต่พบว่าไม่มีความแน่ นอนในการส่ ง
ทะลายปาล์มซึ่ งเป็ นวัตถุ ดิบหลักที่จะใช้ทาํ โรงงานไฟฟ้ า บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาระงับโครงการเพื่อลดความเสี่ ยง
ขณะเดียวกันมีโครงการด้านการเกษตร ในเรื่ องของโอเมก้า 3 และโรงงานปุ๋ ย อีกทั้งยังมีโครงการนํ้ามันดีเซลจาก
นํ้ามันเครื่ องที่ใช้แล้ว โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่บริ ษทั ฯ พยายามทําผลกําไรและประคองบริ ษทั ฯ ในช่ วง
เศรษฐกิจขาลง ทั้งนี้ นกั ลงทุนสามารถวางใจได้ว่าหากบริ ษทั ฯ คิดจะลงทุนโครงการใดโครงการหนึ่ งจะต้องผ่าน
การคิดวิเคราะห์แล้วและถ้าโครงการรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐเริ่ มโครงการ และจะต้องใช้เสาเข็มในโครงการนี้
บริ ษทั ฯ ได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้ากับผูร้ ับเหมาตลอดเวลาพร้ อมที่จะเตรี ยมขายเสาเข็ม ซึ่ งในปี 2561
บริ ษทั ฯ จะเตรี ยมโครงการดังกล่าวไว้เพื่อรองรับ ACE ซึ่ งจะเป็ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น
นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ น้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้ดูแลเรื่ องความเสี่ ยง
ในการลงทุน และสอบถามเรื่ องการลดหย่อนภาษีของ BOI
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าว่าในเรื่ อง BOI ทางบริ ษทั ฯ จะได้ลดหย่อนภาษี 0%ระยะไม่เกิน 3 ปี
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พนั ธุ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าได้ทราบข่าวว่าในปี นี้บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไร 500 ล้าน
บาท คงเป็ นไปไม่ได้แล้วใช่ หรื อไม่ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ รับรู้กาํ ไรในปี 2557 แล้ว และสอบถามว่าโรงงานใหม่ 2
โรงงานที่สร้างเสร็ จเมื่อปี 2557 กลับทําให้ยอดขายตํ่าลง มีโอกาสที่จะทําให้ยอดขายสู งขึ้นได้หรื อไม่ในส่ วนที่ไม่
เกี่ยวกับภาคอสังหาริ มทรัพย์ ไตรมาส 1 นี้ จะมีผลประกอบการดีข้ ึนกว่าไตรมาส 1 ปี ที่แล้วหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่า
1. แผนเดิมปี 2557 บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรประมาณ 200 ล้านบาท และปี 2558 จะมีกาํ ไรประมาณ 500
ล้านบาท แต่เมื่อคณะกรรมการบริ หารเปลี่ ยนแผนดําเนิ นธุ รกิ จทําให้รับรู้ รายได้ในปี 2557 แต่กาํ ไรจะหายไป
ประมาณ 100 ล้านบาท เนื่องจากแบ่งกําไรให้ผซู้ ้ื อโครงการ บริ ษทั ฯ มีความเสี ยดายที่จะต้องขายโครงการคอนโด
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เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นคอนโดที่ตกแต่งสวย และยังเป็ นคอนโดโครงการแรกของบริ ษทั ฯ เราติดตามงานจน
ก่อสร้ างดําเนิ นไปถึ งร้ อยละ 90 แล้ว แต่เมื่อได้ปรึ กษาหารื อกับเพื่อนในวงการอสังหาริ มทรัพย์ พบว่าขณะนี้
เศรษฐกิ จเป็ นขาลงธนาคารแต่ละแห่ งอนุ มตั ิเครดิตยากมาก ใน 1 ห้องอาจจะต้องยื่นเอกสารถึ ง 3 ราย ขณะนั้น
บริ ษทั ฯ มียอดจองคอนโดร้อยละ 63 หากยังไม่ขายโครงการออกไป อาจจะเหลือยอดโอนเพียงร้อยละ 20 ก็เป็ นไป
ได้ บริ ษทั ฯ จึงเลือกที่จะรับกําไรที่แน่นอน และนํากําไรส่ วนนี้ข้ ึนโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้ า
2. ยอดขายของการผลิตวัสดุก่อสร้างที่บริ ษทั ฯ สร้างโรงงานที่ระยอง และมหาสารคาม เพิ่มขึ้น
นั้น วันนี้ มียอดขายที่ขยับสู งขึ้น โดยรวมแล้วที่ยอดขายลดลงนั้นเนื่องจากสิ นค้ามีปริ มาณมากเกินความต้องการ
ตลาด กําลังการผลิตของโรงงานทั้ง 2 แห่ งนี้มีเพียง 1,320 ตารางเมตรต่อวัน ถ้าบริ ษทั ฯ ไม่มี 2 โรงงานนี้ จํานวน
ยอดขายอาจจะลดน้อ ยกว่า นี้ อี ก ขณะนี้ ทั้ง 2 โรงงานมี ทิ ศ ทางที่ ดี ผูร้ ั บ เหมาในท้อ งที่ เ ริ่ ม รู้ จ ัก มากขึ้ น และ
คณะกรรมการบริ หารได้เปลี่ยนทีมบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้าไปทํางานแล้ว
3. ผลประกอบการเป็ นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ หากผูถ้ ือหุ ้นจะลงทุนตามแต่ละไตรมาสอาจจะ
เร็ วต่อการตัดสิ นใจ แนะนําให้พิจารณาทั้งปี ว่าในปี จะมีโครงการใดบ้างที่จะเป็ นตัวเสริ มรายได้ เช่ น ขณะนี้ มี
บริ ษทั ที่ ทาํ พลังงานลมกําลังขยายงานจึงมาติดต่อซื้ อเสาเข็ม บริ ษทั จะทําการดัดแปลงแท่นผลิ ตเพื่อรองรับงาน
ดังกล่าว ในขณะที่รองานจากภาครัฐ
นายทองทศ แพงลาด ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย กล่าวชื่นชมที่บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลจาก
นิตยาสาร Forbes และกล่าวสอบถามว่าบริ ษทั มีนโยบายที่จะร่ วมต่อต้านคอรัปชัน่ หรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่า บริ ษทั ฯ เรามีประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ง
เป็ นประธานทางด้านนี้ โดยเฉพาะ ท่านก็มีความภูมิใจที่บริ ษทั ฯ มีบรรษัทภิบาลบริ ษทั ที่ดี การให้เงินข้าราชการ
เพื่อให้เกิดความลําเอียงตามนโยบายของบริ ษทั ฯ เราจะไม่ปฏิบตั ิ วันนี้บริ ษทั ฯ สนับสนุนเรื่ องการปราบปรามการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ อย่างเต็มที่ ทําให้การค้ากับต่างชาติหนั เหไปประเทศอื่น ทั้งนี้ ได้เคยหารื อกับประธานฯ ว่าจะ
กระทําการต่อด้านคอรัปชัน่ อย่างไรไม่ให้กระทบกระเทือนต่อผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ กล่าวว่าในเรื่ องของธรรมภิบาลการบริ หารจัดการในบริ ษทั ฯ ยืนยันได้วา่ บริ ษทั ฯ ดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยอย่างเท่าเทียม กรรมกามอิสระที่มาจากกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่เต็มที่
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ในการพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ ในอนาคตจะร่ วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการต่อต้านคอรัปชัน่ และจะ
นําเรื่ องเข้าที่ประชุมต่อไป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่างบการเงินที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 ได้นาํ ส่ งให้กบั ผู ้
ถือหุ น้ นั้น ในปี 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดขายทั้งสิ้ น 1,862.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเป็ นจํานวนเงิน
551.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 42 มีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 328.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็ นจํานวนเงิ น
113.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 53 และมีกาํ ไรต่อหุ ้นเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ ้น ฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 1,404.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้ นปี ก่อน 111.86 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 9 มีหนี้ สิ้นรวมเท่ากับ 336.18 ล้านบาท ลดลงจากสิ้ นปี ก่อน 5.80 ล้านบาท ส่ วนของผู ้
ถือหุน้ เท่ากับ 1,068.06 ล้านบาท อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อหุ ้นเท่ากับ 0.31 เท่า มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.09
เท่า กระแสเงินสดของบริ ษทั ในรอบปี 2557 เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดําเนิ นงาน เป็ นจํานวนเงินรวม 359.57
ล้านบาท โดยใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 58.80 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 194.31 ล้านบาท เงินสด
สุ ทธิ เพิ่มขึ้นทั้งสิ้ น 106.45 ล้านบาท งบการเงินสําหรับงวดบัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 นั้น ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตซึ่ งเป็ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นอย่าง
ถูกต้อง มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเพียงพอ และเป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ผา่ นการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควร
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคําถามมา 2 ข้อ คือ เรื่ องขององค์ประกอบ
อื่นของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ในส่ วนของงบการเงิน ตัวเลข (-5.99)

ล้านบาท

มีที่มาอย่างไร และคําว่าส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยหมายความว่าอย่างไร
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าวว่าองค์ประกอบอื่นของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ (-5.99) ล้านบาท
สื บเนื่องมาจากในปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการเพิ่มสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด เป็ น ร้อย
ละ 99.99 ทําให้ตอ้ งแบ่งส่ วนกําไรสะสมจึงทําให้เกิดยอดกําไรสะสมเป็ นจํานวนติดลบจํานวน 5.99 ล้านบาท และ
คําว่าส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย ในทางการบัญชี เรื่ องของงบการเงินรวม เนื่ องจากบริ ษทั ย่อย เช่ น บริ ษทั อรดา
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จํากัด หรื อบริ ษทั ร่ มโพธิ์ โปรดักส์ จํากัด เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ไม่ได้ถือหุ น้ ทั้ง 100 % เพราะฉะนั้นกําไรสะสมหรื อการ
ดําเนินงานต่างๆ ในส่ วนนั้นจะต้องมีการแบ่งส่ วนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง
10,000 หุ น้ โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย

หมายเหตุ:

มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ่ม 36 คน คิดเป็ นจํานวน 36,443,070 หุ น้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2557
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง เลขานุการบริ ษทั ฯ กล่าวว่าตามที่บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม โดยคํานึงถึงปั จจัยของภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและ
แผนการลงทุนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ 328.74 ล้านบาท
เท่ากับ 0.16 บาทต่อหุ น้ และเฉพาะในบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ เท่ากับ 318.969 ล้านบาท เท่ากับ 0.155 บาทต่อหุ ้น โดยมี
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเท่ากับ 442,150,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริ ษทั มีสภาพคล่องที่ดี จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรในปี 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. จ่ายปั นผลในรู ปเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงินที่
ต้องจ่ายทั้งสิ้ น 308,595,000 บาท
2. จ่ายปั นผลในรู ปหุ ้นปั นผล ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล ในราคาหุ ้นละ 0.10 บาท
กรณี ที่มีเศษหุ น้ จากการจัดสรรหุ น้ ปั นผลให้ปัดเศษทิ้งและจ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้
ปั นผลส่ วนที่ปัดเศษทิ้ง โดยคิดคํานวณตามอัตราส่ วนของการจ่ายเงินปันผลหุ ้นละ 0.004
บาทต่อหุ ้น
รวมการจ่ายเงินปั นผลในรู ปเงินสดและหุน้ ปันผลเท่ากับ 0.154 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั น
ผลในรู ปของเงิ นสดและหุ ้นปั นผลรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 316,824,000 บาท หรื อเท่ากับร้อยละ 99.41 ของกําไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ในการจ่ายเงิ นปั นผลนั้น พรบ.บริ ษทั มหาชนกําหนดให้บริ ษทั จัดสรรกําไรเป็ นเงิ น
สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ดังนั้นจึงขออนุ มตั ิจดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายอัตรา
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ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนเงิน 4,087,600 บาท ทั้งนี้ หากที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินดังกล่าว
ข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดจ่ายเงินปั นผลตามรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,194,661,228 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง
10,000 หุน้ โดยไม่มีผไู ้ ม่เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระในปี 2558
ประธานฯ กล่าวว่าทุกปี จะต้องมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และจะต้องคัดเลือกกรรมการ
ใหม่เข้าทดแทน
นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าในปี นี้มีกรรมการที่จะพ้นตําแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
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
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี นี้ ท้ งั 3 ท่านกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
1. นายธนิต ชริ นทร์ สาร
2. นายวันชัย ตันติกุล
3. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
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ประธานฯ กล่าวว่าทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างลงคะแนนเสี ยง
แต่งตั้งกรรมการ จึงขอเชิ ญกรรมการผูถ้ ูกเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ลงคะแนน
เสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ตอ้ งออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีก
วาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสี ยงดังนี้
1. นายธนิ ต ชริ นทร์ สาร กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 1,193,737,728 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ ้น คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 932,500 หุ น้
2. นายวันชัย ตันติกุล กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง มีผเู ้ ห็นด้วย 1,193,337,728 หุน้ คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ ้น คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 1,332,500 หุ น้
3. นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง หนึ่ ง มีผเู ้ ห็นด้วย 1,193,337,728 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ ้น
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.00 และงดออกเสี ยง 1,332,500 หุ น้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับงวดบัญชี ประจําปี 2558
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่ อถื อ การไม่มี
สัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริ การของผูส้ อบบัญชี เห็น
ควรเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณานํา เสนอที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาแต่ ง ตั้ง บริ ษ ทั สอบบัญชี ดี ไ อเอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด โดย
1. นางสุ วมิ ล
2. นางสาวสมจินตนา
3.นางสาวสุ ภาภรณ์

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
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เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ในปี 2558

โดยคิ ด ค่ า สอบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและ

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 38,000 บาท
เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2.58 คณะกรรมการบริ ษทั มได้พิจารณาเห็นว่าค่าตรวจสอบบัญชี ที่เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวนเงิน
38,000 บาทนั้น เป็ นอัตราที่เหมาะสมเนื่ องจากเป็ นการปรับตามอัตราค่าครองชีพ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู ้
ถือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้นาํ เสนอ
ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้ รวจสอบบัญชีทาํ หน้าที่ได้
อย่างดี จึงนําเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับงวด
บัญชีประจําปี 2558
มติ

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

กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892
พลหิรัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2558 เป็ นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
1,194,531,228 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 80,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 และงดออก
เสี ยง 60,000 หุน้
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพิจารณาอนุมัติจ่าย
บําเหน็จตอบแทนกรรมการสํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2557
นายนิ รุธ อิ นทรท่ าฉาง เลขานุ การบริ ษ ทั กล่ า วว่า จากการเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่ งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2558 โดยเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้นาํ เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เพื่อ
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พิจารณาค่าบําเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุ มกรรมการคงไว้ตามอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุ มตั ิไว้จากการประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการ

10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7,500 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

การจ่ายบําเหน็จกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าบําเหน็จกรรมการไว้ตามหลักเกณฑ์
เดิมที่ได้รับอนุมตั ิไว้จากการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่าย
ตามผลกําไรสุ ทธิ รวมดังนี้
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 สรรบําเหน็จกรรมการกันเองระหง่ างคณะกรรมการ ตามภาระการรั บผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน
อนึ่ ง ในปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ รวม 328.72 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยบํา เหน็ จ กรรมการเป็ นจํา นวนเงิ น 3

ล้า นบาท ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ

โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบของกรรมการ
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มติ

ที่ประชุมผูถ้ ือผูม้ ีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายบําเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2557เป็ นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท
ให้แก่คณะกรรมการ โดยพิจารณาจัดสรรกันเองระหว่างคณะกรรมการตามภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 1,193,711,228 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย
80,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.01 และงดออกเสี ยง 880,000 หุ น้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายนิ รุธ อินทรท่า ฉาง เลขานุ ก ารบริ ษทั กล่ าวว่าเนื่ องจากการจัดสรรใบสํา คัญอแสดงสิ ท ธิ
DCON-W1 และ DCON-W2 มีการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่ขออนุ มตั ิไว้ ทําให้หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ของ DCON-W1 และ DCON-W2 มีจาํ นวนมากเกินไปจํานวน 1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวม
เป็ นเงิน 109,777.50 บาท เพื่อให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ จึงต้องดําเนินการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10
บาท รวมเป็ นจํานวน 285,736,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวม
เป็ นจํานวน 285,626,222.50 บาท โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 1,097,775 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10
บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิ บห้าล้านหกแสน
สองหมื่นหกพันสองร้อยยีส่ ิ บสองบาทห้าสิ บสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

2,856,262,225 หุ น้ (สองพันแปดร้อยห้าสิ บหกล้านสอง
แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยีส่ ิ บห้าหุ น้ )

มูลค่าหุ น้ ละ

0.10 บาท (สิ บสตางค์)
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โดยแยกออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน

2,856,262,225 หุ ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิ บหกล้านสอง
แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยยีส่ ิ บห้าหุน้ )

หุ น้ บุริมสิ ทธิ

มติ

- หุ น้ (ศูนย์หุน้ )

ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมี มติ อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนและอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
2,857,360,000 หุน้ เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ น้ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
1,194,641,228 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ100 และงดออกเสี ยง 30,000 หุ น้ โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ รองรับการปรับสิ ทธิให้ แก่ผ้ถู ือใบสํ าคัญแสดง
สิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพือ่ รองรับการจ่ ายปันผลในรู ปของหุ้นปัน
ผล และอนุมัติแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ
นายนิ รุธ อินทรท่าฉาง เลขานุ การบริ ษทั กล่าวว่าเพื่อเป็ นการรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลและการ
ปรับสิ ทธิ จากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1 , ครั้งที่ 2 บริ ษทั ฯ จึงต้อง
ดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 285,626,222.50 บาทเป็ น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุ ้น
สามัญจํานวน 117,512,942 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

297,377,516.70 บาท (สองร้อยเก้าสิ บเจ็ดล้านสาม
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิ บหกบาทเจ็ดสิ บสตางค์)

แบ่งออกเป็ น

2 ,937,775,167 หุ น้ (สองพันเก้าร้อยสามสิ บเจ็ด
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดหุ น้ )
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มูลค่าหุ น้ ละ

0.10 บาท (สิ บสตางค์)

โดยแยกออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน

2,973,775,167 หุ ้น (สองพันเก้าร้อยสามสิ บเจ็ด
ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิ บเจ็ดหุ น้ )

หุ น้ บุริมสิ ทธิ
มติ

- หุน้ (ศูนย์หุน้ )

ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ให้แก่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการจ่ายปั น
ผลในรู ปของหุ ้นปั นผล และอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
1,194,641,228 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 และงดออกเสี ยง 30,000 หุ น้ โดยไม่มีผไู้ ม่เห็นด้วย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ซักถามหรื อเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายชาย มโนภาส ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า โครงการเมกะโปรเจคของภาครั ฐ ที่ จ ะทํา รถไฟฟ้ า
ความเร็ วสู งภายในปลายปี นี้ ผูบ้ ริ หารมองว่าจะทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรเท่าไร และโครงการรถไฟรางคู่จะต้องใช้เสาเข็ม
เป็ นส่ วนประกอบของโครงการ อยากทราบว่าการทําหมอนรองรถไฟ บริ ษทั ฯได้จดั ทําธุรกิจในส่ วนนี้ดว้ ยหรื อไม่
นายวิทวัส พรกุล ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวว่า จากการที่ได้สอบถามผูร้ ับเหมาที่ได้รับงาน
มีการจ้างโรงงานทําไม้หมอนอยู่แล้ว บริ ษทั ฯ คิดว่า หากบริ ษทั ฯ ผลิตไม้หมอน เกรงว่าหากจบโครงการนี้ ใน
อนาคตจะขายไม่ได้ ส่ วนเรื่ องการประมาณการกําไรที่บริ ษทั ฯจะได้น้ นั ต้องรอภาครัฐประมาณเดือนตุลาคมจึงจะ
เริ่ มโครงการและด้วยกําลังการผลิตของบริ ษทั ฯ ที่มีมาก ก็จะรองรับงานได้เป็ นจํานวนมากเช่นกัน
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นายเจษฎา โต๊ะสุ วรรณโรจน์ ผูถ้ ือหุ ้น กล่าวขอบคุณผูบ้ ริ หารและพนักงานดีคอน ทุกท่าน และ
ขอให้ช่วยนําเสนอโครงการใหม่ของอรดา
นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวรายงานโครงการดี คอนไพร์ ม คอนโด 38 ชั้น อยู่ห่างจาก
รถไฟฟ้ าสถานี ไทรม้า (สายสี ม่วง) ประมาณ 100 เมตร พื้นที่ท้ งั หมดมี 2 ไร่ 1 งาน จํานวน 640 ยูนิต มูลค่า
โครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนยืน่ ขอ EIA คาดว่าจะรับรู ้รายได้กลางปี 2561

ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม เวลา 16.30 น.
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

(นางสาวรัฐฐา เกิดศิริ)
เลขานุการคณะกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค)
ประธานที่ประชุม
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